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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu je Místní správní komise Skviřín a Místní národní výbor 
Skviřín  vyvíjející  svou činnost od 13.  prosince 1945 do 30. června 1960.  Obec spadala v 
letech 1945-1960 do politického okresu Tachov. Na základě reformy provedené zákonem č. 
280/1948 Sb., o krajském zřízení, byl od 1. ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se 
stala i obec Skviřín.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně  správních  celků  (okresy,  země,  od  roku  1949  kraje).  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  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,  v  nichž  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, 
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.

Ke jmenování  Místní správní komise ve Skviříně (pouze dvoučlenné) došlo dne 13. 
prosince 1945. Předsedou MSK byl jmenován Josef Volf a členem Rudolf Šrůt. Tento stav 
byl pouze dočasný, neboť již 9. ledna 1946 byli navrženi noví členové MSK: Karel Chmátal, 
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Josef  Tatoušek a Štěpán Kestřánek a současně dosavadní  člen  Rudolf  Šrůt  rezignoval  na 
členství v MSK, zřejmě aby mohl být zvolen za předsedu rolnické komise (další  členové 
rolnické komise – Štěpán Lacina, Jan Hácha, František Cihelka a Alois Květ). Nově navržení 
členové MSK  byli jmenováni dne 21. ledna 1946. Situace v obci byla však neuspokojivá, 
docházelo neustále k hádkám a napadání mezi členy MSK, nedodržování nařízení atd., proto 
se  někteří  občané  v  obci  rozhodli  zvolit  novou  místní  správní  komisi.  Na  základě  této 
skutečnosti OSK v Tachově odvolala dne 7. března 1946 z funkce a členství v MSK předsedu 
Josefa Volfa, Karla Chmátala a Štěpána Kestřánka a ve stejný den jmenovala novou místní 
správní  komisi  ve složení:  předseda Alois  Hora a členové Jan Němeček (místopředseda), 
Rudolf Šrůt, Alois Drda, Josef Tatoušek a Jan Hácha.

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.  Ve  Skviříně  se voleb 
zúčastnilo 56 oprávněných voličů, takže v obci mohl být ustanoven místní národní výbor.

Na podkladě  výsledků  voleb  do ústavodárného  Národního  shromáždění  došlo  k 
přeměně MSK na MNV ve Skviříně. Zvolení MNV proběhlo dne 25. června 1946. Do MNV 
bylo navrženo a zvoleno 12 členů: Karel Chmátal (předseda), Alois Pinc (I. náměstek a člen 
rady), Štěpán Kestřánek (II. náměstek), členové Alois Hora (pokladník), Josef Tatoušek (člen 
rady), Jan Němeček, František Šrůt, Josef Míka, Alois Drda, František Daneš, Jan Hácha, 
Alois Květ a dále  čtyři náhradníci: Karel Plešák, Jaroslav Fučík, František Řezníček, Josef 
Paukner. Rovněž byla zvolena finanční komise ve složení Štěpán Kestřánek, František Šrůt a 
Alois  Květ.  Avšak  ani  potom  se  situace  v  obci  příliš  nezměnila.  Předseda  MNV Karel 
Chmátal napsal ONV v Tachově již v říjnu 1946, že ještě nikdo ze zvolených členů MNV 
„nepřiložil ruku k práci a nikdo nechtěl pracovat ve prospěch obce“, a proto navrhl novou 
volbu předsedy, ke které však nedošlo a Karel Chmátal i nadále působil ve funkci. V roce 
1947 proběhla revize obecního hospodářství ve Skviříně, při které bylo zjištěno porušování 
předpisů  a  nařízení  (nevybírání  žádných  dávek,  absence  hlavní  knihy,  pokladní  doklady 
nesprávně vedeny atd.).

Předseda Karel Chmátal i nadále poukazoval na skutečnost, že sám nestačí na práci v 
úřadu a současně hospodaření, proto podal rezignaci k 1. říjnu 1947. Jak vyplývá ze zápisu ze 
schůze ze dne 19. ledna 1948, došlo teprve tehdy k přijetí rezignace předsedy Karla Chvátala. 
Na jeho místo  byl  zvolen  Alois  Pinc  (dosavadní  I.  náměstek)  a  došlo  k předání  veškeré 
agendy do rukou nového předsedy. Místopředsedou se stal  Štěpán Kestřánek (původně II. 
náměstek) a Karel Chmátal zůstal řadovým členem MNV. Ani Alois Pinc nepůsobil ve funkci 
předsedy  dlouho  a  v  březnu  1949  odstoupil.  Protože  se  členové  MNV  nebyli  schopni 
domluvit na jeho nástupci, byli dne 31. března 1949 Okresním národním výborem v Tachově 
všichni odvoláni (na návrh MAV NF ve Skviříně). Zároveň byl jmenován nový MNV ve 
složení:  předseda  Alois  Hora,  Karel  Chmátal,  František  Šrůt,  Jan  Němeček,  Štěpán 
Kestřánek,  Josef  Míka,  Jan  Hácha,  Josef  Tatoušek,  František  Alexa,  Stanislav  Němeček, 
Václav Macháček a Matěj Friš.

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 
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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; 
do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní fronty.

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. 
Obec Skviřín spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Bor. Po územních změnách v 
roce 1960, kdy došlo také k novému uspořádání matričních obvodů v okrese Tachov, obec 
Skviřín sloučená s účinností od 1. července 1960 s obcí Bor spadala i nadále do matričního 
obvodu Bor.

Reorganizace  MNV  ve Skviříně  proběhla  podle  §  27  odst.  1,  vládního  nařízení  č. 
14/1950  Sb.,  o organisaci  místních  národních  výborů.  MAV NF navrhl  15  členů  MNV: 
Aloise Horu, Jaroslava Pince, Štěpána Lacinu, Františka Souchu, Stanislava Moravce, Marii 
Borbelyovou,  Růženu  Bubeníčkovou,  Annu  Fučíkovou,  Helenu  Němečkovou,  Štěpána 
Kestřánka,  Josefa Míku,  Josefa Tatouška,  Františka Alexu,  Františka Brčáka a Alexandra 
Melíška. Na ustavující schůzi reorganizovaného MNV konané dne 31. května 1950 došlo k 
volbě jednotlivých funkcionářů.  Předsedou MNV byl zvolen opět  Alois Hora,  náměstkem 
předsedy Jaroslav  Pinc,  finančním referentem Alexandr  Melíšek,  vyživovacím referentem 
Štěpán Kestřánek, školskou referentkou Helena Němečková. Dále byly ustaveny jednotlivé 
komise:  finanční  (předseda  Alexandr  Melíšek),  zemědělské  (předseda  Jaroslav  Pinc), 
mimořádně  vyživovací  (předseda  Štěpán  Kestřánek),  osvětové  (předsedkyně  Helena 
Němečková). Do voleb v roce 1954 však docházelo i nadále k obměně členů MNV.

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.  Funkci  tajemníka  ve  Skviříně  vykonával  v  letech  1952-1953  František  Jung. 
Okresní  národní  výbor  v Tachově  svým  usnesením  ze dne  11.  září  1953  rozhodl 
o reorganizaci  obvodů  místních  tajemníků  v okrese  Tachov  v rámci  úspornosti  ve veřejné 
správě. S účinností od 1. října 1953 byl pověřen funkcí tajemníka Jaroslav Černý současně 
pro obce Skviřín a Čečkovice.

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.

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 
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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.

Do voleb  v květnu  1954  bylo  navrženo  9  členů  MNV  –  Anna  Fučíková,  Štěpán 
Kestřánek, Alois Hora, František Pán, Jana Háchová, Božena Frišová, Jan Tatoušek, Anna 
Danešová a Stanislav Němeček. Zvoleno však bylo pouze 5 členů (Anna Fučíková, Alois 
Hora,  František  Pán,  Jana  Háchová,  Anna  Danešová)  a  zbývající  4  kandidáti  neobdrželi 
nadpoloviční počet hlasů. Proto se konaly doplňovací volby dne 30. května 1954, při kterých 
byli zvoleni: Alois Pinc, František Šrůt, Jaroslav Alexa a Alois Květ. Na ustavující schůzi 
nově  zvoleného  MNV  konané  též  30.  května  1954,  byl  předsedou  zvolen  Alois  Pinc, 
tajemníkem Alois Hora a třetím členem rady byla zvolena Jana Háchová. Následovala volba 
jednotlivých  komisí  –  zemědělské  s  předsedou  Františkem  Pánem,  finanční  s  předsedou 
Františkem Šrůtem, kulturní  a školské s předsedou Jaroslavem Alexou. Účetní  evidencí a 
pokladní službou byl pověřen František Šrůt. Členové MNV se zabývali především rozvojem 
zemědělské výroby, plněním povinných dodávek, zvelebováním obce a výstavbou.

V březnu 1956 skončil ze zdravotních důvodů ve funkci tajemníka Alois Hora, a proto 
následovaly další doplňovací volby do MNV. Navržen a zvolen byl František Blažek, který 
také nahradil Aloise Horu ve funkci tajemníka s účinností od 1. dubna 1956.

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 zákon 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.

Do voleb v roce 1957 bylo navrženo 9 členů MNV – František Hora, Bohumil Němec, 
Oldřich Jakubík, Štěpán Lacina, František Pán, Václav Sedlák, Božena Frišová, Jan Tatoušek 
a  Barbora  Němečková.  Jak  vyplývá  ze  zápisů  o  hlasování  a  sčítání  hlasů,  byli  všichni 
kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané dne 28. května 1957 
byl zvolen předsedou Bohumil Němec, tajemníkem Oldřich Jakubík a třetím členem rady Jan 
Tatoušek. Následovala volba jednotlivých komisí: finanční s předsedou Václavem Sedlákem, 
zemědělské  s  předsedou  Štěpánem Lacinou,  kulturní  a  osvětové  s  předsedou  Františkem 
Horou.  Účetní  evidencí  a  pokladní  službou  byl  pověřen  Václav  Sedlák.  Dodatečně  byla 
ustavena ještě trestní komise s předsedou Bohumilem Němcem.

V prosinci 1958 vystřídal tajemníka Oldřicha Jakubíka Stanislav Braný, který ve funkci 
působil až zániku MNV ve Skviříně.

S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty nejen obce stávajícího 
okresu Tachov, 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.

V březnu 1960 se začala projednávat otázka sloučení obce Skviřín s obcí Bor. Většina 
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obyvatel  vyslovila  souhlas  se  sloučením obcí.  K definitivnímu  zániku  MNV ve Skviříně 
došlo sloučením obce Skviřín  s  obcí Bor s  účinností  od 1. července 1960 v souvislosti  s 
územní reorganizací okresu Tachov, provedené na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním 
členění státu. Tímto se obec Skviřín stala osadou obce Bor.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Písemnosti původce byly patrně uloženy od počátku existence MNV ve školní budově v 
čp. 49. Jednalo se o jediný dům ve vlastnictví obce a škola již nebyla po odsunu německého 
obyvatelstva obnovena. V roce 1952 je konkrétně zmíněno,  že úřadovna MNV zároveň s 
bytem tajemníka se nachází v bývalé škole. Ze zápisů ze schůzí MNV vyplývá, že se schůze 
konaly v místnosti obecního úřadu ve školní budově a též v místním hostinci „U zastávky“.

Z  dochovaných  archiválií  není  vůbec  zřejmé  podle  jakého  systému  byly  ukládány 
písemnosti MNV, lze usuzovat, že praxe byla prakticky stejná jako u srovnatelných MNV, u 
nichž  rovněž  nefungovala  spisová  služba  ani  žádný  systém  ukládání  dokumentů.  Na 
některých spisech bylo uváděno pouze číslo  jednací  a rok.  Ještě  v  roce 1947 bylo běžně 
používáno kulaté razítko s nápisem Obecní úřad Skviřín,  okres Tachov. Tato razítka byla 
vrácena  teprve  v  listopadu  1947  a  poté  se  používalo  kulaté  razítko  s  nápisem  MÍSTNÍ 
NÁRODNÍ VÝBOR SKVIŘÍN, okres Tachov.

První kontakt MNV stran spisové služby proběhl již v roce 1953. Tehdy se na MNV 
dostavila zástupkyně ONV v Tachově F. Mayová ke skartaci spisů. Pozornost byla věnována 
především spisům z  období  před  rokem 1945.  Podle  dochovaného  zápisu  se  dochovaly: 
„návrh zásobování vodou, odvodňování a pohodnice ve Skviříně, soudní seznamy dědičných 
zemědělství  (dvorů),  závodové plány hospodářských ploch z  roku 1943 a kniha obecních 
dávek od roku 1941“. Všechny tyto dokumenty jsou dnes součástí fondu AO Skviřín, ale není 
jasné, jak se do archivu dostaly. Ze spisů MNV byly prohlédnuty všechny písemnosti „do 
ročníku 1948“ s tím, že konkrétně jsou zmíněny pouze „plány a sestavení odsunu Němců do 
jednotlivých transportů“. Ty jsou v současnosti ve fondu uloženy pod inv. č. 33. Do stoupy 
nebyla vyřazena žádná agenda MNV, ale pouze úřední  listy,  sbírky zákonů,  zpravodaje a 
oběžníky KNV a ONV do roku 1950 o celkové váze 3 q. V té době nebyla spisovna nijak 
řazena,  protože  F.  Mayová v  zápisu  uvedla,  že  předseda  MNV A.  Hora  ve  spolupráci  s 
tajemníkem provede roztřídění všech spisů do roku 1951 dle spisového plánu.

K další prohlídce spisů MNV ve Skviříně došlo 29. května 1956, tentokrát již za účasti  
okresního archiváře Aloise Zbořila. Při té příležitosti bylo zjištěno, že slíbené srovnání spisů 
provedeno nebylo a spisovna je stále neuspořádána. Pro lepší představu o fungování MNV 
zanechal A. Zbořil v zápise i následující věty: „Předseda MNV s. Pinsk odebírá veškerou 
poštu od tajemníka a podržuje ji doma ve svém bytě a nechává ji dlouho ležet bez vyřízení. 
Razítko MNV nosí u sebe, pravděpodobně v kapse i do pole. Nemohla býti proto k tomuto 
zápisu upotřebena.“ Že uvedená pozornost nebyla věnována jen spisovně MNV svědčí i stav 
obecní knihovny: „Knihovna (pouze jako poznámka) MNV není číslována a leží bez ladu a 
skladu ve skříni...“. Přesto byly na MNV nalezeny i některé konkrétní dokumenty, které byly 
ihned odebrány pro archiv. Konkrétně se jednalo o: přídělový plán (dnes inv. č. 42), podací 
protokol z let 1943-1953 (dnes inv. č. 25), parcelní protokol (dnes AO Skviřín), katastrální 
mapa  (dnes  inv.  č.  51)  a  pozemnostní  archy (dnes  inv.  č.  44).  V zápise  jsou  uvedeny i  
dokumenty vybrané v roce 1953. Ty měly být, dle  sdělení  tajemníka,  odvezeny ihned po 
provedení výběru v roce 1953. V zápisu je rovněž zmíněna existence obecní kroniky vedené 
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po roce 1945. Ta je však dnes nezvěstná.

Do zrušení MNV již žádná další prohlídka spisů provedena nebyla a rovněž není ani 
známo, co se stalo s písemnostmi při zrušení. Část jich byla předána nástupnickému MNV 
Bor (viz následující kapitola). Zbytek byl nepochybně převzat do archivu, ale nebyl o tom 
učiněn žádný záznam. Přestože byly dokumenty od původce odebrány v letech 1953, 1956 a 
patrně i v roce 1960, neexistoval v archivu žádný EL JAF. Ten byl založen k 31. prosinci 
1968 a původně evidoval  pouze 5 kartonů aktového materiálu z  let  1945-1950. Na jinak 
prázdném  listu  byla  vyplněna  ještě  rubrika  tématický  popis  -  „činnost  NV“.  Do  takto 
vyplněného listu byly dodatečně provedeny tužkou ještě 2 změny a ve fondu se objevila 1 
kniha zápisů ze schůzí z let 1952-1956 (dnes inv. č. 2) a již výše zmíněný podací protokol z 
let 1943-1953. Žádných dalších změn již EL JAF nedoznal.

Při  revizi  fondů,  která  byla  v  případě  MNV Skviřín  provedena  v  roce  2001,  fond 
obsahoval 3 úřední knihy, 4 kartony, 1 podací protokol a 1 mapu z let (1892) 1945-1960. 
Přestože bylo nalezeno o 1 karton méně, patrně žádné archiválie nechybí.

K jedinému regulérnímu předání dokumentů došlo v roce 2009. Při skartaci prováděné 
u Městského úřadu Bor byla identifikována matrika školou povinných dětí ze Skviřína z roku 
1947 a spolu s archiváliemi dalších původců byla dne 27. května 2009 předána do SOkA 
Tachov (č. přírůstku 11/2009).

K dochovaným razítkům MNV neexistuje rovněž žádný doklad o jejich předání. Na EL 
JAF byla zapsána až při generální inventuře v roce 2001.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Skviřín  tvořen  4  úředními 
knihami z let 1947-1957, 1 podacím protokolem z let (1943) 1945-1953, 7 razítky z let 1945-
1960, 1 mapou z roku (1892) a 4 kartony z let 1946-1960, v nichž se však nacházely i další  
úřední knihy. Celková metráž činila 0,72 bm. Při inventarizaci archivního fondu byly také 
prověřeny archiválie  nástupnického  MěNV  Bor,  odkud  byly  do  archivního  fondu  MNV 
Skviřín přesunuty následující písemnosti: 2 peněžní deníky z let 1958 a 1959-1960, 3 knihy 
výdajů z let 1958-1960, 2 knihy příjmů z let 1958 a 1959-1960, spisy (čtvrtletní výkazy o 
příjmech  a  výdajích,  zápisy  o  likvidaci  zemědělské  podstaty,  spisy  komise  pro  veřejný 
pořádek, kádrové materiály, matriční záležitosti) z let 1950-1960 v celkovém rozsahu 0,10 
bm.  Tyto  archiválie  byly  vyňaty  ze  stávajících  kartonů  archivního  fondu  MěNV  Bor  (s 
výjimkou 2 knih příjmů z let  1958-1960), takže v tomto archivním fondu došlo k úbytku 
pouze 2 úředních knih o celkové metráži 0,03 bm.

V archivním fondu MNV Skviřín 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/090-0110/2011 z 28. 2. 2011 a schválený č. j. SOAP/008-
1422/2011 z 20. 9. 2011), při němž byly vyřazeny: 2 knihy materiálových zásob z let 1955 a 
1957, 1 kniha hotově placených příjmů a peněžních zásilek z roku 1955, 1 kniha pohledávek 
a dluhů z roku 1955, 1 kniha pokladní z roku 1955, 7 peněžních deníků z let 1951, 1954-
1960,  1  kniha  inventární  z  roku  1955,  spisy  (průvodní  listy  opravňujících  k  přemístění 
zvířete, čtvrtletní výkazy, podací lístky, stvrzenky, převodní poukázky, dodací listy, faktury, 
bankovní  výpisy,  příjmové  doklady)  z  let  1946-1960  a  7  razítek  z  let  [1946]-[1960]  v 
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celkovém rozsahu 0,22 bm.

Konečná metráž archivního fondu po  vyřazení  archiválií  z  evidencí NAD z důvodu 
přehodnocení významu činí 0,60 bm. V současnosti je archivní fond MNV Skviřín tvořen 23 
úředními knihami, 2 podacími protokoly, 2 kartony a 1 mapou.

V knize zápisů ze schůzí pléna a rady MNV a veřejných schůzí z let 1952-1956 jsou 
vyříznuty některé listy, ale nevypadá to, že by z tohoto důvodu chyběly nějaké zápisy, neboť 
zápisy na sebe chronologicky navazují.

Ve fondu byl ponechán podací protokol z let  (1943) 1945-1953 (inv č. 25), protože 
převážná část protokolu obsahuje záznamy MSK, resp. MNV Skviřín. Dále byla ve fondu 
ponechána katastrální mapa z let (1892) [1948] (inv. č. 51). Tato mapa byla využita po roce 
1945 k zakreslení přídělů v katastrálním území Skviřín.

Archivní  fond  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro  uspořádání  a 
inventarizaci  archivních  fondů  místních  národních  výborů  vydaného  Archivní  správou 
Ministerstva  vnitra  ČR  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 bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOAP v 
Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.

Archivní  fond MNV Skviřín  náleží  mezi  lépe dochované fondy místních  národních 
výborů rušených v roce 1960. Ze zápisů ze schůzí ve fondu chybí pouze období, kdy Skviřín 
spravovala MSK a ani mezi ostatními archiváliemi nejsou velké mezery. Není známo, že by 
se nějaké dokumenty MNV Skviřín nacházely ve spisovně nynějšího MěÚ Bor.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý, až na mapu, která je napadena plísní. V SOkA 
Domažlice  byl  dezinfikován  plísní  napadený  Opis  schváleného  přídělového  plánu 
katastrálního území Skviřín (inv. č. 42).

Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 1-4) a II. kategorie.

Jazykem archivního fondu je čeština a němčina (inv. č. 25 a 51).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Jak již bylo výše uvedeno, náleží fond MNV Skviřín mezi lépe dochované. Pro dějiny 
obecní samosprávy po roce 1945 budou jistě nejdůležitější téměř kompletní zápisy ze schůzí 
MNV. Fond obsahuje i unikátně dochované spisy vztahující se k přídělovému řízení v obci 
(inv. č. 42).

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond MNV Skviřín  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová 
v únoru-březnu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 15. prosince 2011 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AO – archiv obce

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČR – Česká republika

ČSR – Československá republika

ČSSS – Československé státní statky

ČSSL – Československé státní lesy

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kart. – karton

KNV – krajský národní výbor

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěNV – městský národní výbor

MěÚ – městský úřad

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NF – národní fronta

NV – národní výbor

odst. – odstavec

OKMZ – osidlovací komise ministerstva zemědělství

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

sign. – signatura

SOkA – státní okresní archiv

TBC – tuberkulóza

VŽ – výbor žen
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV ve Skviříně v letech 1945-1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do
Josef Volf 13. 12. 1945 (MSK) 07. 03. 1946
Alois Hora 07. 03. 1946 (MSK) 24. 06. 1946
Karel Chmátal 25. 06. 1946 (MNV) 19. 01. 1948
Alois Pinc 19. 01. 1948 březen 1949
Alois Hora 31. 03. 1949 květen 1954
Alois Pinc 31. 05. 1954 květen 1957
Bohumil Němec 28. 05. 1957 30. 06. 1960
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1946-1951 K 1
a veřejných schůzí
25. 06. 1946-20. 12. 1951

2 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1952-1956 K 2
a veřejných schůzí
15. 01. 1952-27. 07. 1956

3 Kniha zápisů ze schůzí pléna a rady MNV 1957-1960 K 3
a veřejných schůzí
22. 02. 1957-06. 06. 1960

4 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV, 1955-1960 N 1
veřejných schůzí, společné schůze VŽ,
komisí NF a výboru stranické skupiny ČSSS

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční knihy

5 Matrika školou povinných dětí 1947 K 4

B. Účetní knihy

6 Hlavní kniha 1948 K 5

7 Hlavní kniha 1949 K 6

8 Hlavní kniha 1950 K 7

9 Hlavní kniha 1951 K 8

10 Hlavní kniha 1952 K 9

11 Kniha příjmů 1954 K 10

12 Kniha příjmů 1955 K 11

13 Kniha příjmů 1956 K 12

14 Kniha příjmů 1957 K 13

15 Kniha příjmů 1958 K 14

16 Kniha příjmů 1959-1960 K 15
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

17 Kniha výdajů 1954 K 16

18 Kniha výdajů 1955 K 17

19 Kniha výdajů 1956 K 18

20 Kniha výdajů 1957 K 19

21 Kniha výdajů 1958 K 20

22 Kniha výdajů 1959 K 21

23 Kniha výdajů 1960 K 22

24 Likvidační strazza 1947-1950 K 23

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky

25 Podací protokol (1943) 1945-1953 R 1
20. 05. 1943-10. 04. 1945
09. 06. 1945-30. 07. 1953

26 Podací protokol 1957-1960 R 2
04. 01. 1957-18. 02. 1960

B. Spisy

Organizace činnosti národního výboru

27 Hlášení pro ONV, rozbor hospodaření MNV, 1948-1960 N 1
plán schůzí rady a pléna MNV

Funkcionáři

28 Rezignace předsedy MNV a místní osvětové 1947-1958 N 1
rady, navržení funkce sociálního důvěrníka

Kontrolní činnost

29 Zprávy o výsledcích revizí finančního 1955-1958 N 1
hospodaření MNV a periodické prověrky,
pokyny a nařízení k odstranění zjištěných
závad
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

30 Přestupky občanů, trestní řízení, 1947-1959 N 1
posudky a vyjádření, seznam trestních
pravomocí MNV

Požární ochrana

31 Zpráva protipožární komise 1959 N 1

Evidence obyvatelstva

32 Hlášení o pobytech obyvatelstva 1950-1959 N 1

33 Odsun Němců (seznamy Němců k odsunu, 1945-1947 N 1
evidenční lístky odsunutých Němců, včetně
pokynu pro jejich vedení)

Státní občanství

34 Státní občanství (šetření jednotlivých případů) 1947-1958 N 1

Matriční záležitosti

35 Oznámení o narození a úmrtí, 1950-1959 N 1
oznámení o uzavření manželství

Evidence a správa majetku

36 Žádosti o přidělení bytu, seznamy inventářů 1945-1959 N 1
(čp. 15, 27, 30, 37), odhad a popis majetku
R. Hellera (antifašisty ve Skviříně), výměry
na národní správu živnosti hostinské
a smíšený obchod

Finanční hospodaření

37 Rozpočty obce, uvolnění vázaných vkladů 1945-1960 N 1
z markového bloku, stav účtu obce Skviřín
ve staré měně v roce 1945, hlášení pro ONV,
vyhláška o rozpočtu

Místní daně a poplatky

38 Příspěvkové seznamy a soupisy daní 1947-1957 N 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
Výstavba

39 Vyjádření MNV k adaptaci stodol na vepřín, 1948-1956 N 1
zřízení trigonometrických bodů v katastru obce

Zemědělská výroba

40 Zemědělská statistika (výkazy a sběrné listy 1952-1958 N 1
osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat, sběrné
listy a obecní přehledy o plochách osevu,
výkazy o počtu koní, vozů a postrojů)

41 Živočišná a rostlinná výroba (nařízení, pokyny, 1947-1956 N 1
rozpisový sumář státního plánu rozvoje
zemědělské výroby, hlášení pro ONV, plány
živočišné a rostlinné výroby)

Zemědělská půda

42 Opis schváleného přídělového plánu 1947-1948 N 2
katastrálního území Skviřín (přídělový grafický
plán, návrh přídělu, seznam parcel zkonfiskovaného
zemědělského majetku, seznam služebností,
technické zprávy, seznam volných domků, průvodní
zprávy, souhlas uchazečů s navrženým přídělem,
plošné srovnání, protokol s obcí Skviřín a OKMZ,
seznam parcel obce Skviřín dávaných do směny,
výpočty výměrů změněných parcel)

43 Zápisy z předběžných likvidací zemědělských 1953-1959 N 2
podstat, protokol o převzetí luk JZD Skviřín
od ČSSL

44 Pozemnostní archy 1946 N 2

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

45 Předpisy a seznamy povinných dodávek 1946-1948 N 2

Myslivost

46 Zamítnutí provedení nové volby honebního 1947 N 2
výboru ve Skviříně ONV v Tachově
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Ochrana životního prostředí

47 Sběrový plán odpadových surovin 1957 N 2

Zdravotnictví

48 Očkování proti TBC, seznamy dětí a dospělých 1952-1959 N 2
pro zdravotní účely

Školství

49 Žádost k ONV v Tachově o zřízení zemědělského 1954-1958 N 2
útulku ve Skviříně, výkaz a inventář zemědělského
útulku

Kultura

50 Zákaz všech kulturních akcí v obci z důvodu 1953 N 2
úmrtí J. V. Stalina

III. Ostatní materiál
A. Mapy, plány a grafické listy

51 Katastrální mapa obce Skviřín se zakreslením (1892) [1948] M 1
přídělů, 51,5 x 36,5 cm, K. k. Lithographische
Institut des Grundsteuerkataster, 1 : 2880,
litografie (kolorováno) s poznámkami tužkou,
papír podlepený plátnem, řada 7 listů
1. list (2) 69 x 57 cm
2. list (3) 69 x 56 cm
3. list (1,4) 74 x 56 cm
4. list (5) 69 x 56 cm
5. list (6) 69 x 56 cm
6. list (7) 56 x 38 cm
7. list (8) 69 x 61 cm

18



Název archivní pomůcky 
(archivního fondu): Místní národní výbor Skviřín

Značka archivního fondu: MNV Skviřín

Časový rozsah: (1892) 1945-1960

Počet evidenčních jednotek: 28 (23 úředních knih, 2 podací protokoly, 2 kartony, 
1 mapa)

Počet inventárních jednotek: 51

Rozsah v bm: 0,60

Stav ke dni: 15. prosinci 2011

Zpracovatelka archivního fondu: Jana Zímová

Zpracovatelka archivní pomůcky: Jana Zímová

Počet stran: 19

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 15. 12. 2011 čj. SOAP/090-0572/2011

19


	Inventář
	EL NAD č.: 305
	AP č.: 433
	Jana Zímová
	Tachov 2011
	Obsah
	Úvod
	I. Vývoj původce archivního fondu
	II. Vývoj a dějiny archivního fondu
	III. Archivní charakteristika archivního fondu
	IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
	V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
	Seznam použitých pramenů a literatury
	I. Prameny
	II. Literatura
	Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
	Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV ve Skviříně v letech 1945-1960

	Inventární seznam
	Orgány národního výboru
	Úřad národního výboru
	I. Úřední knihy
	A. Evidenční knihy
	B. Účetní knihy

	II. Spisový materiál
	A. Registraturní pomůcky
	B. Spisy
	Organizace činnosti národního výboru
	Funkcionáři
	Kontrolní činnost
	Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
	Požární ochrana
	Evidence obyvatelstva
	Státní občanství
	Matriční záležitosti
	Evidence a správa majetku
	Finanční hospodaření
	Místní daně a poplatky
	Výstavba
	Zemědělská výroba
	Zemědělská půda
	Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
	Myslivost
	Ochrana životního prostředí
	Zdravotnictví
	Školství
	Kultura

	III. Ostatní materiál
	A. Mapy, plány a grafické listy




