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Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původci archivního fondu jsou:
Místní správní komise Vrbice (13. října 1945-31. října 1947)
Místní národní výbor Vrbice u Stříbra (1. listopadu 1947-31. prosince 1963)
Obec Vrbice, ležící cca 3 km severozápadně od Kladrub, náležela od roku 1945 do
konce ledna roku 1949 do politického a soudního okresu Stříbro. Správní obvod MSK
a MNV se shodoval s katastrálním územím obce Vrbice. Od 1. února 1949 do 30. června
1960 obec patřila do reorganizovaného okresu Stříbro a teprve s účinností od 1. července
1960 byla přesunuta do okresu Tachov.
Úřadovna MSK a MNV ve Vrbici se nacházela nejprve v domě čp. 3, poté v domě
čp. 19 a nakonec v budově bývalé školy čp. 30 (v některých dochovaných archiváliích je
chybně uváděno jako čp. 31).
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
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§ 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.
Místní správní komisi ve Vrbici si ustavili čeští obyvatelé obce dne 13. října 1945. Za
předsedu byl navržen a schválen Josef Říha (další členové MSK a následně i MNV viz
příloha č. 3). V lednu 1946 došlo v obci k ustavení místní rolnické komise a hasičského
sboru, v únoru poté k ustavení honebního výboru. Již v únoru 1946 zažádal předseda MSK
o zproštění funkce z důvodu neúměrného pracovního vytížení. Tato žádost však nebyla OSK
ve Stříbře vyslyšena a ke změně předsedy došlo až později. Dne 13. března 1946 došlo na
návrh předsedy MSK (na schůzi občanů) k volbě MNV namísto dosavadní MSK (z důvodu
osídlení celé obce českým obyvatelstvem). Navrženo bylo 9 členů, 3 náhradníci a předsedou
byl zvolen Stanislav Sieber. I přesto v obci fungovala nadále MSK v čele s J. Říhou a ke
změnám došlo až po volbách do Ústavodárného Národního shromáždění.
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 Vrbici se voleb
zúčastnilo 49 oprávněných voličů, takže v obci i nadále působila místní správní komise.
Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění, konaných dne
26. května 1946, došlo ke změnám ve složení MSK ve Vrbici. Nově navržení členové MSK
s předsedou S. Sieberem byli jmenováni OSK ve Stříbře dne 12. srpna 1946. Jedinou
doloženou komisí, která při MSK fungovala je prodejová komise při FNO ustavená
14. července 1947.
K utvoření nového devítičlenného MNV namísto dosavadní MSK došlo na základě
vyhlášky ONV ve Stříbře ze dne 26. 9. 1947. Na ustavující schůzi MNV konané dne
1. listopadu 1947 došlo ke zvolení předsedy S. Siebera a ostatních navržených členů do
jednotlivých funkcí. Volba místní rolnické komise, mléčné komise a finanční komise
proběhla až 2. prosince 1947. Rada ONV ve Stříbře ve své schůzi konané dne 8. prosince
1947 vzala se souhlasem na vědomí toto dodatečné vytvoření MNV. Na počátku roku 1948
byly ustaveny rovněž mimořádná vyživovací komise a mimořádná zemědělská komise.
Dne 27. února 1948 se uskutečnila volba MAV NF ve Vrbici. Předsedou byl zvolen
Antonín Dvořák, kterého později nahradil Josef Říha. MAV NF se 5. dubna 1948 začal
zabývat návrhem SNB ve Stříbře na odvolání předsedy MNV S. Siebera. Situace se vlekla
více než rok. Dne 25. dubna 1949 předseda MAV NF s příslušníkem SNB ve Stříbře
Jaroslavem Plecháčem žádali u ONV ve Stříbře o odvolání předsedy S. Siebera (z důvodu
zatčení) a dalších členů (F. Vašák, A. Dvořák a S. Krákora – již nebyli členy KSČ) z MNV.
Předseda MNV byl mezitím zatčen z důvodu různých machinací (zneužití moci úřední,
podvod při vydávání šatenek, změny v plnění dodávkových povinností sobě i ostatním
rolníkům aj.). ONV ve Stříbře s odvoláním téhož dne souhlasil a funkcí předsedy byl
prozatímně pověřen člen rady V. Fiala. Předseda S. Sieber se dne 5. května 1949 proti
postupu ONV ve Stříbře odvolal ke Krajskému národnímu výboru v Plzni. Na veřejné schůzi
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MNV dne 12. května 1949 proběhl návrh na doplnění MNV, ale členství v MNV nepřijal
nikdo. ONV ve Stříbře nakonec dne 2. června 1949 zrušil svůj původní výměr o odvolání
předsedy a členů MNV. Vše se vrátilo do původního stavu a předseda MNV S. Sieber
vykonával funkci nadále.
Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., Ústavy 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 (naplněného ovšem až v roce
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, byl od
1. ledna 1949 zřízen kraj Plzeňský, jehož součástí se stala i obec Vrbice. 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 Vrbice součástí nově vymezeného
okresu Stříbro.
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 Vrbice spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Stříbro. Ke změně matričního
obvodu došlo až od 1. ledna 1964, kdy byla obec Vrbice u Stříbra sloučena s obcí Kladruby.
Od té doby spadá do matričního obvodu Kladruby.
Reorganizace MNV ve Vrbici proběhla podle § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950
Sb., o organisaci místních národních výborů. KNV v Plzni na návrh ONV ve Stříbře snížil
výměrem ze dne 27. června 1950 počet členů MNV a rady z 15 na 9, resp. 3 členy rady,
z důvodů nedostatku kádrů pro lidovou správu. V obci v té době žilo 97 obyvatel. MAV NF
ve Vrbici bylo navrženo 9 členů MNV, kteří byli jmenováni ONV ve Stříbře dne 12. června
1950. Na ustavující schůzi konané dne 12. června 1950 byl předsedou MNV zvolen opět
S. Sieber. Ustavující schůze se zúčastnil tehdejší újezdní tajemník Josef Velek.
Po novém vymezení okresu Stříbro došlo rovněž ke změně názvu obce. Ze zrušeného
okresu Planá byla do okresu Stříbro přeřazena ještě jedna obec téhož jména ležící
u Bezdružic. Proto byly názvy obou obcí ještě v roce 1950 doplněny. Tento stav kodifikovala
vyhláška ministerstva vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950.
Novým úředním název pro obec se stal název Vrbice u Stříbra.
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 roku 1952 František Tolar. V září 1952 je jako
tajemník již uváděn František Jelínek.
Dne 9. března 1953 došlo v obci k založení výboru žen, jehož předsedkyní se stala
Anna Tolarová.
Dne 12. června 1953 došlo „opět k reorganizaci MNV“. Z jakého důvodu se tak stalo
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nelze zjistit. Jasné však je, že ve funkci předsedy skončil S. Sieber, kterého nahradil Václav
Fiala. Ke změnám došlo i u řadových členů MNV. Nově zvolení členové složili slib do rukou
předsedy MNV 28. července 1953. V té době při MNV fungovaly komise: finanční, kulturnízdravotní, žňová, vyživovací, trestní a zemědělská.
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 a č. 23/1954 Sb.,
o organisaci výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů
zůstala těmito normami v podstatě nedotčena.
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. Jak vyplývá ze zápisů
o hlasování a sčítání hlasů, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově
zvoleného MNV konané 21. května 1954 byl předsedou zvolen Josef Říha a tajemníkem
V. Tolar. Z komisí, které fungovaly při MNV lze spolehlivě doložit pouze finanční, trestní
a zemědělskou. Dříve či později mělo dojít k ustavení dalších, bohužel z dochovaných
archiválií nelze spolehlivě určit bližší údaje. Účetní evidenci vedla Zdena Sedláčková (externí
účetní ze Stříbra), kterou v roce 1955 vystřídal Hubert Sedláček a pokladní službu obstarával
Bohumil Vlček.
V roce 1956 se odstěhovali z obce 2 členové MNV (Antonín a Růžena Dvořákovi) a na
základě této skutečnosti byly dne 20. května 1956 provedeny doplňovací volby do MNV.
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.
Do voleb v květnu 1957 bylo navrženo 9 členů MNV. Jak vyplývá ze zápisů
o hlasování a sčítání hlasů, byli všichni kandidáti zvoleni. Na ustavující schůzi nově
zvoleného MNV konané 30. května 1957 byl předsedou zvolen Karel Morcínek a tajemníkem
B. Vlček. Účetní službu vedla opět Zdena Sedláčková. Při MNV fungovala komise finanční,
místní zvelebovací a trestní. Případné další komise nelze opět z důvodu chybějících archiválií
doložit.
Již v únoru 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Stříbro a přeřazení obce
Vrbice u Stříbra k okresu Tachov. 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. Obec Vrbice
u Stříbra se stala součástí okresu Tachov.
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Další volby do MNV (ale též do NS, KNV, ONV, MěstNV) 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). Působnost MNV byla upravena zákonem č. 65/1960 Sb., o národních
výborech, ze dne 25. května 1960. 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).
Ve volbách konaných dne 12. června 1960 bylo do MNV ve Vrbicích u Stříbra
navrženo a zvoleno 9 poslanců. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV konané dne
23. června 1960 proběhla volba předsedy (Otto Říha), tajemníka (Jan Buchtelík) a dalších
3 členů rady. Následovala volba stálých komisí – zemědělské, finanční, kulturně-osvětová
a komise výstavby. Komise pro výstavbu byla ustavena jen dočasně z důvodu právě
probíhajících prací na výstavbě JZD a opravě cesty do Lázu. Ostatní komise si chtěl MNV
jmenovat podle potřeby v průběhu své činnosti. Zda-li tak učinil není ovšem jasné. Účetní
evidencí a pokladní službou byl pověřen B. Vlček.
V té době se také projednávala otázka případného sloučení obce Vrbice u Stříbra a obce
Láz. Na jaře 1961 členové MNV „čekali na povolení od vyšších orgánů“ ke sloučení obcí.
Tento návrh však nebyl schválen.
Krátce po volbách se z obce odstěhoval F. Pavlík, proto následovaly doplňovací volby,
konané dne 25. června 1961, ve kterých došlo ke zvolení nového člena MNV F. Kuby. K
další výrazné změně došlo při tzv. reorganizaci MNV dne 24. srpna 1961, kdy byl uvolněn z
funkce tajemníka J. Buchtelík. Funkce tajemníka ale nebyla obsazena ještě ani v roce 1962.
Zda byl zvolen někdo později, nelze z dostupných archiválií zjistit.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v listopadu 1963 začala
projednávat otázka sloučení obce Vrbice u Stříbra s obcí Kladruby a sloučení obcí schválily
oba místní národní výbory. Obec Vrbice u Stříbra byla podle usnesení plenárního zasedání
ONV v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí
Kladruby, pro kterou byl stanoven název Kladruby a Vrbice u Stříbra se staly místní částí.
Tento stav trvá doposud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty MNV byly patrně ukládány v úřadovně, která byla nejprve v domě čp. 3,
poté v domě čp. 19 a nakonec v budově bývalé školy čp. 30 (v některých dochovaných
archiváliích je chybně uváděno jako čp. 31). Další spisy se pak jistě nacházely u funkcionářů
MSK, resp. MNV, jak bylo v té době zvykem.
Místní národní výbor Vrbice u Stříbra používal podací razítko pro základní evidenci
spisů (viz vnitřní skartace a dochované spisy). Vyplňováno však nebylo vždy ani číslo jednací
a spisové znaky se na archiváliích nenacházejí vůbec. Z dochovaných archiválií tak není
zřejmé podle jakého systému byly ukládány písemnosti MNV. Na špatný stav vedení spisové
manipulace poukazují i revize ONV. Lze usuzovat, že praxe byla stejná jako u srovnatelných
MNV, u nichž rovněž nefungovala spisová služba ani žádný systém ukládání dokumentů.
K první a jediné archivní odborné prohlídce spisů MNV Vrbice u Stříbra došlo
11. ledna 1956 okresní archivářkou Bohuslavou Lohrovou. Ke skartaci byly předloženy spisy
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z let 1945-1954 a „nepatrné zbytky“ písemností před rokem 1945. Konkrétně se jednalo
o knihu zápisů ze schůzí MSK a MNV z let 1945-1954 (dnes inv. č. 1), podací protokol
z roku 1955 (v současnosti chybí) a spisy z let 1945-1954. Okresní archivářkou byly vybrány
k trvalé archivní úschově tyto písemnosti: parcelní kniha (německá) (dnes AO Vrbice
u Stříbra inv. č. 2), kniha protokolů z let 1908-1942 (dnes AO Vrbice u Stříbra inv. č. 1),
kniha zápisů ze schůzí MSK a MNV z let 1945-1954, Straff – protokoll (u něj je v protokolu
poznámka „nenalezen při odvozu“) a „listinný materiál“ z let 1945-1954. Během této skartace
bylo vyskartováno cca 300 kg papíru. Vybrané písemnosti byly s ohledem na absenci
ukládacích prostor tehdejšího okresního archivu prozatím ponechány ve spisovně MNV, jak
bylo v té době obvyklé.
Po získání prostor pro okresní archiv započala v roce 1957 B. Lohrová se stahováním
písemností vybraných k trvalém archivní úschově. Dne 16. února 1957 byli osloveni
i funkcionáři MNV Vrbice u Stříbra, aby vybrané písemnosti odeslali na adresu okresního
archivu. Kdy se tak stalo, nelze zjistit, ale k 7. únoru 1958 již byly archiválie MNV Vrbice
u Stříbra evidovány na EL JAF. V té době se jednalo o 1 balík z let 1945-1954. Jaké
dokumenty byly archivu předány, není možné přesně určit, protože v kolonce EL JAF
tématický popis je uvedeno: „Hospodaření MNV. Volby. Materiál je mezerovitý.“ Zároveň se
založením EL JAF byl materiál MNV oddělen od archiválií německé samosprávy do roku
1945.
K dalšímu kontaktu s okresním archivem již do zrušení MNV nedošlo. Po sloučení
MNV byl dne 29. ledna 1964 sepsán Protokol o převzetí (likvidaci) MNV, kterého se
zúčastnil za MNV Vrbice u Stříbra bývalý předseda Otto Říha, zástupce organizačního
odboru ONV Tachov Emil Šimůnek, zástupce odboru vnitřních věcí ONV Tachov František
Lejsek a vedoucí okresního archivu Václav Kleinhampl. Sepsání protokolu se nezúčastnil
zástupce MNV Kladruby. I přes to, že protokol byl zapsán velmi nečitelně, je z něj patrné, že
většinu spisů rušeného MNV převzal okresní archiv. Takto převzatých neuspořádaných spisů
mělo být podle protokolu cca 3 bm (č. přírůstku 17 ze dne 29. ledna 1964). V rubrice počet
archivních jednotek přírůstkové knihy je uvedeno, že bylo převzato 12 kartonů. Tento údaj
byl později tužkou zanesen i na EL JAF s tím, že datace i další údaje na evidenčním listu
zůstaly nezměněny. Tajné a finanční spisy měly být předány MNV Kladruby. Razítka převzal
zástupce ONV Emil Šimůnek.
Při vnitřní revizi archivních fondů, prováděné postupně po přestěhování archivu do
Tachova fond obsahoval 12 kartonů z let 1945-1962 a 6 razítek z let 1945-1960 (stav k 11.
dubnu 2001). Tento stav byl potvrzen i při následné generální inventuře. Razítka byla do
archivu předána neznámo kdy z ONV Tachov.

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Vrbice u Stříbra tvořen
12 kartony (ve kterých se nacházely i úřední knihy) z let 1945-1962 a 6 razítky z let 19451954. Celková metráž činila 1,60 bm.
Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnického MNV
Kladruby. V dochovaných archiváliích však žádné archiválie MNV Vrbice u Stříbra nebyly
nalezeny.
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V rámci inventarizace byla opravena datace razítek na [1947]-1960, kartonů na 19451963, fond byl přemanipulován a byly správně určeny evidenční jednotky.
Při inventarizaci byla do nově vzniklého archivního fondu JZD Vrbice u Stříbra (EL
NAD 1278) přesunuta 1 kniha zápisů ze schůzí představenstva JZD z roku 1953 o celkové
metráži 0,01 bm. Ve fondu byla naopak ponechána kniha zápisů ze schůzí honebního
společenstva z let 1948-1955. Důvodem byla provázanost členů honebního společenstva s
MNV a faktická správa honitby MNV. Pokladní kniha (inv. č. 19) a peněžní deník (inv. č. 20)
byly ponechány z důvodu absence hlavní knihy z roku 1946, resp. knihy příjmů z roku 1957.
V archivním fondu MNV Vrbice u Stříbra bylo provedeno vyřazení archiválií
z evidencí NAD z důvodu přehodnocení jejich významu (Protokol o vyřazení archiválií
z evidencí NAD z důvodu přehodnocení jejich významu č. j. SOAP/090-0274/2012 z 29. 06.
2012 a schválený č. j. SOAP/008-0667/2014 ze dne 15. 08. 2014), při němž byly vyřazeny: 3
knihy pohledávek a dluhů z let 1954-1958, 2 knihy dlužníků z let 1957 a 1958-1960, 2
pokladní knihy z let 1954-1957, 2 knihy materiálových zásob z let 1954 a 1956, 1 kniha
hotově placených příjmů a peněžních zásilek z roku 1955, 8 peněžních deníků z let 19501956 a 1958-1959, 1 pokladní kniha „Biografu“ z let 1957-1962, 1 inventární kniha z roku
1958, spisy (průvodní listy opravňujících k přemístění zvířete, dílčí sčítací listy
hospodářských zvířat, povolení k domácím porážkám, čtvrtletní výkazy, podací lístky,
stvrzenky, převodní poukázky, dodací listy, faktury, bankovní výpisy, příjmové doklady,
cestovní účty, výplatní listiny) z let 1945-1961 a 6 razítek z let [1947]-1960 v celkovém
rozsahu 1,02 bm. Vyřazení archiválií bylo provedeno s přihlédnutím k instrukci pro ukládání
a vyřazování (skartaci) písemností u výkonných orgánů národních výborů čj. NV/310262/1958 ze dne 4. ledna 1959. S ohledem na torzovitost archivního fondu byly ponechány
i některé archiválie, které byly v této směrnici označeny vyřazovacím znakem V.
Konečná metráž archivního fondu po přesunu knihy zápisů z představenstva JZD
a vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu přehodnocení jejich významu činí 0,57 bm.
V současnosti je archivní fond MNV Vrbice u Stříbra tvořen 21 úředními knihami
a 3 kartony.
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. Formální zpracování bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA
v Plzni pro zpracování archiválií a tvorbu archivních pomůcek č. j. SOAP/006-0767/2010
s přihlédnutím k Metodickému návodu č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby
Ministerstva vnitra č. j. MV-46913/AS-1/AS-2013.
Archivní fond MNV Vrbice u Stříbra náleží mezi mezerovitě dochované fondy místních
národních výborů rušených v roce 1963. Chybí zápisy ze schůzí pléna a rady MNV z let
1954-1963 a zápisy všech komisí (pokud byly vůbec vedeny), podací protokoly, finanční
knihy z let 1961-1963 a část spisů (např. odsun Němců). Není známo, že by se nějaké
dokumenty MNV Vrbice u Stříbra nacházely ve spisovně nynějšího Městského úřadu
Kladruby.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Vrbice u Stříbra sice náleží mezi lépe dochované fondy národních
výborů, ale některé důležité agendy chybí. Zápisy ze schůzí MSK a MNV vcelku věrně
ilustrují fungování tehdejší samosprávy v obci po roce 1945. Z ostatních archiválií jsou
nejvíce vypovídající poměrně uceleně dochované archiválie týkající se finanční a zemědělské
agendy.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Vrbice u Stříbra uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana
Zímová v červnu a červenci 2012 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 24. července 2017

Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce M – akce na zvelebení měst a obcí
Akce Z – dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování obcí
svépomocí)
AO – archiv obce
AP – archivní pomůcka
bm – běžný metr
CO – civilní obrana
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČSR – Československá republika
ČSSS – Československé státní statky
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo
FNO – Fond národní obnovy
GI – generální inventura
inv. č. – inventární číslo
JEP – jednotná evidence půdy
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kar – karton
KNV – krajský národní výbor
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěstNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MRK – místní rolnická komise
MSK – místní správní komise
NS – Národní shromáždění
NV – národní výbor
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
sign. – signatura
SNB – Sbor národní bezpečnosti
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SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni
ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Vrbice u Stříbra v letech 1945-1963
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Josef Říha

13. 10. 1945 (MSK)

11. 08. 1946

Stanislav Sieber

12. 08. 1946 (MSK)

31. 10. 1947

Stanislav Sieber

01. 11. 1947 (MNV)

11. 06. 1953

Václav Fiala

12. 06. 1953

20. 05. 1954

Josef Říha

21. 05. 1954

29. 05. 1957

Karel Morcínek

30. 05. 1957

22. 06. 1960

Otto Říha

23. 06. 1960

31. 12. 1963
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Vrbice u Stříbra v letech 1945-1963

Období 13. 10. 1945-11. 08. 1946
předseda MSK

Josef Říha

místopředseda MSK

Václav Fiala

členové MSK

Antonín Dvořák (pokladník), Adolf Beran (zapisovatel), František Šámal

Stanislav Sieber (předseda), Adolf Beran (místopředseda), Stanislav Krákora,
komise
místní rolnická
František Kuba (ustavení 15. 1. 1946)
MSK

Období 12. 08. 1946-31. 10. 1947
předseda MSK

Stanislav Sieber

místopředseda MSK

Vojtěch Lukeš

členové MSK

Adolf Beran (zapisovatel), Karel Morcinek, Stanislav Krákora, Václav Dráždil

komise
MSK

prodejová při Josef Říha (předseda), Vasil Isevič (místopředseda), František Kuba (znalec)
(od 14. 7. 1947)
FNO

Období 01. 11. 1947-11. 06. 1950
předseda MNV

Stanislav Sieber

místopředseda MNV

František Vašák

členové MNV

Václav Fiala (člen rady a předseda zemědělské komise), Václav Dráždil (předseda
finanční komise), Václav Hittman, Antonín Dvořák, Stanislav Krákora, František
Kuba, Josef Suda

komise
MNV

místní
rolnická

Václav Fiala (předseda), Václav Hittman Stanislav Krákora, František Kuba
(od 2. 12. 1947), František Vašák (doplněn 2. 1. 1948)

mléčná

Antonín Dvořák (předseda), Josef Suda, Václav Dráždil (od 2. 12. 1947)

finanční

Václav Dráždil (předseda), Václav Hittman, František Vašák (od 2. 12. 1947)
Václav Dráždil (předseda), Václav Hittman, Josef Říha (od 19. 5. 1949)

mimořádná
vyživovací

František Vašák, Stanislav Krákora, František Kuba (od 2. 1. 1948)
František Vašák, Václav Hittman (od 19. 5. 1949)

prodejová při Josef Říha (předseda), Vasil Isevič (místopředseda), František Kuba (znalec)
FNO
(od 14. 7. 1947)
mimořádná
zemědělská

Bohumil Krýsl, Antonín Dvořák, Adolf Beran, Jan Fiala (od 13. 1. 1948)
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Období: 12. 06. 1950-20. 05. 1954
předseda MNV

Stanislav Sieber, Václav Fiala (od 12. 6. 1953)

tajemník MNV

František Jelínek (od září 1952)

náměstek předsedy
MNV

Václav Fiala (zemědělský referent)
Václav Tolar (člen rady, referent pro školství, osvětu, tělovýchovu, sociální péči a
zdravotnictví), Václav Dráždil (člen rady, finanční a hospodářský referent), Josef
Říha, František Kuba, Marie Matějková, Antonín Dvořák, František Vašák

členové MNV
finanční
kulturní/
zdravotní
žňová
komise
MNV

vyživovací
trestní
zemědělská

Václav Dráždil (pokladník)
Bohuslav Šlapák (předseda), Markéta Krákorová, Anna Tolarová, Václav Tolar,
Kateřina Sudová, Marie Svobodová (od 10. 7. 1953)
František Kuba, Karel Marcínek, Jan Suda (od 11. 07. 1952)
Václav Tolar (předseda), Kateřina Sudová, Marie Svobodová, Bohuslav Šlapák,
Markéta Krákorová, Anna Tolarová (od 10. 7. 1953)
Josef Říha, Václav Fiala, Václav Tolar (od 11. 07. 1952), Růžena Dvořáková
(místo V. Tolara od 10. 7. 1953)
Václav Fiala, Václav Dráždil, Stanislav Sieber (od 11. 07. 1952),
změna od 10. 7. 1953, Antonín Dvořák (předseda), Václav Dráždil, Josef Říha,
Václav Tolar

změny ve složení MNV

(od 12. 6. 1953 reorganizace MNV) Josef Říha, Antonín Dvořák (místopředseda),
Václav Dráždil, Bohuslav Šlapák, Václav Tolar, Růžena Dvořáková, Marie
Svobodová, Anna Tolarová

výbor žen

Anna Tolarová (předsedkyně), Růžena Dvořáková, Anna Dráždilová, Kateřina
Sudová, Marie Říhová, Markéta Krákorová, Marie Fialová, Anna Fialová, Marie
Svobodová (ustaven 09. 03. 1953)

Období 21. 05. 1954-29. 05. 1957
předseda MNV

Josef Říha

tajemník MNV

Václav Tolar

členové MNV

Václav Fiala, Antonín Dvořák, Václav Dráždil, Bohuslav Šlapák, Bohumil Vlček,
Růžena Dvořáková, Josef Suda

finanční
komise
MNV

trestní
zemědělská

změny ve složení MNV

Bohumil Vlček (předseda)
Václav Tolar (předseda), Jan Suda, Bohuslav Šlapák (od 29. 9. 1954)
Antonín Dvořák (předseda), Václav Dráždil (od 29. 3. 1956 místo A. Dvořáka),
Václav Tolar (od 1. 9. 1956 místo V. Dráždila)
Karel Morcínek, Marie Svobodová
(doplňovací volby 20. 05. 1956, za A. Dvořáka a R. Dvořákovou)
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Období 30. 05. 1957-22. 06. 1960
předseda MNV

Karel Morcínek

tajemník MNV

Bohumil Vlček

členové MNV

Josef Říha, Bohumil Šlapák, Josef Suda, Václav Dráždil (člen rady), Alžběta
Bauerová, Adolf Beran, Jindřich Vondrášek

finanční
komise
MNV

místní
zvelebovací
trestní

změny ve složení MNV

Bohumil Vlček (předseda)
Václav Tolar (předseda), Karel Morcínek, Bohumil Vlček, Václav Dráždil
Josef Suda (předseda), Jan Fiala, Václav Krýsl, Bohumil Vlček (od 20. 3. 1958)
nejsou doloženy

Období 23. 06. 1960-31. 12. 1963
předseda MNV

Otto Říha

tajemník MNV

Jan Buchtelík (uvolněn z funkce 24. 8. 1961)

členové MNV

Karel Morcínek (člen rady), Václav Dráždil, František Pavlík, Václav Fiala (člen
rady), Zdeňka Krýslová, Aloisie Vondrášková, Bohumil Vlček (člen rady)

komise
MNV

finanční

B. Vlček (předseda), Josef Suda, Marie Svobodová

kulturně
osvětová

Z. Krýslová (předsedkyně), Jindřich Vondrášek, Bohuslav Šlapák

pro výstavbu
zemědělská

změny ve složení MNV

K. Morcínek (předseda), S. Sieber, František Kuba
V. Fiala (předseda), V. Dráždil, F. Pavlík, A. Vondráškové, Stanislav Krákora
František Kuba (doplňovací volby 25. 06. 1961, za F. Pavlíka)
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu
1 Orgány národního výboru
2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Správní knihy
2/1/2 Účetní knihy
2/2 Spisový materiál
2/2/1 Spisy
2/2/1/1 Statutární záležitosti organizace
2/2/1/2 Volby
2/2/1/3 Organizace činnosti národního výboru
2/2/1/4 Funkcionáři
2/2/1/5 Kontrolní činnost
2/2/1/6 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
2/2/1/7 Požární ochrana
2/2/1/8 Vojenské záležitosti, civilní obrana
2/2/1/9 Evidence obyvatelstva
2/2/1/10 Matriční záležitosti
2/2/1/11 Evidence a správa majetku
2/2/1/12 Finanční hospodaření
2/2/1/13 Místní daně a poplatky
2/2/1/14 Plánování
2/2/1/15 Výstavba
2/2/1/16 Místní hospodářství
2/2/1/17 Doprava
2/2/1/18 Obchod
2/2/1/19 Cestovní ruch
2/2/1/20 Pracovní síly
2/2/1/21 Zemědělství
2/2/1/22 Zemědělská výroba
2/2/1/23 Zemědělská půda
2/2/1/24 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
2/2/1/25 Lesní hospodářství
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2/2/1/26 Myslivost
2/2/1/27 Vodní hospodářství
2/2/1/28 Ochrana životního prostředí
2/2/1/29 Zdravotnictví
2/2/1/30 Sociální péče
2/2/1/31 Školství
2/2/1/32 Kultura
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Inventární seznam

21

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru
1

Kniha zápisů ze schůzí MSK, pléna a rady MNV,
veřejných schůzí, společných schůzí s JZD
a schůzí komisí (MRK, trestní), výboru žen,
MAV NF, KSČ
13. 10. 1945-13. 05. 1954

1945-1954

ukn 1

1948-1955

ukn 2

2 Úřad národního výboru
2/1 Úřední knihy
2/1/1 Správní knihy
2

Kniha zápisů ze schůzí honebního společenstva

2/1/2 Účetní knihy
3

Hlavní kniha

1947

ukn 3

4

Hlavní kniha

1948

ukn 4

5

Hlavní kniha

1949

ukn 5

6

Hlavní kniha

1950

ukn 6

7

Hlavní kniha

1951

ukn 7

8

Hlavní kniha

1952

ukn 8

9

Hlavní kniha

1953

ukn 9

10

Kniha příjmů

1954

ukn 10

11

Kniha příjmů

1955

ukn 11

12

Kniha příjmů

1956

ukn 12

13

Kniha příjmů

1958-1960

ukn 13

14

Kniha výdajů

1954

ukn 14

15

Kniha výdajů

1955

ukn 15

16

Kniha výdajů

1956

ukn 16

17

Kniha výdajů

1957

ukn 17

18

Kniha výdajů

1958-1960

ukn 18

19

Pokladní kniha

1946-1949

ukn 19

22

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

20

Peněžní deník

1957

ukn 20

21

Inventární kniha

1954-1955

ukn 21

1959

kar 1

1954-1961

kar 1

1945-1961

kar 1

1953-1961

kar 1

1955-1959

kar 1

1946-1959

kar 1

2/2 Spisový materiál
2/2/1 Spisy
2/2/1/1 Statutární záležitosti organizace
22

Objasnění rozporů názvů místních částí obce

2/2/1/2 Volby
23

Voličské seznamy, volby do MNV, ONV,
KNV, NS, kandidátní listiny, voličské průkazy,
zápisy o hlasování a sčítání hlasů, vyhlášky,
pokyny, nařízení

2/2/1/3 Organizace činnosti národního výboru
24

Plány práce pléna a rady MNV, komisí
a výboru žen, celoobecní závazky, oběžníky,
usnesení ze schůzí, zprávy pro ONV, zápis
o předání a převzetí administrativy MNV,
doklady o nově pořízených razítkách MSK

2/2/1/4 Funkcionáři
25

Členové MNV a jednotlivých komisí, uvolnění
tajemníka Jana Buchtelíka z funkce

2/2/1/5 Kontrolní činnost
26

Zprávy o výsledcích revizí finančního
hospodaření a periodických prověrek u MNV,
pokyny a nařízení k odstranění zjištěných
závad

2/2/1/6 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
27

Přestupky občanů a jejich šetření, trestní
nálezy a rozsudky, zprávy o činnosti komise
pro místní bezpečnost
23

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/1/7 Požární ochrana
28

Sbor hasičů v obci, zamítnutí žádosti o povolení
stavby požární zbrojnice

1946-1959

kar 1

1953-1961

kar 1

1953-1961

kar 1

1957-1960

kar 1

1946-1961

kar 1

1946-1961

kar 1

1946-1960

kar 2

2/2/1/8 Vojenské záležitosti, civilní obrana
29

Jmenné seznamy branců a vojáků v záloze,
nařízení, pokyny, oznámení, povolávací rozkazy,
posudky, seznam osob CO

2/2/1/9 Evidence obyvatelstva
30

Seznamy obyvatel obce, přehled o dosídlencích,
torzo odhlašovacích lístků obyvatel

2/2/1/10 Matriční záležitosti
31

Oznámení o narození a uzavření manželství

2/2/1/11 Evidence a správa majetku
32

Soupisy inventářů, hlášení o majetku obce
a hřbitovu, pronájmy, nájemní smlouvy,
žádosti o koupi pozemků, pronájmy a stavby

2/2/1/12 Finanční hospodaření
33

Rozpočty obce a školního újezdu, účetní
závěrky obce, rozpočty MNV, doplňkové
rozpočty

2/2/1/13 Místní daně a poplatky
34

Předpisné seznamy daně zemědělské,
rozpisy poplatků, zprávy o dohlídkách
MNV o vyměřování a vybírání místních
daní a poplatků, výměry daní a poplatků

24

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/1/14 Plánování
35

Akční programový plán obce, akce M,
akce Z, hlášení a kontroly plnění plánů

1955-1961

kar 2

1955-1961

kar 2

1955-1961

kar 2

1951-1959

kar 2

1955-1960

kar 2

1960

kar 2

1955-1961

kar 2

2/2/1/15 Výstavba
36

Veřejně prospěšné stavby akce Z, akce M,
demoliční povolení, dálková kabelizace,
výstavba vepřína, drůbežáren, kravína, telefonní
stanice, rekreační chaty, rekonstrukce veřejného
osvětlení, povolení stavby hasičské zbrojnice,
opravy domků pro dosídlence, povolení k odstřelu
skály, oprava obecní budovy čp. 30

2/2/1/16 Místní hospodářství
37

Zásobování obyvatelstva palivy, žádost o změnu
poštovního úřadu, periodické ověřování měr
a vah, rozpisy přídělů elektřiny

2/2/1/17 Doprava
38

Dopravní obslužnost, zrušení strážnické služby,
výměr na obsluhu závor, zabezpečení přejezdu
na trati, údržba silnic

2/2/1/18 Obchod
39

Zřízení prodejny v obci, zásobování obce
pojízdnou prodejnou, stížnosti na zásobování

2/2/1/19 Cestovní ruch
40

Hlášení o absenci zařízení pro přechodné
ubytování a rekreaci v katastru obce

2/2/1/20 Pracovní síly
41

Seznam řemeslníků v obci, řešení fluktuace
dosídlenců, uvolňování pracovních sil z JZD,
povolenky ke změně zaměstnání
25

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/1/21 Zemědělství
42

Zemědělské družstevnictví – JZD v obci
(výkaz o hospodaření, předání pozemků
do JZD, přijetí pracovníků do JZD, závazky
a prověrka na jejich plnění, soutěž s ostatními
JZD, přechod JZD do ČSSS v Kladrubech)

1952-1961

kar 2

2/2/1/22 Zemědělská výroba
43

Zemědělská statistika (výkazy a sběrné listy
osob trvale činných a pomáhajících v zemědělství,
sběrné listy soupisů hospodářských zvířat, výkaz
o počtu ovocných stromů a keřů, závodové
a evidenční listy o plochách osevu)

1953-1961

kar 2

44

Živočišná a rostlinná výroba (plán práce
rostlinné a živočišné výroby, rozpisový
sumář státního plánu zemědělské výroby,
hlášení o plnění plánů)

1953-1961

kar 3

45

Ochrana proti škůdcům

1957-1961

kar 3

46

Veterinární opatření

1955-1961

kar 3

1952-1961

kar 3

2/2/1/23 Zemědělská půda
47

Přídělové listiny, návrh na odnětí přídělu,
přídělová řízení, seznam plátců za příděly,
seznam pozemkových listů a rejstřík vlastníků,
JEP, sektorové přehledy o výměrách půdy
a plochách kultur, usnesení soudu na povolení
zápisů do pozemkových knih, hlášení o změnách
v evidenci půdy, převody pozemků, odprodej
měřické stavby trigonometrického bodu,
pozemnostní archy

2/2/1/24 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
48

Přehledy a výkazy plnění dodávkových
úkolů, dodávkové smlouvy, rozpisy a výměry

1948-1961

kar 3

1955

kar 3

2/2/1/25 Lesní hospodářství
49

Převod lesního národního majetku ze správy
MNV Vrbice do správy Státních lesů
v Konstantinových Lázních
26

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

2/2/1/26 Myslivost
50

Lidová myslivecká společnost obce Vrbice,
zadání a zrušení honitby, smlouvy o propachtování
honitby, honební společenstvo ve Vrbici

1946-1958

kar 3

1953-1961

kar 3

1955-1961

kar 3

1955-1961

kar 3

1955-1961

kar 3

1946, 1955-1957

kar 3

1955-1963

kar 3

2/2/1/27 Vodní hospodářství
51

Vodní nádrž v obci, závadnost vody ve studních

2/2/1/28 Ochrana životního prostředí
52

Rozpisy a plnění plánů sběru odpadových surovin,
nařízení o ustavení sběrové komise

2/2/1/29 Zdravotnictví
53

Očkování proti tuberkulóze, záškrtu, dětské
obrně, povinné rentgenologické vyšetření
obyvatel, seznamy dětí a dospělých osob pro
zdravotní účely, zdravotnická osvěta

2/2/1/30 Sociální péče
54

Šetření sociálních poměrů občanů,
sociální výpomoc, předání čestného odznaku
„Mateřství“, ustanovení důvěrníka pro
sociální zabezpečení

2/2/1/31 Školství
55

Stanovení školního obvodu, zamítnutí žádosti
k přemístění dětí do školy v Kladrubech,
povolení ke studiu

2/2/1/32 Kultura
56

Kulturní a osvětová činnost v obci
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