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Číslo listu JAF: 467
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I. Vývoj původce fondu

Kampelička, spořitelní a záložní spolek v Dubci, zapsané společenstvo s neobmezeným
ručením, byla ustavena I. valnou hromadou, dne 5. ledna 1947, a to na základě zákona č.
70/1873 ř. z. o společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Obvod působnosti společenstva tvořily obce Dubec, Jadruž, Malé Dvorce, Pavlovice,
Rájov, Třískolupy.

Kampelička  vykazovala  poměrně  pravidelnou  účast  členské  základny  a  schůze
představenstva na sebe navazovaly zpravidla po třech měsících v průběhu roku 1947 a do
druhé poloviny roku 1948.  

Na základě  zákona č.  181/1948 Sb.  o  organizaci  peněžnictví  došlo k  přejmenování
kampeličky na Záložnu – Kampeličku v Dubci.

Další  zápis  o schůzi  představenstva je teprve z 20. února 1950. Dlouhou dobu, po
kterou se představenstvo nescházelo, lze patrně přičíst požáru, který postihl obce Dubec a
Třískolupy, a konkrétně se dotkl téměř všech aktivních členů v čelných funkcích. Od tohoto
okamžiku se faktická činnost peněžního ústavu zastavila a dále nevyvíjela. 

Přestože  zodpovědné  nadřízené  orgány  hrozily  členům  představenstva  finančními
sankcemi, a tyto postihy na sebe nedaly dlouho čekat, k aktivitě ze strany členů nedocházelo a
existence ústavu spěla k pozvolnému zániku. Slabým záchvěvem se dá nazvat již zmiňovaná
poslední valná hromada, na níž se  členové pokusili udržet kampeličku při životě a zároveň
odstranit  nedostatky vytýkané  při  předchozích  kontrolách.  Byl  dokonce  stanoven  termín
dalšího setkání, avšak k tomuto nedošlo.

Patrně  ještě  v  průběhu  téhož  roku  se  finanční  ústav  v  Dubci  sloučil  s  Okresní
spořitelnou a záložnou v Tachově.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 200).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize  a  pořízení  seznamu  archiválií  fondu  Záložna  –  Kampelička  Dubec  byly
provedeny 18. dubna 2000 ve Státním okresním archivu v  Tachově. 

Fond postrádá jakýkoliv spisový materiál a je tvořen pouze třemi knihami. 
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Protokol pro představenstvo 1947 – 1950 K 1

2 Evidenční kniha členů („Seznam členů“) 1947 – 1948 K 2

3 Výtah z knihy A. 1947 – 1950 K 3
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Název fondu: Záložna – Kampelička Dubec

Značka fondu: ZK Dubec

Časový rozsah: 1947 – 1950

Počet evidenčních jednotek: 3 (3 knihy)

Počet inventárních jednotek: 3

Rozsah bm: 0,12
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