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I. Vývoj původce fondu

Kampelička,  spořitelní  a  záložní  spolek  ve  Starém  Sedle,  zapsané  společenstvo  s
neobmezeným ručením, byla ustavena dne 1.června 1947 na základě zákona č. 70/1873 ř. z. o
společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Do obvodu působnosti kampeličky patřily místní obce Bonětice, Bonětičky, Boječnice,
Borovany, Darmyšl, Kosov, Prostiboř, Racovy (dnes Racov), Staré Sedlo.

Další existence a vývoj peněžního ústavu ve Starém Sedle jsou poněkud nejasné. Ve
fondu  samotném  se  dochovaly  pouze  stanovy  a  jednací  řád  společenstva.  K  bližšímu
zhodnocení  fondu byly tedy využity materiály firemního spisu Krajského soudu v  Plzni.
Avšak ani nahlédnutím do této složky nelze odhalit  nic konkrétního, co by vypovídalo o
činnosti záložny. 

Je velice pravděpodobné, že v průběhu roku 1948 změnila kampelička svůj název, a to
podle zákona č.  181/1948 Sb.  o organizaci  peněžnictví,  na ústav se jménem „Záložna –
Kampelička ve Starém Sedle“. Nepřímo to dosvědčuje korespondence týkající se likvidace, a
rovněž otisk razítka nesoucí shodný název na dopise odeslaném z Místního národního výboru
ve Starém Sedle, taktéž vloženého do firemního spisu. Jelikož se ale nedochoval autentický
doklad potvrzující oficiálně úřední akt změny názvu, bylo fondu ponecháno jeho původní
označení.

Výměrem č.  j.  308/205.693/49 bylo nařízeno sloučení  peněžního ústavu ve Starém
Sedle s Okresní spořitelnou a záložnou v Tachově,  ale vzápětí vydalo ministerstvo výnos
další, č. j. 308/44.393/50, aby kampelička ve Starém Sedle splynula se záložnou ve Stráži.
Vše proběhlo  na základě § 3, odst. 3, písm. e/ shora psaného zákona.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Z dochované karty jednotné archivní evidence (dále JAF) nelze zjistit, jakým způsobem
se materiál do správy archivu dostal, o jaký materiál se jednalo a kdy byl vzat do evidence.
Předešlé konstatování tak upozorňuje na to, že je tím zcela vyloučena jakákoliv kontrola v
knize přírůstků,  neboť  do ní nebyl  nikdy vepsán žádný záznam. Na kartě  JAF je uveden
pouze název fondu „Záložna – Staré Sedlo“ s datací 1945 – 1950, a že celý fond je vložen do
jednoho  kartónu  (stav  ke  dni  31.  prosinci  1968).   O  tom,  že  karta  JAF  zřejmě  nikdy
neodpovídala skutečnosti, svědčí fakt, že ke vzniku finančního ústavu došlo teprve v roce
1947  a  pod  zcela  odlišným  názvem.  Lze  také  usuzovat,  že  k  tvorbě  karty  JAF  bylo
pravděpodobně přistoupeno na základě zápisu pořízeného v 50. letech ve spisovně Místního
národního výboru (viz fond MNV Staré Sedlo) ve Starém Sedle, kdy tehdejší archivář svým
zápisem upozornil na existenci materiálů peněžního ústavu s tím, že budou převzaty do péče
archivu. Při  další dohlídce spisovny však bylo zjištěno, že materiál mezitím zmizel, a tak
zřejmě pouze nedopatřením nedošlo ke korekci vytvořeného záznamu, resp. karty JAF, který
tak přetrval  v evidenci . 

III. Archivní charakteristika fondu

Předešlá kapitola podrobně rozebírá absenci jakéhokoliv úředního záznamu o předešlé
archivaci  či  péči  o  materiál.  Revize a vyhotovení  seznamu archiválií  fondu Kampelička,
spořitelní a záložní spolek ve Starém Sedle proběhla 17. srpna 1999  ve Státním okresním
archivu v  Tachově. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Jednací řád a stanovy 1947 K 1
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Název fondu: Kampelička, spořitelní a záložní spolek 
Staré Sedlo

Značka fondu: KSpZS Staré Sedlo

Časový rozsah: 1947

Počet evidenčních jednotek: 1 (1 kniha)

Počet inventárních jednotek: 1

Rozsah bm: 0,01
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