
Záložna – Kampelička Horní Kozolupy

1946 – 1951

Inventář

Číslo listu JAF: 473
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I. Vývoj původce fondu

Kampelička, spořitelní a záložní spolek v Horních Kozolupech, zapsané společenstvo s
neobmezeným ručením, byla ustavena dne 27. října 1946 na základě zákona č. 70/1873 ř. z. o
společenstvech pro napomáhání živnosti a hospodářství. 

Do obvodu působnosti kampeličky patřily místní obce Horní Kozolupy, Slavice, Očín,
Strahov, Lomy a Zádubí (správně Zádub).

Následující schůze představenstva se uskutečnila teprve 23. února 1947, a dle zápisu
vše nasvědčovalo tomu,  že úsilí  pokračovat  v  další  činnosti  neochablo.  Skutečnost  však
ukázala opak, neboť k dalšímu setkání členů kampeličky došlo teprve dne 4. ledna 1948. V
polovině  roku navštívil  tento finanční ústav revizor, a přestože vytkl  všem členům jejich
liknavý  přístup,  kritizoval  zejména  jejich  nedostatečnou  činnost  a  pozastavil  se  nad
nedodržením daných slibů, vyjádřil důvěru v existenci kampeličky v obci. O provedené revizi
se dochoval autentický záznam v podobě revizní zprávy. 

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

Ani apel dozorčích a nadřízených institucí v podobě obsílek s upozorněním na udělení
mimořádné pokuty za neodesílání výsledků voleb do představenstva, nepřinutil členy záložny
k činnosti. Poslední schůze činovníků se konala dne 2. ledna 1949. Ze zápisu je zřetelně cítit
neochota učinit jakýkoliv krok ke skutečné záchraně a naplnění vytčených stanov peněžního
ústavu.

Výměr  Krajského  národního  výboru  v  Plzni  ze  dne  14.  srpna  1950,  č.  j.  862.5–
14.VIII.1950–VII/1,  přikazující  Kampeličce – Záložně  v  Horních Kozolupech splynutí  se
Spořitelnou a záložnou v Bezdružicích, byl tedy jen pouhou formalitou a kapitola „pohnuté“
existence shora psaného ústavu se tím uzavřela.

II. Vývoj a d ějiny fondu 

Přijetí archiválií do Státního okresního archivu v Tachově se uskutečnilo 5. ledna 1977
(číslo přírůstku 206).

III. Archivní charakteristika fondu

Revize a pořízení seznamu archiválií  fondu Záložna – Kampelička Horní Kozolupy
byly provedeny 16. srpna 1999 ve Státním okresním archivu v  Tachově. 

Původní  spisový  materiál  se  rozrostl  o  několik  listů,  které  byly  vyčleněny  z
dochovaných knih. Jednalo se o spisy nesouvisející s obsahem těchto knih.
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Stanovy a Jednací řád 1946 K 1

2 Protokol představenstva 1946 – 1949 K 2

3 Evidenční kniha členů („Seznam členů“) 1946 – 1947 K 3

Spisový materiál

4 Přihlášky za člena (část chybějící) 1946 – 1947 1

5 Korespondence vedená ohledně zvláštní
daně výdělkové 1947 – 1948 1

6 Potvrzení o členství ve Svazu zemědělských
družstev v Čechách 1948 1

7 Korespondence s Ústřední radou družstev v Praze
a Svazem zemědělských družstev v Čechách 1948 1

8 Zpráva o výsledku revize, zápis, korespondence 1948 1

9 Sloučení Záložny – Kampeličky Horní Kozolupy
se Spořitelnou a záložnou v Bezdružicích 1950 – 1951 1
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Název fondu: Záložna – Kampelička Horní Kozolupy

Značka fondu: ZK Horní Kozolupy

Časový rozsah: 1946 – 1951

Počet evidenčních jednotek: 4 (3 knihy, 1 kartón spisů)

Počet inventárních jednotek: 9

Rozsah bm: 0,12

41


