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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Milíře, Místní národní výbor 
Milíře, Místní národní výbor Lučina a Místní národní výbor Milíře, které vykonávaly správu 
obce mezi 23. říjnem 1945 a 31. prosincem 1979. Obec Milíře patřila od r. 1945 do konce 
ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu Tachov. Součástí obce byla od r. 1850 
osada Zadní Milíře.

Místní národní výbor Milíře představuje ve Státním okresním archivu Tachov jistou 
anomálii.  Již  v  roce 2008 bylo při  inventarizaci  archivního fondu MNV Lučina v SOkA 
Tachov dohodnuto,  ukončit  tento  archivní  fond již  v  roce  1960.  V tomto  roce  došlo  ke 
sloučení obcí Lučina a Milíře (viz  níže) a nadále obě lokality spravoval MNV Lučina. V 
souvislosti  se  stavbou přehradní  nádrže  Lučina však v roce 1971 došlo  na přejmenování 
tohoto MNV na Místní národní výbor Milíře (rovněž viz níže). Toto přejmenování se nijak 
nedotklo územní působnosti MNV. Proto bylo v roce 2008 rozhodnuto fond MNV Lučina 
ukončit  již v roce 1960 a fond MNV Milíře  ukončit  až integrací v roce 1980, kdy došlo 
skutečně ke zrušení MNV.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků. Nahradily tak od r. 1850 fungující obecní úřady, resp. úřady vyšších 
územně  správních  celků.  Právní  základ  jejich  existence  byl  položen  ústavním  dekretem 
presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních výborech a prozatímním Národním 
shromáždění,  na  nějž  navazovalo  vládní  nařízení  č.  4/1945  Sb.,  o  volbě  a  pravomoci 
národních  výborů.  Poté  následovaly  stovky  dalších  norem,  které  určovaly  podmínky  a 
pravidla  pro  fungování  národních  výborů,  jejich  složek,  zřizovaných  organizací  atd.  Éra 
národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke znovuobnovení obecních úřadů, 
resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně správních celků.

Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, 
částečně  pozměněné  vládním nařízením  č.  44/1945  Sb.,  o  rozsahu  působnosti  národních 
výborů,  určovalo,  že  se  v  každé  obci  měl  ustavit  místní  národní  výbor.  Vnitřní  složení, 
pravomoci,  hospodaření,  vedení  a  podepisování  některých  druhů  písemností  určovala 
Směrnice  ministerstva  vnitra  č.  6  ze  dne  19.  května  1945  uveřejněná  v  Úředním  listu 
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů 
z  roku 1947.  Tyto  dokumenty rozlišovaly národní  výbory na volený sbor  složený z členů 
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.

Národní  výbory byly definovány jako orgány zastupitelské  a orgány veřejné správy, 
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány 
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě a 
zároveň  byla  uplatněna  podřízenost  národního  výboru  nižšího  stupně  národnímu  výboru 
vyššího  stupně.  Stanovení  vnitřní  organizace  a  způsobu,  jakým  mají  národní  výbory 
vykonávat svou působnost, byly v pravomoci ministra vnitra. Dnem ustavení místní správní 
komise, resp. místního národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo, obecní úřad se stal 
úřadem místního národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření. 

Pro  dočasnou  správu  obcí,  kde  pro  převážnou  většinu  obyvatelstva  státně 
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle 
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory, 
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resp. okresními správními komisemi místní správní komise,  jejichž pravomoci  byly stejné 
jako  pravomoci  místních  národních  výborů.  Místní  správní  komise  měly  mít  3  až  6 
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.

Správu  obce  Milíře  dostal  jako  první  na  starost  pověřenec  OSK,  Václav  Drobný, 
jmenovaný 23. října 1945, který obecní věci vedl do odvolání 14. března 1946.

K ustanovení MSK došlo na jaře r. 1946. Jako první předseda MSK byl 21. března 1946 
jmenován Eduard Couf, s nímž komisi tvořili Václav Drobný, Václav Žákovec a  posléze i 
Karel  Helinger.  V  následujících  dnech  však  došlo  ke  změnám,  neboť  podle  záznamu  v 
pokladní knize pokračovala ve vedení knihy od 5. dubna 1946 MSK ve složení:  předseda 
Eduard Couf, členové: Štefan Andraščík, Václav Žákovec, Markéta Žákovcová a Bohumil 
Fišer.

V následujícím měsíci pak došlo jednak ke změně ve vedení a jednak v rozšíření MSK. 
Ke dni  26.  května  v  jejím čele  stanul  komunista  Karel  Hellinger  (hospodářský správce), 
místopředsedou  se  stal  příslušník  téže  strany  Bohumil  Fišer  (cestář)  a  členy  komunista 
Eduard Couf (lesní), sociální demokrat Štefan Andraščík (rolník) a Václav Žákovec (hajný) s 
Markétou Havlovou (v domácnosti), oba příslušníci České strany národně sociální. Dne 26. 
května 1946 byl Eduard Couf z neznámých důvodů nakrátko odvolán.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě 
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního 
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb 
do Ústavodárného národního shromáždění,  ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro 
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet 
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise 
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení  č. 14/1950 Sb., o organisaci 
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor.

V  r.  1946  nebyl  v  Milířích  usídlen  počet  voličů  potřebný k  ustanovení  národního 
výboru, proto byli tehdy započteni současně s voliči v Halži, což dohromady představovalo 
51 voličů. V Milířích však i nadále spravovala obecní záležitosti MSK, dle hlášení z 30. ledna 
1947 pracující pod změněným vedením, neboť funkci předsedy tehdy zastával Matěj Černý.

Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena 
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů 
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé 
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná 
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV 
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní 
fronty.

Ve složení MSK v Milířích docházelo v prvních poválečných letech průběžně k dalším 
změnám,  např.  v  srpnu  1948  je  na  úřední  korespondenci  podepsán  jako  tajemník  MSK 
Miroslav Valenta.

Obec Milíře byla prokazatelně ještě 12. listopadu 1948 spravována MSK, neboť jí byl 
adresován požadavek z ONV v Tachově ohledně rozmístění oválných plechových označení 
obce a osad.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Milíře 
staly od 1. ledna 1949 součástí Kraje Plzeňského.  Zároveň však byla vládním nařízením č. 
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3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena územní reorganizace 
okresů. Od 1. února 1949 pak byla obec součástí nově vymezeného okresu Tachov.

V souvislosti  s  realizací  zákona  č.  268/1949  Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých 
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah. 
Milíře byly od 1. ledna 1950 zahrnuty do matričního obvodu Lučina. Tento stav pak platil až 
do 1. července 1960, kdy byly Milíře natrvalo přeřazeny do matričního obvodu Tachov.

Nejpozději  okolo  poloviny r.  1950 už  v  Milířích  pracoval  MNV, neboť dochovaný 
zápis ze schůze pléna prozrazuje, že v rámci oné schůze došlo na „Snížení počtu členů v 
Milířích na 9 členů, z toho 4 členi rady“. Jako členové obecního zastupitelstva jsou uváděni: 
Bohumil  Fišer  (předseda),  Václav  Lenděl,  František  Cimrman,  Václav  Žákovec,  Eduard 
Couf, Stanislav Matula, Jiří Semkovič, Eva Fišerová a František Hotař. Dne 4. listopadu 1950 
byli  zvoleni  Václav  Lenděl  jako  místopředseda  MNV a  současně  zemědělský referent  a 
Stanislav Matula jako vyživovací referent.

V srpnu 1951 došlo v Milířích na reorganizaci MNV, který nadále vykonával správu 
obce ve složení: předseda a zároveň bezpečnostní referent Michal Kopolovič (lesní dělník), 
místopředseda  a  současně  zásobovací  referent  Lubomír  Pejsar  (učitel),  finanční  referent 
Eduard Couf (lesník důchodce), zemědělský referent ing. Jaroslav Malý a školský referent 
František Cimrman (cestář). Kromě uvedených členů rady plénum tvořili: Václav Žákovec, 
Bohumil Fišer, Anna Polanská, M. Stodola, Josef Chalupa, Jiří Semkovič a Vasil Terela.

Vládním nařízením č.  119/1951 Sb.,  o tajemnících  místních národních výborů,  byla 
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a 
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou 
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný 
radě,  předsedovi  a  tajemníkovi  nadřízeného  ONV,  kteří  rovněž  usměrňovali  jeho  práci. 
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i 
pomocník  MNV,  a  to  zejména  v  oboru  zemědělské  výroby;  podrobnější  popis  jeho 
působnosti  je uveden v ustanoveních písm.  a)  – f)  odst.  1 §  3 výše uvedeného vládního 
nařízení.

V Milířích je jako první ve funkci tajemníka doložen Zdeněk Hodek, který však měl 
hlavní místo svého působení na MNV v Oboře. Za blíže neznámých okolností později došlo k 
ustanovení samostatného milířského tajemníka. Od listopadu 1952 toto místo zastával Pavel 
Skácal, o němž bylo ve zprávě vypracované pro předsednictvo OV KSČ v Tachově ze dne 25. 
března  1953  mj.  konstatováno,  že  „...Soudruh  je  slabí  v  administratívě....“.  Tato 
charakteristika byla patrně důvodem výměny tajemníka, neboť 13. května 1953 učinil Pavel 
Skácal  poslední  zápis  ze schůze a neznámo kdy poté byl  do funkce opět  uveden Zdeněk 
Hodek, který je doložen jako zapisovatel od 18. října 1953.

Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb., 
o národních  výborech  a na něj  navazující  zákony  a vládní  nařízení  č.  13/1954  Sb., 
o národních  výborech,  č.  14/1954  Sb.,  o volbách  do národních  výborů,  č.  16/1954  Sb., 
o změnách  územních  obvodů  některých  národních  výborů  a č.  23/1954  Sb.,  o organisaci 
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito 
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské 
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních 
výborů  (obce  nad  6000  obyvatel)  zrušením  referentského  systému,  jehož  místo  zaujaly 
jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.
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Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se volil do místních 
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti 
obce.  V obcích do 900 obyvatel  se volilo  9 členů.  Místní  národní  výbory se měly scházet 
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc  (§10). Rada národního výboru se skládala 
z předsedy NV, jeho náměstka,  popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni 
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl 
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.

Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954 
uskutečněny první  volby členů  národních  výborů  všemi  občany,  majícími  volební  právo. 
Volební období bylo stanoveno na tři roky.

V Milířích z voleb na jaře 1954 vzešlo 9 zástupců milířských obyvatel: Jiří Šuhaj, Jan 
Stec,  Bohumil  Fišer  (cestář),  František  Náplava  (poručík  pohraniční  bezpečnosti),  Josef 
Melzer  (povozník),  Michal  Kopolovič  (lesní  dělník),  Vasil  Polanský,  Vasil  Terela  (lesní 
dělník),  Michal  Machanec  (lesní  dělník). Předsedou  byl  1.  června  zvolen  Jiří  Šuhaj, 
tajemníkem  se  stal  Bohumil  Fišer.  Podrobnější  údaje  o  existenci,  resp.  složení  komisí, 
chybějí,  neboť  nejsou  dochovány zápisy ze  schůzí  pléna  a  rady.  Za  blíže  nedoložených 
okolností  pak byl v průběhu doplňovacích voleb do MNV 22. ledna 1956 zvolen Eduard 
Couf, který pak zastával místo finančního pracovníka.

Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb., 
kterým se  mění  a  doplňuje  zákon  o  volbách  do  národních  výborů.  Tímto  zákonem  byl 
pozměněn a doplněn zák. č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění 
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti  dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o 
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.

V Milířích byl předsedou MNV zvolen Karel Šlepr, tajemníkem se stal Josef Kosán. 
Finančním  referentem  byl  zvolen  Zdeněk  Hodek  a  zemědělskou  referentkou  Marie 
Kopolovičová.  Devítičlenný  národní  výbor  doplňovali  Mikuláš  Kopolovič,  Blahoslav 
Šmerda, Jaroslav Pojer, Václav Vokatý a Vasil Terela. Předseda MNV Karel Šlepr však z 
neznámých  důvodů  snad  na  přelomu  r.  1958/1959  přestal  funkci  vykonávat  a  hlavním 
představitelem obce se neznámo přesně kdy v r. 1959 stal učitel Jaroslav Pojer. Tomu bylo 
vytýkáno, že: „Je málo průbojný a chybí mu organizační schopnosti“, proto zůstal předsedou 
MNV jen krátce a k 9. březnu 1959 již byl jako předseda MNV uváděn dosavadní finanční 
pracovník Zdeněk Hodek. Jaroslav Pojer se pak stal finančním pracovníkem.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění  státu,  k reorganizaci  okresu  Tachov.  Do něj  byly zahrnuty nejen  obce  stávajícího 
okresu Tachov (včetně Milířů), ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, 
ONV  Mariánské  Lázně  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů 
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský. 

Další  volby do MNV se  konaly na  území  celého  státu  dne  12.  června  1960 podle 
nového územního uspořádání. V souladu se zákonem č. 39/1960 Sb., o volbách do národních 
výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební období bylo 
prodlouženo z původních tří na čtyři roky.

Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 
25. května 1960.

Kandidáti z Milířů však již figurovali na společné kandidátce s kandidáty navrženými i 
za Mýto, Oboru, Svobodku a osady Dolní Výšinu a Zadní Milíře a především Lučinu, neboť 
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volby konané  12.  června  1960  zohledňovaly,  že  od  1.  července  1960  budou  dosavadní 
samosprávné obce Milíře, Mýto, Svobodka a Obora integrovány k Lučině.

MNV Lučina byl zvolen  ve složení: předseda: František Skála, tajemník ? Jágr, a jako 
další členové rady František Havel, ? Špindler, ? Pojer, Michal Lazorka a ? Mařík. Komisi  
pro ochranu veřejného pořádku předsedal František Skála, členy se stali Jan Micura, Josef 
Kosán, František Havel a Bedřich Vrba.

Na začátku  července  1961 se funkce předsedy z  rodinných důvodů vzdal  František 
Skála  a  kvůli  nevalnému  zacházení  s  obecními  financemi  byl  odvolán  tajemník  Jágr. 
Předsedou MNV byl 3. července 1961 zvolen František Havel a tajemníkem František Skála. 
Do rady místo Jágra nastoupil ? Jára. Při schůzi došlo i na doplnění komisí. Finanční komisi 
posílil Jaroslav Pojer, kulturní komisi ? Jára, do čela komise výstavby byl postaven Václav 
Štech, který se stal současně členem rady a předseda MNV, František Havel, začal pracovat i 
jako předseda zemědělské komise. Ke konci prosince r. 1961 byl jako poslanec a člen rady 
zvolen  Bedřich  Vrba,  který byl  vzápětí  navržen  a  schválen  jako  tajemník  MNV a  hned 
následujícího roku se v radě objevila  Milada Koldová. Uvedení poslanci zaujali  místa  po 
Josefu Kosánovi a ? Maříkovi, kteří řady poslanců MNV opustili.

Po následujících volbách uskutečněných v červnu 1964 vzešel v průběhu ustavujícího 
plenárního zasedání konaného 1.  července 1964 15členný MNV Lučina, do jehož čela byl 
následně zvolen předseda Josef Mikeska, tajemníkem se stal Bedřich Vrba a s nimi členy 
rady: František Skála, Jaroslav Pojer, Milada Koldová, František Havel a Michal Lazorka. 
Současně bylo ustanoveno 5 stálých komisí a do nich byli zvoleni:
- komise zemědělská
předseda: František Skála, členové: ? Kotalík, František Mužík, ? Sulzer, ing. Jaroslav Strnad
- komise finanční
předseda: Jaroslav Pojer, členové: Ladislav Frydrych, Štefan Lazorka, ? Křepinský, Bárta
- komise pro veřejný pořádek:
předseda: Josef  Mikeska, členové:  Josef  Kosán,  Stanislav  Matula,  Josef  Roháček,  Michal 
Kopolovič, Michal Micura, ? Kolda
- komise školská:
předseda: Milada Koldová, členové: Jan Micura, Jan Teluch, Michal Lazorka, ? Horová, ? 
Faistová, ? Juhová
- komise pro rozvoj služeb 
předseda: Bedřich Vrba,  členové:  František Havel,  Anna Janková, Josef Kokoška,  Rudolf 
Kubín, Bohumil Fišer

Zároveň došlo  i  na volbu výboru žen,  který nadále pracoval  ve složení:  Koldová, 
Ševidová,  Slapničková,  Holečková,  Kotalíková,  Smolková,  Janková,  Ardeleanová,  Anna 
Gangurová, Juhová a Křepinská.

V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období 
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v 
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

Ústavní  zákon  č.  117/1969 Sb.,  o  prodloužení  volebního  období  národních  výborů, 
národních  rad  a  Federálního  shromáždění,  Nejvyššího  soudu,  krajských,  okresních  a 
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním 
zákonem č.  43/1971,  kterým se  mění  čl.  86  Ústavy a  čl.  30  a  103  ústavního  zákona  o 
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.

V souvislosti s budováním přehradní nádrže Lučina došlo k zániku této obce s účinností 
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k 26. listopadu 1971. MNV Lučina byl následně bez dalších změn přejmenován na MNV 
Milíře, který pak spravoval území dosud náležející do správy MNV Lučina. Podle svědectví 
kroniky  vybudování  přehrady  způsobilo  velké  demografické  změny.  Obyvatelé  se 
přestěhovali  do okolních obcí, přičemž jen ze zanedbatelné části  do Milířů.  Z pracovních 
důvodů odešli zaměstnanci státních statků do Lesné a zejména Studánky, kam přesídlilo i 
vedení statku. Další pak našli bydliště v Halži, Svobodce, Mýtě a Oboře. 

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo do MNV 
Milíře zvoleno 13 poslanců. Ustavující plenární zasedání MNV pak proběhlo 29. prosince 
1971 a z řad nových poslanců vybráni: předseda Bohumil Fišer a tajemník František Skála, s 
nimiž radu utvořili Jaroslav Pojer, Bohuslav Turner a Anna Goubejová. Členy pléna dále byli: 
Vasil  Terela,  Václav  Bárta,  Jaroslava  Fořtová,  Ivan  Šuhaj,  Růžena  Mikesková,  Štefan 
Lazorka, Karel Kuča a Marie Faistová. O ustanovení komisí resp. členské základně nejsou 
dochovány konkrétní údaje.

V průběhu volebního období došlo k několika změnám ve složení MNV. Nejprve se r. 
1973 poslanec  Pojer  přestěhoval  do  Halže  a  funkci  člena  MNV a současně  i  finančního 
referenta po něm převzal Vladislav Fořt. V r. 1974 se poslankyně a členka rady Goubejová 
provdala a její místo pak zaujala Růžena Mikesková, členka občanského výboru v Oboře. 
Nakonec před koncem volebního období v červenci 1976 náhle zemřel předseda Bohumil 
Fišer. Dne 12. července 1976 po něm byl do čela MNV postaven Bohuslav Turner, který 
národní výbor vedl až do pozimních voleb.

Po  listopadových  volbách  v  r.  1976  proběhla  dne  15.  listopadu  ustavující  schůze 
13členného národního výboru. Poslanci byli zvoleni: Zdeněk Košťál, Ladislav Fořt, Štefan 
Lazorka st., Marie Kučová, Růžena Mikesková, Vasil Terela, Bohuslav Turner, Petr Kopča, 
Ladislav  Faist,  Demeter  Gangur,  Juraj  Goubej,  Juraj  Polanský  a  Milada  Beránková. 
Předsedou byl následně zvolen Zdeněk Košťál a tajemnicí Milada Beránková, s nimiž radu 
MNV utvořili poslanci Turner, Mikesková, Terela, Kučová a Lazorka. V komisi pro ochranu 
veřejného pořádku zasedli: ?. Špot, J. Kopolovič a V. Sulima.

Následujícího  roku  složila  pro  velké  pracovní  zatížení  tajemnickou  funkci  Milada 
Beránková a její místo zaujal Petr Kopča.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Milíře  s  obcí  Halže.  Integrace  byla  schválena 
usnesením 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 13. a 14. prosince 1979. Od 1. 
ledna 1980 byly Milíře s osadami sloučeny s obcí Halže, pro kterou byl stanoven název Halže 
a Milíře s dosavadními osadami se staly osadami obce Halže a jejich zájmy od té doby hájily 
občanské výbory, případně ze vsí zvolení poslanci.

Místní část Lučina (resp. její katastrální území) dosavadní obce Milíře byla současně v 
rámci integrace vydělena z Milířů a spojena s místní částí Obora v jednu část pod názvem 
Obora, která byla od 1. ledna 1980 rovněž místní částí Halže.

Toto uspořádání skončilo ke konci roku 1989. Od 1. ledna 1990 došlo k vyčlenění 
Milířů z Halže a nakrátko byly jako místní část přiřazeny k Lesné. Od 24. listopadu 1990 mají 
opět obecní samosprávu.
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru.  Došlé  písemnosti  byly v  době  existence  MSK  opatřovány obdélným razítkem  o 
rozměrech 6,9 x 2,7 cm s nápisem MÍSTNÍ SPRÁVNÍ KOMISE MILÍŘE okres Tachov a 
rubrikami Došlo dne, Č. j. a Příl. Od r. 1948 pak pouhým číslem/rokem. Ukládání dle všeho 
probíhalo pouze chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje. 

K první spolupráci zástupce MNV, tajemníka Bohumila Fišera a okresního archiváře 
Aloise Zbořila došlo 5. července 1956. Výsledkem archivní prohlídky byl zápis o provedené 
skartaci,  v  němž  bylo  konstatováno:  „Vybráno  pro  státní  archiv:  různé  spisy  a  podací 
protokoly z doby okupace. Pak některé spisy z roku 1945-1946. Archiv od r. 1945 do r. 1950 
nemohl  býti  řádně prohlédnut,  není  uspořádán a bude nutno při  příští  návštěvě jej  řádně 
prohlédnout. Stará razítka a pečeti byly dle sdělení s. tajemníka odevzdány již dříve okres. 
nár. výboru v Tachově. Německá kronika se u MNV nenachází. Českou kroniku vede s. Couf 
Eduard....Vybraných spisů a úředních knih 9 balíků nutno ještě přesněji roztřídit a nearchivní 
vyloučit. Do sběru vybráno asi 10 kg“. Na převzetí 1 knihy zápisů ze schůzí rady a pléna pak 
došlo následujícího roku (přírůstek číslo 38 ze dne 30. května 1957) a ke dni 20. prosince 
1958 byl pak v Okresním archivu v Tachově pro původce založen EL JAF 71.

Na  další  kontakt  s  archivem  došlo  v  r.  1972,  kdy  MNV  Milíře  žádal  o  skartaci 
písemností MNV Lučina, aniž by však byly písemnosti jakkoliv konkretizovány. O skartaci se 
nedochovaly žádné dokumenty, takže není zřejmé, zda vůbec, případně s jakým výsledkem 
proběhla.

Dne 2. dubna 1975 provedla archivářka Stehlíková odbornou archivní prohlídku, po níž 
převzala k archivaci 7 knih zápisů ze schůzí pléna, rady a komisí MNV Lučina z let 1959-
1971  a  také  1  balík  přestupkové  agendy z  let  1963-1968.  Dokumenty  byly  uloženy  ve 
spisovně MNV Milíře  po  volbách  zohledňujících  i  zánik  obce  Lučina  a  přesunutí  MNV 
Lučina  včetně  dokumentů  z  jeho  činnosti  do  nového  sídla  v  Milířích.  Archiválie  byly 
zařazeny do fondu MNV Lučina.

V prosinci 1975 pak tajemník František Skála v dotazníku pro Okresní archiv Tachov 
se sídlem ve Stříbře sdělil, že úřad vede podací deník, přičemž ročně zaeviduje cca 200 čísel 
jednacích a vyřízených spisů je „Jedna skříň - neplná“ v kanceláři MNV.

Na  další  předání  archiválie  tak  došlo  až  v  r.  1987,  kdy byl  Okresním  muzeem  v 
Tachově předán 1 svazek obecní kroniky z let  1946-1981 (přírůstek číslo 403 ze dne 26. 
ledna 1987).

V rámci vnitřní revize v r. 2000 byl identifikován 1 karton projektové dokumentace čtyř 
bytových jednotek z r. 1977.

Okolnosti archivování 9 razítek MNV Milíře (včetně razítek osvětové besedy a místní 
lidové  knihovny)  nejsou  známy,  na  EL  JAF  byly  zaevidovány  v  r.  2001  při  generální 
inventuře.

Při inventarizaci fondu MNV Lučina v r. 2008 byly do fondu MNV Milíře přesunuty 
archiválie MNV Lučina: 2 kartony (zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí a agenda KOVP) a 
3 razítka z let 1961-1971.
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Poslední přírůstek k fondu, kniha konceptů zápisů do obecní kroniky z let 1950-1959, 
byl do archivu převzat na konci r. 2008 v návaznosti na mimo skartační řízení uskutečněné v 
Muzeu Českého lesa v Tachově (přírůstek číslo 23/2008 ze dne 19. prosince 2008).

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Milíře  tvořen  2 úředními 
knihami, 6 kartony, v nichž byly kromě spisů rovněž úřední knihy, 1 podacím protokolem a 
12 razítky z let (1940) 1945-1981 o celkovém rozsahu 1,00 bm. Pokladní kniha (inv. č. 12) 
původně  sloužila  jako  Portobuch  und  sonstige  Ausgaben  des  Kameradschaftführers 
Nazionalsocialistische Kriegsopferversorgung e. D. Kameradschaft  Brand Kr.  Tachau Gau 
Sudetenland (dle velkého kulatého razítka na štítku). Po válce z ní byly odstraněny listy se 
stranami 1-44 s původními německými zápisy a 5. dubna 1946 ji převzala k dalšímu využití 
místní správní komise.

Na začátku  inventarizace  archivního  fondu byly prověřeny archiválie  nástupnických 
MNV Halže a MNV Lesná, mezi nimiž se však nevyskytují písemnosti z MNV Milíře.

V úředních knihách inv. č. 5, 6 a 8 jsou zaznamenány zápisy ze schůzí vícero komisí: 
inv. č. 5 pro komise zemědělskou a školskou-kulturní, inv. č. 6 pro výbor žen a osvětovou 
besedu a inv. č. 8 pro komise sociálně zdravotní a pro rozvoj služeb, obchodní a občanské 
výbory Milíře a Obora.

Archivní  fond  MNV  Milíře  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro 
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní 
správou Ministerstva vnitra  ČR. Následně byl inventární  seznam ještě upraven a doplněn 
podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů ve 
Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007. Formální zpracování inventáře 
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a 
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu č.  j.:  SOAP/090-0055/2011  ze  dne  31.  1.  2011 schválený  č.  j.: 
SOAP/008-0349/2011 ze dne 7. 4. 2011), při němž byly vyřazeny dokumenty z let (1940) 
1945-1979 o celkovém rozsahu 0,20 bm (poštovní odnášecí kniha a 12 razítek – viz otisky). 
Konečná  metráž  archivního  souboru  po  vyřazení  a  vynětí  dokumentů,  resp.  po  jejich 
přemanipulování aktuálně činí 0,80 bm.

Ve fondu zůstala zařazena obecní kronika, která byla dopsána až v r. 1981, kdy již byly 
Milíře místní částí Halže. Zápisy se však týkají pouze Milířů.

Archivní fond MNV Milíře je jen torzem registratury z let 1945-1979 a není ani známo, 
že by se nějaké dokumenty z jeho činnosti nacházely ve spisovnách nástupnických úřadů v 
Halži,  resp.  Lesné.  Nezvěstné  jsou zápisy ze  schůzí  MSK z  let  1946-1950,  pléna a  rady 
MNV, včetně komisí z let 1954-1960 a 1971-1976, podací protokoly od r. 1954, větší část 
finančních knih, inventární knihy a až na výjimky spisový materiál  od r.  1950, tj.  z doby 
fungování MNV.

Fyzický  stav  archivního  fondu  je  dobrý.  Pokladní  kniha  inv.  č.  12  je  rozpadlá  a 
napadená plísní.
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Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-4 a 13) a II. kategorie.

Jazykem  archivního  fondu  jsou  čeština  a  němčina.  Německé  záznamy  se  týkají 
archiválií  do jara r.  1946, kdy v obci  stále  úřadoval poslední  německý starosta,  než byla 
jmenována MSK.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond  dokumentů  z  činnosti  MSK  a  MNV  Milíře  náleží  mezi  torzovitě 
dochované fondy národních výborů. Neúplně dochované zápisy ze schůzí rady a pléna MNV 
z let  1950-1979 podávají  částečný obraz  aktivit  základního  článku samosprávy.  Poměrně 
rozsáhle  dochovaná  přestupková  agenda  dokazuje,  nakolik  svérázné  bylo  chování 
reemigrantů, kteří obec osídlili. Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů původců 
z Milířů a Lučiny dílčím zdrojem údajů k poválečné minulosti obce. 

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Milíře uspořádala a inventární pomůcku sestavila  PhDr. Markéta 
Novotná v prosinci 2010 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, dne 11. listopadu 2011 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

JSČZ – Jednotný svaz českých zemědělců

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. – katastrální území
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MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise
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NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

OV KSČ – okresní výbor Komunistické strany Československa

PD – projektová dokumentace

Sb. – sbírka

SOkA – státní okresní archiv
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Příloha 2:

Předsedové MSK Milíře (1945-1950), MNV Milíře (1950-1960), MNV Lučina (1960-
1971) a MNV Milíře (1971-1979)

Václav Drobný 23. 10. 1945 (pověřenec) 14. 3. 1946
Eduard Couf 21. 3. 1946 (MSK) 25. 5. 1946 
Karel Helinger 26. 5. 1946 (MSK) nejpozději do 29. 1. 1947
Matěj Černý před 30. 1. 1947 (MSK) nejpozději do 27. 8. 1950
Bohumil Fišer Před 28. 8. 1950 (MNV) 17. 9. 1951
Michal Kopolovič 18. 9. 1951 31. 5. 1954
Jiří Šuhaj 1. 6. 1954 31. 5. 1957
Karel Šlepr 1. 6. 1957 ?. ?. 1959 (prokazatelně ještě 

17. 6. 1958)
Jaroslav Pojer ?. ?. 1959 ?. ?. 1959
Zdeněk Hodek před 9. 3. 1959 20. 6. 1960
František Skála 21. 6. 1960 2. 7. 1961
František Havel 3. 7. 1961 30. 6. 1964
Josef Mikeska 1. 7. 1964 listopad 1971
Bohumil Fišer listopad 1971 11. 7. 1976
Bohuslav Turner 12. 7. 1976 říjen 1976
Zdeněk Košťál říjen 1976 31. 12. 1979
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV Milíře 1950-1954 K 1
(28. 8. 1950-1. 3. 1954)

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV Lučina 1961-1966 K 2
(25. 5. 1961-26. 4. 1966)

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV Lučina 1966-1971 K 3
(10. 5. 1966-13. 8. 1971)

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV Milíře 1976-1979 K 4
(13. 12. 1976-5. 11. 1979)

5 Zápisy ze schůzí komisí MNV Lučina 1961-1969 K 5
(zemědělská 
23. 5. 1961-27. 7. 1967
školská a kulturní 
12. 2. 1962-28. 11. 1969)

6 Zápisy ze schůzí komisí MNV Lučina 1961-1966 K 6
(výbor žen 
2. 6. 1961-24. 10. 1966
osvětová beseda 
11. 1. 1962-12. 4. 1965)

7 Zápisy ze schůzí finanční komise MNV Lučina 1961-1967 K 7
(13. 9. 1961-20. 1. 1967)

8 Zápisy ze schůzí komisí MNV Lučina
(sociálně zdravotní a pro rozvoj služeb 1961-1969 K 8
23. 5. 1961-29. 11. 1969,
obchodní
30. 5. 1961-20. 5. 1964,
občanský výbor Milíře
2. 7. 1964-13. 6. 1966,
občanský výbor Obora
4. 12. 1965-14. 6. 1966)

9 Zápisy ze schůzí komise pro ochranu 1961-1971 K 9
veřejného pořádku MNV Lučina
(16. 12. 1961-22. 6. 1971)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Účetní

10 Peněžní deník 1945-1946 K 10
(9. 5. 1945-15. 3. 1946)

11 Peněžní deník 1945-1946 K 11
(10. 5. 1945-25. 4. 1946)

12 Pokladní kniha 1946-1949 K 12

B. Pamětní

13 Kronika 1950-1979 (1981) K 13

14 Koncept kroniky 1950-1959 K 14

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

15 Podací protokol 1946 R 1
(14. 11. 1946-27. 12. 1946)

16 Podací protokol 1948-1954 R 2
(16. 8. 1948-28. 7. 1954)

B. Spisy

Statutární záležitosti

17 Hlášení ve věci osazení tabulí s názvem obce 1948 N 1

18 Návrhy na počeštění pomístních názvů 1949 N 1
(Girnberg na Malín nebo Výhledy)

Volby

19 Voličské seznamy 1946-1947 N 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru 

20 Plán práce rady a pléna 1967-1969 N 1

21 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1971-1972 N 1

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

22 Politická angažovanost německých obyvatel 1945 N 1
(Josef Schiffl – potvrzení o apolitičnosti,
seznam 11 obyvatel – členství ve stranách)

23 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1960-1969 N 1
posudky, rozhodnutí) 

24 Výkazy přestupků, 1961-1971 N 1
záznam o provedení dohlídky činnosti KOVP

Požární ochrana

25 Požární hlídky 1947-1966 N 2

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

26 Seznam německých mužů sloužících [1945] N 2
v l. 1939-1945 v armádě a jejich hodnosti

27 Klasifikace koní a dopravních prostředků 1947 N 2

28 Vyrozumění o polních střelbách 1948 N 2

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

29 Policejní přihlášky a odhlášky pobytu 1945-1950 N 2
domovská příslušnost, seznam příjemců
osobních průkazů

30 Seznamy uprchlíků ze Slezska a Rakouska 1945 N 2
a dočasně pobývajících Slováků

31 Pracovní nasazení německých obyvatel 1945-1946 N 2
(seznamy, potravinové přídavky
vynětí specialistů a odborníků)

32 Odsunové seznamy německých obyvatel [1945]-[1946] N 2

33 Slovenští a rusínští reemigranti - žádost 1953 N 2
o doklady odebrané repatriační komisí
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Evidence a správa majetku

34 Evidence majetku ve správě MNV 1946 N 2
(seznam neelektrifikovaných
nemovitostí, bytové seznamy, 
domovní výkazy)

35 Inventář obecního majetku 1945-1948 N 2
(inventář úřadovny, pojištění čp. 105)

36 Převody nemovitostí 1969-1970 N 2
(žádosti o prodeje domků)

37 Konfiskace majetku, národní správa, 1945-1950 N 2
vypořádání majetku při osidlování pohraničí
(konfiskační výměry dle dekr. 108/1945 na 
domky a živnosti, konfiskace mobiliáře pro 
Osidlovací úřad a Fond národní obnovy – 
zemědělské a šicí stroje, kola, hudební nástroje, 
ostředivky, přihlášky vkladů, přihlášky k soupisu 
nepřátelského majetku, zavedení a zrušení národních 
správ, přídělové řízení, přidělování movitých věcí 
a bytových svršků, přídělový lístkový systém, 
seznam věcí zabavených J. Vackovi a ?. Buršíkové)

Finanční hospodaření

38 Schválení ročních rozpočtů 1945-1949 N 2

39 Obecní vydání 1945-1946 N 2

40 Roční vyúčtování 1945 N 2

41 Přihláška k oddlužení svazku lidové správy 1945-1949 N 2

42 Vymáhání pohledávek proti majetku s. d. N 2
nepodléhajícímu konfiskaci – Grossovi

43 Žádosti NPF o sdělení výnosu za nutně 1947-1948 N 2
poraženého býčka, plemenného býka a nábytek

Místní daně a poplatky

44 Žádosti Berního úřadu v Tachově o vyvěšení 1946-1948 N 2
daňových vyhlášek

45 Hospodaření s obecními příděly 1946-1947 N 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Výstavba

46 Komplexní bytová výstavba 1977 N 3
(Jednostupňový projekt 4 bytové jednotky - PD)

47 Zemědělská výstavba 1969 N 3
(polní mlat Mýto)

48 Občanské stavby 1948 N 3
(demolice)

Obchod 

49 Inspekční zápis o předání prodejny v Lučině 1961 N 4

Zemědělství

50 Žádost okresního sekretariátu JSČZ Tachov 1945 N 4
o ustavení místní skupiny

51 Horské pastvinářské družstvo 1946 N 4
(výplatní listiny členů za 5.-11.8.1946)

52 Spolek pro pojištění skotu 1948 N 4
(zjištování nástupnictví)

53 Odměňování drnomistra 1948 N 4

Zemědělská výroba 

54 Soupis hospodářského zvířectva 1945-1947 N 4 

55 Sčítání ploch kultur a osevu 1946 N 4
(hospodář Bohumil Fišer)

56 Soupis osob činných v zemědělství 1949 N 4

57 Živočišná výroba 1947-1948 N 4
(připouštěcí obvod plemenného kozla,
ustanovení prohližitele masa na domácí
porážky – hostinský V. Marsa, Lučina)

58 Rostlinná výroba 1947-1948 N 4
(výzva k dodání stonkového lnu Hospodářskému
družstvu skladištnímu a výrobnímu v Tachově,
sdělení o výměře ploch osetých pšenicí a žitem)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

59 Ochrana proti škůdcům 1948 N 4
(akce mandelinka bramborová)

60 Veterinární opatření 1967 N 4
(kontumace psů a koček)

Zemědělská půda 

61 Seznam zemědělských podniků podle výměr 1945 N 4

62 Seznam pozemků spravovaných horským 1945 N 4
pastvinářským družstvem včetně parcel v k. ú.
Halže

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

63 Výkaz o plnění kontingentu hovězího a vepřového 1945-1947 N 4
dobytka

64 Soupis dodávkových povinností chlebového 1946-1966 N 4
obilí

65 Dodávky drůbeže a vajec 1946-1949 N 4

66 Dodávky mléka a másla 1945-1950 N 4

Lesy 

67 Smlouva s Tachovským lesním průmyslem 1953 N 4
o nájmu 3 místností v čp. 138 pro ubytování
20 brigádníků

Myslivost

68 Ochrana zvěře před toulavými psy 1945 N 4
a kočkami

69 Propachtování státních honiteb lidovým 1948 N 4
mysliveckým společnostem

Vodní hospodářství 

70 Vodohospodářské investice 1969 N 4
(dohoda o předběžném užívání pozemků
k zalesnění v okolí plánované přehrady Lučina)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Zdravotnictví

71 Léčebná péče o osoby navrátivší se 1945 N 4
z koncentračních táborů

72 Očkování proti záškrtu 1947 N 4

73 Hygienická prověrka hřbitova Lučina-Milíře s. d. N 4

74 Vyřízení stížnosti ředitelství MŠ Milíře 1965 N 4
(zákaz využití části prostor pro klubovnu
svazácké organizace)

Sociální péče

75 Sbírka sociální pomoci 1946-1948 N 4
zhodnocení činnosti NV v péči o děti

76 Aktiv péče o rodinu a děti – jmenný seznam 1968 N 4
dětí vedených v evidenci důvěrníka

77 Rozhodnutí (důchody, doplňková péče) 1962-1968 N 4

Školství 

78 Obecná škola 1945-1946 N 4
(uzavření německé školy, žádost o sdělení počtu
školou povinných dětí, stanovení školního obvodu,
rozvržení nákladů na provoz)

79 Záškoláctví žáků docházejících do škol v Tachově 1964-1969 N 4

80 Návrh na udělení titulu „Vzorná učitelka“ 1970 N 4
ředitelce MŠ Lučina, Jarmile Chalupecké

Kultura, sport a tělovýchova 

81 Místní lidová knihovna 1947-1948 N 4
(nedostatečné zajištění knižních konfiskátů,
žádost ohledně příspěvku na veřejnou obecní 
knihovnu)

82 Jednotný plán kulturní a osvětové činnosti 1965 N 4
na r. 1966

83 Žádost Svazu vojenské mládeže o povolení 1969 N 4
promítání filmů a pořádání kulturních akcí 
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