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Rolnická záložna v Pavlovicích u Přerova 
 

Rolnická záložna v Pavlovicích u Přerova založena byla r. 1889 jako svépomocný rolnický peněžní 
ústav, aby umožnil místnímu a okolnímu obyvatelstvu levný úvěr. Návrh na zřízení podal p. Jan Zapletal, 
rolník ze Šišmy, který byl od založení záložny až do r. 1904 předsedou dozorčí rady a od té doby až podnes 
jest jejím řiditelem. 

 

Budova Rolnické záložny 

Prvními funkcionáři byli tito pánové: zemřelý P. Josef Vyhnánek, farář v Pavlovicích, zemř. Josef 
Košut, nadučitel v Pavlovicích, zemř. František Holubec, rolník v Sušicích, zemř. Josef Dostál, rolník v 
Tučíně, a dosud žijící Evžen Harna, rolník v Oseku-Podolší. 

Ústav tento se uplatnil a vzrůstal z malých začátků, kdy úřadoval v nájmu a stěhoval se z místa na 
místo. Až v r. 1924 zakoupil vlastní dům, upravil úřadovny a blahodárně vyhovuje svému poslání. 

Ředitelstvo a dozorčí rada Rolnické záložny v Pavlovicích u Přerova 

Členové řiditelstva a dozorčí rady se během té celé doby několikráte vystřídali, a to úmrtím a 
vystoupením. Zvláště dlužno vzpomenouti zemřelého účetního p. Františka Zavadila, za jehož působení 
vyšinul se náš peněžní ústav na třetí místo v politickém okrese přerovském. 

Správu záložny vede pětičlenné řiditelstvo a pětičlenná dozorčí rada. Vklady, záložně svěřené, jsou 
bezpečně a jistě uloženy, a úvěr poskytuje se s náležitou rozvahou a jistotou na směnky a dluhopisy. 

Vklady činily dne 1. ledna 1932 8,647.252 Kč 70 hal., půjčky 7 mil. 199.967 Kč 35 hal. Členů čítá 
záložna 879 s 6355 podíly závodními. Záložna je členem Ústředního svazu českých hospodářských 
společenstev v Brně a podléhá jeho revisi. Ústav se těší plné důvěře svého členstva. 
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Ředitelstvo a dozorčí rada Rolnické záložny v Pavlovicích u Přerova 

Nynější řiditelstvo jest složeno následovně: 

Jan Zapletal, rolník v Šišmě, řiditel, Antonín Masař, rolník v Pavlovicích u Přerova, účetní, 
František Liška, statkář v Prusínkách, pokladník, Václav Mašíček, řídící učitel v Pavlovicích, jednatel, a 
Metoděj Hradil, rolník v Sušicích. V dozorčí radě jsou tito členové: František Tihelka, rolník z Hradčan, 
předseda, Tobiáš Dostalík, rolník z Radslavic, František Barvík, rolník v Pavlovicích, Antonín Ptáček, 
rolník a mlynář z Grymova, a Antonín Zdráhal, rolník z Tučína. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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