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Věc: Nábor kádrů pro krajskou správu
Vzhledem k opakovaným přesunům spolupracovníků do Ministerstva pro státní
bezpečnost (MfS) a k dalším služebním jednotkám, a rovněž vzhledem
k nedostatečnému náboru nových spolupracovníků pro orgány Ministerstva pro státní
bezpečnost dochází v operativních odděleních a ve strážních jednotkách krajské
správy k podstatnému nedostatečnému obsazení personálem. Aby bylo možné
kdykoli – tj. i během dovolených - zajistit správné vyřizování pracovních záležitostí a
řádnou službu, je nutné vynaložit veškeré úsilí pro získání chybějících kádrů. Dále je
třeba také počítat se snížením počtu kádrů v blízké budoucnosti, za něž musí být
rovněž včas získána náhrada.
I když nasazené náborové brigády již hledaly v různých objektech vhodné kádry,
výsledky této práce neodpovídají vynaloženému času, pokud náborové brigády při
své činnosti nemají odpovídající podporu referentů a nedostávají od všech ostatních
spolupracovníků MfS podněty o vhodných soudruzích pro spolupráci s MfS.
V úvahu přicházejí především soudruzi pro operativní práci, pro strážní službu
v oddělení XIV a rovněž v kanceláři vedení a dále mladí soudruzi nebo aktivní
členové FDJ pro strážní pluk Berlín, kteří po absolvování tříleté služby jsou vhodní
pro přechod k orgánům MfS.
Aby bylo možné podpořit náborové brigády v jejich těžké práci a co nejrychleji zaplnit
ještě stále existující prázdná místa v odděleních a v samostatných referátech krajské
správy, ukládám vedoucím oddělení a samostatných referátů

1. stanovit operativní spolupracovníky, kteří podpoří soudruhy z náborových
brigád při hledání vhodných kádrů v jimi zpracovávaných objektech a
navrhnou náborové brigádě prostřednictvím vedoucího oddělení takové
soudruhy, kteří by mohli být zpracováni a zaměstnáni jako spolupracovníci
MfS.
Dále je třeba informovat všechny spolupracovníky služební jednotky, aby se
v místě svého bydliště rozhlédli po soudruzích, kteří by byli vhodní pro činnost
v MfS.
Tyto návrhy je třeba dále předat prostřednictvím vedoucího oddělení případně
referátu do oddělení pro kádry a školení.
2. Operativní spolupracovníky, kteří pracují s neoficiálními spolupracovníky (IM),
je třeba informovat, aby přezkoušeli tyto IM – členy naší strany, zda jsou
vhodní pro přijetí do MfS, a zda dosud projevovali kladný vztah k naší práci.
Výsledek tohoto přezkoušení je třeba ohlásit do 10. 5. 1959 vedoucímu
oddělení pro kádry a školení.
Vedoucí krajské správy
podepsán: v zast. Gehlert (major)
Za správnost:
(Rossberg – hejtman)
Vyhotoveno 26 exemplářů
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