Státní okresní archiv Tachov

Místní národní výbor Hanov
1945-1949

Inventář

EL NAD č.: 1333
AP č.: 496

Jana Zímová
Tachov 2019

Obsah
Úvod:
I. Vývoj původce archiválií...................................................................................3
II. Vývoj a dějiny archivního fondu......................................................................6
III. Archivní charakteristika archivního fondu......................................................7
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu.........................................................8
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky............8
Seznam použitých pramenů a literatury................................................................9
Přílohy:
Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek.................................................................11
Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Hanov v letech 1945-1963............12
Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Hanov v letech 1945-1963..................13
Příloha č. 4: Struktura archivního fondu...............................................................16
Inventární seznam...............................................................................................17

2

Úvod

I. Vývoj původce archiválií
Původci archiválií jsou:
Místní správní komise Hanov, 22. listopadu 1945-14. června 1946;
Místní národní výbor Hanov, 15. června 1946-31. prosince 1963.
Obec Hanov, ležící cca 4 km na sever od obce Lestkov, náležela od roku 1945 do konce
ledna 1949 do správního okresu Planá a soudního okresu Bezdružice. Správní obvod MSK a
MNV se shodoval s katastrálním územím obce Hanov. Specifikem obce Hanov byla
skutečnost, že byla po roce 1945 osídlena z převážné většiny reemigranty z Polska.
Kde se nacházelo sídlo MNV v Hanově, není jasné. Schůze národního výboru se konaly
v budově národní školy, v kulturním domě nebo v kanceláři tajemníka MNV. Na sklonku
padesátých let je doloženo, že občané v rámci Akce Z opravili prostory úřadovny MNV. Z
dochovaných archiválií však nelze zjistit, ve kterém čp. se tyto prostory nacházely.
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, č. 18 Úř. věst. čsl., 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 1945 Sb. jmenovány okresními národními výbory, resp. okresními
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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.
K ustavení Místní správní komise v Hanově došlo dne 22. listopadu 1945. Okresní
správní komise v Plané jmenovala předsedou Jaroslava Vrzala. Další členové 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. 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 Hanově se voleb zúčastnilo 76 oprávněných voličů,
takže v obci mohl být ustaven místní národní výbor.
Na podkladě výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění, konaných dne
26. května 1946, došlo v Hanově k přeměně MSK na MNV. Jmenování nových členů MNV
se uskutečnilo 15. června 1946 (předseda), resp. 17. června 1946 (členové MNV). MNV
v Hanově fungoval jako 12členný pod předsednictvím Jaroslava Vrzala (viz příloha č. 3). Do
roku 1950 se ovšem v předsednictví vystřídalo z nejrůznějších důvodů ještě několik osob. Při
MNV v té době fungovaly rovněž volené komise. S ohledem na nejednotnost pramenů však
nelze spolehlivě určit, jaké komise to byly, resp. jejich členy.
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 Karlovarský, jehož součástí se stala i obec Hanov. Zároveň byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Došlo ke zrušení okresu Planá a obec Hanov se stala součástí
nově vymezeného okresu Mariánské Lázně (od 1. února 1949 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 Hanov byla od 1. ledna 1950 zařazena do matričního obvodu Lestkov až do 30.
června 1960, poté došlo k přeřazení Hanova do matričního obvodu Planá. Tento stav trvá
doposud.
Reorganizace MNV Hanov proběhla v květnu 1950 podle § 27 odst. 1, vládního
nařízení č. 14/1950 Sb., o organizaci místních národních výborů, na návrh MAV NF.
Reorganizaci předcházelo složité jednání místní organizace KSČ, která původně navrženého
stávajícího předsedu Bohumíra Mikeše neschválila do funkce předsedy. Jako důvody byly
uvedeny: „předseda nemá vztah k lidu, že nechce úřadovat v úřadovně, nýbrž doma v kuchyni
atd.“. Po složitém jednání bylo MAV NF v Hanově doporučeno schválit 9člennou kandidátku
MNV v čele s Ludvíkem Hittmanem (nahrazen v roce 1952 Janem Čubrem). Takto navržená
kandidátka byla schválena na ustavující schůzi MNV a dne 24. června 1950 byli všichni
členové jmenováni ONV v Mariánských Lázních. Funkci újezdní tajemnice vykonávala v té
době pro obec Hanov Anna Doubková. Příslušné komise se ovšem podařilo zvolit až v roce
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1951. Konkrétně se jednalo o kulturní komisi, trestní komisi a výbor žen. Ostatní nelze z
důvodu absence archiválií konkrétně doložit.
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 odpovídal 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
MNV v Hanově vykonával od 17. února 1952 Jaroslav Fryš. Ani ten však ve funkci dlouho
nevydržel a ještě v průběhu volebního období byli ve funkci doloženi Vilém Seitz a Hana
Laffarová. V roce 1953 byl dokonce MNV bez místního tajemníka, což se odrazilo ve
zhoršeném úřadování národního výboru.
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 kandidátů. Předsedou MNV byl zvolen Jan
Čubr a tajemníkem František Černý. Zároveň byly ustaveny stálé komise: zemědělská,
finanční a pro hospodářskou a kulturní výstavbu obce. Dodatečně jsou doloženy komise
stavební a trestní (1956) a výbor žen (1955).
Z dochovaných revizí ze strany ONV Mariánské Lázně je zřejmé, že u MNV byly
vedeny příslušné účetní knihy, byť jejich vedení nebylo bezchybné. Bohužel jsou ale revize
zaměřeny na finanční doklady a ostatní agenda MNV je v nich zcela pominuta. Co se
úřadovny MNV týče, úřadovalo se u místního tajemníka a MNV žádnou nemovitost s
výjimkou školy nevlastnil.
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 kandidátů. Předsedou byl zvolen Karel
Křehký, tajemníkem Jaroslav Vymlátil. Při MNV fungovaly komise – zemědělská, finančněrozpočtová, bezpečnostní, kulturně-školská a pro výstavbu.
Již na počátku roku 1960 se začala projednávat otázka zániku okresu Mariánské Lázně
a přeřazení obce Hanov 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
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zahrnuty nejen obce stávajícího okresu Tachov, ale i část obcí náležejících dosud pod správu
ONV Stříbro, ONV Mariánské Lázně (mezi nimi i Hanov) a ONV Horšovský Týn. Zároveň
došlo k reorganizaci krajů a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj
Západočeský.
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. 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 v Hanově navrženo
11 kandidátů, kteří byli zvoleni za poslance. Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV byl
předsedou zvolen Josef Huliak. Kdo byl zvolen tajemníkem není jasné, ale později je doložen
Evžen Kváč. Zároveň následovala volba jednotlivých komisí: zemědělské, finanční, kulturněškolské, zásobovací a zdravotní a pro ochranu veřejného pořádku. Jejich členy však nelze pro
absenci archiválií doložit.
Ve zprávě o prověrce provedené u MNV Hanov 27. června 1962 byla činnost MNV
hodnocena kladně a hlavní zásluha byla připisována tajemníkovi Evženu Kváčovi. V té době
byly v souladu s platnými předpisy vedeny zápisy ze schůzí pléna a rady MNV, účetní knihy,
inventární knihy, podací deník aj. Spisy byly v roce 1962 ukládány podle čísel jednacích do
pořadačů.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se v roce 1963 začala
projednávat otázka sloučení obce Hanov s obcí Lestkov. V listopadu 1963 sloučení obcí
schválily oba národní výbory a obec Hanov byla podle usnesení plenárního zasedání ONV
v Tachově ze dne 31. ledna 1964 sloučena s účinností od 1. ledna 1964 s obcí Lestkov, pro
kterou byl stanoven název Lestkov. Toto uspořádání trvá dosud.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu
V archivním fondu Místní národní výbor Hanov byla vedle několika účetních knih sice
dochována i úřední razítka, ale nebylo mezi nimi podací razítko, takže není možné zjistit, jak
vypadala základní manipulace s dokumenty. Z prověrky provedené u MNV Hanov 27. června
1962 vyplývá, že činnost MNV byla uspokojivá i co se týče spisové manipulace. V té době
byly v souladu s platnými předpisy vedeny zápisy ze schůzí pléna a rady MNV, účetní knihy,
inventární knihy, podací deník aj. Spisy byly v roce 1962 ukládány podle čísel jednacích do
pořadačů, ale zároveň bylo konstatováno, že spisová manipulace probíhá bez závad podle
směrnic ministerstva vnitra. Dokumenty původce byly patrně uloženy v úřadovně MNV, resp.
u jednotlivých funkcionářů.
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.
K jedinému kontaktu s okresním archivem došlo po zrušení MNV Hanov. Po sloučení
obce Hanov s obcí Lestkov byl dne 10. února 1964 sepsán Protokol o převzetí (likvidaci)
MNV, kterého se zúčastnil tajemník MNV Lestkov Jan Bezpalec, zástupce odboru vnitřních
věcí ONV Tachov František Lejsek, zástupci organizačního odboru ONV Tachov Emil
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Šimůnek a Antonín Zíka a zástupce okresního archivu Václav Kleinhampl. I přes to, že
protokol byl sepsán velmi nečitelně, je z něj patrné, že většinu spisů rušeného MNV Hanov
měl převzít okresní archiv. Mělo se jednat o neuspořádanou spisovou agendu po roce 1945. V
archivu měla být tato agenda následně roztříděna a řádně proskartována. Do okresního
archivu však materiál z Hanova nikdy nebyl předán a je otázkou, co se s ním stalo. Tajné a
finanční spisy byly v době sepisování protokolu již předány MNV Lestkov. Obdobně byla v
té době již ONV Tachov předána razítka místního národního výboru.
Jako první se do Okresního archivu Tachov se sídlem ve Stříbře dostala právě razítka,
ale s ohledem na fakt, že se nedochovaly žádné další archiválie MNV Hanov, byla zařazena
do Sbírky typářů (EL NAD 514). O tom, kdy se tak stalo, neexistuje žádná zmínka.
Jediné dochované archiválie z činnosti MNV Hanov, které před započetím inventarizace
tvořily archivní fond MNV Hanov, byly vytříděny v souvislosti s inventarizací archivního
fondu ONV Mariánské Lázně v SOkA Cheb v roce 2018. Dne 4. října 2018 bylo do SOkA
Tachov předáno 6 úředních knih z let 1945-1949, které byly uloženy do 1 kartonu (č.
přírůstku 33/2018).

III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Hanov tvořen 1 kartonem z let
1945-1949 a jeho celková metráž činila 0,12 bm.
V rámci inventarizace bylo převedeno ze Sbírky typářů (EL NAD 514) do archivního
fondu MNV Hanov 5 razítek z let 1960-1963 o rozsahu 0,15 bm.
V mezerovitě dochovaném archivním fondu nástupnického MNV Lestkov se žádné
archiválie MNV Hanov nenacházejí.
V archivním fondu MNV Hanov bylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD
z důvodu přehodnocení významu (Protokol o vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení jejich významu čj. SOAP/90-274/2019 ze 14. 08. 2019, posouzený čj.
SOAP/01-2319/2019-8 z 25. 11. 2019), při němž bylo vyřazeno 5 razítek z let 1960-1963
v celkovém rozsahu 0,15 bm.
Konečná metráž archivního fondu po vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu činí 0,12 bm. V současnosti je archivní fond MNV Hanov tvořen 6
úředními knihami.
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 čj. SOAP/0063120/2007. 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.
Časový rozsah některých účetních knih, konkrétně hlavních knih (inv. č. 1 a 2) a
pokladních deníků (inv. č. 5 a 6) se překrývá. Ve fondu však byly ponechány, neboť
neobsahují identické informace a vzájemně se doplňují.
Archivní fond MNV Hanov náleží mezi torzovitě dochované fondy místních národních
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výborů rušených v roce 1963. Z jakého důvodu se nedochovaly téměř žádné archiválie, lze
jen spekulovat. Není známo, že by se nějaké dokumenty MNV Hanov nacházely ve spisovně
nynějšího Obecního úřadu Lestkov.
Jazykem zpracovaných archiválií je čeština.
Fyzický stav archiválií je dobrý.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Protože se v archivním fondu dochovaly pouze účetní knihy, je možné udělat si
představu o fungování obce v letech 1945-1949 pouze po finanční stránce. Pro další studium
poválečných dějin obce je pak nutné využít fondy nadřízených ONV, popř. dalších původců.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Hanov uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová v
červenci-srpnu, resp. prosinci 2019 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 10. prosince 2019

Jana Zímová
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
Akce Z – dobrovolná bezplatná pracovní činnost obyvatelstva (např. zvelebování obcí
svépomocí)
AP – archivní pomůcka
AS – archivní správa
bm – běžný metr
č. – číslo
čj. – číslo jednací
ČR – Česká republika
ČSR – Československá republika
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. jedn. č. – evidenční jednotka číslo
inv. č. – inventární číslo
kar – karton
km – kilometr
KNV – krajský národní výbor
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MěstNV – městský národní výbor
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
MV – ministerstvo vnitra
NS – národní shromáždění
NV – národní výbor
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
Sb. – sbírka
sign. – signatura
SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni
SOA – státní oblastní archiv
SOkA – státní okresní archiv
ukn – úřední kniha
Úř. věst. čsl. – Úřední věstník československý
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Příloha č. 2: Seznam předsedů MSK a MNV Hanov v letech 1945-1963
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Vrzal Jaroslav

22. 11. 1945 (MSK)

14. 06. 1946

Vrzal Jaroslav

15. 06. 1946 (MNV)

04. 02. 1947

Taraba Pavel

28. 03. 1947

05. 03. 1948

Blažeňák Bernard

17. 03. 1948

23. 12. 1949

Mikeš Bohumír

23. 12. 1949

23. 06. 1950

Hittman Ludvík

24. 06. 1950

04. 07. 1952

Čubr Jan

04. 07. 1952

17. 04. 1955

Herzan Antonín

17. 04. 1955

30. 05. 1957

Křehký Karel

31. 05. 1957

20. 06. 1960

Huliak Josef

21. 06. 1960

31. 12. 1963
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Příloha č. 3: Seznam členů MSK a MNV Hanov v letech 1945-1963
Období 22. 11. 1945-14. 06. 1946
předseda MSK

Vrzal Jaroslav

členové MSK

Graser Vojtěch (místopředseda), Blažeňák Bernard, Fišer Tomáš, Kořínek Vilém

Období 15. 06. 1946-23. 06. 1950
předseda MNV

Vrzal Jaroslav (odvolán 4. 2. 1947), Tejml Václav (zvolen 23. 2. 1947 – volba
předsedy nebyla ONV v Plané potvrzena z důvodu trestního řízení), Taraba Pavel
(odvolán 5. 3. 1948), Blažeňák Bernard, Mikeš Bohumír (zvolen 23. 12. 1949)

členové MNV

Frič Julius (1. místopředseda, člen rady), Tejml Václav (2. místopředseda), Taraba
Pavel (člen rady), Fišer Tomáš (člen rady), Mikeš Bohumír (pokladník), Faiga
Pavel, Karaman Juraj, Kořínek Vilém, Magdič František, Sčerban František,
Tuček Karel

změny ve složení MNV

od 23. 2. 1947 Zimmerman Karel (místo J. Vrzala), od 1. 4. 1947 Gurský Vojtěch
(místo K. Zimmermana), dne 22. 6. 1948 odvoláni: Taraba Pavel, Mikeš Bohumír,
Tejml Václav a Frič Julius, namísto nich jmenováni: Blažeňák Bernard, Novák
Jaroslav, Herzan Antonín a Tejml Jan

Období 24. 06. 1950-26. 05. 1954
předseda MNV

Hittman Ludvík, Čubr Jan (od 4. 7. 1952)

tajemník MNV

Fryš Jaroslav (od 17. 2. 1952), Seitz Vilém (od 1. 12. 1952), Laffarová Hana (od
1953)

členové MNV

Čubr Jan (kulturní referent), Frič Julius, Křehký Karel (místopředseda),
Magdičová Dana (bezpečnostní referent), Mikolášek Antonín (zemědělský
referent), Tejml Václav (zásobovací referent), Tuček Jiří (pokladník),
Zimmermanová Marta

komise
MNV

kulturní

Čubr Jaroslav (12. 3. 1951)

trestní

Hittman Ludvík (předseda), Laffar Emanuel, Tuček Karel, Mikeš Bohumír (12.
12. 1951)

výbor žen

Laffarová Hana (předsedkyně), Hittmanová Růžena, Karamanová Irena, Laubová
Anna, Mikešová Marie, Mikolášková Anežka, Petráková Lotka, Smrčková
Magda, Tejmlová Marie a Tučková Erika

změny ve složení MNV

23. 1. 1951 namísto Mikoláška Antonína jmenován Fišer Tomáš
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Období 26. 05. 1954-30. 05. 1957
předseda MNV

Čubr Jan, Herzan Antonín (17. 4. 1955)

tajemník MNV

Černý František

členové MNV

Blažeňák Bernard, Fišer Tomáš, Herzan Antonín, Laffar Emanuel, Laffarová
Hana, Mikeš Bohumír, Mikešová Marie

komise
MNV

zemědělská

Herzan Antonín (předseda), Mikešová Marie, od 17. 4. 1955 Fišer Tomáš
(předseda)
od 8. 4. 1956: Křehký Karel (předseda), Fišer Tomáš, Frič Julius, Tejml Jan

finanční

Mikeš Bohumír (předseda), Blažeňák Bernard

pro
Laffar Emanuel (předseda), Laffarová Hana
hospodářskou od 8. 4. 1956: Vymlátil Jaromír (předseda), Mikešová Marie
a kulturní
výstavbu
obce
výbor žen

Vodičková Jiřina (předsedkyně), Fričová Ida, Laffarová Hana, Mikešová Marie

trestní

od 8. 4. 1956: Herzan Antonín (předseda), Černý František, Čubr Jan, Vymlátil
Jaromír

stavební

Od 30. 8. 1956: Jirkovský J. (předseda), Vymlátil Jaromír a Hoffman Adolf

změny ve složení MNV

23. 1. 1956 rezignovali Laffar Emanuel a Laffarová Hana, v doplňovacích
volbách 11. 3. 1956 zvoleni Křehký Karel a Vymlátil Jaromír

Období 31. 05. 1957-20. 06. 1960
předseda MNV

Křehký Karel

tajemník MNV

Vymlátil Jaromír

členové MNV

Baboliák Jan (člen rady), Černý František, Fišer Tomáš, Herzan Antonín, Magdič
František, Mikeš Bohumír, Tejml Václav

zemědělská
finančněkomise rozpočtová
MNV bezpečnostní
kulturněškolská a pro
výstavbu
změny ve složení MNV

Křehký Karel (předseda), později vystřídán Fišerem Tomášem
Mikeš Bohumír (předseda)
Baboliák Jan (předseda)
Magdič František (předseda)

nelze doložit
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Období 21. 06. 1960-31. 12. 1963
předseda MNV

Huliak Josef

tajemník MNV

Kváč Evžen (doložen nejpozději v roce 1962)

členové MNV

Doubková Anna, Herzan Antonín, Hoffman Adolf, Fišer Tomáš, Kořínek Vilem,
Křehký Karel, Magdič František, Mikeš Bohumír, Tejml Václav, Tuček Karel

komise
MNV

pro ochranu
veřejného
pořádku

členy nelze doložit

zemědělská

členy nelze doložit

finanční

členy nelze doložit

kulturněškolská

členy nelze doložit

zásobovací a
zdravotní

členy nelze doložit
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Příloha č. 4: Struktura archivního fondu
1 Úřad národního výboru
1/1 Úřední knihy
1/1/1 Účetní knihy
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jedn. č.

1. Úřad národního výboru
1/1 Úřední knihy
1/1/1 Účetní knihy
1

Hlavní kniha

1945-1947

ukn 1

2

Hlavní kniha

1946

ukn 2

3

Hlavní kniha

1948

ukn 3

4

Hlavní kniha

1949

ukn 4

5

Pokladní deník

1945-1949

ukn 5

6

Pokladní deník

1946-1949

ukn 6
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