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Úvod 

I. Vývoj organizace úřadu 
 

Obec Český Bukov, německý název Böhmisch Pokau, leží v severovýchodní části okresu 
Ústí nad Labem, na silnici Povrly – Šachov, ve výšce 389 m n.m. Rozlohou měla 516 ha. 
Součástí obce byly osady Maškovice (Maschkowitz) a Poustka (Pauska). Posledním 
vlastníkem poddanské obce Český Bukov s jejími osadami před rokem 1850 byla trmická 
vrchnost, jmenovitě Albert Nostitz. V roce 1854 zde žilo 178 lidí (i s osadami). Obyvatelstvo 
se živilo zemědělstvím a chovem dobytka, mléko, máslo a vejce byly hlavním předmětem 
obchodu místních trhů. Rozvoj průmyslu v nedalekých Povrlech přispěl k menšímu 
početnímu nárůstu obyvatel, v roce 1930 žije v ČB 161 lidí, a v každé osadě po 34 osobách 
(1934 měla obec 152 lidí, v Poustce žilo 29 lidí a v Maškovicích 36 obyvatel). Všichni 
německé národnosti.  

Obecní úřad v České Bukově vznikl v roce 1850 na základě prozatímního obecního zřízení 
z roku 1849. Obec se stala součástí politického a soudního okresu Ústí nad Labem. V čele 
obce v roce 1850 stál obecní výbor. Ten volil ze svého středu obecní představenstvo, v čele 
s obecným představeným – starostou, jenž fungoval jako výkonný orgán a prováděl 
usnesení obecního výboru. Po roce 1918 dosavadní systém zůstal zachován, důsledně se 
začal užívat,  někde i dříve, výraz obecní zastupitelstvo místo obecní výbor, rovněž tak 
představenstvo je nahrazeno výrazem obecní rada a skládá se z radních. V roce 1876 
obecným představeným byl A. Hahmann, 1885 Josef Klement, 1896 Wenzel Schröter, 1907 
Wenzel Laube, 1923, 1926, 1930 Emil Köcher a 1934 Josef Schmöss (výčet není úplný pro 
nedostatek pramenů). Okupace pohraničí přinesla ve správě obce zásadní změnu, došlo 
k postátnění samosprávy jmenováním starosty a jeho dvou zástupců, tzv. přidělenců, 
úřadem říšského landráta. Veškerá moc přešla na říšskou správu. Celé území se stalo 
říšskou župou sudetskou (Reichsgau Sudetenland) s novým systémem úřadů a s důsled-
ným uplatněním tzv. vůdcovského principu.  Starosta mohl vztáhnout každou záležitost na 
sebe, radní netvořili žádné kolegium a nedělali společná rozhodnutí, fungovali jen jako 
starostovi poradci. Navíc k obecní správě patřil zmocněnec NSDAP, zajištující soulad 
obecní správy s programem nacistické strany. Od října 1938 byl starostou obce jmenován 
Karl Kreische. Členství obecních funkcionářů v NSDAP bylo základním předpokladem pro 
výkon funkce.  

Spolkový život byl i na tak malou obec poměrně bohatý, lidé byli činí v Landwirt-
schaftliches Kasinu a ve sboru dobrovolných hasičů, ve svazu zemědělců, v místní skupiněa 
svazu Němců v Čechách, pracovala zde 42 sekce centrálního spolku včelařů.  

Obecní úřad zde fungoval do května roku 1945, kdy byl nahrazen místní správní komisí. 
Územně správní vývoj doznal po roce 1945 dalších změn (viz inventář MNV Český Bukov). 
Český Bukov o svou samostatnost přišel usnesením pléna ONV Ústí nad Labem                            
28. 11. 1962, kdy se stal k 1. 1. 1963 osadou obce Povrly. 
 

II. Vývoj a dějiny fondu 
 

Fond vznikl z činnosti Obecního úřadu v Českém Bukově. Původně byl uložen na obecním 
úřadě, po roce 1945 v budově Místního národního výboru v Českém Bukově. Zde se 
nejspíš, až na jednu knihu, ztratil. Do okresního archivu byl převezen v roce 1955. V roce 
1961 byl uspořádán a k vypracování čistopisu inventáře ve sdruženém inventáři Obecní 
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úřady došlo v roce 1961 Janem Boučkem, ředitelem okresního archivu. Zapsán byl do 
knihy přírůstků č. 204 v roce 1956. 
 

III. Archivní charakteristika fondu 
 
Časový rozsah: 1942  
Zachovalost a skartace: Dochovalo se torzo fondu. Skartaci nebyl podroben žádný 
materiál. 
Archivní struktura: fond je uspořádán podle Metodického návodu na pořádání a inven-
tarizaci archivních fondů Archiv obce č.: AS/1-284/00 v následujícím systému: 
 
Obecní úřad 1942 

Knihy  
evidenční knihy agendy bezpečnosti a veřejného pořádku  

 

IV. Stručný rozbor obsahu fondu 
 

Dochovaná kniha z roku 1942, seznam obyvatelstva, poskytuje přehled nejen o místním 
německém obyvatelstvu, ale uvádí i cizince, nuceně nasazené u sedláků na práci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

V. Záznam o vypracování inventáře 
 

Původně byl fond uspořádán a inventarizován v roce 1961 tehdejšími archiváři okresního 
archivu ve sdruženém inventáři AP č. 72/6. V roce 2014 byl přepracován úvod PhDr. Věrou 
Hladíkovou, inventář schválil PhDr, Vladimír Kaiser. 
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inv. č. 
 

čas. rozsah karton 
 Knihy 

 

  

 a) evidenční knihy agendy bezpečnosti a 
veřejného pořádku 

 

  

1 Evidence obyvatelstva (Einwohnerbuch) 1942 KT 1 

 

 


