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Úvod

I. Vývoj původce archiválií

Původcem archiválií jsou:

Osvětová beseda v Bezdružicích, nejpozději od roku 1955-září 1977 IČO 023787;
Místní kulturní středisko v Bezdružicích, září 1977-27. března 1995 IČO 023787.

Osvětová pracovnice osvětové besedy, čili kulturní referentka, a posléze vedení MKS,
měli kancelář vždy na Místním národním výboru Bezdružice. Od 70. let sídlila OB a MKS v
domě čp. 196 v ulici ČSA.

Osvětové besedy vznikaly v obcích již po roce 1945 v souladu s dekretem č. 130/1945
Sb., o státní péči osvětové. Jednalo se o veřejnoprávní korporace s tím, že členství v nich bylo
čestné.

Počátky Osvětové besedy v Bezdružicích nejsou jasné a nelze vyloučit, že vznikla brzy
po vydání výše uvedeného dekretu. První zmínka o ní je uvedena až v zápise ze 17. schůze
pléna MNV konané 29. 12. 1954. Zapisovatel tehdy konstatoval, že  Ladislav Chudlavský,
učitel na Střední škole Bezdružice a současně okresní kulturní inspektor, vypracoval plán OB
na 1. čtvrtletí roku 1955 a činnost OB bude prováděna podle tohoto předloženého plánu. 

Další údaje o činnosti OB jsou zaznamenány v obecní kronice k roku 1957. OB byla
tehdy 12členná, tvořená 7 učiteli, 3 úředníky a 2 dělníky. Vedením OB byla ONV ve Stříbře
pověřena  s.  Jana  Lhotská.  Kulturní  středisko  bylo  přeneseno  do  přízemí  bývalé  záložny.
Osvětovou práci v obci tvořila rada osvětové besedy se svými členy (Jana Lhotská, osvětová
pracovnice,  Jaroslav  Vomáčka,  kulturní  a  školský  referent  MNV,  prof.  František  Rubeš,
kronikář  a  matrikář  MNV,  Emilie  Turková,  knihovnice,  Václav  Štěpánek,  vedoucí
dramatického kroužku, Jan Švejda, člen dramatického kroužku, Marie Krajsínová, učitelka na
Střední škole v Bezdružicích, Marie Čurdová, členka ČSM).
Pod osvětovou besedou vyvíjely činnosti následující kroužky:

- dramatický (17 členů), vedený učitelem Václavem Štěpánkem
- loutkářský, vedený ředitelkou mateřské školy M. Šustrovou
- pěvecký, vedený Ladislavem Novákem, učitelem ve výslužbě
- rozhlasový, vedený Janou Lhotskou, osvětovou pracovnicí.

Z výše uvedeného vyplývá, že krom osvětové pracovnice, zaměstnankyně MNV, která
byla automaticky členkou rady, v radě tvořené dobrovolnými pracovníky zasedali a vývoj
kulturního dění v obci určovali další úředníci MNV, učitelé a později i pracovníci delegovaní
místními podniky, organizacemi NF a další.

Do  činnosti  osvětových  besed  významně  zasáhl  zákon  č.  52/1959  Sb.,  o  osvětové
činnosti  (osvětový  zákon).  Osvětová  beseda  nadále  fungovala  jako  osvětové  zařízení
klubového typu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 52/1959 Sb. platného od 1. srpna 1959 do 15.
dubna 1992, kdy byl zmíněný zákon zrušen zákonem č.  165/1992 Sb.,  kterým se zrušují
některé  právní  předpisy  z  odvětví  kultury. Byla  tudíž  hlavním  článkem  sítě  osvětových
zařízení a sloužila jako společná základna osvětové a kulturní činnosti.  V § 14 zákona č.
52/1959  Sb.,  bylo  uvedeno,  že  osvětová  zařízení  zřízená  výkonným  orgánem  národního
výboru jsou právnickými osobami.

Po volbách do národních výborů v roce 1960 byla nově ustavena i rada OB v čele se
zástupcem ředitele  Střední  školy  Bezdružice  a  předsedou divadelního  kroužku Václavem
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Štěpánkem. OB pravděpodobně i nadále vedla Jana Lhotská, i když doklady o tom chybějí.

Dne 29. října 1960 byl slavnostně zahájen provoz nově postaveného kulturního domu
čp. 224 v ulici ČSA a převážná část kulturního a společenského dění pak probíhala v něm.

Jako samostatné zařízení MNV v něm provozovalo činnost Kino, jehož vedení se s
vedením OB a  později  MKS domlouvalo  na  termínech  jednotlivých  promítání,  aby bylo
možné harmonizovat kulturní a filmová představení.

Patrně v roce 1964 byl do čela rady OB postaven učitel zdejší školy, Přemysl Sedláček,
který připravil plán činnosti na roce 1965. Aktivita OB byla však i nadále shledávána jako
nedostačující, chválen byl pouze rozhlasový kroužek.

Neznámo  kdy  po  zprovoznění  předalo  MNV kulturní  dům  státním  statkům.  Tento
provozovatel se však neosvědčil a v roce 1969 převzal kulturní dům opětovně MNV.

Zaktivizování činnosti OB bylo projednáno na schůzi rady MNV konané 18. září 1969,
přičemž členové rady mj.  zaznamenali,  že národní výbor protokolárně předá OB do péče
kulturní dům, a to k 1. říjnu 1969. Na zahajovací schůzi OB byl do čela 16členné rady jako
staronový předseda zvolen Přemysl Sedláček.

Po desetileté odmlce došlo v roce 1971 na obnovení činnosti dramatického kroužku. 

V  roce  1973  měla  rada  OB  12  členů  a  26  dalších  spolupracovníků.  Založen  byl
fotokroužek.

Ke  dni  1.  září  1974  (s  platností  od  1.  ledna  1975)  byla  OB transformována  na
příspěvkovou  organizaci  (IČO  023787),  přičemž  se  rada  MNV na  zasedání  konaném  7.
listopadu 1974 usnesla, že jako vedoucí OB na celý úvazek nastoupí od 1. ledna 1975 Božena
Nyčová.

V průběhu února roce 1975 došlo k rozšíření rady OB, a proto na začátku onoho měsíce
byly vyzvány podniky a organizace NF k určení adeptů na členství. Ke kolektivům zájmové
umělecké činnosti toho roku přibyl i taneční kroužek.

Dne 20. ledna 1976 stávající předseda tehdy 17členné rady, Přemysl Sedláček, oznámil
školské,  kulturní,  zdravotní  a  sociální  komisi  MNV Bezdružice  svou  rezignaci,  a  to  na
doporučení OV KSČ v Tachově kvůli zvolení za předsedu MV KSČ v Bezdružicích a také z
důvodu  provádění  opravy  svého  rodinného  domku.  Od  února  1976  místo  něj  radě  OB
předsedal učitel Jaromír Sochor.

Podle  nového  statutu  platného  od  7.  července  1977  měla  příspěvková  organizace
Osvětová beseda Bezdružice postavení střediskového kulturního zařízení i pro dalších 5 obcí
(Cebiv, Horní Kozolupy, Kokašice, Konstantinovy Lázně a Okrouhlé Hradiště). Od září 1977
dostal MNV Bezdružice na základě doporučení OKS Tachov za úkol změnit dosavadní název
Osvětová beseda na Kulturní středisko Bezdružice. Nakonec bylo až do konce samostatné
existence subjektu používáno označení Místní kulturní středisko Bezdružice.

Inspekčními úkoly,  dohlédací nebo kontrolní funkcí nad MKS Bezdružice pověřoval
ONV Tachov OKS Tachov, ačkoliv to nebylo střediskovým a místním klubovým zařízením
nadřízeno, ani je přímo neřídilo.

Od  roku  1978  14členné  radě  MKS předsedala  Hana  Bízková,  současně  činná  jako
vedoucí  divadelního  souboru.  Čtyři  členové  rady  zastupovali  osvětové  besedy  obcí
Konstantinovy  Lázně,  Okrouhlé  Hradiště,  Horní  Kozolupy  a  Cebiv  spadající  do  péče
střediskového MKS Bezdružice. 
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Rada MKS se scházela měsíčně, pololetně byla kontrolována činnost v jednotlivých
obcích střediska. Vedoucí podávala zprávu o činnosti rady čtvrtletně školské a kulturní komisi
MNV a radě MNV a jedenkrát za rok pak plenárnímu zasedání MNV.

Pod MKS Bezdružice vyvíjely na počátku 80. let činnost kroužky: rozhlasový (9 členů),
divadelní  (22  členů),  fotokroužek  (3členové)  a  hudební  kroužek  (4  členové).  Posledně
uvedený se rozrostl v Dechový orchestr mladých „Juvenka“ pod vedením Karla Paláta st.,
jehož členy byli žáci a absolventi tehdejší Lidové školy umění Stříbro, pobočky Bezdružice.
Zřizovatelem byla pobočka ZUŠ ve Stříbře v Bezdružicích.

Od 1. února 1982 řídila MKS Bezdružice jako zastupující vedoucí Eva Poulíčková, s
níž byla 11. října 1982 uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Při  kontrole  provedené  15.  července  1982  bylo  mj.  konstatováno,  že  v  obvodu
působnosti  střediskového  kulturního  zařízení  Bezdružice  jsou  činné  už  jen  dvě  osvětové
besedy, a to v Konstantinových Lázních a Cebivi.

Od 19.  ledna  1987  stála  v  čele  MKS po následující  čtyři  roky  jako  vedoucí  Olga
Marxová. Mezi kolektivy ZUČ se tehdy zařadil i taneční kroužek „Pomněnky“. 

Od 1. ledna 1989 byla do příspěvkové organizace MKS Bezdružice včleněna dosavadní
rozpočtová organizace MNV Kino.

Divadelní soubor definitivně ukončil svou činnost představením „Pohádka o Mikešovi“
(5.  představení v rámci  akce Lázeňské divadelní  léto v Konstantinových Lázních) v roce
1990. Současně ve funkci předsedkyně rady OB skončila i vedoucí ochotníků Hana Bízková.

Poslední vedoucí MKS Bezdružice se od 15. července 1991 stala Jaromíra Houštecká.

V  průběhu  39.  jednání  obecního  zastupitelstva  konaného  10.  listopadu  1994  bylo
usnesením č. 242 rozhodnuto zrušit dnem 30. 11. 1994 místní kulturní středisko z důvodu
neúnosného čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce a vzhledem k nevytížení MKS v
místě. Současně byl na základě usnesení č. 243 obecního zastupitelstva ze dne 1. 12. 1994
zřízen  odbor  kultury  při  Obecním  úřadě  v  Bezdružicích,  jehož  zaměstnankyní  se  stala
dosavadní  vedoucí  MKS  J.  Houštecká.  Místní  kulturní  středisko  v  Bezdružicích  bylo
definitivně vymazáno z rejstříku 27. března 1995.

II. Vývoj a dějiny archivního fondu

Došlé dokumenty Osvětové besedy byly nejpozději od roku 1970 označovány rukou
kulturní pracovnice psanými pořadovými čísly lomenými posledním dvojčíslím příslušného
roku. Používání podacího razítka není doloženo, resp. není jím označen žádný z dochovaných
dokumentů.

Na jediný kontakt tehdejší Osvětové besedy v Bezdružicích s archivem došlo v roce
1975, kdy vedoucí Božena Nyčová společně s předsedou rady OB Přemyslem Sedláčkem
vyplnili  dotazník  zaslaný  tehdejším  Okresním  archivem  Tachov  se  sídlem  ve  Stříbře.
Konstatovali, že dokumenty zakládají do pořadačů, vedou podací deník, každoročně vyřídí
cca 200 ks pošty a vyřízené dokumenty ukládají v pořadačích ve skříni. Na další spolupráci s
archivem již nedošlo a agenda za dobu fungování tohoto kulturního subjektu nikdy neprošla
skartačním procesem. V evidenci archivu byl pouze založen spis o fondu č. 33.

Část  archiválií  z  činnosti  OB  a  MKS  Bezdružice  (agenda  kina,  inventární  knihy,
pamětní  kniha  kulturního  domu,  aj.)  z  let  1960-1993 o  rozsahu 0,15  bm byla  do  SOkA
Tachov předána z Obecního úřadu Bezdružice a stala se součástí  fondu MNV Bezdružice
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(přírůstek č. 35/2007 ze dne 11. října 2007).

Většinu  archiválií  (ochotnický  soubor,  fotodokumentaci,  plány  činnosti  vedoucí  a
účetní, deníky kulturně výchovné činnosti, plány a zprávy o činnosti, korespondenci, mobiliář
KD)  z  let  1971-2002  o  rozsahu  3  kartonů  SOkA Tachov  převzal  z  Městského  úřadu
Bezdružice v rámci skartačního řízení v roce 2016 (přírůstek č. 23/2016 ze dne 24. června
2016). Pro uvedené archiválie byl následně založen EL NAD 1286.

III. Archivní charakteristika archivního fondu

Před zahájením inventarizace byl archivní fond Místní kulturní středisko Bezdružice
tvořen 3 kartony (v nich byla i kronika divadelních ochotníků) z let 1971-2002 o celkovém
rozsahu 0,33 bm.

V rámci souběžné inventarizace archivního fondu MNV Bezdružice (EL NAD 35) byly
do fondu MKS přesunuty další archiválie. Konkrétně se jednalo o pamětní knihu a 4 kartony
(organizační  věci,  zápisy,  fotografie,  inventární  knihy,  plány  a  výkazy  činnosti,  kontroly,
metodické průzkumy, rozpočty, personální věci, dokumentace osvětové činnosti, včetně kina
a ochotnického spolku divadelníků) z let 1960-1995 o rozsahu 0,50 bm.

Z archivního fondu Městský úřad Bezdružice (EL NAD 962) byla do archivního fondu
MKS Bezdružice přesunuta složka dokumentace kulturních akcí za roky 1992-1995. Složka
byla vyjmuta ze stávajícího kartonu č. 3/09 a byla při inventarizaci začleněna do stávajícího
kartonu MKS. Ani v jednom archivním fondu tak nedošlo ke změně v počtu evidenčních
jednotek ani metráže.

Počátek  archivního  fondu  byl  vymezen  rokem  1960  v  souvislosti  se  zákonem  č.
52/1959 Sb. a na základě dochovaných archiválií. Osvětová beseda fungovala sice až do roku
1974 při MNV, ale vedla odděleně svou agendu a vystupovala jako samostatný subjekt. Po
transformaci na příspěvkovou organizaci OB pokračovala ve vedení totožných dokumentů a
její činnost se nezměnila.

V  průběhu  inventarizace  byl  archivní  fond  přemanipulován,  byly  správně  určeny
evidenční jednotky a změněna celková metráž na 1,08 bm.

Archivní fond MKS Bezdružice byl uspořádán s přihlédnutím k Instrukci ministerstva
kultury ČSR ze dne 6. listopadu 1980 čj. 6356/80-XII/2, kterou se vydává skartační řád pro
organizace  a  zařízení  zřízené  národními  výbory  na  úseku  kultury.  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/090-0412/2017  ze  dne  25.  10.  2017  posouzený  čj.:
SOAP/008-2034/2017 ze dne 19. 03. 2018), při němž byly vyřazeny dokumenty v celkovém
rozsahu 0,15 bm (3 inventární knihy, peněžní deník, mzdové podklady, inventarizace, týdenní
plány práce účetní a multiplikáty z let 1970-1995).

V archivním fondu byla jako prius ponechána agenda Kina inv. č. 37, které bylo pod
MKS začleněno až v roce 1989.
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Jako posterius  byla  ve  fondu ponechána pamětní  kniha  divadelních  ochotníků  z  let
1988-1990 (2002) inv. č. 2. Po skončení jejich činnosti byla kniha v roce 2001 využita k
zápisu o dění 1. ročníku akce Pocta Kryštofu Harantovi a následující rok se do ní zvěčnili
umělci vystupující pro zdejší děti. 

Konečná  metráž  archivního  fondu  po  vytřídění  a  vyřazení  dokumentů,  resp.  po
přemanipulování a odpovídající adjustaci, aktuálně činí 0,93 bm.

Archivní fond je mezerovitý, chybějí v něm veškeré archiválie z doby před rokem 1960,
dále zejména zápisy ze schůzí rady OB, pokud byly vůbec vedeny, podací deníky před rokem
1972 a následně od roku 1975, část rozpočtů a rozborů hospodaření, dokumentace k činnosti
jednotlivých kroužků, resp. k pořádaným akcím.

Fyzický stav archiválií je dobrý.

Jazykem archiválií je čeština.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu

Archivní  fond MKS Bezdružice náleží mezi mezerovitě dochované fondy. Obsahuje
archiválie částečně dokumentující vývoj subjektu a dokladuje průběh kulturního života v obci
mezi roky 1960-1995, a to jak  dodaných, tak i vlastních jednorázových akcí, včetně aktivit
místních  kroužků  či  souborů.  Slovem  i  obrazem přibližuje  tradici  zdejšího  ochotnického
souboru, patrně nejvýznamnějšího z útvarů ZUČ. Archiválie z činnosti rozhlasového kroužku
jsou dobovým svědectvím o každotýdenním dění v obci, včetně programu kina, sportovními
akcemi počínaje a termíny výkupu ovčí vlny či očkování psů konče.

Fond MKS Bezdružice je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj.
Archiv města, Cechy, Farní úřad, Jednota, Komunální služby, Mateřská škola, Městský úřad,
Místní  národní  výbor,  Místní  školní  rada,  Národní  jednota  pošumavská  –  místní  odbor,
Notářství, Obecná a měšťanská škola (německá), Obecná škola s československým jazykem
vyučovacím, Okresní soud, Okresní úřad, Spořitelna a záložna, Státní obecná a měšťanská
škola,  Střelecký  spolek,  Úřední  soud,  Základní  odborná  škola  rolnická,  Základní  škola,
Zámek Bezdružice a.  s.  a Židovská škola obecná přínosným zdrojem údajů k přehledu o
celkové minulosti obce.

Některé archiválie archivního fondu (inv.  č. 14, 17) obsahují  osobní a citlivé údaje.
Nakládání  s  těmito  archiváliemi  a  jejich  obsahem,  zejména  při  jejich  využívání,  podléhá
omezením vyplývajícím z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti  s přijetím zákona o
zpracování osobních údajů a zákona č. 499/2004 Sb.,  o archivnictví  a spisové službě a o
změně některých zákonů.

V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky

Archivní  fond Místní  kulturní  středisko Bezdružice uspořádala,  archivní  pomůcku  v
červnu až říjnu 2017 sestavila a čistopis v prosinci 2019 vypracovala PhDr. Markéta Novotná
ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově 11. prosince 2019 PhDr. Markéta Novotná
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Seznam použitých pramenů

Státní okresní archiv Tachov

Archivní fondy:

Okresní národní výbor Stříbro, inv. č. 534 Osvětové besedy – plány činnosti, 1955.

Okresní kulturní středisko Tachov, inv. č. 112 Střediskové kulturní zařízení Bezdružice – 
statuty, zřizovací listiny, pracovní náplně 1976-1989.

Okresní kulturní středisko Tachov, inv. č. 831 Divadelní soubor Bezdružice 1977.

Okresní kulturní středisko Tachov, inv. č. 839 Divadelní soubor Bezdružice: Jednou na 
Silvestra b.d.

Místní národní výbor Bezdružice, inv č. 104, Obecní kronika 1957-1988.

Prameny tištěné

Sbírka zákonů a nařízení re publiky Československé, ročník 1945.

Sbírka zákonů Republiky československé, ročník 1959.

Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky, ročník 1992.
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

AP – archivní pomůcka

bm – běžný metr

čp. – číslo popisné

ČSA – Československá armáda

ČSM – Český svaz mládeže

ČSR – Československá republika

ČSSR – Československá socialistická republika

EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu

EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví

fsn – fotografie na papírové podložce

FSÚ – Federální statistický úřad

IČO – identifikační číslo organizace

inv. č. – inventární číslo

JČO – jednotný číselník organizací

kar – karton 

KD – kulturní dům

MaK – Mládež a kultura

MKS – místní kulturní středisko

MNV – místní národní výbor

MV KSČ – městský výbor Komunistické strany Československa

NF – Národní fronta

OB – osvětová beseda

OKS – okresní kulturní středisko

ONV – okresní národní výbor

OV KSČ – okresní výbor Komunistické strany Československa

ppr – podací protokol

Sb. – sbírka

SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství

SOA – státní oblastní archiv

SOAP – Státní oblastní archiv v Plzni

SOkA – státní okresní archiv

ukn – úřední kniha

ZUČ – zájmová umělecká činnost

ZUŠ – základní umělecká škola
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Příloha č. 2: Seznam vedoucích OB a MKS Bezdružice v letech 1957-1995

jméno předsedy OB/vedoucí
MKS

ve funkci od ve funkci do

Jana Lhotská (OB) 1957 ?

Božena Nyčová (OB, MKS) 1. 1. 1975 31. 1. 1982

Eva Poulíčková (MKS) 1. 2. 1982 31. 1. 1987

Olga Marxová (MKS) 1. 2. 1987 14. 7. 1991

Jaromíra Houštecká (MKS) 15. 7. 1991 28. 2. 1995
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Příloha č. 3: Struktura archivního fondu

1 Úřední knihy

1/1 Pamětní knihy

2 Spisový materiál

2/1 Registraturní pomůcky

2/2 Spisy

2/2/1 Vedení a hodnocení

2/2/2 Personální a mzdové věci

2/2/3 Ekonomické a provozní věci

2/2/4 Metodické vedení a péče

2/2/5 Mládež a kultura (MaK)

2/2/6 Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

2/2/7 Zájmová umělecká činnost (ZUČ)

3 Ostatní materiál

3/1 Fotografické archiválie
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

1 Úřední knihy

1/1 Pamětní knihy

1 Pamětní kniha kulturního domu 1960-1992 ukn 1

2 Kronika divadelních ochotníků 1988-1990 (2002) ukn 2

2 Spisový materiál

2/1 Registraturní pomůcky

3 Podací protokol 1973-1974 ppr 1

2/2 Spisy

2/2/1 Vedení a hodnocení

4 Organizační věci 1975-1995 kar 1 
(zřizovací listina Osvětové besedy,
statuty Osvětové besedy a Střediskového
kulturního zařízení včetně dodatků,
smlouva o vzájemné spolupráci mezi
MKS Bezdružice a MNV Konstantinovy Lázně,
oznámení FSÚ o úpravě JČO, 
Kino – delimitační protokol, zrušení MKS aj.)

5 Rada Osvětové besedy a Místního 1970-1982 kar 1
kulturního střediska
(kandidování, jmenování, odchody) 

6 Interní akty řízení 1979-1991 kar 1
(směrnice, pokyny)

7 Plány činnosti 1972-1989 kar 1

8 Deníky pro evidování kulturně výchovné 1975-1990 kar 1
činnosti (neucelené)

9 Zprávy o činnosti 1969-1991 kar 1

10 Komunikace s MNV Bezdružice 1977-1979 kar 1

11 Kontroly akcí – vlastní 1978-1986 kar 1
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č.

12 Kontroly nadřízenými orgány 1970-1995 kar 1
(finanční komise MNV Bezdružice, 1970-1989
odbor kultury ONV Tachov, 1976-1986
finanční odbor ONV Tachov, 1978-1990
odbor sociálních věci a zdravotnictví 
ONV Tachov, 1987-1989
finanční komise ONV Tachov, 1979
Okresní správa nemocenského pojištění
Tachov, 1977-1995
Okresní správa sociálního zabezpečení
Tachov, 1992-1995
Okresní finanční správa Tachov, 1977-1989
Finanční úřad Stříbro, 1992
Ideologická komise OV KSČ, 1979-1985)

13 Závazky, soutěžení 1972 kar 1

2/2/2 Personální a mzdové věci

14 Osobní spisy vedoucích 1975-1995 kar 2

15 Týdenní plány práce vedoucí 1978-1980 kar 2

16 Racionalizace práce a mzdových soustav 1978-1993 kar 2

17 Zaměstnanci, členové rady, vedoucí 1971-1992 kar 2
zájmových útvarů
(seznamy, nástupy, odchody, odměny) 

2/2/3 Ekonomické a provozní věci

18 Roční rozpočty 1972-1994 kar 3

19 Zprávy o hospodaření 1979-1995 kar 3

20 Hospodářské smlouvy 1960-1989 kar 3

21 Inventarizace 1990 kar 3

22 Výkazy o základních prostředcích 1970-1980 kar 3

23 Kulturní dům – provoz 1963-1990 kar 3
(opravy, údržba, vybavení)

24 Kulturní dům – využívání 1970-1991 kar 3
(žádosti fyzických a právnických osob
o pronájem na konání akcí,
využívání klubovny a orchestřiště)
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č. 

2/2/4 Metodické vedení a péče

25 Porady ředitelů a vedoucích kulturních 1976-1990 kar 3
zařízení okresu Tachov

26 Metodické pokyny zasílané OKS 1972-1990 kar 3
a odborem kultury ONV 

27 Metodické průzkumy prováděné OKS 1982-1986 kar 3

2/2/5 Mládež a kultura (MaK)

28 Roční plány, akce, roční hodnocení 1976-1991 kar 3

2/2/6  Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

29 Kulturní a zábavné programy 1970-1995 kar 4 
(hudební vystoupení, divadelní představení
– nabídky, prospekty, objednávky,
vyúčtování, plakáty, korespondence)

30 Osvětové a vzdělávací programy – jednorázové 1972-1987 kar 4
(kvalifikační přehrávky, módní
přehlídky, tělovýchovné akademie,
zdravotní přednášky, klubové a soutěžní
večery, hovory s mládeží)

31 Osvětové a vzdělávací programy – dlouhodobé 1970-1986 kar 4
(kurzy tance, jazyků, šití, kosmetiky)

32 Agitační a propagační věci 1970-1992 kar 4
(agitační rada, hodnocení akcí – oslavy
politických výročí, spartakiáda, anketa,
poutače, propagační materiály, tisk)

2/2/7 Zájmová umělecká činnost (ZUČ)

33 Divadelní činnost a mluvené slovo – ochotníci 1971-1990 kar 5
(kroužek divadelních ochotníků – 
agenda jednotlivých vystoupení,
Žlutické divadelní léto)

34 Divadelní činnost a mluvené slovo – rozhlas 1974-1989 kar 5 
(rozhlasový kroužek – relace místního
rozhlasu)

35 Výstavy výtvarných prací 1978-1987 kar 6
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č. 

36 Činnost amatérských fotografů 1972-1973 kar 6
(fotografický kroužek)

37 Kino (1975) 1989-1993 kar 6
(programy, výkazy vstupného)

3 Ostatní materiál

3/1    Fotografické archiválie

38 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1975 fsn 1-3
(přednáška pro mladé manžele), 3 ks

39 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1977 fsn 4-24
(výstava ručních prací), 21 ks

40 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1977 fsn 25-28
(módní přehlídka), 4 ks

41 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1979 fsn 29-38
(taneční kurz), 10 ks

42 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1981 fsn 39-46
(I. klubový večer), 8 ks

43 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1982 fsn 47-67
(klubový večer), 21 ks

44 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1982 fsn 68-76
(výstava výtvarných prací), 9 ks

45 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1982 fsn 77-96
(ukončení měsíce československo-
sovětského přátelství), 20 ks

46 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1984 fsn 97-115
(soutěž brigád SČSP), 19 ks

47 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1986 fsn
(soutěž organizací NF), 12 ks 116-127

48 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1986 fsn
(klubový večer), 12 ks 128-139

49 Fotodokumentace akce v kulturním domě 1987 fsn
(oslavy Února 1948), 27 ks 140-166

50 Fotodokumentace představení ochotníků 1971 fsn
(Senohrabské grácie), 15 ks 167-181

51 Fotodokumentace představení ochotníků 1973 fsn
(Jednou na Silvestra), 10 ks 182-191
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Inv. č. Obsah                                                                                               Časový rozsah      Evid. jedn. č. 

52 Fotodokumentace představení ochotníků 1974 fsn
(Ztřeštěná neděle), 2 ks 192-193

53 Fotodokumentace představení ochotníků 1976 fsn
(Vláda žen), 11 ks 194-204

54 Fotodokumentace představení ochotníků 1977 fsn
(Vysoká stěna), 16 ks 205-220

55 Fotodokumentace představení ochotníků 1979 fsn
(Nezlobte babičku), 20 ks 221-240

56 Fotodokumentace představení ochotníků 1980 fsn
(Cesta do pohádky a zpátky), 21 ks 241-261

57 Fotodokumentace - Žlutické divadelní léto 1976 fsn
4 ks 262-265

58 Fotodokumentace - Divadelní přehlídka 1982 fsn
Vysoké nad Jizerou, 8 ks 266-273
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Název archivní pomůcky: Místní kulturní středisko Bezdružice

Značka archivního fondu: MKS Bezdružice

Časové rozmezí: 1960-1995 (2002)

Počet evidenčních jednotek: 282 (2 úřední knihy, 1 podací protokol, 6 kartonů,
273 fotografií)

Počet inventárních jednotek: 58

Rozsah v bm: 0,93

Stav ke dni: 11. prosince 2019

Zpracovatelka archivního fondu: PhDr. Markéta Novotná 

Zpracovatelka archivní pomůcky: PhDr. Markéta Novotná

Počet stran: 18

Počet exemplářů: 5

Pomůcku schválil: Mgr. Jan Edl
dne 11. 12. 2019 čj. SOAP/90-460/2019
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