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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archiválií jsou:

Místní správní komise Zhoř (30. červenec 1945 – 23. únor 1947),
Místní národní výbor Zhoř (24. únor 1947 – 31. prosinec 1979) IČO 260347.

Obec Zhoř, ležící 14,4 km jižně od Stříbra, náležela od roku 1945 do konce ledna 1949
do politického  a  soudního  okresu  Stříbro.  Správní  obvod  MSK  a  MNV  se  shodoval
s katastrálním územím Zhoř.  Od 1.  února 1949 do 30.  června 1960 obec patřila do nově
reorganizovaného okresu Stříbro a od 1. července 1960 byla zahrnuta do nově ustaveného
okresu Tachov. Od 1. ledna 1964 byl správní obvod rozšířen o katastr Telic.

Úřadovna MNV ve Zhoři bývala umístěna v čp. 40.

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.
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Pětičlenná  místní  správní  komise  byla  ve  Zhoři  ustavena  30.  července  1945  pod
předsednictvím  Jana  Bartoše.  Funkci  místopředsedy  zaujal  Jakub  Ježek.  O  počtu,  resp.
složení  případných komisí  nejsou dochovány potřebné archiválie.  Seznamy členů MSK a
MNV viz příloha č. 3.

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 roce 1946 bylo v obci evidováno 89 oprávněných voličů, nicméně kvůli nedostatku
potřebných dokumentů není zřejmé, jak vypadala správa obce po volbách do Ústavodárného
národního shromáždění.

Ustavení  12členného národního výboru je  doloženo až  k  24.  únoru 1947,  a to  pod
předsednictvím Václava Řezanky. Při MNV pracovaly mléčná a finanční komise. 

V  březnu  1948  se  z  konkrétně  nedoložených,  nicméně  odhadnutelných  důvodů
uskutečnila zásadní obměna ve složení MNV. Pro nedostatek potřebných dokumentů nelze
uvést, zda v jeho čele i nadále zůstal Václav Řezanka nebo obec vedl v období od března
1948 do února 1949 někdo jiný.

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 Zhoř. 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 Stříbro.

Dosavadního předsedu, jehož jméno není doložené, nahradil z nejasných důvodů od
21. února 1949 Václav Matějka. V létě téhož roku, soudě dle hlášení ze srpna 1949, byl MNV
opětovně  podstatně  obměněn.  Tehdy  členství  v  MNV z  neznámých  důvodů  ukončilo  7
představitelů obce a na jejich místa nastoupili jiní, takže plénum MNV tvořilo 13 členů.

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.
Zhoř se stala do roku 1960 součástí matričního obvodu Kostelec.

Složení MNV Zhoř se změnilo po reorganizaci na návrh MAV NF podle § 27 odst. 1,
vládního nařízení č. 14/1950 Sb. o organizaci místních národních výborů, kdy bylo do MNV
při ustavující schůzi dne 16. června 1950 jmenováno 15 členů. Jako předseda byl opětovně
schválen Václav Matějka. O stálých komisích nejsou k dispozici žádné zprávy.

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
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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. Prvním
tajemníkem pro MNV Telice a MNV Zhoř se stal Jaroslav Vozka ml.

Dne 2. července 1952 Václav Matějka rezignoval na funkci předsedy ze zdravotních
důvodů a na jeho místo byl jmenován Jan Ruta.

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.

V průběhu ustavujícího  plenárního zasedání  byli  dne 27.  května  1954 z  9členného
MNV při jednání zvoleni Karel Mayer jako předseda a Jaroslav Vozka ml. jako tajemník. Při
MNV bezpochyby vykonávaly činnost některé z obvyklých stálých komisí. Pro nedostatek
dochovaných archiválií však nelze uvést jejich počet ani složení. K 25. lednu 1957 nahradil
na místě tajemníka Jaroslava Vozku ml. Jan Bartoš.

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. 

Při ustavujícím plenárním zasedání byl 31. května 1957 jako předseda 9členného MNV
zvolen Jan Bartoš, tajemníkem se stal Stanislav Novák. Při MNV pracovaly stálé komise:
zemědělská, finančně rozpočtová a školská a kulturní.

S účinností od 1. července 1960 proběhla na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, reorganizace okresu Tachov, do něhož byly zahrnuty obce stávajícího okresu
Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro, včetně obce Zhoř, ONV
Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň proběhla reorganizace krajů a sloučením
Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V rámci reorganizace proběhlo i  přeřazení  Zhoře z dosavadního matričního obvodu
Kostelec do matričního obvodu Kladruby.

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
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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).

V průběhu ustavujícího plenárního zasedání, které se uskutečnilo 21. června 1960, byl
do funkce předsedy MNV zvolen Jan Bartoš.  Tajemníkem 9členné plénum MNV zvolilo
Václava  Řapka.  Při  MNV  pracovaly  stálé  komise:  KOVP,  finanční,  kulturně-školská  a
zemědělská. Ustaven byl i výbor žen pod předsednictvím ? Karasové, avšak nescházel se a
nevyvíjel  činnost.  Až  17.  září  1961  došlo  na  ustavení  komise  sociálního  zabezpečení.
Tajemník  Václav  Řapek  byl  v  květnu  1962  služebně  přeložen  a  jeho  místo  zaujal  Jiří
Martínek.

Ke dni 1. lednu 1964 byla ke Zhoři integrována dosavadní samosprávná obec Telice,
v níž byl zrušen MNV.

Na základě ústavního zákona č. 75/1963 Sb., o skončení volebního období Národního
shromáždění,  Slovenské národní rady a národních výborů, bylo ukončeno volební období
orgánů zvolených v roce 1960 k 12. červnu 1964.

Při ustavujícím plenárním zasedání konaném 10. července 1964 byli zvoleni: do funkcí
předsedy 12členného pléna Stanislav Soukup a tajemníka Karel Mayer.  Při MNV pracovaly
komise: školská, finanční, zemědělská, veřejného pořádku a občanský výbor v Telicích. 

Na jaře roku 1966 se tajemník Karel Mayer přestěhoval do Stříbra a od 29. dubna 1966
tuto funkci převzal Alois Mašek.

V roce 1968 ústavní zákon č.  83/1968 Sb.,  o skončení volebního období národních
výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady, kodifikoval změnu 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.

V souladu se zákonem č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v ČSR, se ve
dnech 26. a 27. listopadu 1971 uskutečnily i volby do MNV Zhoř.

Při ustavujícím plenárním zasedání 11 poslanců proběhnuvším v prosinci 1971 byl do
čela MNV zvolen jako předseda Václav Šimek. Místopředsedou se stal Stanislav Novák a
práce tajemníka se ujal Josef Mayer. Ze stálých komisí je doložena pouze KOVP.

Po volbách v roce 1976 byl do čela 12členného pléna MNV zvolen 15. listopadu na
druhé volební období Václav Šimek. Místopředsedou se stal Josef Řezanka, tajemníkem byl
zvolen  Stanislav  Novák.  Při  MNV fungovaly  KOVP,  finanční  komise  a  od  roku  1977
občanský výbor Telice.

Na schůzi  rady  MNV Zhoř konané dne  16.  října 1979 bylo zahájeno  projednávání
zániku samosprávy a  připojení  Zhoře ke Kladrubům. S platností  od 1.  ledna  1980 se na
základě  usnesení  16.  plenárního  zasedání  ONV  v Tachově  ze  dne  14.  prosince  1979
uskutečnila integrace obce Zhoř s místní částí Telice s obcí Kladruby. 

Toto uspořádání trvalo do konce roku 1990. Od 24. listopadu 1990 je Zhoř opětovně
samosprávnou obcí. Její někdejší místní část Telice byla přesunuta k Prostiboři. 
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II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MNV sídlícího v čp. 40.
Došlé písemnosti byly od 70. let označovány otiskem podacího obdélného podacího razítka o
rozměrech 7 x 2,7 cm se záhlavím Rada Místního národního výboru ve Zhoři a rubrikami:
Došlo dne, Přiděleno, Čís. j. a Příl. Otisky razítka bývaly vyplňovány, ukládací znaky však
chybějí a není jasné, podle jakého systému byla spisovna MNV vedena. Při kontrolách v roce
1964 vyšlo najevo,  že se  od  května  1962 nevedl  podací  deník  a spisy byly po  vyřízení
ukládány do pořadačů podle jednotlivých odvětví bez označení jednacími čísly. Další zpráva
uvádí, že podací deník je veden od 15. 5. 1966, rubriky však nejsou vyplňovány. Evidence
pošty dle konstatování v zápisech z kontrol probíhala nesouvisle a neuceleně.

Nejstarší  spolupráce  MNV  Zhoř  s  Okresním  archivem  ve  Stříbře  je  doložena
k 19. dubnu 1956. MNV tehdy předložil ke skartaci 2 knihy zápisů ze zasedání pléna a rady
z let 1949-1955, 2 podací protokoly z let 1952-1955 a spisy z období 1945-1955. Současně
bylo zapsáno, že ve spisovně MNV zůstane k pozdější trvalé archivní úschově: 1 kniha zápisů
ze zasedání pléna a rady z let 1949-1955, podací protokol z let 1952-1954, pokladní kniha,
kniha  příjmů a  výdajů  a  peněžní  deník  z  roku  1954,  seznam voličů  z  let  1948  a  1954,
„protokol“  z  roku  1954  a  „několik  listin“  vybraných  z  českého  a  německého  spisového
materiálu, ovšem bez bližšího určení. V roce 1957 byl MNV vyzván k předání vybraných
archiválií,  o  jejich  zaevidování  však  není  dochována žádná dokumentace  a dle  všeho na
předání nedošlo. 

Při  dalším  kontaktu  archivu  a  MNV v roce  1966 předseda  pouze  stručně  vyplnil
archivní dotazník, aniž by uvedl jakékoliv podrobnosti o spisovně. Posledního srpnového dne
r.  1966 provedli  pracovníci  ONV Tachov prověrku mj.  i  ve věci  spisové služby.  V jejím
průběhu bylo konstatováno: „Podací deník (došlé pošty) vede s. tajemník od 15. 5. 1966.
Bylo zapsáno 82 došlých dopisů, nejsou však vyplněny rubriky, jak došlá pošta byla vyřízena,
kdy, kam a komu odeslána a kde uložena...“

Z dalšího dotazníku zaslaného v roce 1975 archivem národnímu výboru vyplývá, že
představitelé  obce zakládali  do pořadačů  cca  270  spisů  vyřízených  ročně,  přičemž jejich
celkový rozsah tehdy představoval 4 bm.

V návaznosti  na  zrušení  národního  výboru  ve  Zhoři  proběhl  svoz  písemností  (31
úředních knih, 2 kartony a torzo plánu) z let 1945-1979 o rozsahu 0,65 bm. Mezi převzatými
archiváliemi  byly  i  účetní  knihy vybrané v  roce  1956.  Ostatní  archiválie  tehdy určené k
archivaci  předány  nebyly.  Pro  archiválie  byl  založen  EL  JAF  532  (přírůstek  č.  302
z 21. července 1980).

Neznámo kdy po roce 1980 se v archivu ocitly 2 knihy zápisů ze schůzí MNV a KOVP
z let 1972-1979, zlomek agendy a parcelní protokol z roku 1838 o rozsahu 0,04 bm, který byl
ztotožněn při revizi v roce 2001. Přírůstkový záznam pro ně chybí.

V roce 2007 proběhla skartace u ObÚ Zhoř a v jejím rámci byly do archivu převzaty i
evidenční knihy pozemků a parcel a jejich uživatelů a vlastníků z let 1972 a 1977 a stavební
dokumentace z roku 1977, jejichž původcem byl MNV Zhoř, o rozsahu 1 kartonu (přírůstek
č. 22/2007 z 15. května 2007).

V rámci inventarizace fondů archivů obcí v roce 2010 byl vyčleněn parcelní protokol
z roku 1838 a v lednu 2010 byl přesunut do nově vytvořeného archivního fondu AO Zhoř EL
NAD 1133.

7



Při inventarizaci MNV Telice v roce 2011 byl do archivního fondu MNV Zhoř přesunut
1 karton archiválií z let 1964-1978 (ze skartace z roku 1980) o rozsahu 0,12 bm.

Okolnosti archivování 1 kartonu se stavební dokumentací (inženýrské sítě) z roku 1983
nejsou zřejmé.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Zhoř tvořen 8 úředními knihami,
8 kartony, v nichž byly kromě spisů zabaleny i úřední knihy a podací protokol a 5 razítky z let
1945-1979 o celkovém rozsahu 1,00 bm.

Před  zahájením  inventarizace  archivního  fondu  byly  prověřeny  archiválie
nástupnických MNV a MěÚ Kladruby a ObÚ Zhoř, mezi nimiž však nebyly nalezeny žádné z
činnosti MNV Zhoř.

Na počátku inventarizace byl archivní fond přemanipulován a správně určeny evidenční
jednotky.

V průběhu inventarizace byly z fondu vytříděny archiválie z činnosti těchto původců:

1/ Místní národní výbor Kladruby EL NAD 57,
PD „Inženýrské sítě Zhoř“ z roku 1983 o rozsahu 1 kartonu 0,12 bm;

2/ Místní organizace KSČ Kostelec EL NAD 1199,
kniha zápisů ze schůzí z let 1952-1955 o rozsahu 0,02 bm;

3/ ONV Stříbro EL NAD 178,
kniha zápisů ze schůzí okrskových rad MNV z let 1957-1960 o rozsahu 0,01 bm.

Archivní  fond  MNV  Zhoř  byl  uspořádán  podle  Návrhu  metodického  návodu  pro
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní
správou Ministerstva vnitra ČR.  Následně byl inventární  seznam ještě upraven a doplněn
podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů ve
Státním oblastním archivu v Plzni čj. SOAP/006-3120/2007. Formální zpracování inventáře
bylo  provedeno dle Metodického pokynu ředitele  SOA v  Plzni  pro  zpracování  archiválií
a tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010, Dodatku k němu čj.
SOAP/006-1300/2014 ze dne 15. 7. 2014 a s přihlédnutím k Metodickému návodu č. 1/2013
odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-2013 ze
dne 17. 4. 2013.

V archivním  fondu  bylo  provedeno  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu
přehodnocení  významu.  (Protokol  o  vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD  z  důvodu
přehodnocení  významu  čj.:  SOAP/090-0592/2014  ze  dne  18.  12.  2014  schválený  čj.:
SOAP/008-0300/2015 ze dne 07. 08. 2015), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,33 bm (8 účetních knih z let 1954-1964 a 5 razítek z let 1947-1979).  Vyřazení
archiválií  bylo provedeno s  přihlédnutím k instrukci  pro ukládání  a vyřazování  (skartaci)
písemností  u  výkonných  orgánů  národních  výborů  čj.  NV/3-10262/1958 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  správném určení  evidenčních  jednotek,  jejich
následném přemanipulování, po vytřídění a vyřazení dokumentů aktuálně činí 0,63 bm. 
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V archivním fondu MNV Zhoř chybí řada položek, není však známo, že by se nějaké
dokumenty z doby do roku 1979 ještě nacházely ve spisovně nástupnických MěÚ Kladruby či
ObÚ  Zhoř.  Nezvěstné  jsou  téměř  veškeré  dokumenty  z  let  1945-1954  a  podstatná  část
dokumentů z období do roku 1979. Z důležitých dokumentů chybějí knihy zápisů pléna, rady,
komisí  do května 1955 a pak opětovně mezi roky 1962-1973, občanského výboru Telice,
účetní knihy do roku 1953 včetně, veškeré inventární knihy a rovněž podací protokoly do
května 1966 a poté od srpna 1969. Z kontrolních zápisů ovšem vyplývá, že např. od roku
1962 do roku 1964 nebyly  prováděny zápisy  ze  schůzí  MNV a  nebyl  veden ani  podací
protokol. Ve spisovém materiálu jsou velké mezery i v jednotlivých tematických skupinách
(např. zemědělská statistika, atd.). Obecní kronika, ačkoliv existují doklady potvrzující, že
byla vedena, je nezvěstná.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština. 

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní fond MNV Zhoř náleží mezi mezerovitě dochované fondy národních výborů.
O aktivitách základního článku samosprávy v čistě zemědělské obci poznamenané celkovou
poválečnou  výměnou  obyvatelstva  podávají  relativně  přehlednou  zprávu  archiválie
dochované více či méně ve všech tematických skupinách, zejména z období po roce 1954.
Agenda bezpečnosti  a  veřejného pořádku v souvislosti  s agendou sociální  péče předestírá
obraz problematických občanů obce.

Archivní  fond MNV je v  rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj.
Archivu  obce  Zhoř,  Jednotného  zemědělského  družstva  Zhoř  a  Obecního  úřadu  Zhoř,
zásadním zdrojem údajů k přehledu o minulosti obce.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV Zhoř  uspořádala  a  archivní  pomůcku  sestavila  PhDr.  Markéta
Novotná v prosinci 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 28. listopadu 2017 PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

Akce Z – akce zvelebování

AO – archiv obce

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

čj. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

FS – Federální shromáždění

HTÚP – hospodářsko technické úpravy pozemků

inv. č. – inventární číslo

JZD – jednotné zemědělské družstvo

kar – karton

KNV – krajský národní výbor

KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku

KSČ – Komunistická strana Československa

k. ú. – katastrální území

kV – kilovolt

LSD – lidové spotřební družstvo

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MěstNV – městský národní výbor

MěÚ – městský úřad

MNV – místní národní výbor

MO ČSR – místní organizace Českého svazu rybářského

MSK – místní správní komise

NS – Národní shromáždění

NV – národní výbor

ObÚ – obecní úřad

ONV – okresní národní výbor

PD – projektová dokumentace

ppr – podací protokol

RRTF – zkratka pro radioreleový rozvod
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roč. – ročník 

Sb. – sbírka

SOA – Státní oblastní archiv

SRPŠ – sdružení rodičů a přátel školy

str. – strana

TJ – tělovýchovná jednota

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Zhoř v letech 1945-1979

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Jan Bartoš 30. 7. 1945 (MSK) 23. 2. 1947

Václav Řezanka 24. 2. 1947 (MNV) 5. 3. 1948

? 6. 3. 1948 20. 2. 1949

Václav Matějka 21. 2. 1949 1. 7. 1952

Jan Ruta 2. 7. 1952 26. 5. 1954

Karel Mayer 27. 5. 1954 30. 5. 1957

Jan Bartoš 31. 5. 1957 9. 7. 1964

Stanislav Soukup 10. 7. 1964 prosinec 1971

Václav Šimek prosinec 1971 31. 12. 1979
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Zhoř v letech 1945-1979

Období 30. 7. 1945-23. 2. 1947
předseda MSK Jan Bartoš

místopředseda Jakub Ježek

členové MSK František Liška (zapisovatel), Jaroslav Vozka (pokladník), Václav Řezanka 
(revizor účtů)

změny ve složení MSK Od 14. dubna 1946 Václav Šiška (za Františka Lišku) a Bohumil Kubát

Období 24. 2. 1947-březen 1948
předseda MNV Václav Řezanka

místopředseda Václav Šiška

členové MNV

Jiří Kotál, František Liška (pokladník), Karel Sekal (bytový referent), Jaroslav 
Vozka (kulturní referent), Jakub Ježek, Karel Valenta, Barbora Korenová 
(zásobovací referent), Josef Vrba (osvětový referent), Robert Kouba (finanční 
referent), Rudolf Svoboda (revizor účtů)

komise 
MNV

mléčná předseda: Jakub Ježek

finanční předseda: Karel Valenta (?)

změny ve složení MNV nedoloženy

Období březen 1948-srpen (?) 1949
předseda MNV ?, Václav Matějka od 21. 2. 1949

místopředseda Alexandr Lukiančík

členové MNV

Josef Král (člen rady, pokladník), Josef Průcha (člen rady), Jan Bartoš 
(zásobovací referent), Jiří Kotál (zapisovatel), Václav Karas (finanční referent), 
Václav Sýkora (osvětový referent), Karel Sekal (sociální referent), Jaroslav 
Vozka (finanční referent), Slavomír Ruta (zemědělský referent), František Mertl 
(mléčný referent)

změny ve složení MNV nedoloženy

Období srpen (?) 1949-15. 6. 1950
předseda MNV Václav Matějka

místopředseda Alexandr Lukiančík

členové MNV

Josef Král (člen rady, pokladník), Josef Průcha (člen rady), Jan Bartoš 
(zásobovací referent), Josef Kovář (zemědělský referent), Josef Vrba, Václav 
Řezanka (plánovací referent), Josef Panuška (finanční referent), Václav Šiška 
(zapisovatel), Anna Nováková (osvětový referent), Milada Rousková, František 
Liška (referent rostlinolékař)

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 16. 6. 1950-26. 5. 1954
předseda MNV Václav Matějka, od 2. 7. 1952 Jan Ruta

místopředseda MNV nedoložen

tajemník MNV od 1951 Jaroslav Vozka ml.

členové MNV
Jan Bartoš, František Mertl, Václav Řezanka, Anna Nováková, Jiří Kotál, Josef 
Průcha, Josef Vrba, Jaroslav Vozka, Karel Sekal, Václav Šiška, Josef Panuška, 
Josef Kovář, František Liška, Milada Rousková

změny ve složení MNV před 2. 7. 1952 Jan Ruta

Období 27. 5. 1954-30. 5. 1957
předseda MNV Karel Mayer

tajemník MNV Jaroslav Vozka ml., od 25. l. 1957 Jan Bartoš

členové MNV Josef Kovář, Jan Bartoš, Václav Karas, Josef Řezanka, František Mertl, Václav 
Sýkora, Miloslav Svoboda

změny ve složení MNV 30. 5. 1954 zvolen neznámo za koho Stanislav Soukup

Období 31. 5. 1957-20. 6. 1960
předseda MNV Jan Bartoš

tajemník MNV Stanislav Novák

členové MNV Jiří Martínek (člen rady), Josef Ruta, Květa Hybínová, Stanislav Soukup, Josef 
Řezanka, Vlastimil Karas, Anna Nováková

komise
MNV

zemědělská předseda: Josef Řezanka, členové: Jiří Martínek, Stanislav Soukup

finančně
rozpočtová předseda: Vlastimil Karas, členové: Květa Hybínová, Josef Ruta

školská a
kulturní předsedkyně: Anna Nováková, členové: Stanislav Novák, Miloslav Svoboda

změny ve složení MNV nedoloženy
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Období 21. 6. 1960-9. 7. 1964 
předseda MNV Jan Bartoš

tajemník MNV Václav Řapek, od 3. 5. 1962 Jiří Martínek

členové MNV Stanislav Novák, Jiří Martínek, Josef Průcha, Stanislav Soukup, Josef Ruta, 
Růžena Mayerová, Milada Králová

komise
MNV

KOVP složení nedoloženo

finanční předseda: Stanislav Novák, členové: Josef Průcha, Josef Ruta, František Mertl

kulturně-
školská předsedkyně: Milada Králová, členové: Růžena Mayerová, Miloš Svoboda

zemědělská předseda: Jiří Martínek, členové: Stanislav Soukup, Josef Baron, Jan Ruta

sociálního
zabezpečení předseda: Václav Řapek, členové: Karel Mayer, Marie Ratajová, Anna Nováková

výbor žen předsedkyně: ? Karasová, členky: Bartošová, A. Soukupová, Božena Martínková, 
Marie Růtová, Lenka Svobodová, Růžena Mayerová

změny ve složení MNV od 3. 5. 1962 Stanislav Soukup (člen rady a předseda zemědělské komise) za 
Jiřího Martínka

Období 10. 7. 1964-prosinec 1971
předseda MNV Stanislav Soukup

tajemník MNV Karel Mayer, od 29. 4. 1966 Alois Mašek

členové MNV
Alois Mašek (člen rady), Růžena Hodková, Josef Řezanka, Vojtěch Balíček, Josef 
Panuška (člen rady), Jan Růžička, Josef Bobovský, Václav Strejček (člen rady), 
Rudolf Kadlec

komise
MNV

KOVP předseda: Josef Řezanka, členové: Josef Bobovský, František Mertl

finanční předseda: Josef Panuška, členové: Josef Bobovský, Jan Růžička

školská předseda: Alois Mašek, členové: Růžena Hodková, Vojtěch Balíček

zemědělská předseda: Václav Strejček, členové: Rudolf Kadlec, Michal Tanko

občanský
výbor Telice 

předseda: Alois Mašek, členové: Josef Bobovský, Otakar Kott, ing. Jaroslav 
Hodek

změny ve složení MNV od 3. 5. 1962 Stanislav Soukup (člen rady a předseda zemědělské komise) za 
Jiřího Martínka

Období prosinec 1971-14. 11. 1976
předseda MNV Václav Šimek

místopředseda MNV Stanislav Novák

tajemník MNV Josef Mayer

členové MNV Josef Bobovský (člen rady), Josef Řezanka (člen rady), Vlastimil Karas, Jaroslav 
Balíček, Jitka Mrázová, Stanislav Gregorovič, Jiří Martínek, Marie Ratajová

komise
MNV KOVP předseda: Josef Řezanka, členové: Josef Bobovský, Vlastimil Karas

změny ve složení MNV nedoloženy

17



Období 15. 11. 1976-31. 12. 1979
předseda MNV Václav Šimek 

místopředseda MNV Josef Řezanka

tajemník MNV Stanislav Novák

členové MNV
Jiří Skupa (člen rady), Jaroslav Balíček (člen rady), Stanislav Gregorovič, Jiří 
Martínek, Josef Mayer, Jitka Mrázová, ? Synáčová, Marie Ratajová, Josef 
Bobovský 

komise
MNV

finanční předsedkyně: Marie Ratajová, členové: ? Synáčová, Stanislav Gregorovič

KOVP předseda: Josef Řezanka, členové: Josef Mayer, Josef Bobovský 

občanský
výbor Telice

od 2. 4. 1977 Josef Hodina, Jiří Skupa, Václav Mráz, Jiří Tanko, Karel Kotschy

změny ve složení MNV nedoloženy
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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 Evidenční 

2/1/2 Účetní 

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

2/2/2/2Organizace činnosti národního výboru

2/2/2/3 Funkcionáři

2/2/2/4 Kontrolní činnost

2/2/2/5 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

2/2/2/6 Požární ochrana

2/2/2/7 Vojenské záležitosti

2/2/2/8 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu

2/2/2/9 Evidence a správa majetku

2/2/2/10 Finanční hospodaření

2/2/2/11 Místní daně a poplatky

2/2/2/12 Výstavba

2/2/2/13 Živnosti, poskytování služeb občany

2/2/2/14 Bytové hospodářství

2/2/2/15 Doprava a spoje

2/2/2/16 Obchod

2/2/2/17 Zemědělství

2/2/2/18 Zemědělská výroba

2/2/2/19 Zemědělská půda

2/2/2/20 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

2/2/2/21 Lesy

2/2/2/22 Myslivost

2/2/2/23 Rybářství

2/2/2/24 Vodní hospodářství

2/2/2/25 Sociální péče

19



2/2/2/26 Školství

2/2/2/27 Kultura, sport a tělovýchova

2/2/2/28 Ochrana přírodních a kulturních památek

20



Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Orgány národního výboru

1 Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí 1955-1962 ukn 1
25. 5. 1955-5. 10. 1962

2 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1973-1976 ukn 2
15. 1. 1973-22. 12. 1976

3 Zápisy ze schůzí pléna a rady 1977-1979 ukn 3
12. 1. 1977-27. 12. 1979

4 Zápisy ze schůzí KOVP 1972-1979 ukn 4
6. 3. 1972-13. 12. 1979

2 Úřad národního výboru

2/1 Úřední knihy

2/1/1 Evidenční 

5 Soupis parcel 1972 ukn 5

6 Rejstřík uživatelů a vlastníků 1972 ukn 6

7 Seznam uživatelů 1972 ukn 7

8 Evidenční listy pozemků 1976 ukn 8

9 Seznam domů 1976 ukn 9

10 Rejstřík uživatelů a vlastníků 1977 ukn 10

11 Soupis parcel 1977 ukn 11

12 Seznam uživatelů a vlastníků 1977 ukn 12

13 Evidenční listy pozemků 1977 ukn 13

2/1/2 Účetní 

14 Peněžní deník 1954 ukn 14

15 Peněžní deník 1955 ukn 15

16 Peněžní deník 1956 ukn 16

17 Peněžní deník 1957 ukn 17

18 Peněžní deník 1958-1959 ukn 18

19 Peněžní deník 1960-1961 ukn 19
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

20 Kniha příjmů 1954 ukn 20

21 Kniha příjmů 1955 ukn 21

22 Kniha příjmů 1956 ukn 22

23 Kniha příjmů 1957 ukn 23

24 Kniha příjmů 1958 ukn 24

25 Kniha příjmů 1961-1965 ukn 25

26 Kniha příjmů 1966-1974 ukn 26

27 Kniha výdajů 1954 ukn 27

28 Kniha výdajů 1955 ukn 28

29 Kniha výdajů 1956 ukn 29

30 Kniha výdajů 1957 ukn 30

31 Kniha výdajů 1958 ukn 31

32 Kniha výdajů 1960-1961 ukn 32

33 Kniha výdajů 1964 ukn 33

2/2 Spisový materiál

2/2/1 Registraturní pomůcky

34 Podací protokol 1966-1969 ppr 1
15. 5. 1966-6. 8. 1969

2/2/2 Spisy

2/2/2/1 Volby

35 Volby do NV 1957 kar 1
(seznam voličů)

35 Volby do NS, KNV, ONV, MěstNV a MNV 1960 kar 1
(seznam voličů, objednávka hlasovacího
lístku, zápis z předvolební schůze, 
přihlášky kandidátů k registraci, zápisy
o registraci kandidátů, zápis o hlasování,
zápis o sčítání hlasů)

35 Volby soudců 1961 kar 1
(seznam voličů, zápis o registraci
kandidáta, vyhláška o registraci
kandidáta)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

35 Volby do MNV, ONV, KNV a soudců 1964 kar 1
(seznam voličů, seznam členů volebních
komisí, zápisy z předvolebních schůzí,
zápis o registraci kandidáta, vyhláška
o registraci kandidáta)

35 Volby do MNV, ONV, KNV a FS 1971 kar 1
(seznam voličů, vytvoření volebních okrsků
a komisí, představování kandidátů, přihlášení
a registrace kandidátů, zápis obvodní volební
komise o výsledku hlasování, zpráva mandátové
komise)

35 Volby doplňovací do ONV 1972 kar 1
(charakteristika kandidáta, zápis okrskové 
komise o hlasování, výsledky hlasování v okrsku)

2/2/2/2 Organizace činnosti národního výboru 

36 Plány práce pléna, rady a občanského výboru 1959-1977 kar 1
Telice (torzo), zprávy a hodnocení činnosti

37 Zápisy o předání agendy po volbách 1964, 1971 kar 1

38 Statistické výkazy: 1961-1979 kar 1
- o bytovém hospodářství, 1961-1977
- o správě vodovodů a kanalizací, 1973-1978
- o místních komunikacích, 1961-1963
- o motorovém parku závodové dopravy, 1975-1977
- o základních prostředcích, 1973-1979
- karta šetření občanské vybavenosti sídel, 1976

39 Závazkové hnutí, socialistická soutěž 1960-1973 kar 1

2/2/2/3 Funkcionáři

40 Vybrané údaje o NV, jejich orgánech 1972-1978 kar 1
a poslancích

41 Předání funkce tajemníka, návrh na složení 1961-1977 kar 1
sociální komise a občanského výboru
Telice, evidence poslanců

2/2/2/4 Kontrolní činnost

42 Dohlídky a periodické revize finančního 1958-1979 kar 1
hospodaření, sociálních věcí, evidence 
obyvatel, požární ochrany aj.,
zprávy o plnění nápravných opatření
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

43 Stížnosti 1961-1978 kar 1

2/2/2/5 Bezpečnost, ochrana veřejného pořádku

44 Přestupky 1965-1978 kar 1
(oznámení, výpovědi, zápisy, posudky, 
rozhodnutí)

45 Posudky, zprávy, hlášení o občanech 1961-1978 kar 1

2/2/2/6 Požární ochrana

46 Organizace požární ochrany 1972 kar 2
(sloučení požárních sborů Zhoř a Telice)

2/2/2/7 Vojenské záležitosti

47 Záložníci, branci 1958-1976 kar 2
(předvolání k besedě, odvodu)

2/2/2/8 Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu

48 Matriční doklady na vědomí 1963-1971 kar 2

49 Sčítání lidu, domů a bytů 1970 kar 2

2/2/2/9 Evidence a správa majetku

50 Národní správa 1945 kar 2

51 Majetkoprávní věci 1961-1978 kar 2
(hlášení o rodinných domech a hřbitovech,
srážkoměrná stanice Zhoř, využití bývalé
školy Telice, hospodářské smlouvy o převodu
správy národního majetku, základní technické
údaje vybavení obcí, seznamy neobydlených
budov, vlastníků a uživatelů, objekty k
rekreačním účelům, inventarizace) 

52 Rodinné domky 1960-1978 kar 2
(podle čísel popisných pro k. ú. Zhoř a Telice
- žádosti o koupě, kupní a hospodářské smlouvy,
rozhodnutí o přidělení pozemků do osobního
užívání, odhady, ocenění, změny užívání, 
dědictví)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/10 Finanční hospodaření

53 Roční rozpočty včetně podkladů – neúplné 1955-1979 kar 2
(návrhy, výkazy akcí Z, přehledy aktiv a pasiv,
vypořádání přebytků, přehledy o výsledcích 
finančního vypořádání)

 

2/2/2/11 Místní daně a poplatky

54 Předpisný seznam zemědělské daně, 1955-1966 kar 3
poplatky z hospodářských zvířat,
úhrada domovní daně

55 Přehled daní a poplatků, 1972-1973 kar 3
výkaz o vyměření daní a místních poplatků

2/2/2/12 Výstavba

56 Veřejné stavby, akce „Z“ 1969-1977 kar 3
(malý stadion – kabiny, tribuny, toalety a sklad,
přístavba a oprava MNV, oprava požární 
zbrojnice Zhoř, sušáky hadic Zhoř a Telice)

57 Komplexní bytová výstavba 1955-1978 kar 3
(úprava domku pro traktoristu JZD,
bytové jednotky státních statků)

58 Průmyslová a zemědělská výstavba 1955-1978 kar 3
(adaptace kravína JZD Zhoř, farma Zhoř
státních statků pro 700 dojnic, zařízení
na dosoušení sena Telice, mostní váha
Zhoř, kravín K-300 Zhoř včetně vodovodu
a kanalizace a zásobníků jadrných krmiv)

59 Stavby dopravní, energetické, telekomunikační 1952-1978 kar 3
(sekunderní síť s veřejným osvětlením Zhoř,
veřejné osvětlení Telice, sdělovací kabel
Tuněchody-Prostiboř, chráněné území
geodetického bodu, rekonstrukce primérního
vedení 22 kV Zhoř-Skapce-Zálezly, RRTF 
trasa 3. řádu Stříbro-Skapce)

60 Občanské stavby 1966-1978 kar 3
(opravy a úpravy čp. 2, 12, 35, 36, 44 Zhoř
a čp. 66 a 67 Telice)

61 Demolice 1962-1978 kar 3
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/13 Živnosti, poskytování služeb občany

62 Převzetí hostince s výčepem Josefa Vrby, 1953 kar 3
Zhoř čp. 38 Jednotou

2/2/2/14 Bytové hospodářství

63 Řešení bytové otázky obyvatel a zaměstnanců 1955-1978 kar 3
státních statků 
(žádosti, směny, přidělování, vystěhování)

2/2/2/15 Doprava a spoje

64 Místní komunikace 1955-1978 kar 3
(úprava návsi a veřejných komunikací Zhoř,
opravy místních komunikací Zhoř a Telice,
autobusová čekárna Zhoř, nástupní můstek
u čekárny Telice, rekonstrukce silnic Zhoř
-hranice okresu a Telice-Prostiboř, účelová 
zemědělská komunikace Zhoř-Milevo, změny
v držbě komunikací v k. ú. Telice)

65 Pošta (zamítnutí přesunu ze Skapců do Zhoře) 1970 kar 3

2/2/2/16 Obchod

66 Prodejny a pohostinství LSD Jednota 1960-1978 kar 3
(Zhoř – nájemní smlouva, pasport obchodní sítě,
umístění, úpravy prodejních prostor, návrhy
na novou budovu, požární závady, odkoupení
objektu, řešení zásobování obyvatelstva
Telice – kandidátka dohlížecího výboru, návrh
na zrušení prodejny)

2/2/2/17 Zemědělství

67 Soukromí hospodáři 1952-1975 kar 3
(návraty na usedlosti, přidělování a převzetí
hospodářství, péče o opuštěné statky, 
rozsudky za opuštění JZD, resp. obce,
potvrzení o odpracované době)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/18 Zemědělská výroba

68 Statistika:
- Soupis hospodářského zvířectva 1952 kar 3

69 Rostlinná výroba 1966 kar 3
(zápis z veřejné prověrky využití půdy
a zabezpečení sklizně pícnin)

2/2/2/19 Zemědělská půda

70 Přídělové řízení, dosídlení 1955-1967 kar 3
(příděly, dohody s dosídlenci, dosídlenecké
domky, seznamy dosídlenců, hospodářské
smlouvy o převodu domků, nedoplatky)

71 Správa a využití půdního fondu 1960-1975 kar 3
(plán HTÚP pro JZD Zhoř, změna kultury
z louky na zahradu, prohlídka škod na
pozemcích občanů po práškování řepky)

2/2/2/20 Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů

72 Předpisy dodávek jatečných zvířat, mléka, 1954-1957 kar 3
vajec, obilovin a brambor soukromě
hospodařícími rolníky a JZD

2/2/2/21 Lesy

73 Správa majetku 1960-1978 kar 3
(hájenky čp. 37 a 43 – obydlení, vykradení,
vyklizení, elektrifikace, převzetí)

2/2/2/22 Myslivost

74 Souhlas s výkonem přísežné stráže 1965 kar 3

2/2/2/23 Rybářství

75 Správa vodních ploch 1964-1977 kar 3
(užívání rybníků ve Zhoři a Telicích MO ČSR
ve Stříbře)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

2/2/2/24 Vodní hospodářství

76 Ochrana vodních zdrojů 1961-1977 kar 3
(evidence studní, hlášení o vodních zdrojích,
inventarizace vodních ploch)

77 Vodohospodářské investice 1961-1978 kar 3
(vyčištění a úprava požární nádrže,
kanalizace)

2/2/2/25 Sociální péče

78 Osvojení, ústavní péče 1964-1977 kar 3

79 Doplňková péče 1969-1978 kar 3
(návrh na poskytnutí dávky)

2/2/2/26 Školství

80 Organizace 1964-1974 kar 3 
(žádost o zřízení mateřské školy pro Skapce
a Zhoř, perspektiva rozvoje školské sítě v obvodu
MNV Kostelec, Skapce a Zhoř, zpráva
o činnosti SRPŠ ve Skapcích)

2/2/2/27 Kultura, sport a tělovýchova 

81 Místní lidová knihovna 1964 kar 3
(jmenování knihovnice) 

82 Kronika 1973-1976 kar 3
(zápis o kontrole, jednání o ustavení kronikáře)

83 Estráda JZD Zhoř 1956 kar 3

84 TJ Jednota Jiskra Zhoř 1977 kar 3
(výroční zpráva o činnosti)

2/2/2/28 Ochrana přírodních a kulturních památek

85 Evidované nemovité kulturní památky 1972 kar 3
(návrhy oprav a údržby v k. ú. Telice – kaple
Panny Marie na západním okraji obce u bývalého
zámečku, boží muka při silnici u rybníka)
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