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I. Vývoj původce fondu

V tištěném výtahu stanov Městské spořitelny v Kladrubech (Die Städtische Sparkasse in
Kladrau),  začleněném  do  spořitelních  knížek,  se  lze  dočíst,  že  účelem  spořitelny  v
Kladrubech je: poskytovat příležitost k oživení pracovitosti a spořivosti každého, obzvláště
pak lidových vrstev.  Nabídnout  pak úspory bez  komplikací  a  časové prodlevy jako jistý
kapitál se zhodnocením, aby se s ním mohlo nakládat podle potřeby. Zřizovatelem ústavu se o
sice stalo město, ale na správu a chod dohlížel výlučně stát. 

Informace o přesném založení a vzniku spořitelny v Kladrubech zůstávají neobjasněny.
K předchůdcům mohl patřit spořitelní a záložní spolek údajně založený již v roce 1864, který
ve své knize zmiňuje Wilhelm Schöft (Stadt Kladrau von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart,
Geschichtliche  Nachrichten  aus  Urkunden  und  anderen  verläslichen  Quellen).  Další
možností,  pravděpodobnější,  může  být  transformace  z  pobočky  stříbrské  spořitelny
(Sparkasse der Stadt Mies, Zweiganstalt Kladrau), která se ve městě nalézala také. Ostatně
razítko v jedné z knih by tuto domněnku potvrzovalo. Ovšem řešením by mohla být také
skutečnost, že výtah stanov používaný ve spořitelních knížkách, také pozdějšího data vydání,
s datací 1. ledna 1912, je vodítkem ke skutečnému vzniku tohoto ústavu. Absence originálu
stanov s datem založení ústavu tak neumožňuje prokázat, jaká z předešle nastíněných variant
je nejpravděpodobnější či nejblíže skutečnosti.. 

Z činnosti ústavu samotného nelze zjistit základní údaje. Úřední knihy poskytují pouze
strohé záznamy se jmény a případně  sídlem dotčených osob. Na základě  těchto údajů  se
podařilo přibližně  rekonstruovat mapu působnosti   spořitelny.  Patřily sem obce Alfrédov
(osada obce Kostelec),  Benešovice,  Beraní  Dvůr  (osada obce Kostelec),  Dolní  Sekyřany,
Domaslav, Holostřevy, Hněvnice, Jivjany, Kladruby, Kopec, Kostelec, Krtín, Láz, Lhota u
Stříbra,  Lom, Lochousice,  Lšelín,  Milevo, Milíkov,  Nedražice,  Nový Dvůr  panství Řebří,
Pozorka, Pražka (osada obce Lom), Prostiboř, Přehýšov, Racov, Radějovice, Skapce, Stříbro,
Sytno, Telice, Těchlovice, Tuněchody, Vlkýš, Vrbice, Vrhaveč, Výrov, Zálezly, Zhoř, Žďár
panství Pozorka.

II. Vývoj a d ějiny fondu

Fond Městské spořitelny v Kladrubech byl vyčleněn z fondu Archiv města Kladruby při
jeho inventarizaci provedené v roce 2004 ve Státním okresním archivu v Tachově.

III. Archivní charakteristika fondu

Jelikož  byl  všechen  materiál  nedílnou  součástí  fondu  Archiv  města  Kladruby,   je
zřejmé, že pro fond jako celek existovala pouze jedna karta JAF. Datum přijetí  (21. listopadu
1972),  číslo  přírůstku  (124)  a  datum revize  (28.  listopadu  2000)  provedené  ve  Státním
okresním archivu v Tachově se tedy shodují s údaji pro Archiv města Kladruby.
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Zásobní kniha podepsaných vkladních knížek
(Bewilligungsbuch über Wechseldarlehen) 1932 – 1938 K 1

2 Povolovací kniha směnečných zápůjček
(Vorratsbuch der unterfertigten Einlagsbücher) 1934 – 1935 K 2

Spisový materiál

3 Vkladní knížky (4 ks) 1912 – 1924 1

4 Úvěrové listy 1934 – 1937 1
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Název fondu: Městská spořitelna Kladruby

Značka fondu: MSp Kladruby

Časový rozsah: 1912 – 1938 

Počet evidenčních jednotek: 3 (2 knihy, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 4

Rozsah bm: 0,12
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