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Úvod

I. Vývoj původce archivního fondu

Původcem archivního fondu jsou Místní  správní  komise  Prostiboř  a  Místní  národní 
výbor Prostiboř které vykonávaly správu obce mezi roky 1945 a 1979. Obec Prostiboř patřila 
od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického okresu Stříbro. Součástí 
obce byla místní část Kopec.

Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších 
územně správních celků (okresy, země, od r. 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 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.

Kdy začala první místní správní komise Prostiboř spravovat, není přesně známo. Podle 
hlášení  stavu  k  15.  září  1945  byla složena  z  8  osob.  Předsedal  jí  Josef  Hofman,  
místopředsedou a současně pokladníkem byl Ladislav Vitkovský, členy Karel Dragoun, Josef 
Češka, Václav Skalák, Václav Vlna, Jan Řežábek a Jaroslav Hofman. Posledně jmenovaný 
byl jediný lidovec v jinak zcela komunistickém obsazení a na rozdíl od všech ostatních, kteří 
se živili jako hospodáři, byl povoláním mlynář. Před 1. prosincem 1945 nastoupil za odešlého 
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Jaroslava Hofmanna Josef Bolek. 

V uvedeném složení MSK v Prostiboři zřejmě fungovala do jara následujícího roku. 
Dne 30. března 1946 pak byla Okresní správní komisí ve Stříbře jmenována obnovená MSK 
pod  předsednictvím  Ludvíka  Mráze.  Funkci  místopředsedy  zaujal  Josef  Nádraský  a 
pokladníkem se stal Alois Fišer. František Zikmund je uváděn jako zajišťovací či sociální 
referent, Jaroslav Trnka jako hospodářský referent a Josef Zdeněk jako osídlovací referent.

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

V  r.  1946  bylo  v  Prostiboři usídleno 115  osob  s  volebním  právem,  tj.  počtem 
dostatečným k ustavení národního výboru. To se uskutečnilo 7. července 1946 a 13členný 
MNV následně pracoval ve složení: předseda Karel Dragoun, první místopředseda Miloslav 
Benda, druhý místopředseda Josef Nádraský, zemědělský referent Jaroslav Trnka, osvětový 
referent Josef Češka, zajišťovací (= sociální) referent František Sobotka, bytový a osídlovací 
referent Josef Sinkule,  člen osídlovací komise Jan Řežábek, člen rady František Řežábek, 
pokladník Alois Fišer a členové Josef Bolek, Ludvík Mráz a Rudolf Bušek. Kromě prvního 
místopředsedy Bendy a zemědělského referenta Trnky, kteří byli členy České strany lidové, 
náleželi všichni ostatní do řad komunistické strany.

K zásadním změnám ve složení MNV Prostiboř došlo na podzim roku 1947, kdy se 
odstěhoval Jaroslav Trnka a vzápětí i jeho náhradník Stanislav Hais. Dne 27. října se kvůli 
tomu stal zemědělským referentem již stávající člen MNV, Jan Řežábek. Téhož dne postoupil 
z místa náhradníka na místo řádného člena MNV Josef Zdeněk a zaujal místo po zemřelém 
Ludvíku Mrázovi.  Původní  bytový a osidlovací  referent  Josef  Sinkule  svou funkci  vůbec 
nevykonával  „z  důvodu,  že  tomu nerozumí“  a  odstoupil.  Jeho náhradník  Karel  Černý se 
odstěhoval a funkci uvedeného referenta převzal Karel Morava. Náhradníkem se stal Emil 
Tichý.

Z hlášení ze dne 25. března 1948 vyplývá, že MNV v Prostiboři pracoval ve 12členném 
složení, přičemž 11 členů bylo příslušníky KSČ a jeden měl členskou legitimaci ČSL.

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 
Prostiboř stala od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného kraje Plzeňského. Zároveň 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 Stříbro.
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Na jaře roku 1949 došlo ve složení MNV k dalším změnám. Dosavadní předseda Karel 
Dragoun ze zdravotních důvodů rezignoval a místo něj byl doporučen a následně 22. března 
1949 schválen jako čelný představitel obce Alois Fišer. Na uprázdněné místo člena MNV byl 
k 1. dubnu 1949 schválen Ondřej Vágner, který se obratem stal pokladníkem. Na další změnu 
došlo 2. června 1949, kdy byl pro neomluvenou neúčast na schůzích odvolán člen MNV, 
Josef  Bolek,  a  na  základě  dřívějšího  návrhu  MAV  NF  se  členem  MNV  stal  František 
Zikmund, který pak 20. června složil slib. Současně 2. června 1949 rezignoval na členství v 
MNV dosavadní  místopředseda  a  zásobovací  referent  Miloslav  Benda.  Jeho  místo  zaujal 
Václav Helebrant, jenž složil slib 13. července 1949. Místopředsednický post po Miloslavu 
Bendovi obsadil Jan Řežábek, který působil i jako zemědělský referent. Zásobování dostal na 
zodpovědnost Ondřej Vágner.

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. 
Prostiboř byla od 1. ledna 1950 natrvalo zahrnuta do matričního obvodu Kladruby.

Podle návrhu MAV NF došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb., 
o organisaci  místních  národních  výborů,  k  reorganizaci  MNV. Z dochovaného jmenování 
členů  z  30.  května  1950  vysvítá,  že  na  návrh  akčního  výboru  se  členy MNV  stalo  15 
kandidátů: Alois Fišer, Jan Řežábek, Josef Nádraský, Josef Češka, Václav Skalák, Václav 
Helebrant,  František Sobotka,  Rudolf Bušek, Vladimír  Komárek, Ondřej Vágner, Antonín 
Beneš,  Josef  Vlna,  Jaroslav  Hofman  a  Otakar  Zdeněk. Z nich  pak  při  ustavující  schůzi 
reorganizovaného MNV byl ve funkci předsedy potvrzen Alois Fišer. Radu při plenárním 
zasedání  konaném  9.  listopadu  1950  utvořili  i  jednohlasně  schválení:  náměstek  čili 
místopředseda  Jan  Řežábek,  finanční  referent  Ondřej  Vágner,  Rudolf  Bušek  a  Božena 
Řimnáčová. Počet a složení komisí fungujících při MNV nelze pro nedostatek dokumentů 
doložit.

Předseda  Fišer  údajně  rozhodoval  o  důležitých  věcech  bez  vědomí,  resp.  souhlasu 
pléna,  proto  bylo  místní  organizací  KSČ už  21.  listopadu  1951  navrženo  jeho  okamžité 
odvolání. Za nového předsedu pak členové MO KSČ Prostiboř doporučili Karla Dragouna. 
Při  veřejné  schůzi  však  občané  Prostiboře  jejich  návrh  na  změnu  předsedy  MNV 
neodsouhlasili.

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 Prostiboři není zřejmé, kdo se stal prvním tajemníkem. Nicméně od 20. listopadu 
1953 byl na tajemnickém postu uváděn Josef Hyneš.

Dne 11. ledna 1952 proběhla společná schůze MAV NF a MO KSČ, v jejímž průběhu 
bylo  odhlasováno  odvolání  dosavadního  předsedy  Aloise  Fišera  a  následné  jednohlasné 
doporučení Josefa Bolka do čela obce. Současně byla přijata rezignace Boženy Řimnáčové 
(ze  zdravotních  důvodů)  na  zastávané  funkce,  zůstala  jen  členkou  pléna.  Členem  rady, 
osvětovým a zdravotním referentem byl místo ní schválen Otakar Zdeněk. Na uprázdněné 
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místo po odchodu Aloise Fišera byl odsouhlasen Eduar Lučaj. Vedení obce se Josef Bolek 
ujal na plenární schůzi dne 24. ledna 1952. V průběhu schůze mimo jiné došlo na odvolání 
Rudolfa  Buška  z  funkce  člena  rady,  a  sice  z  důvodu,  „...že  svou  funkci  zastával 
nedostatečně.“  Místo  něj  se  na  návrh  rady  stal  jejím  členem  a  současně  vyživovacím 
referentem Antonín Beneš.

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 
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.

Ve  volbách  kandidovali  a  posléze  byli  do  9členného  MNV  zvoleni:  Josef  Bolek,  
Eduard  Lučaj,  Ondřej  Vagner,  Marie  Bušková,  Věra  Krejzová,  Božena  Pavelková,  Josef 
Vlna, Jan Řežábek a Karel Dragoun. Předsedou MNV byl tehdy opětovně zvolen Josef Bolek. 
Další údaje a podrobnosti nelze pro nedostatek potřebných dokumentů připojit.

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

V  Prostiboři  byli  zvoleni  v  rámci  9členného  MNV  jako  členové  rady: staronový 
předseda Josef Bolek,  tajemník Karel Dragoun. Podrobnější údaje o dalších členech MNV, 
jejich zvolení do jednotlivých funkcí, stejně jako infrmace o zvolených komisích, chybějí.

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,  ale  i část  obcí  náležejících  dosud  pod  správu  ONV  Stříbro  (včetně 
Prostiboře),  ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci 
krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

Další  volby do MNV se  konaly na  území  celého  státu  dne  12.  června  1960 podle 
nového územního uspořádání. V souladu se zákonem č. 39/1960 Sb., o volbách do národních 
výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební období bylo 
prodlouženo  z  původních  tří  na  čtyři  roky.  Působnost  MNV  byla  upravena  zákonem  č. 
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65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 25. května 1960.

Do MNV Prostiboř bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů na místa poslanců. Z nich byli 
při ustavujícím plenárním zasedání 23. června 1960 zvoleni: jako předseda Zdenko Pavelka a 
jako staronový tajemník Karel  Dragoun. Radu doplnili  Libuše Bendová a Josef  Bolek. V 
plénu zasedli: Eduard Lučaj, Zdeněk Otakar, Vladimír Král, Růžena Hofmannová a Rudolf 
Bušek. 
Při MNV bylo zvoleno pět stálých komisí: 
- zemědělská
předseda: Eduard Lučaj, členové: Josef Bolek, (za občany Václav Helebrant a Věra Krejzová)
- finanční
předsedkyně: Libuše Bendová, členové: Zdeněk Otakar, Jarmila Jedličková
- kulturně osvětová
předseda: Vladimír Král, členové: Růžena Hofmanová, Božena Pavelková, Antonín Beneš
- pro výstavbu a zvelebení
předseda: Rudolf Bušek, členové: Karel Dragoun, Jaroslav Hofman, Alois Fišer
- trestní
předseda: Zdenko Pavelka, členové: Karel Dragoun, Jaroslav Hofman

Za neznámých okolností se ve funkci tajemníka ocitl již následujícího roku Josef Bolek. 

Z voleb uskutečněných v červnu 1964 vzešel z veřejného plenárního zasedání konaného 
23. června 1964 12členný MNV ve složení: staronový předseda Zdenko Pavelka, tajemník 
Josef Bolek a s nimi jako členové rady Eduard Lučaj, Libuše Bendová a Jarmila Benešová. 
Plénum  doplnili: Růžena  Hofmanová, Rudolf  Bušek,  Libuše  Majerová,  Josef  Perníček, 
František Sobotka, František Jedlička a Jaroslav Rožeň. Počet a složení stálých komisí není 
možné uvést pro nedostatek dochovaných zdrojů.

Z neznámých  důvodů  došlo  v  následujícím  roce  ke  změnám a  funkci  předsedkyně 
začala vykonávat někdy ke konci roku 1965 Libuše Bendová, neboť ještě 17. září toho roku 
předsedal plénu MNV Zdenko Pavelka. Za neznámo kterého poslance se v MNV objevila i 
Bohumila Řežábková.

Ke 30. prosinci 1969 stála v čele MNV stále předsedkyně: Libuše Bendová, tajemníkem 
byl  Josef  Bolek,  členy  rady:  Eduard  Lučaj,  Jarmila  Benešová,  která  vykonávala  funkci 
finančního  referenta,  dále  Růžena  Hofmanová,  členy  pléna:  Libuše  Mikulcová,  Josef 
Perníček, František Sobotka, František Jedlička, Rudolf Bušek, Zdenko Pavelka a Jaroslav 
Rožeň.

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

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

Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo do MNV 
zvoleno 11 poslanců. Ustavující plenární zasedání MNV pak proběhlo 17. prosince 1971 a z 
řad  nových poslanců  byli  zvoleni  do  jednotlivých  funkcí: staronová  předsedkyně  Libuše 
Bendová, místopředsedkyně Růžena Hofmanová, staronový tajemník Josef Bolek a členové 
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rady: finanční  referentka Jarmila  Benešová a František Jedlička.  Členy pléna byli  zvoleni 
poslanci: Ladislav Bušek, Blažena Zmeškalová, František Sobotka, Libuše Majerová, Václav 
Pechouš  a  Bohumila  Řežábková.  Při  MNV byla  zvolena  komise  pro  ochranu  veřejného 
pořádku pod předsednictvím Ladislava Buška, v níž zasedla poslankyně Blažena Zmeškalová.

V listopadu r. 1975 zemřel těžce nemocný tajemník Josef Bolek a na jeho místo byl 21. 
ledna navržen a odsouhlasen Václav Pechouš.

Po volbách uskutečněných v listopadu 1976 zasedli v plénu 4 poslanci (Ladislav Bušek, 
Blažena  Zmeškalová,  František  Jedlička  a  Václav  Pechouš)  z  původního  MNV.  S  nimi 
dostali důvěru voličů Václav Beneš, Václav Helebrant, Václav Sobotka, Miluše Mikulcová, 
Eliška Krejčíková, Jaroslav Kršňák, Jan Polčák a Jaroslav Hofmann st. Předsedou MNV byl 
na 1. plenárním zasedání zvolen Jaroslav Hofman a jako tajemník opětovně získal důvěru 
Václav Pechouš. 

Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV jsou dochovány pouze do 16. října 1976, proto 
nelze uvést funkce jednotlivých poslanců. Známo je pouze, že při prvním plenárním zasedání 
byly  ustaveny  KOVP  a  komise  finanční,  která  ovšem  dle  zápisu  z  kontroly  vůbec 
nepracovala.

V  rámci  dalších  územních  změn  obcí  v  okrese  Tachov  se  v  roce  1979  začala 
projednávat mj. i otázka sloučení obce Prostiboř s obcí Kladruby.  Integrace byla schválena 
usnesením 16. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 29. prosince 1979. Od 1. ledna 
1980 byla Prostiboř sloučena s obcí Kladruby, pro kterou byl stanoven název Kladruby a 
Prostiboř se stala částí obce Kladruby a její zájmy od té doby hájil občanský výbor, případně 
ze vsi zvolení poslanci.  Toto územněsprávní uspořádání trvalo do 24. listopadu 1990. Od 
toho dne byla v Prostiboři obnovena samospráva. K obci tehdy přešla i dosavadní místní část 
Kladrub, Telice, a dosud fungující obecní úřad spravuje i záležitosti telických obyvatel.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu 

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního 
výboru v čp. 37. Označování došlých písemností podacím razítkem není doloženo, pouze v 
60.  letech  byly  písemnosti  průběžně  číslovány.  Ukládání  dle  všeho  probíhalo  pouze 
chronologicky za jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.

Na první „odbornou archivní prohlídku spisů“ ve spisovně MNV Prostiboř došlo za 
účasti  tehdejšího  tajemníka  Karla  Dragouna  a  archivářky  Okresního  archivu  Stříbro, 
Bohuslavy Lohrové, 23. dubna 1956. Výsledkem byl Zápis, v němž bylo konstatováno, že 
byly ke skartaci předloženy: vázané protokoly o zasedání pléna a rady MNV z let 1945-1956, 
vázané jednací protokoly o došlé poště z let 1945-1954, spisy z doby 1945-1955 a spisy z 
doby německé správy obce, které byly do té doby poschovávané a nepředané. K archivaci pak 
byly určeny: jednací protokoly o došlé poště z let 1945-1946, 1952, 1953, 1954-neúplné, 2 
hlavní knihy obecní z let 1946-1947 a r. 1949, účetní uzávěrka obce za roky 1945 a 1949, 
rozpočet obce za roky 1946, 1949, 1950, rozpočet školního újezdu z let 1946, 1948 a 1949, 
voličské seznamy z let 1947 a 1949 a český listinný materiál bez bližšího určení. Ke svozu 
materiálu  došlo  neznámo kdy poté a následně byl  ke dni  20.  prosinci  1957 pro původce 
založen  EL JAF 86,  přičemž archiválie  z  let  1945-1954 představovaly 2 úřední  knihy,  1 
podací deník a 1 karton. Ze záznamu na EL JAF není zřejmé zda vybrané archiválie byly do 
archivu předány či nikoliv. Karta obsahuje v rubrice Tématický popis fondu jen specifikaci 
dokumentů jako „Hospodářství“.
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Dalším dokumentem o stavu spisovny MNV Prostiboř je Zpráva o prověrce úřadovny 
provedená 21. dubna 1965. V ní  pracovník organizačního odboru ONV v Tachově, Emil 
Šimůnek, konstatoval: „Spisy jsem na místě roztřídil do skupin dle odb. úseků a současně 
označil, které je nutno ponechat dále uloženy v úřadovně a které odčerpá Okresní archiv ve 
Stříbře.“ Které spisy byly označeny pro následnou archivaci, však už nebylo konkretizováno a 
stejně tak není z archiválií uložených ve fondu nikterak zřejmé, do jakých „odborných úseků“ 
byly tehdy roztříděny.

Na další archivaci dokumentů z činnosti MNV Prostiboř z let 1952-1975 došlo až na 
konci r. 1977 (přírůstek číslo 230 ze dne 21. prosince 1977). Do archivu byly předány zápisy 
ze schůzí rady a pléna, evidenční a účetní knihy, majetkoprávní věci, bezpečnostní a vojenské 
spisy, stavební agenda, doklady o volbách a další o celkovém rozsahu 2 kartonů.

V  souvislosti  se  zrušením národního  výboru  v  Prostiboři  došlo  s  ohledem na  stav 
spisovny MNV v průběhu r. 1980 k provedení záchranného svozu všech dokumentů, které 
zůstaly  ve  spisovně  uloženy  po  odvezení  živých  a  neuzavřených  spisů  pracovníky 
nástupnického MNV Kladruby. Do fondu po výběru přibyly archiválie  z  let  1950-1979 o 
rozsahu 1 kartonu a 2 úředních knih (přírůstek číslo 298 ze dne 21. července 1980), konkrétně 
plány práce,  posudky a přestupky, akce Z – závazky,  evidence majetku,  požární  ochrana, 
sociální věci, zemědělská statistika, rozpočty, kulturní záležitosti a další.

Po  zrušení  MNV  Prostiboř  byly  nepochybně  z  nástupnického  MNV  Kladruby 
pravděpodobně  v  80.  letech  předány  zápisy  z  finančních  dohlídek,  rozpočet  a  kádrové 
posudky  z  let  1978-1979,  které  byly  uloženy  do  samostatného  kartonu.  Jakákoliv 
dokumentace k tomuto přírůstku však chybí.

Na konci r. 2001 předal do archivu 2 knihy zápisů ze schůzí z let 1960-1976 někdejší 
funkcionář MNV Prostiboř, pan Miloslav Benda (přírůstek číslo 27/2001 ze dne 21. listopadu 
2001).

Poslední  přírůstek do fondu MNV Prostiboř  byl zaznamenán v r.  2011, kdy byl do 
archivu z nástupnického ObÚ Kladruby předán rozpočet z r. 1979 (přírůstek číslo 2/2011 ze 
dne 20. ledna 2011). Archiválie byla vložena do stávajícího kartonu fondu MNV Prostiboř.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením  inventarizace  byl  archivní  fond  MNV  Prostiboř  tvořen 4 úředními 
knihami a 5 kartony, v nichž byly další úřední knihy, o celkovém rozsahu 0,65 bm. 

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

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

V  archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
přehodnocení  významu  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu 
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přehodnocení  významu  č.  j.:  SOAP/090-0583/2011  ze  dne  22.  12.  2011 schválený č.  j.: 
SOAP/008-0405/2012 ze dne 11. 07. 2012), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém 
rozsahu 0,18 bm (tři peněžní deníky z let 1957-1960, kniha materiálových zásob z r. 1954, 
prázdný  Deník  pro  evidování  kulturně  výchovné  činnosti  v  obci  na  r.  1974,  6  knih 
pohledávek a dluhů z let 1956-1963 a krátkodobá statistika za roky 1962-1974). Konečná 
metráž  archivního  souboru  po  vyřazení  dokumentů,  resp.  po  následném přemanipulování 
aktuálně činí 0,47 bm.

Archivní fond MNV Prostiboř je sice zachován mezerovitě, není však známo, že by se 
nějaké  dokumenty  z  doby  do  r.  1980  ještě  nacházely  ve  spisovně  nástupnického  MěÚ 
Kladruby, resp. ObÚ Prostiboř. Z důležitých archiválií jsou, byť neuceleně, dochovány zápisy 
ze schůzí pléna a rady z let 1947-1976, i když výpovědní hodnota zápisů je velmi rozdílná. 
Chybějí  zápisy ze schůzí komisí,  kromě jediné knihy plánovací a finanční komise.  Až na 
jeden exemplář jsou nezvěstné podací protokoly stejně jako inventární knihy, zčásti chybějí 
finanční knihy a také většina spisového materiálu,  např.  z  komunálních voleb do r.  1960 
včetně. Nezvěstná je kronika obce.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond MNV Prostiboř náleží  mezi  mezerovitě  dochované fondy národních 
výborů. Dochované zápisy ze schůzí rady a pléna MNV podávají obraz aktivit základního 
článku  samosprávy  v  obci  poznamenané  kompletní  výměnou  obyvatelstva. Z  ostatních 
archiválií nejvíce vypovídají poměrně uceleně dochované archiválie týkající se poválečných 
majetkoprávních poměrů v obci. 

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

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

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

V Tachově, 5. srpna 2013 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů a literatury

I. Prameny

Státní okresní archiv Tachov

Archivní soubory:

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 203, sign. I/20g, kart. č. 30 Seznamy členů MSK
(MNV) 1945-1949

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 323, sign. I/20b, kart. č. 26 Členové MSK (MNV) 
1945-1949, M-P

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 543, sign. 603, kart. č. 706 Přehled o sloučení obcí

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 328, sign. I/20g, kart. č. 32 Evidence členů MNV
1946-1953, obce N-Z

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 425, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
1950-1952, L-P

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 594, sign. 54, kart. č. 287 Reorganizace MNV
1950-1952, L-Z

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 513 Volby – zápisy o hlasování
jednotlivých MNV 1954

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 487, sign. 603, kart. č. 519 Volby – zápisy o sčítání
hlasů 1954-1957

Okresní národní výbor Tachov, sign. 603, Volby, 1960, 1971

Okresní národní výbor Tachov - MPPR, k. ú. Prostiboř

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-
709-1.
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek

Akce M – akce miliarda

Akce Z – akce zvelebování

bm – běžný metr

Čd – číslo dokladu

ČSL – Česká strana lidová

ČSSD – Československá sociální demokracie

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. – evidenční

inv. č. – inventární číslo

IPCHO – individuální protichemická ochrana

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

k. ú. – katastrální území

kV – kilovolt

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MO KSČ – místní organizace Komunistické strany Československa

MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

OAV – okresní akční výbor

ONV – okresní národní výbor

Sb. – sbírka

SOkA – státní okresní archiv
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Příloha 2 – Předsedové MSK a MNV Prostiboř v letech 1945-1979

Josef Hofman před 15. 9. 1945 (MSK) 29. 3. 1946
Ludvík Mráz 30. 3. 1946 (MSK) 6. 7. 1946
Karel Dragoun 7. 7. 1946 (MNV) 21. 3. 1949
Alois Fišer 22. 3. 1949 23. 1. 1952
Josef Bolek 24. 1. 1952 22. 6. 1960
Zdenko Pavelka 23. 6. 1960 ještě 17. 9. 1965
Libuše Bendová po 17. 9. 1965 listopad 1976
Jaroslav Hofman st. listopad 1976 31. 12. 1979
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV 1947-1965 kar 1
31. 3. 1947-26. 4. 1965 (torzo)

2 Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV 1960-1974 ukn 1
23. 6. 1960-30. 12. 1974

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV 1975-1976 ukn 2
18. 1. 1975-16. 10. 1976

4 Zápisy ze schůzí finanční a plánovací komise 1960-1962 ukn 3
15. 6. 1960-4. 12. 1962

Úřad národního výboru

I. Úřední knihy

A. Evidenční

5 Rozvrh a plnění kontingentů zemědělců 1952 ukn 4

B. Účetní

6 Hlavní kniha 1946-1947 ukn 5

7 Hlavní kniha 1949 ukn 6

8 Peněžní deník 1969-1974 ukn 7

9 Kniha příjmů 1957 ukn 8

10 Kniha příjmů 1958-1960 ukn 9

11 Kniha výdajů 1957 ukn 10

12 Kniha výdajů 1958-1959 ukn 11

13 Kniha výdajů 1960 ukn 12

14 Kniha výdajů 1963 ukn 13

15 Kniha výdajů 1964 ukn 14

16 Inventární kniha 1954 ukn 15
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II. Spisový materiál

A. Registraturní pomůcky

17 Podací protokol 1950-1954 ppr 1
6. 2. 1950-12. 8. 1954

B. Spisy

Volby

18 Seznam voličů pro volby do Národního 1960 kar 1
shromáždění a národních výborů

Volbysoudců okresních soudů 1961 kar 1
(zpráva o počtu volebních okrsků, volební
seznam)

Volby do místního národního výboru 1964 kar 1
(seznam voličů, zápis o sčítání hlasů,
výsledky hlasování, zpráva mandátové komise,
slib poslanců

Volby do místního národního výboru 1976 kar 1
(souhlas s navržením za kandidáta, seznam
kandidátů)

Organizace činnosti národního výboru 

19 Plány práce a schůzové činnosti (neúplné) 1969-1974 kar 1

20 Zprávy o činnosti a plnění úkolů 1947-1976 kar 1

21 Statistické výkazy (neúplné) 1955-1976 kar 1
- o místních komunikacích, 1963-1968
- o bytovém hospodářství v socialistickém 
  sektoru, 1964-1976
- o správě, provozu a údržbě vodovodů
   a kanalizací, 1973-1974
- o základních prostředcích, 1968-1969
- čtvrtletní výkaz akce M, 1955

22 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1963-1979 kar 1

23 Vyznamenání 1970-1975 kar 1
(Pamětní medaile - Josef Bolek, Čestné
uznání – Středisko těžké mechanizace)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jednotka

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV

24 Hodnocení poslanců, aktivistů 1971-1974 kar 1

25 Jmenování poslance do rozšířené školské 1975 kar 1
komise (František Jedlička),
výpověď účetního (Miloslav Benda)

Kontrolní činnost 

26 Dohlídky a periodické revize finančního 1947-1978 kar 1
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrky činnosti

Spolupráce se společenskými organizacemi

27 Československý červený kříž 1963-1976 kar 1
(inventurní soupisy majetku)

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

28 Záznam o činnosti komise pro ochranu 1963 kar 1
veřejného pořádku

29 Potvrzení o totálním nasazení - Josef Perníček 1973 kar 1

30 Posudky, hlášení, zprávy o pověsti 1951-1979 kar 1

Vojenské záležitosti a civilní ochrana

31 Posudky branců 1963-1974 kar 1

32 Seznamy prostředků IPCHO 1965-1971 kar 1

Požární ochrana

33 Zápisy z požárních prohlídek a revizí 1965-1976 kar 1

34 Výzbroj a výstroj požárního sboru 1957-1968 kar 1

17
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Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

35 Prohlášení za mrtva – židovští občané 1948 kar 1
(Kateřina Hoffmanová-Blochová,
Vítězslav Hirsch)

Evidence a správa majetku

36 Inventarizace (neúplné) 1962-1972 kar 1

37 Přídělové řízení 1946-1956 kar 1 
(národní správy, příděly živností)

38 Správa majetku 1966-1972 kar 1
(seznam uživatelů a vlastníků, spolupráce se
střediskem Geodézie, delimitace komunikací,
likvidace německé části hřbitova)

39 Prodeje rodinných domků podle popisných 1948-1976 kar 1
čísel (žádosti o odprodej, odhady, kupní
smlouvy, zřízení práva osobního užívání,
dědictví, změny v užívání nemovitostí,
seznam rekreačních objektů a jejich vlastníků)

Finanční hospodaření

40 Roční rozpočty (neúplné), včetně 1945-1979 kar 1
účetní uzávěrky, výkazů o příjmech,
přehledu aktiv a pasiv, finančního 
vypořádání, rozborů hospodaření,
rozpočtů školního újezdu

Místní daně a poplatky

41 Přehled daní a poplatků spravovaných MNV 1965-1973 kar 1

42 Výkaz o vyměření daní a místních poplatků 1968-1970 kar 1

43 Daně a poplatky –  roční seznamy dle osob 1965-1972 kar 1

Výstavba

44 Akce „Z“ 1969-1977 kar 2
(opravy a úpravy obecních objektů,
smíšená prodejna, pohostinství
a kulturní dům)
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45 Komplexní bytová výstavba 1969-1978 kar 2
(2 a 8 bytových jednotek)

46 Průmyslová a zemědělská výstavba 1968-1974 kar 2
(sdělovací kabel Tuněchody – Prostiboř, 
rekonstrukce sekunderní sítě, rekonstrukce
vedení 22 kV Prostiboř – Dehetné, farma
dojnic, most přes Úhlavku – silnice do Darmyšle)

47 Občanské stavby 1965-1979 kar 2
(rekonstrukce, úpravy, demolice, hlášení
staveb, rozhodnutí o přípustnosti staveb)

Bytové hospodářství

48 Správa bytového fondu 1953-1972 kar 2
(převod správy bytového majetku na
komunální podnik, přidělování bytů)

Doprava a spoje

49 Odebrání budovy pro parkování autobusu 1970 kar 2

50 Zápis z komisionelního řízení ve věci 1973 kar 2
stanovení provozuschopnosti komunikací,
otočišť a autobusových zastávek

51 Most Prostiboř-Darmyšl – havarijní stav 1977 kar 2

Obchod

52 Prodejna LSD Jednota 1968 kar 2
(výpověď nájmu z čp. 44, výzva LSD
Jednota ke spolupráci při řešení stavu)

Zemědělská výroba

53 Statistika (neúplné): 1967-1977 kar 2
- Soupis a obecní přehled hospodářského
  zvířectva, 1967-1977
- Soupis ploch, obecní přehled a výkaz
  o plochách osevu, 1967-1971
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Zemědělská půda

54 Správa, nabytí, pozbytí přídělů 1947-1976 kar 2
(osídlení volyňskými Čechy, prozatímní 
zajišťovací příkazy národních správců
hospodářství, zajišťování obhospodařování
pozemků, vyhláška o výkupu nemovitostí
Římskokatolického farního úřadu, Rozhodnutí
o odevzdání zkonfiskovaného nemovitého
majetku obci, usnesení Čd 216/52 – 280/52,
přídělové listiny Čd 220/52, 221/52, 226/52 
a 227/52, převody přídělů, potvrzení o hospodaření)

55 Evidence půdy 1964-1965 kar 2
(Jednotná evidence půdy – hlášení změn
Sektorový přehled o plochách kultur)

56 Rekultivace Kladruby 1973 kar 2

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

57 Seznam uživatelů zemědělské půdy a chovatelů 1965 kar 2
krav a přehled dodávkových úkolů

Lesy

58 Správa nemovitostí 1948 kar 2
(služební smlouva s obecním lesním hajným
- Antonín Havel)

Myslivost

59 Žádost Mysliveckého sdružení Výrov 1969 kar 2
o pronájem domu čp. 4 v části Kopec

Vodní hospodářství 

60 Ochrana vodních zdrojů 1969-1978 kar 2
(delimitace vodních toků v katastru obce,
inventarizace vodních ploch, seznam
studní, rekonstrukce studny v části Kopec)
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Sociální péče

61 Zpráva o činnosti MNV v péči o děti 1977 kar 2

62 Výkaz MPSV o sociální péči 1973 kar 2

63 Důchody, doplňková péče 1956-1972 kar 2
(úpravy důchodů, jednorázová pomoc)

Školství 

64 Základní devítiletá škola 1961-1976 kar 2
(personální věci – posudky učitelů, podklady
pro komplexní hodnocení žáků, inventarizace,
vyřazení učebních pomůcek, převzetí inventáře
po zrušení školou v Kladrubech)

Kultura, sport a tělovýchova 

65 Kulturní dům s kinem 1947-1964 kar 2
(usnesení MNV o zřízení kina, žádost o úpravy
objektu, prověrka kulturního zařízení)

66 Knihovna 1963-1977 kar 2
(zápis o metodické návštěvě, převod inventáře,
statut příslušné střediskové knihovny ve Stříbře)

67 Osvětová beseda 1949 kar 2
(oslavy 70. narozenin J. V. Stalina, rozhlasové
hlášení o slavnosti k povstání sedláků
v Kokašicích)

68 Žádost o povolení uspořádati veřejnou 1969 kar 2
hudební produkci

69 Výkaz o kulturně výchovné činnosti 1972 kar 2

Ochrana přírodních a kulturních památek

70 Evidované nemovité kulturní památky 1949-1975 kar 2
(zámek Kopec, farní kostel – opravy)

71 Evidované movité kulturní památky 1968-1969 kar 2
(vyrozumění o zápisu - mobiliář v kostele,
socha sv. Jana Nepomuckého v návesní kapli)

72 Neevidované nemovité kulturní památky 1953 kar 2
(péče o hroby příslušníků Rudé armády)
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