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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Olešná a Místní národní výbor 
Olešná, které vykonávaly správu obce mezi roky 1945 a 1976. Obec Olešná patřila od r. 1945 
do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu Tachov.

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, 
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.

MSK vykonávala správu obce Olešná  od svého ustavení 21. listopadu 1945. Složení 
komise bylo následující: předseda Jan Toman, místopředseda František Kodad, zapisovatel 
Josef Habart, pokladník Josef Hruška.

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 
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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 bylo v Olešné usídleno 42 osob s volebním právem, tj. počtem nedostatečným 
k ustavení národního výboru, proto obec i nadále spravovala místní správní komise.

Dne 24. června 1946 se pak uskutečnilo ustavení  nové 6členné MSK. V jejím čele 
stanul státní cestář Jan Pěchouček, jehož zastupoval zemědělec Josef Čížek. Pokladníkem se 
stal Václav Kahoun, zásobovacím referentem Antonín Mestek, zapisovatelem Josef Habart a 
revizorem účtů  cestářský dělník  Václav  Nováček.  Na přelomu  roku byl  předseda  nařčen 
Antonínem Mestekem, že si dělá v obci co chce a na základě toho podal rezignaci.

Z  hlášení  ze  dne  14.  ledna  1947  vyplývá,  že  Jan  Pěchouček  byl  opětovně  zvolen 
předsedou MSK, naproti tomu Antonín Mestek její řady opustil a jeho místo zásobovacího 
referenta  převzal  Josef  Hruška,  jediný  národní  socialista  mezi  ostatními  komunisty. 
Náhradníky připravenými  v  záloze  byli  František  Hošek  a  Josef  Devera,  který  za  blíže 
neznámých okolností následně zaujal v MSK řádné místo.

K další změně ve složení MSK Olešná došlo při schůzi 7. ledna 1948, v jejímž průběhu 
vrátili  jmenovací dekrety dosavadní místopředseda Josef Čížek a zapisovatel Josef Habart. 
Místopředsedou  se  obratem  stal  František  Žalud  a  zapisovatelem  druhý  z  náhradníků, 
František Hošek. Následujícími náhradníky byli jmenováni František Kodad a Josef Vaňous.

V dubnu 1948 převzal místo po Josef Hruškovi další národní socialista Josef Habart a 
MSK nadále  pracovala  ve  složení:  předseda  Jan  Pěchouček,  místopředseda  Josef  Habart, 
pokladník Václav Kahoun, zapisovatel František Hošek a členové Václav Nováček a Josef 
Devera.

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.

Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se Olešná 
stala  od  1.  ledna  1949  součástí  nově  vymezeného  Kraje  Plzeňského.  Zároveň  však  byla 
vládním nařízením č. 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. 
Olešná byla od 1. ledna 1950 natrvalo zahrnuta do matričního obvodu Stráž.

K přeměně MSK na MNV došlo s největší pravděpodobností až v rámci reorganizací 
národních výborů. Ta v Olešné proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb.,  
o organisaci místních národních výborů a na základě návrhu MAV NF pracoval od ustavující 
schůze proběhnuvší 18. května 1950 MNV ve složení: předseda Josef Habart, místopředseda 
Josef Devera, finanční referent Václav Kahoun, školský referent František Žalud a vyživovací 
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referent Václav Nováček.  Dalšími členy MNV se stali:  František Kodad, Věra Vainarová, 
Josef Čížek, Josef Pinc, Josef Hruška, František Hošek, Vilém Jaroš, František Král, Antonín 
Tupý a Alois Mikulič. 
V průběhu schůze byly zvoleny komise:
- finanční:
předseda: Václav Kahoun, členové: Věra Vainarová, Josef Hruška, František Král
- zemědělská:
předseda: Josef Devera, členové: František Kodad, Josef Čížek, Vilém Jaroš
- mimořádná vyživovací:
předseda: Václav Nováček, členové: Josef Koukl, František Kodad ml., Josef Pinc
- kulturně-školská
předseda: František Žalud, členové: Věra Vainarová, Anna Kouklová, Vilém Jaroš

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 Olešné jako první tajemník zaujal místo pravděpodobně Josef Richter doložený k 12. 
říjnu 1952.

Na konci  r.  1951 obdržel  Josef  Habart  přípis  z  ONV v Tachově,  v  němž mu bylo 
sděleno odvolání z funkce kvůli nespokojenosti s jeho postojem při výkupu brambor a byl 
vyzván k okamžitému předánín agendy místopředsedovi Josefu Deverovi.

Na volbu nového předsedy MNV Olešná, resp. dovolbu některých členů MNV došlo při 
schůzi 31. ledna 1952. Nově v čele obce stanul František Kodad, s nímž radu nadále tvořili 
Václav Kahoun, Vilém Jaroš a Václav Nováček. Dne 3. října téhož roku došlo i na zvolení 
výboru žen ve složení: předsedkyně Marie Kahounová, členky: Zdenka Vaňousová, Antonie 
Habartová, Marie Marvanová, Marie Kocourková a Marie Kodadová.

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 
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 
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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 Olešné z voleb vzešlo devět zástupců místních obyvatel: Matěj Aschenbrenner, Anna 
Hošková, Josef Pinc, Ferdinand Popovič, Josef Habart, František Marvan, Anna Kouklová, 
Vilém  Jaroš  a  za  předsedu  zvolený  Václav  Nováček.  Konkrétní  údaje  o  zařazení  resp. 
funkcích jednotlivých členů MNV chybějí.

Dne 17. dubna 1955 se v obci uskutečnily doplňovací volby, aniž by ovšem v zápise o 
sčítání hlasů bylo uvedeno, kdo byl kandidátem, případně za koho se ujal funkce.

Na další doplňovací volbu došlo již na začátku následujícího roku. Dne 22. ledna 1956 
doplnil řady zástupců obyvatel Olešné František Fišpera.

Následující  řádné  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.

Z voleb vzešel 9členný MNV ve složení: staronový předseda Václav Nováček, tajemník 
Josef  Habart,  Josef  Pinc,  Vilém Jaroš,  Josef  Devera,  Václav  Kahoun,  František  Fišpera, 
Ferdinand Popovič a Antonín Bergler. Při MNV byly bezpochyby zvoleny i stálé komise, 
nicméně s ohledem na absenci potřebných dokumentů nelze uvést jejich počet a složení.

Na zasedání konaném 27. srpna 1957 bylo konstatováno, že v důsledku trestního řízení 
nemůže nadále vykonávat funkci Václav Nováček. Pro absenci relevantních archiválií není 
jasné, kdo se po něm stal předsedou MNV. Následně byly vyhlášeny doplňovací volby, na 
jejichž základě byl do MNV 27. dubna 1958 zvolen Josef Kodad, který vzápětí zaujal funkci 
tajemníka, jíž pak zastával až do voleb v r. 1971. Za nejasných okolností se mezi poslanci v r.  
1958 ocitli: Josef Worschech, který pak pracoval jako předseda zemědělské komise, a jako 
člen pléna Vilém Jaroš.

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 Olešné), 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 roce 1960 došlo také ke sloučení obce Olešná s obcí  Bonětice.  Tato změna byla 
uskutečněna v souvislosti s reformou správního členění státu uskutečněnou na základě zákona 
č. 36/1960 Sb., o územním členění státu k 1. červenci 1960. Tehdy vznikl Místní národní 
výbor Bonětice s působností pro obec Bonětice a osady Bonětičky a Olešná.

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). Zároveň bylo Ústavou 
Československé socialistické republiky volební období prodlouženo z původních tří na čtyři 
roky (ústava byla publikována pod č. 100/1960 Sb., prodloužení volebního období se týká čl. 
86, odst. 3).
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Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 
25. května 1960.

Do MNV Bonětice-Olešná byli na místa 11 poslanců před volbami navrženi a posléze 
při ustavujícím plenárním zasedání 23. června 1960 potvrzeni: Josef Kodad, Josef Habart, 
František Fišpera,  Anna Kouklová,  Jan Svoboda, Jiří  Hlavnička,  Antonín Pechouš,  Marie 
Glasová, Josef Worschech, Ludvík Koukal, František Weishaipl. Předsedou MNV byl zvolen 
dosavadní  předseda  MNV  Bonětice  Jiří  Hlavnička,  tajemníkem  se  stal  Josef  Kodad  a 
společně s nimi v radě zasedli:  Antonín Pechouš, Jan Svoboda a František Veishaipl.  Při 
MNV byly ustaveny 4 stálé komise:
- zemědělská
předseda: Antonín Pechouš, členové: Václav Kahoun, Josef Kodad, V. Glas, Fišpera, 
- školská a kulturní
předseda: Jiří Hlavnička,  členové: Marie Glasová, Ludvík Koukol, Josef Devera, František 
Hošek ml.
- trestní
předseda: Jan Svoboda,  členové: Anna Kouklová, Gabriel Medenci, František Voráček, jiří 
Kocourek
- finanční
předseda: Jiří Hlavnička,  členové: Marie Glasová, Ludvík Koukol, Josef Devera, František 
Hošek ml. 

V následujícím období se svých funkcí vzdali někteří poslanci, proto byly vyhlášeny 
doplňovací  volby.  Proběhly v červnu 1963 a mezi  poslance MNV byli  na jejich  základě 
zvoleni: Josef Čížek, Jiří Kocourek a Karel Fišpera. Josef Čížek se pak stal předsedou MNV. 
Současně  došlo  k  nové  volbě  rady  (Josef  Čížek,  Josef  Kodad,  Anna  Kouklová,  Marie 
Glasová, Antonín Pechouš, Josef Habart) a komisí:
- finanční: předseda Josef Habart, členové Josef Worschech, ? Kahoun, Josef Devera
- školská a zdravotní: předseda Anna Kouklová, členové: Zdena Vaňousová, Jiří Kocourek
- pro veřejný pořádek: předseda Josef Čížek, členové: František Fišpera, Antonín Pechouš, 
Kodad 

V témže roce se za blíže neznámých okolností mezi poslanci ocitl i Ladislav Amruz.

V roce 1963 došlo s platností od 1. ledna 1964 k přejmenování úředního názvu obce 
Bonětice na Olešná, přičemž jméno Bonětice zůstalo jako název osady. Tuto změnu schválila 
rada ONV v Tachově na své 28. schůzi 13. prosince 1963.

Po  volbách  uskutečněných  v  červnu  1964  vzešel  z  veřejného  plenárního  zasedání 
konaného 2.  července  1964  15členný MNV ve  složení:  rada  –  staronový předseda  Josef 
Čížek,  staronový  tajemník  Josef  Kodad,  Ladislav  Votýpka,  Antonín  Bergler,  Josef 
Worschech,  Ladislav  Amruz  a  Marie  Glasová.  V  plénu  pak  kromě  nich  zasedli:  Anna 
Kouklová, Antonín Pechouš, Jiří Kocourek, Jiří Hlavnička, Vilém Jaroš, Zdena Vaňousová, 
Marie  Amruzová.  V rámci  MNV byly činné 4 stálé  komise:  zemědělská  (předseda Josef 
Worschech), finanční (předseda Ladislav Votýpka), pro ochranu veřejného pořádku (předseda 
Josef Čížek) a společenská (předseda Antonín Bergler).

Výbor  žen  ustaven  nebyl.  Naproti  tomu  dne  18.  dubna  1966  proběhlo  ustavení 
občanského výboru v osadě Bonětice.

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 
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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 Olešné v r. 1969 došlo ke kooptování poslanců Herberta Köhlera a Jana Svobody 
jako členů rady, Jaroslava Gláze jako předsedy finanční komise a Josefa Bachroně jako člena 
pléna. V r. 1970 byla jako poslankyně kooptována účetní Jiřina Kouklová.

Z  podzimních  voleb  konaných  ve  dnech  26.  a  27.  listopadu  1971  bylo  do  MNV 
zvoleno opět 11 poslanců. Ustavující plenární zasedání MNV pak proběhlo 17. prosince 1971 
a z řad nových poslanců (Josef Bachroň, Josef Devera, Anežka Havlová, Josef Habart, Jiří  
Havel, František Jasenský, Jiří Kocourek, Herbert Köhler, Jiřina Kouklová, Jan Svoboda a 
Josef Worschech) byli následně do rady zvoleni:  předseda Josef Devera, tajemník Herbert 
Köhler, finanční referent Jan Svoboda, předseda KOVP Jiří Kocourek a jako člen František 
Jasenský.

V  rámci  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  na  začátku  r.  1976  začala 
projednávat  mj.  i  otázka  sloučení  obce  Olešná  s  obcí  Stráž.  Integrace  byla  schválena 
usnesením 29. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 23. dubna 1976. Od 30. dubna 
1976  byla  Olešná  s  částmi  Bonětice  a  Bonětičky sloučena  s  obcí  Stráž,  pro  kterou  byl 
stanoven název Stráž a Olešná, Bonětice a Bonětičky se staly částmi obce Stráž a jejich zájmy 
od té doby hájily občanské výbory, případně ze vsí zvolení poslanci.  Toto územněsprávní 
uspořádání trvá dosud. 

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru nejprve v čp.  16 (hospoda),  potom v budově někdejší  školy,  nakonec v čp.  2.  Z 
nejstaršího období nejsou dochovány archiválie,  z nichž by bylo zjevné, jakým způsobem 
docházelo k evidenci podání. Došlé písemnosti z 60. let byly opatřovány obdélným razítkem, 
které neslo pouze rubriky Došlo:, Č.: a Příl.:. Nejpozději od 70. let byla podání označována 
pouze  rukopisně,  přičemž  bylo  zaznamenáno  datum  obdržení  a  číslo  jednací,  případně 
připsáno  „vyřízeno  dne“  s  příslušným  datem.  Ukládání  dle  všeho  probíhalo  pouze 
chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.

K první  spolupráci  MNV, konkrétně tehdejšího předsedy MNV Václava Nováčka a 
archiváře  Antonína  Zbořila  za  ONV  Tachov  došlo  24.  srpna 1955.  Výsledkem  archivní 
prohlídky byl Zápis, v němž bylo konstatováno, že: „Na MNV se toho času žádné písemnosti 
nenachází.“ krom toho bylo shledáno 14 svazků lexikonů a jeden stavební plán čp. 16. V 
budově čp. 16 se měly nacházet „nějaké věci“, které dostal předseda MNV za úkol odebrat a 
připravit na začátek září k odborné archivní prohlídce. Předseda měl rovněž po vsi vyhlásit, 
aby „... občané, u kterých se plány budov a německé knihy apod. nachází, je do konce srpna 
odevzdali  na MNV.“ O tom,  jaké bylo vyústění  celé akce,  však nejsou dochovány žádné 
informace.

Na další kontakt s archivem došlo v r. 1966, kdy tehdejší předseda MNV, Josef Čížek, 
do dotazníku zaslanému Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře lapidárně sdělil, že 
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všeobecná agenda je uložena v pořadačích 1-5 a „Do r. 1959 je neupravená a nepřehledná.“

Ve dnech 28. a 29. dubna 1966 proběhla skartace písemností, ovšem v součinnosti s 
organizačním  odborem  ONV  v  Tachově.  Pověřený  pracovník  Josef  Anton  v  Zápisu  o 
provedené  skartaci  zpečetil  osud  mnoha  archiválií  o  neznámém  rozsahu.  Za  své  vzaly: 
zootechnická  služba  1952-1955,  domácí  porážky 1949-1959,  agrotechnická služba  u STS 
1953-1959, stanovy JZD 1953-1957, výkonové normy 1953-1957, výkup rostlinných výrobků 
1953-1957, výkup živočišných produktů 1953-1957, dodávky zemědělských výrobků 1947-
1957, volby a volební agenda 1960, krom písemností pak i staré noviny, časopisy, vyhlášky a 
plakáty.

V  r.  1975  proběhla  další  dotazníková  akce,  při  níž  bylo  předsedou  MNV  Olešná, 
Josefem Deverou, archivu sděleno, že ročně je vyřízeno okolo 300 různých podání. Je vedena 
kniha zápisů o došlé poště a spisy se zakládají do desek a ukládají do skříně o rozměrech 100 
x 60 x 200 cm. „Tajné spisy se ukládají do uzamčeného kufru a přidělaného k podlaze.“

V souvislosti se zrušením národního výboru v Olešné došlo s ohledem na stav spisovny 
MNV dne 7. června 1976 k provedení záchranného svozu všech dokumentů (kromě tiskovin), 
které  zůstaly  ve  spisovně  uloženy po  odvezení  živých  a  neuzavřených  spisů  pracovníky 
nástupnického  MNV  Stráž  (přírůstek  číslo  177  ze  dne  1.  října  1976).  V  archivu  byla 
provedena vnitřní skartace. Vybrané archiválie z let 1947-1972 o rozsahu 0,65 bm (5 kartonů 
a 3 úřední knihy) byly předběžně uspořádány a pro fond byl založen EL JAF 454.

Další převzetí archiválií z činnosti MNV Olešná se uskutečnilo v létě roku 2000, kdy 
byla z MNV Stráž předána Pamětní kniha obce Olešná vedená v letech 1973-1976 (přírůstek 
číslo 15/2000 ze dne 9. června 2000) o rozsahu 0,03 bm.

Následovalo  předání  archiválií  v  rámci  skartačního  řízení  uskutečněného  na  Úřadu 
městyse  Stráž  v  r.  2001.  Konkrétně  byly převzaty 4  kartony písemností  (korespondence, 
zápisy ze schůzí, podací deníky aj.) z činnosti MNV Olešná z let 1965-1976 o rozsahu 0,45 
bm (přírůstek číslo 1/2001 ze dne 10. ledna 2001).

K poslednímu přírůstku archiválií do fondu MNV Olešná došlo v r. 2010, kdy byly po 
skartačním řízení na Úřadu městyse Stráž převzaty mj.  archiválie z činnosti  MNV Olešná 
(evidence parcel, uživatelů, vlastníků, sektorové přehledy o plochách kultur aj.) z let 1961-
1975  (přírůstek  číslo  1/2010  ze  dne  17.  února  2010).  S  ohledem  na  malý  rozsah  byly 
archiválie vloženy do stávajícího kartonu 3/1976.

Okolnosti  archivování  4  razítek  nejsou známy,  do evidence JAF byla zapsána až v 
rámci generální inventury v r. 2001.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Již  při  inventarizaci  fondu  MNV Bonětice  bylo  rozhodnuto  tento  fond  ukončit  již 
sloučením obcí Bonětice a Olešná v roce 1960. A sice proto, že v roce 1963 nebyl MNV v 
Boněticích  zrušen,  nýbrž  přejmenován  na  MNV v  Olešné  a  de  facto  pokračoval  ve  své 
činnosti i ve stejném složení nadále. Na základě časového vymezení fondů MNV Bonětice a 
MNV Olešná byly v rámci fondu MNV Olešná zinventarizovány i archiválie (knihy zápisů ze 
schůzí orgánů MNV, kniha zápisů ze schůzí KOVP a podací protokol), jejichž vedení bylo 
zahájeno ještě v období sloučeného MNV, tj. mezi r. 1960-1963, resp. ještě v době existence 
MNV Bonětice (před rokem 1960). V dataci archiválií inv. č. 1, 4 a 33 proto byla s ohledem 
na výše uvedené zaznamenána odpovídající priora.
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Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Olešná  tvořen 8 úředními 
knihami, 9 kartony, v nichž byly kromě spisů rovněž úřední knihy a podací protokoly, a 4 
razítky  o  celkovém  rozsahu  1,1  bm.  V  rámci  vnitřní  revize  fondů  v  r.  2001  bylo 
konstatováno, že chybí kniha dlužníků z let 1957-1958, která byla převzata v r. 1976. Tato 
položka nebyla nalezena ani v rámci inventarizačních prací.

Na začátku inventarizace  archivního fondu byly prověřeny archiválie  nástupnického 
MNV Stráž, mezi nimiž však nebyly nalezeny písemnosti týkající se MNV Olešná.

V  průběhu  inventarizačních  prací  byl  identifikován  a  vytříděn  1  karton  obsahující 
Výkaz užívání pozemků po HTÚP včetně plánu, přídělovou agendu a zemědělskou statistiku, 
hlavní knihu, rozpočty, požární ochranu, kontroly, věci výstavby, inventarizaci a podací deník 
(torzo) pro Bonětice a Bonětičky z let 1950-1959 o celkovém rozsahu 0,11 bm, který byl 
přeřazen do fondu Místní národní výbor Bonětice EL NAD 40.

Archivní  fond  MNV Olešná  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 čj. 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 čj.:  SOAP/090-0389/2011  ze  dne  29.  08.  2011 schválený  čj.: 
SOAP/008-2057/2011 ze dne 03. 01. 2012), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,34 bm (kniha materiálových zásob z r. 1965, deník akce Z z r. 1965-1976, poštovní 
odnášecí kniha z r. 1976, zprávy a informace o občanech, krátkodobá statistika, účetnictví, 
sociální věci a 4 razítka – viz otisky). 

Ve fondu  byl  ponechán  peněžní  deník  z  r.  1956 (inv.  č.  17),  neboť  obsahuje  více 
informací než kniha výdajů z téhož roku. Konečná metráž archivního fondu po vytřídění a 
vyřazení dokumentů, resp. po jejich následném přemanipulování aktuálně činí 0,65 bm.

Archivní fond MNV Olešná je podprůměrně zachován, i když není známo, že by se 
nějaké dokumenty z doby do r. 1976 ještě nacházely ve spisovně nástupnického MNV Stráž. 
Z důležitých archiválií jsou zčásti dochovány knihy zápisů ze schůzí pléna a rady, a to z let 
1960-1976, i  když výpovědní  hodnota zápisů je velmi  rozdílná.  Chybějí  zápisy ze schůzí 
komisí (kromě KOVP dochované za  r.  1960-1976),  podací  protokoly do  r.  1965 včetně, 
finanční knihy do roku 1954, inventární knihy do r. 1967 a také většina spisového materiálu  
do roku 1960.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond dokumentů z činnosti MNV Olešná náleží mezi méně dochované fondy 
národních výborů, vpodst. chybí veškerá agenda do poloviny 50. let. Zápisy ze schůzí rady a 
pléna MNV podávají obraz aktivit základního článku samosprávy. Z ostatních archiválií jsou 
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nejužitečnější organizační, majetkoprávní a zemědělské, které ilustrují život v typické obci 
příhraniční zemědělské oblasti.  Retrospektivní zápisy v kronice MNV jsou sice vedeny za 
roky 1945-1972, jejich výpovědní hodnota je však omezená.

Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Jednotné 
zemědělské družstvo a Základní devítiletá škola dílčím zdrojem údajů k základnímu přehledu 
o poválečné minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní fond MNV Olešná uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr. Markéta 
Novotná v červenci 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, dne 1. února 2013 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ O 2, Obecní záležitosti jednotlivých obcí 1945 – 
1952

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Seznamy členů MSK 1945 – 1947

Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Evidenční lístky členů MSK / MNV 1946 – 1949

Okresní národní výbor Tachov, sign. 53, Zápisy z porady vedoucích oddělení ONV, seznamy 
tajemníků 1953 – 1954

Okresní národní výbor Tachov, sign. 52, Reorganizace MNV 1950 – 1953

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Zprávy o volbách do MNV 1954

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Volby do MNV, obce B – Ž, 1954 – 1956

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Konečné výsledky voleb do MNV, obce K – V, 
1957

Okresní národní výbor Tachov, sign. 604/1, Slučování obcí a změny hranic obcí 1952-1989

Okresní národní výbor Tachov - MPPR, Olešná, nezpracováno

Prameny tištěné

Sbírka zákonů republiky Československé, ročníky 1949, 1950, 1954

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, ročník 1945, 1948

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, ročník 1960

Seznam matričních obvodů v českých krajích. Praha : Ministerstvo vnitra, 1950

Úřední list republiky Československé, ročník 1945

Volby do ústavodárného Národního shromáždění dne 26. května 1946, část II. Volební 
výsledky podle obcí, sešit 2. Volební kraj V-VII Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, in: 
Zprávy Státního úřadu statistického, řada B, číslo 4-6, ročník XXVII. (1946) číslo 26-28

II. Literatura
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, JANÁK, Jan, DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích :  
od počátků státu po současnost. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

bm – běžný metr

ČSAV – Československá akademie věd

ČSUP – Československý uranový průmysl

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční 

HTÚP – hospodářsko technická úprava pozemků

inv. č. – inventární číslo

JEP – jednotná evidence půdy

JZD – jednotné zemědělské družstvo

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. – katastrální území

LSD – lidové spotřební družstvo

LZ – lesní závod

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MPPR – majetková podstata pozemkových reforem

MSK – místní správní komise

MŠ – mateřská škola

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ONV – okresní národní výbor

o. p. – oborový podnik

OŠ – odbor školství

o. z. – odštěpný závod

Sb. – Sbírka zákonů

SOkA – státní okresní archiv

STS – strojní a traktorová stanice

ZDŠ – základní devítiletá škola

ZO SPO – základní organizace svazu požární ochrany
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Příloha 2:

Předsedové MSK a MNV Olešná v letech 1945-1976

Jan Toman 21. 11. 1945(MSK) 23. 6. 1946 (MSK)
Jan Pěchouček 24. 6. 1946 (MSK) ?. ?. 1950
Josef Habart 18. 5. 1950 21. 12. 1951
Josef Devera (pověřen) 22. 12. 1951 31. 1. 1952
František Kodad 1. 2. 1952 květen 1954
Václav Nováček květen 1954 27. 8. 1957
?
Jiří Hlavnička 23.6.1960 červen 1963
Josef Čížek červen 1963 16. 12. 1971
Josef Devera 17. 12. 1971 29. 4. 1976
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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 (1957) 1960-1965 ukn 1
Bonětice 21. 3. 1957-28. 12. 1963
a Olešná 10. 1. 1964-15. 3. 1965

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1965-1972 ukn 2
26. 3. 1965-15. 2. 1972

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1972-1976 ukn 3
1. 3. 1972-17. 2. 1976

4 Zápisy ze schůzí KOVP MNV (1959) 1960-1966 ukn 4
Bonětice 17. 4. 1959-18. 12. 1963
a Olešná 20. 1. 1964-17. 10. 1966

5 Zápisy ze schůzí KOVP 1966-1976 ukn 5
19. 11. 1966-4. 2. 1976

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční 

6 Jednotná evidence půdy k. ú. Bonětičky 1960 ukn 6

7 Seznam domů - k. ú. Olešná 1974 ukn 7

8 Evidenční listy - k. ú. Olešná, Bonětice, 1974 ukn 8
Bonětičky

9 Seznam uživatelů pozemků - k. ú. Olešná 1966 ukn 9

10 Seznam uživatelů pozemků - k. ú. Olešná, 1974 ukn 10
Bonětice, Bonětičky

11 Rejstřík uživatelů a vlastníků pozemků 1974 ukn 11
 - k. ú. Olešná, Bonětice, Bonětičky

12 Soupis parcel – k. ú. Olešná, Bonětice, 1974 ukn 12
Bonětičky

13 Jmenný seznam mužstva v záloze 1947-1949 ukn 13
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
B. Účetní

14 Hlavní kniha příjmů a výdajů 1965 ukn 14

15 Hlavní kniha příjmů a výdajů 1967 ukn 15

16 Peněžní deník 1954 ukn 16

17 Peněžní deník 1956 ukn 17

18 Peněžní deník 1957 ukn 18

19 Peněžní deník 1964-1965 ukn 19

20 Kniha příjmů 1954 ukn 20

21 Kniha příjmů 1955 ukn 21

22 Kniha příjmů 1956 ukn 22

23 Kniha příjmů 1957 ukn 23

24 Kniha příjmů 1958 ukn 24

25 Kniha příjmů 1961-1963 ukn 25

26 Kniha výdajů 1954 ukn 26

27 Kniha výdajů 1956 ukn 27

28 Kniha výdajů 1958 ukn 28

29 Kniha výdajů 1965 ukn 29

30 Pokladní kniha 1963 ukn 30

31 Inventární kniha 1968-1976 ukn 31

C. Pamětní

32 Pamětní kniha obce 1973-1976 ukn 32

II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

33 Podací protokol MNV Bonětice (1959) 1965-1971 ppr 1
5. 1. 1959-8. 12. 1959 a Olešná 
20. 7. 1965-13. 6. 1971

34 Podací protokol 1971-1976 ppr 2
21. 6. 1971-9. 2. 1976
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka
B. Spisy

Statutární záležitosti organizace 

35 Soupisy pomístních jmen a názvů pro ČSAV 1975 kar 1
- Ústav pro jazyk český místopisnou komisi

Volby

36 Volby do Národního shromáždění a MNV 1954 kar 1
(seznam voličů)

Volby do KNV a MNV 1957 kar 1
(návrh a schválení volební komise, návrh
kandidátů, přihlášky kandidátů k registraci,
vyhláška o registraci kandidáta do KNV,
seznam voličů, zápis o sčítání  hlasů, sliby
členů MNV)

Volby do MNV – doplňovací 1958 kar 1
(vyhlášení doplňovacích voleb, přihláška
kandidáta k registraci,zápis o registraci,
kandidáta, seznam voličů, zápis o hlasování,
zápis o sčítání hlasů)

Volby do NS, KNV, ONV a MNV 1960 kar 1
(zápis o sčítání hlasů)

Volby soudců Okresního soudu v Tachově 1961 kar 1
(zřízení volebních okrsků, seznam voličů)

Doplňovací volby do MNV 1963 kar 1
(přihlášky kandidátů k registraci, vyhláška
o registraci kandidátů, seznam voličů,
zápis o hlasování, osvědčení o zvolení poslanců)

Volby do NS, KNV, ONV, MNV a soudců 1964 kar 1
(návrhy kandidátů, zápisy o registraci kandidátů,
vyhláška o registraci kandidátů, seznam voličů,
zápis o hlasování, zápis o sčítání hlasů, zápis
o složení slibu poslanců)

Volby do MNV 1971 kar 1
(doporučení kandidátů, zpráva o vytvoření volební
komise, prohlášení kandidátů, zpráva o provedení
registrace, počtu a složení kandidátů, vyhláška
o registraci kandidátů, seznamy voličů, objednávka
hlasovacích lístků, zápis o hlasování, hlášení
o výsledcích voleb)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru 

37 Plány práce pléna, rady a komisí (neúplné) 1963-1976 kar 1

38 Akční a programové plány, hodnocení činnosti 1957-1975 kar 1

39 Statistické výkazy (neúplné) 1964-1975 kar 1
- o bytovém hospodářství v socialistickém 
  sektoru, 1964-1975
- o místních komunikacích, 1968
- o správě, provozu a údržbě vodovodů 
  a kanalizací, 1971-1975
- o základních prostředcích, 1968-1973
- o motorovém parku závodové dopravy
  1971-1975
- o přírůstku a úbytku bytů, 1970

40 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1954-1975 kar 1

41 Vyznamenání 1974-1975 kar 1
(pamětní medaile k 25. výročí socialistického 
zemědělství – Josef Čížek,
čestný odznak Budovatel Tachovska -
J. Svoboda, H. Köhler, W. Köhler, V. Jaroš,
J. Pinc, J. Koukl, J. Worschech, J. Bachroň)

Funkcionáři

42 Vybrané údaje o NV, jejich orgánech 1974 kar 1
a poslancích

43 Personální věci, hodnocení poslanců, 1960-1975 kar 1
odměňování, seznam členů komisí

Kontrolní činnost 

44 Dohlídky a periodické revize finančního 1966-1975 kar 1
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrky činnosti 

45 Stížnosti 1970-1972 kar 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

46 Výkazy přestupků (neúplné) 1968-1975 kar 2

47 Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy, 1961-1975 kar 2
posudky, rozhodnutí)

48 Posudky, zprávy a hlášení o občanech 1965-1976 kar 2

Požární ochrana

49 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1971-1976 kar 2

50 Řád ohlašovny požáru 1964 kar 2

51 Složení výboru ZO SPO 1976 kar 2

52 Kmenový list výzbroje a výstroje, přidělování 1963-1973 kar 2
a provoz techniky

Vojenské záležitosti, civilní obrana 

53 Odvodní řízení a vedení evidence vojáků 1959-1976 kar 2
(evidence a charakteristiky branců)

54 Civilní ochrana 1965-1972 kar 2
(seznam štábu a družstev, přehled ukrytí)

Evidence obyvatelstva, sčítání lidu

55 Seznam obyvatel dle rodných čísel sine dato kar 2

56 Sčítání domů a bytů 1961-1970 kar 2

Státní občanství

57 Listina o udělení občanství 1955 kar 2
(Amruzová, Sikora)

Evidence a správa majetku

58 Pojistná smlouva 1974 kar 2

59 Inventarizace 1967-1975 kar 2
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

60 Majetkoprávní věci 1966-1975 kar 2
(hospodářské smlouvy o převodu majetku -
stavební parcely v k. ú. Bonětice, studna 
za vsí Olešná, rozhlasové zařízení, delimitace
komunikací, veřejné osvětlení, vodovod,
dotazníková akce - rekreační zařízení Škoda 
Plzeň Bonětice)

61 Prodeje rodinných domků (zřízení práva 1964-1974 kar 2
osobního užívání pozemků, hospodářské
smlouvy o převodu nemovitostí na MNV,
smlouvy o dočasném užívání nemovitostí,
změny v užívání nemovitostí)

62 Dědictví 1964-1969 kar 2

63 Směny Národní fronty 1972-1976 kar 2

64 Sběr odpadových surovin 1972-1976 kar 2

65 Ozeleňovací akce 1975-1976 kar 2

Finanční hospodaření

66 Roční rozpočty (neúplné), včetně návrhů 1950-1976 kar 2
rozpisu, výkazů o příjmech, přehledu aktiv
a pasiv, finančního vypořádání, výkazů

Místní daně a poplatky

67 Přehled o předpisu místních daní 1966-1971 kar 2
a poplatků - výkaz o vyměření daní
a místních poplatků (neúplné)

68 Jednotlivé daně a poplatky (neúplné) 1963-1967 kar 2
(zemědělská daň, domovní daň)

Výstavba

69 Akce „Z“ 1965-1976 kar 2
(adaptace společenské místnosti, plán akcí
1971-1975, protokoly o jejich předání 
a převzetí: vodní nádrž, povrchová kanalizace,
oplocení a úprava parčíku, zaměření
kanalizace, hlášení o výsledcích akcí)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

70 Průmyslová a zemědělská výstavba 1956-1972 kar 2
(silážní jámy, trhací práce malého rozsahu-
rozmetání chlévské mrvy)

71 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1971-1976 kar 2
(hospodářská stavební smlouva na místní
komunikaci, rekonstrukce veřejného osvětlení
Bonětice, veřejné osvětlení Olešná,  

72 Občanské stavby 1959-1975 kar 2
(rekreační výstavba  Škody Plzeň v Boněticích,
rekonstrukce, úpravy, demolice)

73 Oznámení o provádění geologického 1973 kar 2
průzkumu ČSUP Příbram o. p.

Bytové hospodářství

74 Žádost Státního statku Bor o výjimku 1974 kar 2
ohledně zvýšení nájemného z nadměrných
bytů

75 Přidělení podnikových bytů zaměstnancům 1975 kar 2
Státního statku Kladruby

Doprava a spoje

76 Dopravní obslužnost 1973 kar 2
(kontrola autobusových čekáren)

Obchod

77 Prodejna LSD Jednota 1964-1975 kar 2
(nájemní smlouva na prodejnu potravin,
zásobování, stížnosti na nedostatečné
dodávky a kvalitu)

Zemědělství

78 Likvidace pohledávek MPPR za občany 1966 kar 2

79 Potvrzení o soukromém hospodaření 1972 kar 2
Josefa Hrušky v l. 1945-1959
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Zemědělská výroba

80 Statistika (neúplné):
Soupis a obecní přehled hospodářského 1960-1973 kar 3
zvířectva

81 Soupis a obecní přehled ploch osevu 1963-1969 kar 3
zemědělských plodin

82 Evidenční list a sběrný list o plochách kultur 1955-1961 kar 3
pro zemědělské závody (lesní, zahradnické,
viniční, rybniční) a závodový list o plochách
osevu závodů zemědělských, lesních,
zahradnických, viničních, rybničních apod.)

83 Výkaz a sběrný list k soupisu ovocných 1957 kar 3
stromů a keřů

84 Sběrný list osob činných v zemědělských 1965-1970 kar 3
závodech jednotlivě hospodařících rolníků

85 Veterinární opatření, ochrana proti škůdcům 1966-1976 kar 3
(očkování psů a vepřů, likvidace ovocné
zahrady napadené šarkou, odběr zeminy
na zjištění výskytu háďátka bramborového)

Zemědělská půda 

86 Pozemnostní arch sine dato kar 3

87 Přehled o hospodářské ploše obce, 1955-1966 kar 3
hlášení změn JEP

88 Sektorový přehled o plochách kultur 1959-1966 kar 3

89 Vložky k evidenčnímu listu JEP pro 1960 kar 3
k. ú. Bonětice, Bonětičky

90 Výkaz užívání pozemků po HTÚP 1958 kar 3

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

91 Seznam uživatelů zemědělské půdy od 0,31 1965-1967 kar 3
do 0,50 ha a chovatelů krav a přehled
dodávkových úkolů
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Lesy

92 Rozhodnutí o přídělu pro Státní lesy 1967 kar 3
v Plzni – lesní závod Přimda

93 Soupis uživatelů zemědělské půdy 1973-1975 kar 3
ve vlastnictví LZ Přimda, sdělení
o předání pozemků v k. ú. Bonětice
Státnímu statku o. z. Bor

Myslivost

94 Prodloužení loveckých lístků 1971 kar 3
(František Havel)

Vodní hospodářství 

95 Ochrana vodních zdrojů 1972-1975 kar 3
(seznam veřejných a soukromých studní, 
v obci, převod rybníků a vodních nádrží)

96 Vodohospodářské investice 1963-1975 kar 3
(vodovod Bonětičky, sádky Bonětice, 
rybník Olešná)

Zdravotnictví

97 Seznamy obyvatelstva pro kalmetizaci, 1972-1975 kar 3
pediatrickou a gynekologickou péči,
očkování

98 Hygienická péče 1963-1975 kar 3
(karantény, vodní zdroje a potenciální zdroje
jejich ohrožení – splaškové vody z kravína, 
laboratorní rozbory vody ze studní)

Sociální péče

99 Důvěrník péče o děti – Anežka Veishaiplová, 1969-1975 kar 3
výkaz o sociální péči, upřesnění evidence
cikánského obyvatelstva

100 Důchodci 1966-1973 kar 3
(evidenční listy potřebných, seznamy důchodců,
žádost o přijetí do domova důchodců Diana)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Školství 

101 Základní devítiletá škola 1964-1975 kar 3
(Plán činnosti při vyhlášení jednotlivých
stupňů pohotovosti a situace ohrožení ZDŠ
Olešná 1.-5. ročník, zápisy dětí do ZDŠ ve 
Stráži, doporučení žáků ke studiu

102 Dětský útulek 1973-1975 kar 3
(příspěvek na ledničku, žádost OŠ ONV
Tachov a MŠ v Boru o počty dětí
a předškolních zařízení)

Kultura, sport a tělovýchova 

103 Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, 1970-1976 kar 3
Výkaz o kulturních a společenských akcích

104 Knihovna 1975 kar 3
(plán činnosti)

105 Obecní kronika 1974 kar 3
(průvodní dopis k dotazníku – evidence kronik
a kronikářů)

Ochrana přírodních a kulturních památek

106 Evidované nemovité kulturní památky 1972 kar 3
(Bonětice - vrata statku - doporučení 
k vynětí z památkové ochrany kvůli
zániku)

107 Neevidované nemovité kulturní památky 1972 kar 3
(kaplička u čp. 24 Bonětice – souhlas s demolicí,
kaplička při cestě z Olešné na Horšovský Týn
 – řešení havarijního stavu)
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