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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu je Místní správní komise Svatá Kateřina a Místní národní
výbor Svatá Kateřina vyvíjející svou činnost od 13. prosince 1945, resp. 16. ledna 1946
do 30. června 1960. Obec patřila od roku 1945 do konce ledna roku 1949 do politického
okresu Tachov.
Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších
územně správních celků. Nahradily tak od roku 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.
První zmínkou o české správě obce Svatá Kateřina je jmenování Václava Amorta
zmocněncem OSK pro dozor nad výkonem obecní agendy v obcích Svatá Kateřina,
Rozvadov, Nové Domky a Hošťka ze dne 23. srpna 1945. Dne 13. prosince 1945 čeští
osídlenci navrhli sestavení místní správní komise ve složení: předseda Karel Nováček
(národní správce) a členové Václav Píchovec (lesní hajný), František Ungr (tesař) a František
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Ryvola (mistr tesařský). Okresní správní komise v Tachově jmenovala takto navržené členy
MSK dne 16. ledna 1946.
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 Svaté Kateřině se voleb
zúčastnilo pouze 13 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní
komise.
Na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění i nadále
fungovala v obci MSK. Ta byla dne 23. srpna 1946 MSK doplněna o pátého člena Josefa
Ježka. Také došlo dne 21. července 1946 ke zvolení finanční komise ve složení: Václav
Píchovec, František Ungr, Josef Ježek, Anna Nováčková, která byla později nahrazena Janem
Syptákem (náhradníci: Karel Nováček, Josef Ryvola, Anna Klinerová, Jiří Duffek).
K rozšíření MSK o další členy žádala KSČ ve Svaté Kateřině v dubnu 1947 v
zastoupení jednatele Václava Tramby. MSK měla být rozšířena o členy: Jana Syptáka, Josefa
Dunovského, Aloise Pangerla a Josefa Malkovského. Dále členové MSK žádali o jmenování
volyňského Čecha Vasila Oravíka, který byl jednohlasně zvolen volyňskými Čechy na schůzi
dne 18. dubna 1947, pro její doplnění. Okresní národní výbor v Tachově nakonec jmenoval
(dne 25. června 1947) pouze jednoho člena MSK ve Svaté Kateřině a tím byl člen KSČ Jan
Sypták. Tímto se MSK stala šestičlennou. K dalším změnám ve složení MSK došlo v březnu
1948, kdy MAV NF ve Svaté Kateřině navrhl, aby byli s okamžitou platností odvoláni
členové Josef Ryvola (pro styky s Němci) a Josef Ježek (pro zastávání se Němců) a nahrazeni
Aloisem Pangerlem a Josefem Kubíčkem. ONV v Tachově vzal tento návrh na vědomí a
dotyčné odvolal a nové jmenoval dne 16. března 1948. Avšak vzápětí MSK žádala ONV o
ponechání Josefa Ryvoly v MSK, neboť se prý jednalo o nedorozumění a pro „zvláštní
důvody“ bylo nutné odvolání tohoto člena zrušit. K tomu také zřejmě došlo, neboť seznam
členů MSK ze dne 17. srpna 1948 uvádí sedm členů včetně Josefa Ryvoly. Dále MSK přijala
do svých služeb jako výpomocnou sílu smluvního tajemníka Františka Malinu (úředníka
zemského správního výboru ve výslužbě). Avšak s tímto postupem ONV nesouhlasil a nařídil
jmenovat Františka Malinu jako nutnou obecní pracovní sílu.
Náměstek předsedy Václav Píchovec je uváděn též jako kronikář (viz inv. č. 10), ale
kronika obce Svatá Kateřina se nedochovala a ani není jasné zda byla vedena.
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;
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, byl od 1.
ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Svatá Kateřina. Zároveň byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 byla obec součástí nově vymezeného okresu
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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.
Obec Svatá Kateřina spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Rozvadov. Na základě
usnesení rady KNV v Plzni byla obec s účinností od 1. července 1952 přeřazena natrvalo do
matričního obvodu Přimda.
Předseda MSK Karel Nováček se vzdal funkce v březnu 1950. Úřední agendu převzal
místopředseda Jan Sypták. MAV NF a MO KSČ navrhly za předsedu Josefa Kubíčka. Krátce
poté došlo k přeměně MSK na MNV. Stalo se tak v rámci reorganizace v květnu 1950.
Reorganizace MNV ve Svaté Kateřině proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č.
14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. MAV NF bylo navrženo 15 členů
MNV: Josef Kubíček, Jan Sypták, František Bureš, Karel Raiser, Marie Kubešová, Jiří
Maršálek, Josef Černý, Josef Vašíček, Antonín Drábík, Leontin Malachovský, Antonín
Tausch, Marie Slavíková, Michal Kseňák, Terezie Nečinová a Emil Slánek. Na ustavující
schůzi konané dne 14. června 1950 byl předsedou MNV zvolen Josef Kubíček, náměstkem
předsedy Jan Sypták, finančním referentem František Bureš, vyživovací referentkou Marie
Kubešová, školským referentem Karel Raiser. Dále byly ustaveny jednotlivé komise: finanční
(předseda František Bureš), zemědělská (předseda Jan Sypták), mimořádná vyživovací
(předsedkyně Marie Kubešová), osvětová (předseda Karel Raiser). Funkci újezdního
tajemníka vykonával Josef Sinkule.
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 vykonával od května roku 1952 Stanislav Lívanec současně pro
obce Svatou Kateřinu, Rozvadov a Novou Ves – Dianu. 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 i nadále Stanislav Lívanec současně pro obce Svatou Kateřinu,
Rozvadov a Dianu.
K výraznější změně ve složení členů MNV došlo v prosinci 1951. Odstoupilo šest členů
MNV včetně předsedy Josefa Kubíčka (Josef Černý, Marie Kubešová, František Bureš, Věra
Smoláková, Jan Chmelík) a navrženi byli noví členové: Štefan Tyrpák, Václav Štěpnička,
František Kubík, Michal Švýcarský, František Zeman, Růžena Housková. MAV NF navrhl
ONV v Tachově ke schválení tyto navržené členy a za předsedu MNV Jana Syptáka,
finančního referenta Antonína Tausche, vyživovacího referenta Františka Kubíka,
zemědělského referenta Leontina Malachovského, školskou referentku Růženu Houskovou.
ONV schválil doplnění členů MNV dne 4. ledna 1952. Jak vyplývá ze zprávy ze schůze
MNV ze dne 24. ledna 1952, tak MNV v roce 1951 prakticky nefungoval. Údajně všechnu
práci za MNV vykonával jediný člen MNV Jan Sypták.
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.,
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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
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 – Václav Štěpnička, František
Drábík, Jaroslav Šafránek, Petr Dobrovanský, Leontin Malachovský, František Zeman, Jan
Sypták, Julie Kostíková a Stanislav Lívanec. Jak vyplývá ze zápisů o hlasování a sčítání
hlasů, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané
patrně v květnu 1954, byl předsedou zvolen Václav Štěpnička a tajemníkem Stanislav
Lívanec, který současně obstarával účetní evidenci a pokladní službu. Vzhledem k tomu, že
se nedochovaly žádné zápisy ze schůzí MNV, jsou informace o jednotlivých funkcionářích
čerpány ze zápisů z provedených revizí ONV v Tachově. Z těchto zápisů z provedených
revizí u MNV ve Svaté Kateřině kontrolním odborem ONV v Tachově je patrné, že činnost
MNV a stálých komisí byla nedostačující, funkcionáři neplnili správně svoje úkoly a tím
porušovali tehdy platné zákony a nařízení.
Dne 22. ledna 1956 se konaly doplňující volby do MNV, ve kterých byla zvolena Olga
Slánková. Novým předsedou MNV byl zvolen dne 15. října 1956 František Zeman.
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 11 členů MNV – František Zeman, Petr Kasenčák,
Kazimír Drábík, Antonín Bláha, Josef Aschenbrenner, Milena Monzarová, Vladimír Zeman,
Anna Šimčáková, Leontin Malachovský, Jan Švýcarský a Václav Pospíšil. Jak vyplývá ze
zápisů o hlasování a sčítání hlasů, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově
zvoleného MNV konané v květnu 1957 byl zvolen předsedou Kazimír Drábík a tajemníkem
Václav Pospíšil, který byl též pověřen účetní evidencí a pokladní službou. Vzhledem k
absenci archiválií nelze zjistit funkce ostatních členů MNV.
Členové MNV se zabývali především rozvojem zemědělské výroby, plněním povinných
dodávek, zvelebováním obce a výstavbou. Většinu práce MNV ale zajišťovali pouze předseda
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a tajemník, spousta úkolů a nařízení nebyla dodržována a kontrolní orgány ONV poukazovaly
na četné nedostatky.
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 Svatá Kateřina s obcí
Rozvadov a většina obyvatel vyslovila se sloučením souhlas. K definitivnímu zániku MNV
ve Svaté Kateřině došlo sloučením obce Svatá Kateřina s obcí Rozvadov 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. Tento stav platí doposud. Zároveň došlo s
účinností od 1. července 1960 ke změně názvu Svaté Kateřiny a nově se osada nazývala
pouze Kateřina. Tento název schválila rada MNV ve Svaté Kateřině dne 20. dubna 1960 a
rada ONV v Tachově dne 22. dubna 1960. K původnímu názvu Svatá Kateřina se osada
vrátila od 1. ledna 1991.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Písemnosti původce byly zřejmě ukládány v úřadovně MSK, resp. MNV Svatá
Kateřina, která se nejprve nacházela v čp. 102. Podle inventární knihy MNV sídlilo na
sklonku činnosti v domě čp. 21.
K první archivní prohlídce spisů MNV Svatá Kateřina došlo 2. prosince 1953
zástupcem ONV Václavem Baťkem. Za MNV byl přítomen tehdejší tajemník Stanislav
Lívanec. Z agendy MSK, resp. MNV po roce 1945 bylo v rámci ní vyřazeno 10 kg již
nepotřebných oběžníků, 75 kg úředních listů, zásobovacích zpravodajů a časopisů a 10 kg
zásobovací agendy. Pro archiv byly vybrány jen písemnosti z doby před rokem 1945: obecní
rozpočty z let 1938 a 1933 a kniha vydání z roku 1944. Vybrané dokumenty ale zůstaly i
nadále ve spisovně MNV.
Další archivní dohlídku u MNV Svatá Kateřina již provedl okresní archivář A. Zbořil
dne 4. ledna 1957. V „Zápisu o provedeném průzkumu archivu obecního místního národního
výboru“ jsou uvedeny pouze písemnosti, které byly současně odebrány do archivu. Jedinou
výjimkou je zmínka o německé katastrální mapě obce, kterou archivář ponechal pro úřední
potřebu na MNV. Pro archiv byly odebrány: 13 vkladních knížek obce Svatá Kateřina (dnes
inv. č. 4), podací protokol z let 1946-1948 (dnes inv. č. 3), „administrativní spisy“ z roku
1948, obecní rozpočty z let 1938 a 1933 (ve fondu AO Svatá Kateřina rozpočty z těchto let
nejsou, ale je možné, že byly chybně datovány), „kartotéka odsunutých Němců“ (dnes inv. č.
5) a zlomek spisů z roku 1950. O jiných písemnostech, které měly být MNV vedeny není v
zápise žádná zmínka. Všechny výše zmíněné dokumenty byly skutečně převzaty a byl založen
EL JAF 97 evidující 1 karton z roku 1948 a 1 podací protokol z let 1946-1948. Rozpočty
obce byly zmíněny pouze v tématickém popisu fondu.
Po zrušení MNV Svatá Kateřina v roce 1960 nebyly žádné dokumenty archivu předány.
Ty, které potřeboval pro svou činnost nástupnický MNV Rozvadov, se nepochybně dostaly
do jeho spisovny a zbytek, pokud vůbec nějaký byl, byl zřejmě zlikvidován. K dalšímu
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přírůstku do fondu došlo až v roce 1972. Tehdy MNV Rozvadov navrhl ke skartaci finanční
knihy z let 1949-1963 a domácí porážky do roku 1968. Patrně vinou nepřesných informací ze
strany archivu byly národním výborem odeslány do archivu všechny navržené dokumenty o
rozsahu 8 balíků z let 1949-1963 (č. přírůstku 113 ze dne 21. dubna 1972). Tento omyl byl v
archivu zjištěn o 3 roky později a byla provedena dodatečná vnitřní skartace materiálů
skupiny S (faktury, doklady domácích porážek a cestovní účty). V archivu byly ponechány
pouze knihy, které byly povětšinou uloženy do kartonů. Vedle účetních knih MNV Rozvadov
se mezi nimi nacházely i účetní knihy dalších původců (MNV Nová Ves-Diana, MŠ Diana,
MŠ Svatá Kateřina a MNV Svatá Kateřina). Z MNV Svatá Kateřina se zachovaly: kniha
dlužníků z let 1958-1959, pokladní deník z let 1959-1960 a inventární kniha z roku 1960
(všechny zůstaly uloženy v kartonu č. 4 MNV Rozvadov). I přesto, že tyto 3 knihy zůstaly
uloženy v kartonu MNV Rozvadov, objevily se také na EL JAF MNV Svatá Kateřina.
V rámci vnitřní revize archivních fondů, prováděné postupně po přestěhování archivu
do Tachova, byly dochované archiválie MNV Svatá Kateřina uloženy ve 2 kartonech z let
1945-1950 a jednalo se o všechny archiválie odebrané A. Zbořilem v roce 1957 (stav k 21.
březnu 2001). 3 účetní knihy byly i nadále uloženy v kartonu č. 4 MNV Rozvadov. V rámci
generální inventury v roce 2001 bylo na EL JAF zaevidováno 8 razítek z let 1945-1960, které
do archivu přešly neznámo kdy, patrně z ONV Tachov.
Místní správní komise Svatá Kateřina používala v době z níž se dochovaly archiválie
podací razítko pro základní evidenci spisů. Namísto čj. byla ovšem uváděna spisová značka
přidělovaná podle Prozatímního spisového plánu vydaného ministerstvem vnitra pod čj. K662-6/11-1948-I/4. Tím se agenda MSK, resp. MNV Svatá Kateřina značně odlišuje od
ostatních srovnatelných MNV, v nichž spisová služba prakticky nefungovala. K zavedení
tohoto systému došlo pravděpodobně v souvislosti s přijetím F. Maliny (viz výše). Z
neznámých důvodů se situace po roce 1950 zcela změnila a nadále byla spisová služby
obdobná jako u srovnatelných MNV. Spisy byly ukládány (pokud vůbec) pouze podle
jednotlivých oborů, popř. chronologicky. Na špatný stav vedení spisové manipulace
poukazují i revize ONV Tachov. V současnosti není pro absenci jakéhokoliv aktového
materiálu možné tyto zprávy ani potvrdit, ani vyvrátit.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Svatá Kateřina tvořen 2 kartony
(ve kterých se nacházel i podací protokol) a 8 razítky z let 1945-1960. Celková metráž činila
0,30 bm.
Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnického MNV
Rozvadov, ze kterého byly přesunuty následující archiválie týkající se MNV Svatá Kateřina:
1 pokladní deník z let 1959-1960, 1 kniha inventární z roku 1960 a 1 kniha dlužníků z roku
1958-1959. Ve fondu MNV Rozvadov nedošlo k žádnému úbytku celkové metráže, protože
knihy byly vyjmuty z kartonu č. 4, naopak ve fondu MNV Svatá Kateřina došlo tímto
přesunem k navýšení metráže o 0,03 bm.
V archivním fondu byly ponechány vkladní knížky Spořitelního a úvěrního spolku
Svatá Kateřina (13 kusů) pro obec, chudinský fond obce a pojišťovnu dobytka z let (1899)
1945, neboť byly využívány a uzavřeny až českou správou obce. Tyto vkladní knížky (inv. č.
4) tvoří priorum fondu.
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V archivním fondu MNV Svatá Kateřina 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/090-0424/2011 z 15. 09. 2011 a schválený č. j.
SOAP/008-2468/2011 z 06. 04. 2012), při němž bylo vyřazeno: 8 razítek z let [1950]-[1960]
a 1 kniha dlužníků z let 1958-1959 v celkovém rozsahu 0,07 bm. V případě spisového
materiálu nebyla skartace spisů provedena vzhledem na unikátní dochování registraturního
systému. S ohledem na fakt, že se více méně dochovaly pouze spisy z roku 1948, byla by
vnitřní skartace případných jednotlivin zanedbatelná a zpracovatelka se rozhodla dát přednost
možnosti ukázat, že podrobný spisový plán mohl být využíván i malými MNV.
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/0063120/2007. S ohledem na dochování původního registraturního systému byly manipulované
spisy zinventarizovány podle Prozatímního spisového plánu vydaného ministerstvem vnitra
pod čj. K-662-6/11-1948-I/4 (viz příloha č. 3). Tento systém je ve fondech MNV unikátní,
protože nebyl používán ani podstatně většími obcemi. Svou roli jistě sehrál fakt, že s
nástupem F. Maliny dostala MSK kvalifikovanou sílu. Ten jako bývalý úředník zemského
správního výboru byl zvyklý používat registraturní plán a logicky podle něj spisy řadit (na
rozdíl od ostatních členů MSK, resp. MNV). Formální zpracování bylo provedeno dle
Metodického pokynu ředitele SOAP v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních
pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010.
Konečná metráž archivního fondu po vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu činí 0,26 bm. V současnosti je archivní fond MNV Svatá Kateřina
tvořen 2 úředními knihami, 1 podacím protokolem a 2 kartony.
Archivní fond MNV Svatá Kateřina náleží mezi torzovitě dochované fondy místních
národních výborů zaniklých v roce 1960. Chybí zápisy ze schůzí MSK, pléna a rady MNV i
všech komisí, dále většina účetních knih a spisového materiálu. Není známo, že by se nějaké
dokumenty MNV Svatá Kateřina nacházely ve spisovně nynějšího Obecního úřadu
Rozvadov.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština a němčina (inv. č. 4-5).

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Jak již bylo výše uvedeno, význam fondu spočívá především v použitém registraturním
systému. Z jednotlivých archiválií je potřeba upozornit na seznamy členů domácností pro
potřeby zásobovací agendy z let 1945-1946 (inv. č. 5), v nichž jsou evidováni jak původní
němečtí obyvatelé obce, tak noví čeští osadníci.
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V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Svatá Kateřina uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana
Zímová v září 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 4. dubna 2013

Jana Zímová

10

Seznam použitých pramenů a literatury
I. Prameny
Státní okresní archiv Tachov
Archivní fondy:
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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
ČSR – Československá republika
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
FNO – fond národní obnovy
inv. č. – inventární číslo
JSČZ – jednotný svaz českých zemědělců
JZD – jednotné zemědělské družstvo
KNV – krajský národní výbor
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MO – místní organizace
MSK – místní správní komise
MŠ – mateřská škola
NF – národní fronta
NV – národní výbor
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
sign. – signatura
SOAP – státní oblastní archiv Plzeň
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
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Příloha č. 2: Předsedové MSK a MNV ve Svaté Kateřině v letech 1946-1960

jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Karel Nováček

16. 01. 1946 (MSK)

březen 1950

Josef Kubíček

březen 1950 (MSK)

květen 1950

Josef Kubíček

14. 06. 1950 (MNV)

prosinec 1951

Jan Sypták

04. 01. 1951

květen 1954

Václav Štěpnička

01. 06. 1954

říjen 1956

František Zeman

15. 10. 1956

květen 1957

Kazimír Drabík

01. 06. 1957

30. 06. 1960
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Příloha č. 3: Pořádací schéma manipulovaných spisů
1 – Veřejná správa
100 – Všeobecné věci
111 – President republiky
171 – Název, výsostné znaky
173 – Orgány
174 – Zápisy ze schůzí
181 – Umístění úřadů
183 – Organisace úřadů (organisační plán)
184 – Úprava úřadování
190 – Všeobecné věci
192 – Služební poměr
193 – Školení, výcvik, péče zdravotní, sociální, kulturní a tělovýchovná
197 – Kázeňská řízení, kvalifikace
4 – Zdravotnictví a sociální správa
405 – Letoviska
413 – Nemocnice a léčebné ústavy
414 – Lázně a léčivé zdroje
416 – Nakažlivé nemoci
417 – Pohřebnictví
421 – Organisace veřejné sociálně zdravotní péče
423 – Péče o mládež
438 – Svaz mládeže, Junák
441 – Organisace veřejného veterinářství
444 – Nakažlivé choroby, nákazová pokladna
445 – Prohlídky a doprava dobytka a masa
446 – Pohodnictví
450 – Všeobecné věci
453 – Zaopatření válečných poškozenců
456 – Sociální pomoc
457 – Veřejné sbírky
462 – Podpora bytové výstavby
465 – Bytová péče, zvláštní opatření
470 – Všeobecné věci
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472 – Jednotná odborová organisace
473 – Pracovní průkazy
474 – Řízení práce, pracovní povinnost a výpomoc
476 – Pracovní smlouvy, pracovní a mzdové podmínky
478 – Zdravotní, technická a zábranová ochrana práce
481 – Nemocenské a důchodové pojištění
485 – Smluvní nemocenské pojištění zemědělců
492 – Přistěhovalectví, repatriace
494 – Uprchlíci
5 - Hospodářství
560 – Všeobecné věci – konfiskace majetku
6 - Zemědělství
602 – Organisace zemědělců
610 – Všeobecné věci
613 – Hospodářské výkazy, sčítání ploch, závodů a dobytka
615 – Poradnictví, pokusnictví
616 – Strojnictví zemědělské
618 – Sociální, bytová péče v zemědělství, venkovské ženy, živelní pohromy
619 – Různé ad 61
620 – Všeobecné věci
621 – Ochrana rostlinné výroby
622 – Ochrana polního majetku
623 – Osivo a sadba
624 – Hnojiva
626 – Ovocnářství a vinařství
627 – Rosení stonkového lnu
629 – Různé ad 62
631 – Plemenitba
633 – Koně užitkoví
634 – Nákup chovného dobytka, trhy, aukce, přehlídky
635 – Dobytek užitkový
636 – Drobné zvířectvo
637 – Včely
664 – Zvelebení lesa
665 – Lesní hospodářství, přeměna půdy
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666 – Odvoz dříví
667 – Lesní výrobky
670 – Všeobecné věci
671 – Obilí a luštěniny
672 – Dobytek a maso
673 – Mléko a tuky
674 – Drůbež, vejce a med
676 – Brambory a škrob
677 – Ovoce a zelenina
681 – Lístky pro domácnost, potravinové lístky
682 – Přídavkové lístky
686 – Odběrní a hromadné odběrní listy
687 – Samozásobitelé
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Inventární seznam

17

Inv. č. Signatura

Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Účetní knihy
1

Kniha pokladní

1959-1960

ukn 1

2

Kniha inventární

1960

ukn 2

1946-1948

ppr 1

II. Spisový materiál
A. Registraturní pomůcky
3

Podací protokol
02. 01. 1946-15.07.1948

B. Spisy
Nemanipulovaná část
4

Vkladní knížky Spořitelního a úvěrního
(1899) 1945
spolku Svatá Kateřina (13 kusů) pro obec,
chudinský fond a pojišťovnu dobytka

kar 1

5

Zásobování (seznamy členů domácností
pro potřeby zásobovací agendy)

1945-1946

kar 1

Manipulovaná část
Veřejná správa

6

100

Všeobecné věci (vyživovací příspěvek)

1948

kar 1

7

111

President republiky (resoluce k volbě
presidenta ČSR)

1948

kar 1

8

171

Název, výsostné znaky (nařízení
o používání státních znaků)

1948

kar 1

9

173

Orgány (personálie členů MSK)

1947-1948

kar 1

10

174

Zápisy ze schůzí (zápis ze schůze
zemědělců a zápis ze schůze MSK, MAV
a osvětové rady, pozvánky na schůze)

1948

kar 1
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Inv. č. Signatura

Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

11

181

Umístění úřadů (úřední dny referentů
ONV, kancelářské manipulace, vydání
nového kancelářského řádu, upomínky
statistického šetření)

1948

kar 1

12

183

Organisace úřadů, organisační plán
(nabídka a objednávka kancelářských
potřeb, nařízení ONV)

1948

kar 1

13

184

Úprava úřadování (vyhlášky, nařízení,
oznámení, tiskopisy pro MNV)

1948

kar 1

14

190

Všeobecné věci (statistika zaměstnanců
lidové správy)

1948

kar 1

15

192

Služební poměr (směrnice pro
jmenování zaměstnanců svazků lidové
správy – oběžník č. 401)

1948

kar 1

16

193

Školení, výcvik, péče zdravotní, sociální,
kulturní a tělovýchovná (směrnice
ministerstva financí, obsílka k jednání
o dani důchodové a dani ze mzdy)

1948

kar 1

17

197

Kázeňská řízení, kvalifikace (informace
1948
o kursech pro ošetřovatele hospodářských
strojů a traktorů, nábor zemědělských
žen na rekreaci)

kar 1

Zdravotnictví a sociální správa
18

405

Letoviska (vyhláška týkající se
letních bytů)

1948

kar 1

19

413

Nemocnice a léčebné ústavy (léčebná
1948
péče o reemigranty, upomínka nemocnice
v Tachově o léčebné výdaje Š. Brezňáka)

kar 1

20

414

Lázně a léčivé zdroje (oznámení
1948
o přírodních léčebných zdrojích v katastru)

kar 1

21

416

Nakažlivé nemoci (očkování proti
neštovicím, vyhláška, seznam dětí)

1948

kar 1

22

417

Pohřebnictví (oznámení o úmrtí, nařízení
k provedení exhumace 2 srbských vojínů
a hlášení o provedení této akce, oběžník,
ohledací listy)

1948

kar 1
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Inv. č. Signatura

Obsah

Časový rozsah

23

421

Organisace veřejné sociálně zdravotní
péče (hlášení o postižených dětech
a sociálních poměrech v rodinách)

1948

kar 1

24

423

Péče o mládež

1948

kar 1

25

438

Svaz mládeže, Junák (národní směna
mládeže)

1948

kar 1

26

441

Organisace veřejného veterinářství
(oznámení o poplatcích za prohlídku
zvířat)

1948

kar 1

27

444

Nakažlivé choroby, nákazová pokladna
(žádost o očkování prasat)

1948

kar 1

28

445

Prohlídky a doprava dobytka a masa
(směrnice, hlášení o dokladech
evidovaných a přemísťovaných zvířat)

1948

kar 1

29

446

Pohodnictví (vyhláška, paušál
drnomistrovi)

1948

kar 1

30

450

Všeobecné věci (šetření sociálních
poměrů v obci, státní podpora
novomanželům, podpora matkám)

1948

kar 2

31

453

Zaopatření válečných poškozenců
(šetření válečného poškozence
Václava Harapáta)

1948

kar 2

32

456

Sociální pomoc (sociální příspěvek,
sbírka sociální pomoci)

1948

kar 2

33

457

Veřejné sbírky (výzva Spojených
národů na pomoc dětem)

1948

kar 2

34

462

Podpora bytové výstavby (zjišťování
stavu domu čp. 44)

1948

kar 2

35

465

Bytová péče, zvláštní opatření
(žádost o pronájem domu čp. 107)

1948

kar 2

36

470

Všeobecné věci (šetření bydliště
a zaměstnání Štefana Floreky)

1948

kar 2

37

472

Jednotná odborová organisace (žádost
o poukazy na oblečení pro bulharské
dělníky pracující v obci)

1948

kar 2

38

473

Pracovní průkazy

1948

kar 2
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39

474

Řízení práce, pracovní povinnost
a výpomoc (žádost o schválení zavedení
pracovní povinnosti, návrh na vydání
odběrných listů na přídavky pro
zemědělské pracovníky, vyhláška
o pracovní povinnosti)

1948

kar 2

40

476

Pracovní smlouvy, pracovní a mzdové
podmínky

1948

kar 2

41

478

Zdravotní, technická a zábranová
ochrana práce (šetření zdravotních úrazů)

1948

kar 2

42

481

Nemocenské a důchodové pojištění

1947-1948

kar 2

43

485

Smluvní nemocenské pojištění zemědělců 1948

kar 2

44

492

Přistěhovalectví, repatriace (nařízení
o evidenci repatriantů a reemigrantů,
nevyřízení žádosti o vrácení dokladů
volyňských Čechů)

1948

kar 2

45

494

Uprchlíci (hlášení o Janu Princlovi
uprchlém z obce)

1948

kar 2

Hospodářství
46

560

Všeobecné věci – konfiskace majetku
1946-1950
(opis zprávy z revize fondovního
hospodaření k celkovému vyúčtování,
změna výměru o výkupu církevních
pozemků, odvod konfiskovaných
cenných předmětů a finančních obnosů
FNO, přihláška k soupisu nepřátelského
majetku, žádost o vrácení zkonfiskovaných
předmětů rakouským státním příslušníkům)

kar 2

Organisace zemědělců (ustavení budovatelské komise JSČZ, seznam zemědělců
místního sdružení JSČZ pro odběrné
poukazy kol a obuvi, oběžník nové
úpravy přidělování odběrných poukazů)

kar 2

Zemědělství
47

602

21
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48

610

Všeobecné věci (nařízení o provádění
1948
revize první pozemkové reformy,
zahájení přídělového řízení na
pozemkovém majetku, přihláška o příděl)

kar 2

49

613

Hospodářské výkazy sčítání ploch,
závodů a dobytka (hlášení pro evidenci
koní a vozů, obecní sumáře a soupisy
hospodářského zvířectva a prasat)

1948

kar 2

50

615

Poradnictví, pokusnictví (kurzy
pro zemědělské pracovníky, nábor
žen na Slovanskou zemědělskou
výstavu)

1948

kar 2

51

616

Strojnictví zemědělské (žádost o strojní
brigádu, objednávka vazače, příprava
strojních stanic na žňové práce)

1948

kar 2

52

618

Sociální, bytová péče v zemědělství,
venkovské ženy, živelní pohromy
(šetření žádosti L. Žihadlové)

1948

kar 2

53

619

Různé ad 61 (oznámení o mimořádné
podpoře postiženým živelními
pohromami podle usnesení vlády)

1948

kar 2

54

620

Všeobecné věci (oběžníky, ustavení
místních důvěrníků rostlinné výroby)

1948

kar 2

55

621

Ochrana rostlinné výroby (ochrana
proti škůdcům, vyhlášky o opatření
proti mandelince bramborové,
zápisy o hledací službě, nařízení)

1948

kar 2

56

622

Ochrana polního majetku (ustavení
mandelinkového výboru v obci,
hlášení pro ONV o opatřeních na
ochranu žní)

1948

kar 2

57

623

Osivo a sadba (seznamy zemědělců
odebírajících osiva a hnojiva, pokyny,
nařízení)

1948

kar 2

58

624

Hnojiva (nařízení o přídělech a výdajích
strojených hnojiv)

1948

kar 2

59

626

Ovocnářství a vinařství (nařízení
k odstranění odumřelých stromů)

1948

kar 2

60

627

Rosení stonkového lnu (oběžník)

1948

kar 2
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61

629

Různé ad 62 (oběžník – akce losů ve
prospěch řeckých dětí)

1948

kar 2

62

631

Plemenitba (seznamy příspěvků
a poplatků za plemeníky, pokyny,
nařízení, šetření neplacení poplatků)

1948

kar 2

63

633

Koně užitkoví (nařízení o přesunu
užitkových koní a hříbat)

1948

kar 2

64

634

Nákup chovného dobytka, trhy, aukce,
přehlídky (seznam osídlenců žádajících
přidělení dojnic, vyhláška, nařízení)

1948

kar 2

65

635

Dobytek užitkový (nařízení o dodávkách
skotu do SSSR, žádost o dojnice)

1948

kar 2

66

636

Drobné zvířectvo (objednávky drůbeže
se seznamy zemědělců, oběžník,
pokyny, platby)

1947-1948

kar 2

67

637

Včely (obecní výkaz o včelařství)

1948

kar 2

68

664

Zvelebení lesa (příděl lesních sazenic,
nařízení o zákazu kouření a rozdělávání
ohně v lese)

1948

kar 2

69

665

Lesní hospodářství, přeměna půdy
(zalesňovací předpis pro obecní les,
výměr o těžbě jednotlivých druhů dříví)

1948

kar 2

70

666

Odvoz dříví (pokyny, nařízení)

1948

kar 2

71

667

Lesní výrobky (hlášení o skončení těžby
dřeva v obecním lese, účet za kulatinu
z těžby v obecním lese)

1948

kar 2

72

670

Všeobecné věci (ustanovení sběrače
mléka, potvrzení o splnění kontingentu,
přihlášení do soutěžní akce vzorného
plnění dodávek)

1948

kar 2

73

671

Obilí a luštěniny (obecní výkazy
1948
šetření o plochách ozimů, osevní plán,
povinné dodávky, hlášení pro ONV,
nabídka na provoz mlýna v obci, pokyny,
nařízení, oběžníky, protokol o výsledku
šetření o provedení závěrečné revize
mlýna Grőtsch, operativní plán rostlinné
výroby, žádost o zjištění přesných výměrů
přídělů)

kar 2
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74

672

Dobytek a maso (rozpisy povinných
dodávek a plnění dodávek, směrnice,
pokyny, nařízení, domácí porážky,
ustanovení prohlížitelů masa)

1948

kar 2

75

673

Mléko a tuky (rozpisy povinných
dodávek a plnění dodávek, zápis
z revize dodávek mléka v obci,
pokyny, nařízení, hlášení pro ONV)

1948

kar 2

76

674

Drůbež, vejce a med (rozpisy povinných
dodávek a jejich plnění, směrnice,
pokyny, nařízení, oběžníky, výkazy)

1948

kar 2

77

676

Brambory a škrob (rozpisy dodávek
a jejich plnění, pokyny, nařízení)

1948

kar 2

78

677

Ovoce a zelenina (pokyny, nařízení,
hlášení o neúrodě ovoce)

1948

kar 2

79

681

Lístky pro domácnost, potravinové
lístky (nařízení, oběžníky, přídavky
potravin pro nemocné, hlášení pro ONV,
žádosti o odhlášení ze zásobování)

1948

kar 2

80

682

Přídavkové lístky

1948

kar 2

81

686

Odběrní a hromadné odběrní listy
(nová úprava distribuce jedlých
mlýnských výrobků)

1948

kar 2

82

687

Samozásobitelé (zajištění samozásobitelských dávek a zásob místními
národními výbory od osídlenců
opouštějících přidělené konfiskované
usedlosti)

1948

kar 2
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