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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původci archivního fondu jsou:

Místní správní komise Žďár (4. dubna 1946-1949)
Místní národní výbor Žďár (1949-30. června 1960)

Obec Žďár, ležící cca 3,5 km na západ od Chodského Újezdu, náležela od roku 1945 do
konce ledna 1949 do politického a soudního okresu Planá. Domy roztroušené v rozsáhlém
katastru  obce  tvořily  skupiny  domů,  pro  které  se  postupně  vžila  označení  Přední  Žďár,
Prostřední  Žďár  a  Zadní  Žďár.  Správní  obvod  MSK  a  MNV se  shodoval  s katastrálním
územím obce Žďár. Od 1. února 1949 do 30. června 1960 obec patřila do reorganizovaného
okresu Mariánské Lázně a teprve s účinností od 1. července 1960 byla přesunuta do okresu
Tachov.

Úřadovna MNV ve Žďáru se nejdříve nacházela v čp. 1 a nejpozději od podzimu 1950 v
budově národní školy čp. 63.

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.

Dne 2. července 1945 pověřil tehdy ještě dosluhující revoluční Okresní národní výbor
v Plané Richarda Navaru (lesního v Jalovém Dvoře) funkcí správního komisaře v  obcích
Žďár a Broumov a převzetím tamních obecních úřadů. Dne 13. října 1945 byl již Okresní
správní komisí v Plané nově pověřen vedením a správou obcí Žďár a Štokov zmocněnec
Okresní  správní  komise  pro  obecní  agendu  Vladimír  Lohenický.  Ten  také  v  té  době
vypracoval „všeobecnou zprávu o obci Žďár“, ze které vyplývá, že v té době spravoval obec
stále ještě německý starosta Wenzl Rehmann. Obec měla 76 domů, 360 obyvatel,  z  toho
pouze 5 Čechů (což byla rodina lesního). V. Lohenický ihned převzal od R. Navary agendu
a peníze, a coby zmocněnec v obci působil až do března 1946. Poté došlo, zřejmě na nátlak
několika osídlenců převážně ze Slovenska, k ustavení místní správní komise. Za předsedu byl
navržen  Jaromír  Cach  st.,  místopředsedu  František  Volf  (další  členové  MSK  a  následně
i MNV viz příloha č. 3) a V. Lohenický jim dne 4. dubna 1946 předal správu obce. OSK
v Plané jmenovala předsedou MSK ve Žďáru Jaromíra Cacha (lesního hajného) dne 9. dubna
1946. Záhy byl ovšem vystřídán F. Volfem, údajně pověřeným a jmenovaným OSK v Plané
v dubnu 1946.

Místní  správní  komise  měly  být  nahrazeny  místními  národními  výbory  na základě
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního
nařízení  č.  120/1946  Sb.,  o obnovení  národních  výborů  na podkladě  výsledků  voleb
do ústavodárného Národního shromáždění, ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet
platných  hlasů  nedosáhl  tohoto  počtu,  fungovala  v obci  i nadále  místní  správní  komise
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č.  14/1950 Sb.,  o organisaci
místních národních výborů, přeměněna na místní  národní výbor.  Není zřejmé, kolik se ve
Žďáru zúčastnilo voličů, protože data za Žďár byla započtena společně s obcí Štokov (83).
V obci i nadále působila místní správní komise.

Na základě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění,  konaných dne
26.  května  1946,  došlo  minimálně  ke  změně  předsedy  MSK  (ostatní  členové  nejsou
doloženi). Dne 31. července 1946 na veřejné schůzi došlo k volbě nového předsedy MSK
tajným  hlasováním,  z  něhož  vzešel  předseda  Celestýn  Kolník  (lesní  dělník).  Dosavadní
předseda F. Volf mu předal veškerou agendu následující den, 1. srpna 1946, a tentýž den
složil  nový  předseda  předepsaný  slib  do  rukou předsedy  ONV v  Plané.  F.  Volf  byl  dne
2. srpna 1946 jmenován ONV v Plané žňovým referentem pro obec Žďár. Nový předseda
krátce po převzetí funkce zažádal ONV v Plané o všeobecnou revizi obecního hospodaření,
která  byla  provedena  počátkem  roku  1947.  Situace  v  obci  nebyla  příznivá,  občané
i funkcionáři se vzájemně napadali. Předsedu MSK odmítali občané kvůli jeho neschopnosti,
údajným krádežím a nicnedělání.  Z revizní  zprávy vyplývá, že v  obci  je mnoho obyvatel
původem ze Slovenska negramotných, schůze nebyly řádně svolávány pro nezájem členů
a komisí  a  předseda neměl  žádné zkušenosti  a  znalosti  týkající  se  vedení  úřední  agendy.
Navíc byl vyšetřován pro krádež dřeva a zneužití  úřední moci.  Dne 26. října 1946 došlo
k volbě nového místopředsedy MSK Cyrila Gábery místo Václava Řeháčka, který nastoupil
vojenskou službu. Také předseda podal rezignaci, ale byl donucen funkci vykonávat i nadále.

Dne  11.  února  1947  došlo  ke  jmenování  nově  zvolené  MSK.  Předsedou  se  stal
C. Gábera. Nově zvolený předseda zažádal u ONV v Plané opět o provedení revize obecního
hospodaření, ke které došlo dne 30. dubna 1947. I tentokrát bylo hodnocení neuspokojivé
a bylo  vydáno  nařízení  k  odstranění  nedostatků.  Byla  také  podána  žádost  o  přidělení
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tajemníka, neboť nikdo z obyvatel neměl zájem o práci v MSK. Pravděpodobně od srpna
1947 v obci působil obecní obvodový tajemník Theodor Ardelt. Od té doby bylo používáno
kulaté razítko s nápisem místní národní výbor vedle současně používaného kulatého razítka
s nápisem  místní  správní  komise.  Dne  22.  srpna  1947  zažádala  Správa  státních  lesů
v Chodové Plané  ONV v  Plané  o  zproštění  funkce  předsedy  MNV ve Žďáru  C.  Gábery
z důvodu, aby se mohl plně věnovat práci v lese. ONV žádost zamítla, jelikož nebylo v obci
nikoho, kdo by tuto funkci vykonával.

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.

V té době začalo být nejednoznačně používáno označení MSK a MNV a byla používána
obě razítka. V roce 1948 došlo ke dvojímu doplnění členů MSK/MNV a na sklonku roku je
první  zmínka  o  existenci  komisí  MSK/MNV:  finanční  komise  a  mimořádné  vyživovací
komise.

Na základě  reformy  provedené  zákonem  č. 280/1948  Sb.,  o krajském  zřízení,  byl
od 1. ledna 1949 zřízen kraj Karlovarský, jehož součástí se stala i obec Žďár. Zároveň byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Okres Planá byl zrušen a obec Žďár se stala od 1. února 1949
součástí nově vymezeného okresu Mariánské Lázně. Tento stav platil až do 30. června 1960.

V souvislosti  s  realizací  zákona č.  268/1949 Sb.,  o  matrikách,  byla  v  jednotlivých
okresech  Karlovarského  kraje  určena  sídla  matričních  obvodů  a  stanoven  jejich  územní
rozsah.  Obec Žďár spadala od 1. ledna 1950 do matričního obvodu Svatý Kříž (Chodský
Újezd).  Po  zrušení  MNV ve Žďáru došlo  ke  změně matričního  obvodu a  od  roku 1960
náležela obec do Tachova, resp. od roku 1994 do Plané.

Ke změně ve funkci předsedy došlo dne 3. října 1949 a zvolen byl Jaroslav Vaic (hajný)
uváděný  jako  dosavadní  místopředseda.  Jistě  předtím  muselo  dojít  i  k  obměně  členů
MSK/MNV, ale tyto nelze pro absenci archiválií doložit. Změna na postu předsedy byla dána
na vědomí ONV v Mariánských Lázních teprve 23. ledna 1950 a zřejmě již v roce 1949 bylo
používáno pouze označení MNV (nejpozději po nástupu nového předsedy).

Ještě v květnu 1950 byla sestavena nová kandidátka členů MNV z důvodu neustálých
změn členů MNV a byla zaslána ONV Mariánské Lázně s žádostí o její schválení. Vzhledem
k právě prováděné reorganizaci všech MNV v okrese, ONV Mariánské Lázně vyřízení této
záležitosti  odložil,  resp.  žádosti  nevyhověl.  Reorganizace MNV ve Žďáru proběhla podle
§ 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů. MAV
NF ve Žďáru bylo navrženo 12 členů MNV, které ONV v Mariánských Lázních jmenoval dne
20. července 1950. Předsedou zůstal Jaroslav Vaic. Dále byli zvoleni zásobovací referent,
finanční  referent  a  zemědělský  referent.  O komisích,  které  by  při  MNV fungovaly,  není
možné  dohledat  žádné  informace,  ale  minimálně  finanční  komise  a  zemědělská  komise
fungovat musely.

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.
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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 případě MNV Žďár není obsazení funkce tajemníka před rokem 1954 doloženo.

K  dalším  změnám  ve  složení  MNV  došlo  dne  24.  února  1951.  Opět  se  z  obce
odstěhovalo  několik  členů  MNV a  1  členka  rezignovala.  ONV v  Mariánských  Lázních
schválil dne 9. března 1951 doplnění členů MNV.

V roce 1951 ovšem ve Žďáru  nedošlo pouze k  výměně členů  MNV. Podle přípisu
Státního památkového úřadu v Praze čj. 2495/51 rozhodlo Ministerstvo školství, věd a umění
svým výnosem čj. 88208/51-IV/5 ze dne 9. 3. 1951 na základě § 56 zákona čís. 177/27 zřídit
státní přírodní rezervaci Bučina u Žďáru, v Českém lese na katastrálním území obce Žďár.

Ještě před řádnými volbami v roce 1954 došlo ke změně předsedy MNV, zemědělského
referenta a finančního referenta. S účinností od 1. ledna 1954 byl zvolen předsedou MNV
Antonín  Filipčík,  zemědělským  referentem  František  Zemančík  a  finančním  referentem
Miloslav Aksamit.

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.

Vzhledem  k  tomu,  že  z  voleb  provedených  v  roce  1954  se  nedochovaly  žádné
archiválie, není možné zjistit všechny členy MNV. Ze zápisů z výsledků revizí a prověrek
MNV ve Žďáru prováděných ONV v Mariánských Lázních vyplývá, že předsedou byl zvolen
Ignác Salva a tajemníkem Vojtěch Lískovec. Miloslav Aksamit vedl současně účetní evidenci
a pokladní službu. Na počátku roku 1956 (nejpozději k 20. únoru 1956) došlo ke změně na
postu  předsedy  i  tajemníka  a  novým předsedou byl  zvolen Pavel  Kijanica  a  tajemníkem
Stanislav Malačina. Od 1. dubna 1956 vystřídal M. Aksamita ve funkci účetního ředitel školy
František Meloun a vykonával ji až do zániku MNV. Žádné zmínky nejsou ani o komisích,
které by při MNV měly fungovat.

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.

Ani z těchto voleb nejsou k dispozici žádné archiválie, proto není možné zjistit všechny
členy MNV. Ze zápisů z  výsledků revizí  a prověrek MNV ve Žďáru prováděných ONV
v Mariánských Lázních vyplývá, že na ustavující  schůzi konané dne 31.  května 1957 byl
předsedou zvolen  Ignác  Kutlák,  tajemníkem Pavel  Kijanica.  Účetní  evidenci  vedl  nadále
František Meloun a pokladní službu Oto Knápek (patrně od 1. ledna 1958 vykonával funkci
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tajemníka a funkce pokladníka byla převedena na účetního). Jaké funkce zastávali  ostatní
členové MNV není možné zjistit. V tomto volebním období jsou doloženy komise – finanční,
zemědělská a trestní.

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  (mezi  nimi  i  Žďár)  a ONV  Horšovský  Týn.  Zároveň  došlo  k reorganizaci  krajů
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.

V  dubnu  1960  se  začala  projednávat  otázka  sloučení  obce  Žďár  s  obcí  Halže.
K definitivnímu zániku MNV Žďár došlo sloučením s obcí Halže s účinností od 1. července
1960 v souvislosti s územní reorganizací okresu Tachov a Žďár se stal místní částí Halže.
Toto sloučení však nebylo konečné, neboť v rámci dalších územních změn obcí v okrese
Tachov došlo s účinností od 4. ledna 1994 k přesunutí místní  části Žďár k obci Chodský
Újezd. Tento stav trvá doposud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Dokumenty MSK a MNV byly  patrně  ukládány v úřadovně. Další spisy se pak jistě
nacházely u funkcionářů MSK, resp. MNV, jak bylo v té době zvykem.

Zda místní národní výbor Žďár používal podací razítko pro základní evidenci spisů není
jasné,  protože se nedochovaly prakticky žádné spisy.  Není tedy ani  zřejmé,  podle jakého
systému  byly  ukládány  písemnosti  MNV.  Lze  usuzovat,  že  praxe  byla  stejná  jako
u srovnatelných MNV, u nichž rovněž nefungovala spisová služba ani žádný systém ukládání
dokumentů.

Jako u ostatních MNV z okresu Mariánské Lázně chybí před rokem 1960 jakékoliv
zmínky o kontaktu mezi okresním archivem a MNV, popř. o uskutečněných skartacích.

Jedinou  zmínkou o  existenci  dokumentů  uchovávaných  na  MNV Žďár  je  „Seznam
dokladů  a  záznamů  samostatného  účtování  obcí“  z  roku  1945-1949  pořízený  dne
11. listopadu 1951. Ten se ovšem týká pouze účetní dokumentace. V roce 1951 byly na MNV
uchovávány: pokladní deník obce z let 1945-1949, hlavní knihy z let 1945-1949 (viz níže),
účetní uzávěrky za roky 1945-1949, pokladní doklady, pomocný deník a další dokumenty.
O žádných dalších dokumentech není po celou dobu existence MNV žádná zmínka.

První archiválie z MNV Žďár byly identifikovány až v rámci inventarizace archivního
fondu ONV Planá v roce 1985. Tehdy bylo pod č. přírůstku 371 zaevidováno 5 hlavních knih
z let 1945-1949 a pokladní deník z let 1945-1949 vytříděných z tohoto fondu a byl založen
nový EL JAF 550. Stejný stav byl konstatován i při vnitřní revizi provedené 23. dubna 2001
s tím rozdílem, že knihy byly uloženy v 1 kartonu a nově bylo zaevidováno 5 razítek, které se
do archivu dostaly patrně po zrušení MNV. Tento stav byl potvrzen i při následné generální
inventuře.
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III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před  zahájením inventarizace  byl  archivní  fond  MNV Žďár  tvořen  1  kartonem (ve
kterém se nacházely úřední knihy) z let 1945-1949 a 5 razítky z let  1945-1960. Celková
metráž činila 0,15 bm.

Při inventarizaci archivního fondu byly také prověřeny archiválie nástupnického MNV
Halže,  ze  kterého byly  do  fondu MNV Žďár  přesunuty  2 knihy  příjmů z let  1958-1960
o celkovém rozsahu 0,02 bm. Dále byly ve fondu MNV Halže nalezeny 3 knihy výdajů z let
1958-1960  a  2  peněžní  deníky  z  let  1958-1960.  Ve  fondu  MNV  Halže  nedošlo  jejich
přesunem  k  žádné  změně  metráže,  neboť  knihy  výdajů  i  peněžní  deníky  byly  uloženy
v kartonech č. 2/1976 (deníky) a 5A/1976 (knihy výdajů). Ve fondu MNV Žďár ke změně
metráže  došlo  a  tato  byla  navýšena  o  0,06  bm.  Fond  byl  rovněž  přemanipulován,  byla
změněna datace razítek (na [1949]-[1960]) a upravena metráž na 0,35 bm.

V archivním  fondu  MNV Žďár  byly  ponechány  peněžní  deníky  (inv.  č.  12  a  13)
z důvodu identifikace jednotlivých funkcionářů do zrušení MNV v roce 1960. Ve fondu byly
rovněž ponechány hlavní kniha z roku 1945 (inv. č. 1) a pokladní deník z let 1945-1949 (inv.
č. 6), protože údaje za rok 1945 do nich byly zaneseny zpětně až v době působení MSK.

V archivním fondu MNV Žďár bylo provedeno vyřazení  archiválií  z  evidencí  NAD
z důvodu přehodnocení významu (Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu čj. SOAP/090-0283/2014 z 29. 05. 2014 a schválený čj. SOAP/008-
1650/2014 z 24. 02. 2015), při němž bylo vyřazeno 5 razítek z let [1949]-[1960] v celkovém
rozsahu 0,10 bm.

Konečná metráž archivního fondu MNV Žďár je 0,25 bm.  V současnosti je archivní
fond MNV Žďár tvořen 13 úředními knihami a 1 kartonem spisů (pouze 1 list).

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/006-
3120/2007.  Formální  zpracování  bylo  provedeno  dle  Metodického  pokynu  ředitele  SOA
v Plzni  pro  zpracování  archiválií  a  tvorbu  archivních  pomůcek  čj.  SOAP/006-0767/2010
a jeho  dodatků  s přihlédnutím  k  Metodickému návodu  č.  1/2013  odboru  archivní  správy
a spisové služby Ministerstva vnitra čj. MV-46913/AS-1/AS-2013.

Archivní fond MNV Žďár náleží mezi torzovitě dochované fondy národních výborů. Ve
fondu se zachovaly pouze účetní  knihy,  které jsou sice pečlivě vedeny,  ale  ani  ty  nejsou
kompletní.  Není  známo,  že  by  se  nějaké  dokumenty  MNV Žďár  nacházely  ve  spisovně
Obecního úřadu Halže, resp. Obecního úřadu Chodský Újezd.

Fyzický stav archivního fondu je dobrý.

Jazykem archivního fondu je čeština.
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IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Přestože se v archivním fondu MNV Žďár nedochovaly žádné spisy, pro studium dějin
obce po roce 1945 je možné využít dochované účetní knihy, ze kterých lze vyčíst informace
týkající  se  obecního  hospodaření  pohraniční  lokality.  K  dalšímu  bádání  je  třeba  použít
dochované archiválie nadřízených ONV Planá a Mariánské Lázně.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond  MNV  Žďár  uspořádala  a archivní  pomůcku  sestavila  Jana  Zímová
v prosinci 2012 a v červnu 2014 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 6. prosince 2017 Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

č. j. – číslo jednací

čp. – číslo popisné

ČSR – Československá republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo

inv. č. – inventární číslo

kar – karton

MAV NF – místní akční výbor Národní fronty

MNV – místní národní výbor

MSK – místní správní komise

NV – národní výbor

odst. – odstavec

ONV – okresní národní výbor

OSK – okresní správní komise

sign. – signatura

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

ukn – úřední kniha
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Žďár v letech 1946-1960

jméno předsedy ve funkci od ve funkci do

Jaromír Cach st. 09. 04. 1946 (MSK) duben 1946

František Volf duben 1946 (MSK) 31. 07. 1946

Celestin Kolník 01. 08. 1946 (MSK) 10. 02. 1947

Cyril Gábera 11. 02. 1947 (MSK) 02. 10. 1949

Jaroslav Vaic 03. 10. 1949 (MNV) 31. 12. 1953

Antonín Filipčík 01. 01. 1954 31. 05. 1954

Ignác Salva 01. 06. 1954 nejpozději do 19. 02. 1956

Pavel Kijanica nejpozději od 20. 02. 1956 30. 05. 1957

Ignác Kutlák 31. 05. 1957 30. 06. 1960
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Žďár v letech 1946-1960

Období 09. 04. 1946-31. 07. 1946
předseda MSK Jaromír Cach st., František Volf (již v dubnu 1946)

členové MSK František Volf (místopředseda), Antonín Lachout, Karel Wippern, Jaromír Cach 
ml., Eliška Cachová

Období 01. 08. 1946-10. 02. 1947
předseda MSK Celestýn Kolník

členové MSK Karel Wippern (pokladník), Václav Řeháček (místopředseda), Cyril Gábera 
(místopředseda od 26. 10. 1946)

Období 11. 02. 1947-19. 07. 1950
předseda MSK/MNV Cyril Gábera, Jaroslav Vaic (od 03. 10. 1949)

tajemník MSK/MNV Theodor Ardelt

členové MSK/MNV Jan Ryneš, K. Wippern, J. Patera, V. Prokop (všichni pouze do dubna 1948)

komise
MSK/
MNV

finanční Václav Zahradník (předseda, učitel), František Šnajdr, Štefan Pešel, Josef Žifčák 
ml., Pavel Žifčák (uvedeno dne 07. 12. 1948)

mimořádná – 
vyživovací Julius Karabin (předseda), Josef Štiak, Pavel Žifčák (uvedeno dne 07. 12. 1948)

změny ve složení 
MSK/MNV

27. 04. 1948 kompletně jmenovaná nová MSK, resp. MNV: Štefan Ducký 
(místopředseda), Karel Buchbauer (pokladník, učitel), Josef Štiak, Julius Karabin,
Bohumil Helebrant
13. 12. 1948: Václav Zahradník (pokladník) a Ignác Kutlák za odstěhované F. 
Helebranta a K. Buchbauera

Období 20. 07. 1950-31. 05. 1954
předseda MNV Jaroslav Vaic, Antonín Filipčík (od 01. 01. 1954)

tajemník MNV nedoložen

členové MNV
Miloslav Rejlek, Cyril Gábera, Břetislav Kozel, Vojtěch Lískovec, Josef Štiak, 
Karel Vysocký, Štefan Pešel, Josef Zifčák, Anna Kutláková, Veronika Mitálová, 
Ignác Kutlák

změny ve složení MNV

24. 02. 1951: Robert Balák (za C. Gáberu,), Miloslav Meloun (za B. Kozla), 
František Dolíhal (za M. Rejlka), Ignác Salva (za A. Kutlákovou), Jan Šupálek (za
V. Mitálovou)
01. 01. 1954: Miloslav Aksamit (finanční referent), František Zemančík 
(zemědělský referent) a Antonín Filipčík (předseda MNV)

Období 01. 06. 1954-30. 05. 1957
předseda MNV Ignác Salva, Pavel Kijanica (nejpozději od 20. 02. 1956)

tajemník MNV Vojtěch Lískovec, Stanislav Malačina (nejpozději od 20. 02. 1956)

členové MNV František Zemančík (zemědělský referent), Miloslav Aksamit (do 31. 03. 1956 
pokladník a účetní), František Meloun (od 01. 04. 1956 pokladník a účetní)

změny ve složení MNV František Meloun (od 01. 04. 1956 účetní)
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Období 31. 05. 1957-30. 06. 1960
předseda MNV Ignác Kutlák

tajemník MNV Pavel Kijanica, Otto Knápek (patrně od 01. 01. 1958)

členové MNV František Zemančík (člen rady), František Meloun (účetní MNV), Otto Knápek 
(pokladník), Miloslav Aksamit, Václav Kotva

komise
MNV

finanční Václav Kotva (předseda), M. Aksamit

trestní členové nedoloženi

zemědělská František Zemančík
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu

1 Úřad národního výboru

1/1 Úřední knihy

1/1/1 Účetní knihy

1/2 Spisový materiál

1/2/1 Spisy

1/2/1/1 Finanční hospodaření
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Inventární seznam

16



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

1 Úřad národního výboru

1/1 Úřední knihy

1/1/1 Účetní knihy

1 Hlavní kniha 1945 ukn 1

2 Hlavní kniha 1946 ukn 2

3 Hlavní kniha 1947 ukn 3

4 Hlavní kniha 1948 ukn 4

5 Hlavní kniha 1949 ukn 5

6 Pokladní deník 1945-1949 ukn 6

7 Kniha příjmů 1958 ukn 7

8 Kniha příjmů 1959-1960 ukn 8

9 Kniha výdajů 1958 ukn 9

10 Kniha výdajů 1959 ukn 10

11 Kniha výdajů 1960 ukn 11

12 Peněžní deník 1958 ukn 12

13 Peněžní deník 1959-1960 ukn 13

1/2 Spisový materiál

1/2/1 Spisy

1/2/1/1 Finanční hospodaření

14 Seznam dokladů a záznamů ze samostatného 1951 kar 1
účtování obce za roky 1945-1949
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