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I. Vývoj původce fondu

Kampelička,  spořitelní  a  záložní  spolek  v  Lomu u  Tachova,  zapsané  společenstvo
s neobmezeným ručením, byla ustavena dne 18. září 1945 na základě zákona č. 70/1873 ř. z.
o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Dle seznamu členů  a  místa bydliště  jednotlivých činovníků  uvedeného na zápise o
ustavující  valné  hromadě  lze  vymezit  přibližný region  působnosti  spolku  na  obce  Lom,
Biletín a Nahý Újezdec. Dle přiložené listiny, obsahující jména všech přistupujících na I.
valné hromadě, upsalo členské podíly 29 členů. Na této valné hromadě byly rovněž přijaty a
schváleny stanovy záložního ústavu. 

Další schůze představenstva se uskutečnila 30. listopadu 1945. V průběhu následujících
šesti měsíců se představenstvo setkalo ještě třikrát, a to 5. ledna 1946, 30. května 1946, 30.
června  1946.   Od  tohoto  okamžiku  zápisy  končí  a  v  jejich  zaznamenávání  nebylo
pokračováno. Přesto ještě nic nenasvědčuje tomu, že by se blížil konec existence peněžního
ústavu v Lomu u Tachova. Vypovídá o tom  nejen dochovaná korespondence s nadřízenými
orgány, ale také seznam přijatých členů, kdy poslední záznamy zmíněný rok přesáhly. 

Od  14. srpna 1945 v obci již jeden finanční ústav působil. Jednalo se Raiffeisenovu
záložnu  v  Lomu,  zapsané  společenstvo  s  neobmezeným  ručením.  O  chod  konfiskované
podstaty ústavu (Raiffeisenkasse in  Lohm, registrierte Genossenschaft  mit  unbeschränkter
Haftung) se staral národní správce, dekret č. D1–1931 n. s. z roku 1945, určený zemským
národním výborem v Praze. Ústav zanikl  v roce 1947 a patrně  se s kampeličkou sloučil.
Nedokládá na to však žádný ze zachovaných materiálů, nepřímou cestou lze však doložit, že
se tak skutečně stalo. Svědčí o tom  nařízení a příkazy nadřízených orgánů, které kampeličku
pověřily vypořádáním ve věcích majetkových  Existenci ústavu dokládá pouze několik listů
korespondence, materiál se nedochoval žádný.

K likvidaci kampeličky došlo 30. června roku 1949, kdy předtím zamítla Ústřední rada
družstev žádost Svazu zemědělských družstev  o zřízení firmy znějící na jméno Záložna –
Kampelička v Lomu, přestože již existoval tzv. přípravný výbor pro zřízení záložny. Jako
důvod tohoto kroku se uvádí, že situace v obci nenaplnila kritérium týkajíce se naléhavé
hospodářské potřeby pro zřízení úvěrního družstva.  Naopak Okresní spořitelna a záložna v
Tachově obdržela příkaz ukončit existenci kampeličky v Lomu nejpozději do 31. prosince
1949 a následně se měla postarat o sloučení a převzetí materiálů tohoto ústavu. 

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 202).

III. Archivní charakteristika fondu

 Revize a vyhotovení seznamu archiválií fondu Záložna – Kampelička Lom u Tachova
byly provedeny 17. srpna 1999 ve Státním okresním archivu v  Tachově. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Protokol představenstva 1945 – 1946 K 1

2 Seznam činovníků spolkových 1945 K 2

3 Evidenční kniha členů („Seznam členů“) 1945 – 1948 K 3

4 Kniha odeslané pošty (původně protokol 
představenstva; na prvním listě uveden zápis
o ustavující valné hromadě) 1945, 1951 K 4

Spisový materiál

5 Zápis o ustavující valné hromadě (připojen 
seznam přistupujících členů, včetně upozornění
na nezaplacené členské podíly) 1945 – 1947 1

6 Národní správa Raiffeisenovy záložny  v Lomu 
 – zápis, korespondence 1945 – 1947 1

7 Upomínací žaloby kvůli nesplacenému
pojištění, zrušení pojistek 1947 – 1949 1

8 Korespondence s Ústřední radou družstev v Praze
a ostatními nadřízenými orgány, návrh na likvidaci 1949 1

Účetní materiál

9 Přiznání ke zvláštní dani výdělkové 1947 – 1949 1

10 Vyzvání k odvodu daní 1950 1

11 Účetní závěrky, doklady 1945 – 1949 1

12 Likvidační bilance 1948 – 1949 1
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Název fondu: Kampelička, spořitelní a záložní spolek
Lom u Tachova

Značka fondu: KSpZS Lom

Časový rozsah: 1945 – 1951

Počet evidenčních jednotek: 5 (4 knihy, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 12

Rozsah bm: 0,12
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