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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru
Původcem archivního fondu je Místní správní komise Obora a Místní národní výbor
Obora vyvíjející svou činnost od 10. července 1946 do 30. června 1960. Obec spadala
v letech 1945 – 1960 do politického okresu Tachov. 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 Obora. Součástí obce Obora byla osada Pavlova Huť až do roku 1952, poté
zanikla (v Seznamu obcí udávajícímu stav obcí k 1. červenci 1952 již uvedena není).
Podle vládního nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, částečně
pozměněného vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních výborů,
se v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Jejich 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.
Pro dočasnou správu obcí, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly
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.
Okresní správní komise v Tachově jmenovala dne 27. srpna 1945 Jaroslava Zavorala
zatímním zmocněncem OSK pro dozor nad výkonem obecní agendy v obci Obora. Dne 18.
října 1945 jmenovala Okresní správní komise v Tachově zatímního zmocněnce Jaroslava
Zavorala vedením agendy rovněž v obcích Lučina a Milíře.
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 Oboře se samostatně
vůbec nevolilo a volební obvod byl společný s obcí Halže (data byla započtena v obci Halže a
tam se voleb zúčastnilo 51 voličů). Obec spravoval i nadále pouze zatímní zmocněnec
Jaroslav Zavoral.
Obce Obora a Lučina byly osidlovány velmi pomalu, proto se dne 7. července 1946
rozhodly utvořit společnou místní správní komisi. Okresní národní výbor v Tachově jmenoval
MSK pro obě obce dne 10. července 1946 ve složení: předseda Jaroslav Zavoral a členové
František Dum, Josef Křížek (revírník státních lesů) a Josef Flidr (praktikant státních lesů).
Po dalším osidlování obcí společná MSK rozhodla dne 20. října 1946, aby byla v Lučině
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ustanovena již samostatná MSK. Od 1. prosince 1946 Jaroslav Zavoral vedl správu nejen
obce Obora, ale současně i dalších obcí – Výšina, Pavlův Studenec a Lučina.
MSK v Oboře dne 9. února 1947 doplnila počet svých členů (na celkový počet 6) o
Antonína Navrátila, Antonína Svitálka a Josefa Zábranského. V tomto složení působila MSK
do září 1947, poté byla složena opět pouze ze 3 členů, neboť Antonín Svitálek a Josef
Zábranský se z obce odstěhovali, Josef Flídr nastoupil vojenskou presenční službu a jiní
náhradníci již v obci nebyli. Okresní národní výbor v Tachově na základě usnesení rady dne
22. května 1947 schválil jako obvodového tajemníka dosavadního předsedu MSK Jaroslava
Zavorala. Tak tomu bylo až do útěku Jaroslava Zavorala do Německa v dubnu 1948.
Po jeho útěku byl zmocněncem pro správu obce Obora ustanoven Alfons Celba. Situace
v obou obcích byla úplně katastrofální, neboť osídlenců bylo málo a nově přišlí reemigranti z
Rumunska neuměli česky číst ani psát. Novým předsedou MSK byl jmenován Alfons Celba
od 28. dubna 1948. Celý rok byl Alfons Celba jediným členem MSK v Oboře, a proto na jeho
návrh ONV v Tachově jmenoval dne 20. dubna 1949 dalšího člena MSK Eduarda Franze
(povozníka z Výšiny).
Reorganizace MNV neproběhla v květnu 1950 podle § 27 odst. 1, vládního nařízení
č. 14/1950 Sb., o organisaci místních národních výborů, pro absolutní nedostatek
obyvatelstva a i v následujících letech 1950 – 1951 zůstala MSK v Oboře společná pro správu
obcí Obora, Výšina a Pavlův Studenec. Úřadování v jednotlivých obcích měl Alfons Celba
rozděleno tak, že v obci Obora úřadoval v pondělí, čtvrtek, pátek a neděli, v obci Výšina
úřadoval v úterý a pátek a v obci Pavlův Studenec ve středu. V dubnu 1951 byla podaná
žádost o sloučení dosud samostatných obcí Výšina, Pavlův Studenec a Obora v jednu
politickou obec a ONV v Tachově s návrhem souhlasil. Rada ONV v Tachově dne 26.
července 1951 rozhodla podle vládního nařízení č. 14/1950 Sb. utvořit v obci Obora místní
národní výbor namísto dosavadní MSK, který spravoval obce Obora, Výšina a Pavlův
Studenec. Jmenováno bylo 15 členů MNV ze všech 3 obcí – Ambrož Sauko, Stázi
Miláčková, Leo Lipus, Julie Zelenková, Ivan Rozpopa, Alfons Celba, Stanislav Matula, Jan
Polanský, Demetr Gangůr, Vasil Goubej, Štěpán Lazorka, Juraj Lazorka, Josef Friedl,
Miroslav Němeček a Miloslav Kochánek. První ustavující schůze nově zvoleného MNV se
konala 5. srpna 1951 a zaniklé MSK v Oboře, Výšině a Pavlově Studenci předaly do správy
MNV v Oboře movitý i nemovitý majetek, inventář i hotovost (viz předávací protokol v ONV
Tachov, sign. I/21/ O 4). Předsedou byl znovu zvolen Alfons Celba, ačkoliv on sám již tuto
funkci vzhledem k svému věku vykonávat nechtěl. Současně vykonával funkci
bezpečnostního referenta. Místopředsedou a zemědělským referentem byl zvolen Juraj
Lazorka, finančním referentem Stanislav Matula, zásobovacím referentem Štěpán Lazorka a
osvětovým tajemníkem Miroslav Němeček. Situace v obci se ale příliš nezměnila ani
nezlepšila. Ačkoliv byl zvolen 15 členný MNV, funkcionáři se pracovním úkolům vyhýbali,
vymlouvali se na pracovní přetížení, negramotnost apod. a veškerá činnost správy NV ležela
na předsedovi Alfonsu Celbovi.
Začátkem roku 1952 se z obce odstěhovali 4 členové MNV (Miroslav Němeček, Stázi
Miláčková, Miloslav Kochánek, Štěpán Lazorka) a novými členy MNV byli zvoleni Juraj
Jurek, Fedor Polanský, Vasil Petříště a Juraj Kopolovič. Výbor žen byl v obci ustanoven dne
1. června 1952 ve složení – Anna Jurková, Anna Ruščáková a Cecilie Kopolovičová, ale
žádnou činnost v obci nevykonával. V prosinci 1952 došlo opět ke změně v členství v MNV a
novými členy byli zvoleni – Vasil Lazorka, Andrej Jurek, Vasil Petříště a Marie Lazorková.
I když se obec Obora sama potýkala s problémy, byly pod její správu přiřazeny ještě
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další obce – Pavlův Studenec s účinností od 1. července 1952 a později obec Výšina s
účinností od 1. července 1953 výměrem ONV v Tachově ze dne 12. června 1953.
Předseda MNV Alfons Celba se (vzhledem k svému věku 73 let) vzdal začátkem roku
1953 všech svých funkcí v lidosprávě. Funkci tajemníka vykonával v obci Obora Alfons
Celba do konce roku 1952 a od 1. ledna 1953 ho nahradil Jaroslav Křepinský z Lučiny.
Novým předsedou MNV byl zvolen dne 18. ledna 1953 Vasil Goubej. Okresní národní výbor
v Tachově svým usnesením ze dne 11. září 1953 rozhodl o reorganizaci obvodů místních
tajemníků v okrese Tachov v rámci úspornosti ve veřejné správě s účinností od 1. října 1953
a funkcí tajemníka byl pověřen současně pro obce Obora a Milíře Zdeněk Hodek.
Do struktury 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, č. 16/1954 Sb.,
o změnách územních obvodů některých národních výborů a č. 23/1954 Sb., o organisaci
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna jejich vnitřní organizace zrušením
referentského systému, jehož místo zaujaly jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele
již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.
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 uskutečněny první
volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo. Volební období bylo
stanoveno na tři roky. První volby do místních národních výborů se konaly 16. května 1954.
Do voleb v květnu 1954 bylo navrženo a zvoleno 9 kandidátů – Alfons Celba, Stanislav
Matula, Julie Zelinková, Jan Hudeček, Jaroslav Křepinský, Vasil Petřiště, Juraj Kopolovič,
Michal Lazorka a Ivan Packan. Kdo se stal předsedou MNV není možné pro absenci
archiválií zjistit. Tajemníkem se patrně stal opět Jaroslav Křepinský, který je zmíněn v Zápise
o provedené prohlídce spisovny MNV ze dne 7. dubna 1955.
V roce 1956 se konaly hned dvoje doplňovací volby do MNV. První volby proběhly
dne 22. ledna 1956 a novým členem byl zvolen Miloslav Jágr (který se stal novým
tajemníkem MNV). Druhé doplňovací volby proběhly dne 27. května 1956 a byl při nich
zvolen Oldřich Šebela.
V následujících volbách konaných dne 19. května 1957 bylo zvoleno 11 členů do MNV
– Michal Lazorka, Juraj Kopolovič, Demetr Gangur, Josef Němec, Stanislav Matula, Juraj
Lazorka, Marie Ardelánová, Miloslav Jágr, Josef Filipi, Alexandr Sulima a Ivan Packan. Kdo
se stal předsedou, či tajemníkem MNV není možné pro absenci archiválií zjistit.
K zániku MNV v Oboře došlo sloučením obce Obora s obcí Lučina s účinností od 1.
července 1960 v souvislosti s územní reorganizací okresu Tachov provedené na základě
zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu. Tímto se obec Obora stala osadou obce
Lučina. Toto sloučení nebylo konečné, neboť od 26. listopadu 1971 náležela pod správu obce
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Milíře, poté s účinností od 1. ledna 1980 pod správu obce Halže a definitivně od 24. listopadu
1990 se Obora opět osamostatnila.

Předsedové MSK a MNV v Oboře v letech 1946 – 1960
jméno předsedy

ve funkci od

ve funkci do

Jaroslav Zavoral

10. 07. 1946

duben 1948 (MSK)

Alfons Celba

28. 04. 1948

červenec 1951 (MSK)

Alfons Celba

26. 07. 1951

leden 1953 (MNV)

Vasil Goubej

18. 01. 1953

1954 ?

II. Vývoj a dějiny archivního souboru
Kancelář MSK a patrně i MNV se nacházela v čp. 82 (viz inv. č. 1), v níž se zřejmě
nacházela i nevelká spisovna MSK, resp. MNV. První archivní dohlídka spisů se v Oboře
uskutečnila 2. prosince 1953 za účasti předsedy MNV Vasila Goubeje a tajemníka MNV
Zdeňka Hodka ze strany MNV a zaměstnance ONV Pavla Bíce. Předseda při dohlídce
prohlásil, že před nedávnem roztřídili spisy zdejšího MNV bývalý tajemník Křepinský, ředitel
národní školy Mikolášek a bývalý předseda Alfons Celba. Tato „komise“ vyřadila nepotřebné
spisy (cca 50 kg) na hromadu, kterou nedlouho před archivní dohlídkou někdo odvezl.
Předseda „po těchto o spisech dále nepátral, protože byl rád, že přišly z kanceláře pryč“.
Spisy, které zůstaly na MNV, nebyly nijak srovnány a nebylo možné se v nich orientovat.
Proto bylo ke skartaci určeno pouze cca 30 kg nepotřebných tiskovin. Přes tristní popis
spisovny Zápis z dohlídky informuje i o spisech před rokem 1945. Na MNV byly ponechány
„staré pokladní knihy (zřejmě AO Obora inv. č. 10), staré zápisy obecního zastupitelstva a
obecní rady (AO Obora inv. č. 1 a 2), pamětní kniha (MNV Obora inv. č. 6), obecní rozpočty
a pokladní účetní knihy“.
Další zápisy již tak podrobné nejsou, přesto, že všechny již byly vyhotoveny okresním
archivářem A. Zbořilem. Další dohlídka proběhla již v roce 1955. Při ní bylo zjištěno, že
spisy ani knihy před rokem 1945 se nezachovaly a dále, že pamětní knihu německý učitel
zničil tím, že z ní vyřízl popsané listy. Rovněž je v Zápise konstatováno, že z Pavlova
Studence se nachází v Oboře německé knihy, ale bez archivní hodnoty. Hned následující rok
byla prohlídka spisovny provedena znovu. Při ní byly odebrány spisy obce Pavlův Studenec z
doby před rokem 1945 i po něm a zároveň kronika obce Obora (MNV Obora inv. č. 6). Dále
byl tajemník MNV Miroslav Jagr požádán, aby do příští kontroly spisovnu srovnal. K
poslední dohlídce spisovny došlo v roce 1959. Při ní již nebyly nalezeny žádné písemnosti
německé ani české do roku 1950. Zbylé písemnosti MNV byly srovnány v pořadačích a to
tak, že instrukce byly ukládány zvlášť a ostatní spisy byly ukládány podle podacích čísel.
Rovněž byl zkontrolován řádně vedený podací protokol. Kronika již v obci vedena nebyla,
protože „žádnou od kulturního odboru nedostali a původně vedli kroniku jako pokračování
kroniky německé, která byla odebrána do archivu“.
Co se se spisovnou MNV stalo po jeho zrušení není jasné, ale lze předpokládat, že
alespoň část spisů byla předána nástupnickému MNV Lučina. Vzhledem k osudu MNV
6

Obora a koneckonců i MNV Lučina však není divu, že archiválie jsou dochovány velmi
torzovitě a celá řada podstatných archiválií chybí (zápisy ze schůzí MSK, MNV, podací
deníky, účetní knihy, rozpočty aj.). Jediná konkrétní zpráva je o razítkách zrušeného MNV
Obora, které byly 21. srpna 1961 předány nástupnickým MNV Lučina odboru pro vnitřní věci
ONV Tachov. Za jakých okolností a kdy se razítka dostala do okresního archivu není jasné.
Evidenční list JAF byl pro archiválie MNV Obora založen až k 31. prosinci 1968. Na
jinak zcela prázdném EL bylo možné zjistit pouze to, že evidován byl 1 karton archiválií z let
1945 – 1950. Později byly tužkou připsány 2 fascikly, ale bez datace či dalších podrobností.
Jak se do archivu tyto archiválie dostaly není jasné, ale pravděpodobně byly přivezeny při
některé z dohlídek MNV, zvláště když v roce 1959 okresní archivář konstatoval, že spisy
před rokem 1950 chybí.
Na několika málo dochovaných archiváliích se lze v letech 1948 – 1949 sporadicky
setkat s otiskem podacího razítka (hranaté, uvnitř název Společná správa obcí Výšina a
Obora, vyplněn datum, č.j.).

III. Archivní charakteristika archivního souboru
Z archivního fondu MNV Obora byla při inventarizaci fondu AO Obora do tohoto
fondu převedena účetní kniha (pokladní deník) z let 1940 – 1942 (1948) (AO Obora inv. č.
10). V ní byly zaznamenány pouze tři zápisy o uzavření smíšených manželství v obci v letech
1947 – 1948. Celkovou metráž fondu MNV Obora tento přesun nijak neovlivnil, protože
úřední kniha byla vyňata z existujícího kartonu MNV Obora.
Naopak byla z archivního fondu AO Obora převedena do fondu MNV Obora pamětní
kniha obce z let 1925 – 1938, v jejímž vedení pokračovala česká samospráva v letech [1948]
– 1953. Původní německé zápisy byly navíc znehodnoceny vytržením 20ti listů se zápisy po
roce 1938. Fond MNV Obora se tak rozrostl o 1 úřední knihu o celkové metráži 0,03 bm.
Před zahájením pořádání byl archivní fond MNV Obora tvořen 1 úřední knihou z let
(1925) [1948] – 1953, 2 kartony a 8 razítky z let 1945 – 1960. Při inventarizaci archivního
fondu byly prověřeny archiválie nástupnického MNV Lučina, Milíře a Halže, kde nebyly
nalezeny žádné písemnosti týkající se MNV Obora.
V archivním fondu MNV Obora bylo provedeno vyřazení duplikátů a jednotlivin
nearchivní povahy (Protokol o vyřazení duplikátů a jednotlivin nearchivní povahy č. j.:
SOAP/090-0464/2009 ze 07. 08. 2009 a schválený č. j.: SOAP/008-3074-3077/2009 ze 04.
03. 2010), při němž bylo vyřazeno 8 razítek z let [1946] – [1960] v celkovém rozsahu 0,18
bm.
Při pořádacích pracích v archivním fondu MNV Obora došlo ke správnému určení
počtu evidenčních jednotek, zejména úředních knih, které byly původně uloženy v kartonu.
V současnosti je archivní fond MNV Obora tvořen 6 úředními knihami a 1 kartonem v
celkovém rozsahu 0,17 bm.
V archivním fondu MNV Obora je kniha obyvatelstva (inv. č. 1), která obsahuje nejen
jména obyvatel obce Obora a osady Pavlova Huť, ale také jejich politickou příslušnost,
výměry (ha), čísla popisná, data narození a data odhlášení. Dále byly ve fondu ponechány
žádosti o investiční úvěry pro reemigranty na nákup dobytka a hospodářského nářadí, z
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důvodu tématické jedinečnosti této skupiny archiválií.
Archivní fond byl uspořádán podle Metodického pokynu pro inventární zpracování
archivních fondů národních výborů ve Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/0063120/2007.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Dochované archiválie jsou I. (inv. č. 6) a II. kategorie.
Jazykem archivního fondu je čeština a němčina.

IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru
Nejvýznamnější písemností ve fondu MNV Obora je pamětní kniha obce z let (1925)
[1948] – 1953, která neopakovatelným způsobem podává informace o poválečném vývoji v
obci. Tehdejší kronikář Alfons Celba působil v obci současně jako předseda MNV a i přes
svůj vysoký věk velice aktivně působil ve státní správě, o čemž vypovídají zápisy v pamětní
knize.

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a zpracování archivní pomůcky
Archivní fond MNV Obora uspořádala a archivní pomůcku sestavila Jana Zímová v září
2009 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 14. května 2010

Jana Zímová
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Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21/ O 4, Obecní záležitosti jednotlivých obcí, 1945 –
1952 (Obora)
Okresní národní výbor Tachov, sign. I/21, Seznamy členů MSK 1945 – 1947
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek
AO – archiv obce
bm – běžný metr
č. – číslo
č. j. – číslo jednací
čp. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČSSL – Československá strana lidová
EL NAD – evidenční list národního archivního dědictví
EL JAF – evidenční list jednotného archivního fondu
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
kart. – karton
KSČ – Komunistická strana Československa
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MSK – místní správní komise
NS – Národní shromáždění
odst. – odstavec
ONV – okresní národní výbor
OSK – okresní správní komise
Sb. – sbírky
SBČS – Státní banka Československá
sign. – signatura
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Evidenční knihy
1

Kniha obyvatelstva

1946

K1

2

Kniha vojáků v záloze

1945 – 1949

K2

3

Kniha vojáků v záloze

1946 – 1950

K3

4

Kniha vojáků v záloze

1947

K4

1945 – 1953

K5

B. Účetní knihy
5

Pokladní deník
(5. 5. 1945 – 9. 6. 1947)
(25. 1. 1952 – leden 1953)

C. Pamětní knihy
6

Pamětní kniha

(1925) [1948] – 1953

K6

II. Spisový materiál
B. Spisy
7

Volby (voličské seznamy)

1949 – 1950

N1

8

Vojenské záležitosti (zprávy k doplnění
vojenských a evidenčních listů)

1948 – 1949

N1

9

Evidence obyvatelstva (soupis obyvatelstva
podle povolání 1947, přihláška trvalého
pobytu Anny Rusčákové)

1947 – 1952

N1

10

Evidence a správa majetku (soupis rodinných
domků podléhajících konfiskaci, soupis domů
určených ke zbourání a dosud neosídlených,
seznam domů určených k přídělu, výměry,
demolice v obci Obora a Výšina, seznam zajištěné
lyžařské výstroje)

1945 – 1951

N1

11

Výstavba (hlášení stavebních a nestavebních
investic pro roky 1947 – 1948)

1946

N1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

12

Zemědělská půda (evidence zemědělských a
lesních pozemků, osevní plán, přidělování
orné půdy, žádosti o investiční úvěry pro
reemigranty na nákup dobytka a hospodářského
nářadí, seznam objektů pro správu státních lesů)

[1945] – 1949

N1

13

Povinné dodávky

1948 – 1949

N1
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Místní národní výbor Obora

Značka archivního souboru:

MNV Obora
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(1925) 1945 – 1953

Počet evidenčních jednotek:

7 (6 úředních knih, 1 karton)

Počet inventárních jednotek:

13

Rozsah v bm:

0,17
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