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Pohled na Bratrsk˘ dvÛr od silnice pﬁed domem ãp. 9 (pohlednice z roku 1926)

Pohled ze stejného místa po 65 letech (V. Vajay, 1991)
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Novokﬁtûnci v Pavlovû
rvní zmínky o novokﬁtûncích ve zdej‰ím kraji máme
z roku 1524. Tehdy po prohrané selské válce se do
na‰eho kraje uch˘lili pﬁedáci novokﬁtûnského hnutí ze
·v˘car v ãele s vÛdcem Baltazarem Hubmeierem.
Novokﬁtûnci byli radikální sektou, která neuznávala
kﬁest dûtí, dospûlí se podrobovali novému kﬁtu, odtud
název novokﬁtûnci – znovu pokﬁtûní.
Novokﬁtûnci byli nûmecké národnosti, nemísili se
s ostatním obyvatelstvem a Ïili v komunách. Základní
jednotkou u nich nebyla rodina, ale obec, která vlastnila majetek spoleãn˘ v‰em. Hospodaﬁili spoleãnû,
mûli spoleãné vedení domácnosti, spoleãná obydlí
a dílny.

P

Proslavili se hlavnû svou pílí, byli dobﬁí rolníci, vinaﬁi

Pohled na bratrsk˘ dvÛr v Pavlovû. Vpravo dÛm ãp. 174
(staré ãíslování), kde bydlela po r. 1945 rodina Kr‰kova.

a ﬁemeslníci, jako tesaﬁi, zedníci a podobnû.
Jejich hlavním sídlem byl Mikulov, pak Nové Ml˘ny.
Mûli své domy i v okolních obcích, v Hustopeãích,
Kurdûjovû, Mu‰ovû, v Perné, Popicích, ·akvicích,
v Dolních Vûstonicích, ve Vlasaticích, Strachotínû
a také v Pavlovû.
První zmínky o novokﬁtûncích v Pavlovû máme
z r. 1543.
Zakládali tak zvané bratrské dvory, kde domy byly stavûny do ãtverce, v nichÏ se veãer shromaÏìovali ke
zpûvu habánsk˘ch písní. Jejich bohosluÏby byly jednoduché a byly konány volen˘mi „sluÏebníky slova“.
Král a katolická církev se snaÏili pro jejich radikální
názory vypudit je ze zemû, ‰lechta je v‰ak chránila pro
jejich hospodáﬁsk˘ v˘znam.
Roku 1622 byli z Moravy vyho‰tûni a nalezli útoãi‰tû na Slovensku, hlavnû v Soboti‰ti, Levárech
a v Brodském.
Bratrsk˘ dvÛr v Pavlovû byl vybudován na místû nad
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nynûj‰ím hﬁi‰tûm. Skládal se z 8 domkÛ, které byly do
roku 1945 zcela obydleny, od roku 1945 jen z ãásti.
DÛm ãp. 174 (staré ãíslování) ob˘vala po r. 1945 rodina Kr‰kova. Proto dodnes ãasto sl˘cháváme oznaãení „hﬁi‰tû pod Kr‰kov˘m“. Tato v˘znamná historická ãást Pavlova byla v letech 1955–1960 zcela zlikvidována. ZÛstalo jen prázdné, neudrÏované prostranství, kde mládeÏ obãas (8. kvûtna) oslavovala táborákem ukonãení 2. svûtové války.
Budova Obecního úﬁadu v Pavlovû byla roku 1617 postavena novokﬁtûnci.
Pavlovská cihelna
Jílovitá pÛda ve zdej‰í oblasti dávala moÏnost vyrábût
kvalitní cihly.
Pavlovská cihelna, která se nacházela pod Jelením
rohem u klentnického potoka
v blízkosti milovického lesa,
byla pÛvodnû majetkem mikulovské vrchnosti. Teprve roku
1579 pﬁe‰la cihelna do majetku
obce.
Roãnû se zde vyrábûlo kolem
60.000 cihel.
Pálilo se 3x do roka, vÏdy po
20.000 kusech. Pro jejich dobrou
kvalitu byly vÏdy v celém okolí
hojnû Ïádány.
Cihly, pálené v PAVLOVSKÉ CIHELNù o rozmûrech
30x15x7,5 cm, mûly uprostﬁed znak „P“, coÏ znamenalo Pavlov.
Je‰tû dnes mÛÏeme na zﬁíceninû hradu objevit cihly
s tímto znakem. JelikoÏ obec nevlastnila les a ve‰keré
dﬁevo k pálení se muselo kupovat, byla v˘roba cihel
v Pavlovû velmi nákladná.
Nové, moderní kruhové cihelny, které vznikaly
v Bulharech, Lednici, Mikulovû a Hustopeãích, vytlaãily postupem ãasu staré polní cihelny. Tak zanikla
i pavlovská, která nebyla z provoznû finanãních dÛvodÛ schopna konkurovat moderním cihelnám.

Pavlovská cihelna, která se nacházela v blízkosti milovického lesa.
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Posledním cihláﬁem v Pavlovû byl Klose,
kter˘ pocházel z Dolních Vûstonic.
V objektu cihelny se nacházel i byt, kter˘
byl i po zru‰ení cihelny aÏ do dubna 1945
stále obydlen. Posledním nájemníkem byl
Josef Gerlinger, jehoÏ manÏelka byla
v dubnu 1945 zastﬁelena rusk˘mi vojáky.
Po roce 1945 se postupem ãasu cihelna
i s bytem rozpadla. Dnes lze spatﬁit jen
zcela nepatrné zbytky kdysi proslulé pavlovské cihelny.
Pec na pálení vápna
Ze star˘ch listin se dozvídáme, Ïe uÏ
Letní v˘ãep, kter˘ byl postaven na místû, kde se do roku 1885 nacházela
pﬁed nûkolika stoletími byla v Pavlovû
pec na pálení vápna. (Schatek, Hustopeãe, 1930)
pec na pálení vápna. Také v urbáﬁi mikulovského panství z roku 1574 je zmínka
o existenci této pálenice.
Pec, kterou mûli na‰i prarodiãe je‰tû v pamûti, byla postavena nûkolik let po tﬁicetileté válce.
Pec byla kruhová, ‰edesáticentimetrová
obvodová stûna byla kamenná a klenba
byla cihlová. Vnitﬁní prÛmûr pece byl
6 metrÛ, stejn˘ rozmûr mûla i v˘‰ka. Do
vnitﬁku pece vedly dva vchody. K dolnímu
vchodu byla pﬁistavûna men‰í kÛlna, která
slouÏila jako v˘dejna vápna. Z bezpeãnostních dÛvodÛ obepínaly pec ãtyﬁi pásy
o ‰íﬁce ãtyﬁi couly a pÛlcoulové tlou‰Èce.
DÛm, ve kterém bydlel poslední vápeník Pavlova. Po zru‰ení pece roku
Byly umístûny nad jejím horním 1885 se stal kníÏecím hajn˘m. (K. Streer, 1925)
vchodem. Po naplnûní kamenem byla pec
zazdûna, pokryta hlínou a zapálena. K vypálení vápna, které trvalo 20 aÏ 25 dní, se pouÏívalo
pﬁeváÏnû odpadové dﬁevo, které se vpravovalo do ohni‰tû dlouh˘mi vidlemi. PrÛduchy ve stropní klenbû
zaji‰Èovaly ﬁádné hoﬁení.
Mikulovské panství zamûstnávalo tehdy v Pavlovû dva
vápeníky. Je‰tû pﬁed 150 lety bylo vápno z Pavlova
velmi Ïádáno pro svou dobrou kvalitu. Posledním vápeníkem v Pavlovû byl Franti‰ek Lamp, kter˘ se roku
1885, po zru‰ení pece, stal kníÏecím hajn˘m.
Postupem ãasu se chátrající pec zcela rozpadla. Roku
1906 pﬁenechalo mikulovské panství tyto rozvaliny
vãetnû okolního terénu o rozmûru 1 hektaru zdej‰í
obci. Je‰tû téhoÏ roku byl zde zaloÏen z jehliãnanÛ
lesík, jehoÏ zbytky dodnes zdobí dolní ãást obce.
Ve dvacát˘ch letech byl na místû, kde se nacházela pec
na pálení vápna, postaven letní v˘ãep a kuÏelník. Se
Poslední zbytek letního v˘ãepu. (V. Vajay, 1996)
souhlasem obce ho vybudoval ·tûpán Kraus a na po-
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ãest manÏelky ho nazval PAHOREK ANTONIE.
AÏ do roku 1945 bylo toto zaﬁízení nejen vyhledávan˘m místem ãetn˘ch turistÛ, ale i oblíben˘m dostaveníãkem zdej‰ích obãanÛ. Stejnû jako mnohá historická místa ve zdej‰í obci, bylo i toto idylické zaﬁízení
zniãeno a pozdûji zbouráno.
Ditrich‰tejnská hájenka Nov˘ I‰l

Vodní pramen „Svat˘ Hubertus“ nedaleko hájovny
(R. Jelínek, 1900)

Kolem roku 1960 byla Lesní správou v Îidlochovicích
postavena na místû hájovny nová pﬁízemní budova,
která slouÏí nyní jen rekreaãním úãelÛm.
Hájovna z roku 1882 – NOV¯ I·L (A. Folk, 1900)

V romantickém prostﬁedí mezi Pavlovem a Klentnicí
se nacházel mal˘ mysliveck˘ zámeãek Nov˘ I‰l, postaven˘ roku 1882. Loveck˘ sál, kter˘ zabíral celou
plochu prvního poschodí, slouÏil Ditrich‰tejnÛm k poho‰tûní loveck˘ch hostÛ. Byt hajného se nacházel
v pﬁízemní ãásti budovy. V pozdûj‰ích letech slouÏil
tento zámeãek uÏ jen jako hájovna.
Posledním hajn˘m, kter˘ peãoval o zdej‰í oboru s rozlohou 80 ha byl Franti‰ek Ludwiczek.
V dubnu 1945 hájovna Nov˘ I‰l lehla zcela popelem.
Nedaleko vypálené hájovny byly 28. kvûtna nalezeny
v malé provizorní lovecké chatû (v upravené skalní
sluji) 3 mrtvoly jiÏ ve znaãném rozkladu. Byl to hajn˘
Ludwiczek, kter˘ zastﬁelil svou manÏelku, svého 10letého syna a sebe. Byli pohﬁbeni na místû ãinu za náboÏensk˘ch obﬁadÛ.

Hájovna Nov˘ I‰l (A. Folk, 1900)
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Hajn˘ Ludwiczek (snímek z roku 1941)
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ZaloÏení mlékárenského druÏstva
Roku 1913 bylo v Pavlovû zaloÏeno mlékárenské
druÏstvo. Do roku 1910 bylo ve‰keré mléko vyprodukované zdej‰ími chovateli dojnic zpracováváno pﬁímo
v domácnostech. Mléãné v˘robky prodávali na trhu,
a to ve ãtvrtek v Hustopeãích a v pátek v Mikulovû.
JelikoÏ ale ceny mléka po r. 1910 znaãnû klesly, upustilo se od domácí v˘roby mléãn˘ch produktÛ. Mléko
pak bylo prostﬁednictvím pﬁekupníkÛ dopravováno do
Brna a do Vídnû. Zisk z toho mûli ov‰em jen pﬁekupníci, neboÈ vykupovali 1 litr mléka za pouh˘ch 10 haléﬁÛ. Proto se 20. ãervence roku 1913 uskuteãnilo zasedání v‰ech chovatelÛ dojnic, kde po odborné poradû
zaloÏili mlékárenské druÏstvo.
Toto druÏstvo mûlo 151 ãlenÛ s 267 podíly. Byl vypracován ãlensk˘ ﬁád, kter˘ obsahoval 32 bodÛ. KaÏd˘
ãlen musel vloÏit do tohoto druÏstva 20 Kã a mûl pûtinásobné povinné ruãení. Souãasnû byl zvolen pûtiãlenn˘ v˘bor, kter˘ byl tohoto sloÏení:
Vilém Topolansk˘ – pﬁedseda,
Karel Folk – místopﬁedseda,
Josef Wedl – obchodní vedoucí,
Jan Beck a Franti‰ek Kraus – ãlenové v˘boru.
Tímto v˘borem byl zakoupen dÛm, kter˘ se nacházel
vedle domu ãp. 164, smûrem ke kulturnímu domu.
Mikulovsk˘m stavitelem panem Kowalsk˘m byl dÛm
pﬁestavûn na sbûrnu mléka. V budovû se nacházela
místnost pro pﬁíjem mléka, dále um˘várna, kanceláﬁ
a chladící jáma o rozmûrech 360 m3.
V zadním traktu byly dal‰í místnosti, do kter˘ch byla
umístûna tak zv. Reifeisenka (název urãitého druhu
spoﬁitelny), která byla v Pavlovû zaloÏena jiÏ roku
1896.
Stavební a investiãní náklady na sbûrnu mléka ãinily
celkem 22.000 Kã. Provoz byl zahájen jiÏ 1. ﬁíjna 1913
– 1 litr mléka se vykupoval za 20 haléﬁÛ. Mléko bylo
pravidelnû dopravováno do Vídnû. Do 31. prosince
1916 bylo odevzdáno 437.123 litrÛ mléka a prÛmûrná
tuãnost ãinila 3,8 %.
Po první svûtové válce byla v Dolních Vûstonicích zﬁízena mlékárna, kam se pak pravidelnû dennû koÀsk˘m
povozem odváÏelo mléko z Pavlova. Sbûrna mléka
v Pavlovû byla v provozu i po r. 1945.
Mléko, které bylo odevzdáno zdej‰ími majiteli dojnic,
pﬁejímala paní Adéla Kocourková.
26. kvûtna 1946 byl Franti‰ek Zemek zvolen pﬁedsedou novû utvoﬁené mléãné komise. Dodávka mléka
v tomto roce stanovená ãinila 3,8 litrÛ z dojnice. Litr
mléka stál 2,20 Kãs.

K likvidaci této sbûrny mléka do‰lo koncem roku
1965.
Jednotné zemûdûlské druÏstvo dodávalo vyprodukované mléko nejdﬁíve do mlékárny v Dolních
Vûstonicích. Po jejím zru‰ení bylo mléko dodáváno do
mlékárny Bﬁeclav.
Po r. 1990 do‰lo k likvidaci v‰ech dojnic v jednotném
zemûdûlském druÏstvu v Pavlovû.

Sbûrna mléka v Pavlovû – nákres

âtvrtá budova zleva – sbûrna mléka v Pavlovû
(T. Folk, 1944)

Pouliãní osvûtlení v Pavlovû
Rozvoj pouliãního osvûtlení v Pavlovû lze rozdûlit do
tﬁí období. JiÏ kolem roku 1895, na návrh starosty
Viléma Kramera, byl uãinûn pokus s pouliãním osvûtlením. Stabilnû umístûné petrolejové lampy mûly
v noci osvûtlovat ulice v Pavlovû. Ponocn˘ byl sice
ochotn˘ v‰echny pouliãní lampy ráno zhasínat, ov‰em
s jejich zapalováním ve veãerních hodinách, dále s ãi‰tûním a pak s doplÀováním petroleje nesouhlasil. Proto
nemûla tato novota dlouhého trvání. Teprve krátce pﬁed
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1. svûtovou válkou se obecní rada rozhodla opût zavést
pouliãní osvûtlení. Bylo proto umístûno osm petrolejov˘ch lamp po celé obci, a to na tûchto místech:
na budovû, která se nacházela pﬁed nynûj‰í samoobsluhou, u domu ãp. 35 (Martinec Josef st.),
u domu ãp. 58 (Jaroslava HerÛfková),
na konci tzv. Kostelní uliãky (Pekaﬁská uliãka),
v ulici smûrem k vinárnû (dne‰ní Podhradní ulice),
na domû ãp. 148, na tehdej‰ím stﬁedním námûstí, t.j.
horní ãást âeské ulice (Erika Pfefferová),
na horní kﬁiÏovatce smûrem ke Klentnici
a koneãnû pﬁed radnicí.
Ponocnému Peipertovi, kter˘ mûl za úkol peãovat
o pouliãní lampy, byl pﬁidûlen Ïebﬁík, konev na petrolej a hadﬁík k ãi‰tûní. Svûﬁenou práci vykonával sice
svûdomitû a pravidelnû, ale tyto lampy svítily pouze
tehdy, pokud nebyly vûtrem uha‰eny.
KdyÏ za 1. svûtové války byl petrolej pouze na pﬁídûl,
upustilo se opût od pouliãního osvûtlení. Lampy upevnûné na stûnách nebo dﬁevûn˘ch stoÏárech postupem
ãasu mizely. âást pouliãní lampy se zachovala dodnes
v âeské ulici na domû ãp. 148. K noãnímu pouliãnímu
osvûtlení slouÏily pak jen pﬁenosné lucerny.
Roku 1937 se obecní rada po dlouh˘ch sporech roz-

hodla obec elektrifikovat. Stavební práce pro veﬁejné
osvûtlení byly zahájeny 8. ãervna roku 1937 a jiÏ
25. ãervna téhoÏ roku svítily pouliãní elektrické lampy.
Náklady ãinily 117.000 Kã.

Elektrické pouliãní osvûtlení z roku 1937 (T. Folk, 1944)

V roce 1971 bylo zahájeno vybudování v˘bojkového
osvûtlení v obci, které bylo dokonãeno v dal‰ím roce,
náklady ãinily 350.000 Kãs.
V roce 1982 byla provedena generální oprava veﬁejného osvûtlení za 108.000 Kãs a rekonstrukce celé
elektrické sítû v obci za 1 milión Kãs.

Po‰tovní podatelna v Pavlovû

âást petrolejové pouliãní lampy se zachovala dodnes
na domû ãp. 148. (V. Vajay, 1999)
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1. ãervna 1749 jel první po‰tovní vÛz z Vídnû pﬁes
Pohoﬁelice do Brna. Po‰ta vyjíÏdûla z Vídnû pﬁes
Nov˘ Pﬁerov do Drnholce, odtud dále pﬁes Mikulov
a Pohoﬁelice do Brna, Olomouce, Nisy a do
Vratislavû.
Na Staré po‰tû v Pohoﬁelicích byla tehdy zﬁízena
stanice k v˘mûnû koní (stáje pro 200 koní), pozdûji
také v Nové Vsi.
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Zﬁízením po‰tovního úﬁadu v Dolních Vûstonicích 16.
srpna 1869 byla souãasnû zﬁízena i po‰tovní podatelna
v Pavlovû. Zamûstnancem této podatelny byl Franti‰ek
Pfeiler, kter˘ tuto sluÏbu vykonával témûﬁ 50 let (narodil se r. 1846 a zemﬁel r. 1919). Franti‰ek Pfeiler byl
souãasnû i majitelem malého obchodu se smí‰en˘m
zboÏím a mûl i trafiku. Tento dÛm je zbourán, stál mezi
domy ãp. 147 a ãp. 148.
Po smrti Franti‰ka Pfeilera pﬁevzal jeho syn Josef
Pfeiler ve‰kerou agendu po‰tovní podatelny v Pavlovû
a také doruãovatelskou sluÏbu. Tuto práci vykonával
aÏ do roku 1929.
Josef Pfeiler, kter˘ byl souãasnû i obecním zﬁízencem
(policajtem) a ponocn˘m, bydlel v domû, kter˘ se nacházel v nynûj‰í zahradû domu ãp. 52, domek se nacházel v takzvané Kostelní (pekaﬁské) uliãce. Od roku
1929 byl vedoucím po‰tovní podatelny a také listono‰em Vavﬁinec Lang. Podatelna se nacházela v jeho
domû (nyní dÛm ãp. 49). Po‰tovní zásilky z Pavlova se
dopravovaly dennû mimo nedûli do po‰tovního úﬁadu
v Dolních Vûstonicích.
V záﬁí 1939 byla po‰tovní podatelna v Pavlovû pﬁiãlenûna k po‰tovnímu úﬁadu v Mikulovû, a to aÏ do dubna
1945.
Od 22. dubna do 17. ãervna 1945 byl po‰tovní provoz
v Pavlovû zastaven. 18. ãervna 1945 byla zﬁízena provizorní po‰tovní podatelna v budovû Obecního úﬁadu
a byl zaveden opût pravideln˘ po‰tovní provoz. Na‰e
obec náleÏela opût pod po‰tovní úﬁad Dolní Vûstonice.
Roku 1965 bylo v Pavlovû v budovû radnice zﬁízeno
po‰tovní stﬁedisko, které bylo pozdûji zaãlenûno pod
po‰tovní úﬁad Bﬁeclav 2.
Doruãovatelskou sluÏbu od roku 1945 vykonávali
v Pavlovû postupnû: Zerzánek, Klein, Raunigerová
a pak Michalãíková Franti‰ka. Po její smrti roku 1963
nastoupila na uvolnûné místo doruãovatelky Vûra
Marynãukovová. Po jejím odchodu nastoupila na
krátkou dobu Anna Stra‰krabová, kterou vystﬁídala
rovnûÏ na krátkou dobu Dana Zvonková. Od ledna
1968 byla vedoucí po‰tovního stﬁediska v Pavlovû
a souãasnû i doruãovatelkou Marie Kabelová, která
ode‰la zaãátkem roku 1989 do starobního dÛchodu. Na
uvolnûné místo nastoupila pak její dcera Bronislava
Hasalová.
Po‰tovní stﬁedisko se roku 1991 pﬁestûhovalo z budovy
obecního úﬁadu do budovy zemûdûlského druÏstva.
V únoru 1993 ode‰la na mateﬁskou dovolenou
Bronislava Hasalová a na její místo nastoupila BoÏena
Cetlová.

Po‰tovní stﬁedisko, které se od roku 1991 nacházelo
v budovû zemûdûlského druÏstva, bylo vzhledem k odlehlosti zcela nevyhovující. Proto bylo toto po‰tovní
stﬁedisko po rozsáhlej‰í stavební úpravû pﬁemístûno do
dolní ãásti budovy obecního úﬁadu. Provoz v novém
stﬁedisku byl zahájen 18. ãervna 1996. TéhoÏ roku
ode‰la na mateﬁskou dovolenou BoÏena CetlováStehlíková a do funkce vedoucího stﬁediska nastoupila
Helena Martincová. Doruãovatelskou sluÏbu pﬁevzala
Ludmila Pánisová, kterou po krátkém pÛsobení vystﬁídala Jitka Mikulá‰ková.
Dne 23. listopadu 1999, kdy se vrátila BoÏena CetlováStehlíková z mateﬁské dovolené, vystﬁídala Helenu
Martincovou ve vedoucí funkci. Jitka Mikulá‰ková vykonávala nadále doruãovatelskou sluÏbu. Ke zmûnû ve
vedoucí funkci po‰tovního stﬁediska do‰lo
v lednu 2000, kdy BoÏena Stehlíková rozvázala pracovní pomûr a Bronislava Hasalová pﬁevzala po sedmileté pﬁestávce opût vedoucí místo zdej‰ího po‰tovního stﬁediska.

Po‰tovní stﬁedisko, které se nachází v dolní ãásti budovy
obecního úﬁadu. (V. Vajay, 1999)
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DÛm ãp. 49 (J. Pavúãková, 1990)
V prostoru mezi domem ãp. 147 (s nápisem PRIVAT) a následujícím domem ãp. 148 se nacházela do roku 1929 po‰tovní podatelna. (J. Maca, 1998)

Razítka po‰tovní podatelny v Pavlovû
A) Rakouská po‰tovní správa
doba trvání: do 27. ﬁíjna 1918

1. jednoﬁádkové gumové razítko bez udání po‰tovního
úﬁadu, (velikost 5,3 cm x 1 cm)

âeská ulice – zleva: vinn˘ sklep (pÛvodní stará zbrojnice),
sousední dÛm byl zbourán a postaven rekreaãní dÛm, vpravo
pak dÛm ãp. 147, je‰tû s pÛvodním ‰títem, vedle kterého se
nacházela do roku 1929 po‰tovní podatelna. (foto 1955)

2. jednoﬁádkové gumové razítko v men‰ím provedení
(velikost 3,8 cm x 1,1 cm)
B) âeskoslovenská po‰tovní správa
doba trvání: od ﬁíjna 1918
do ﬁíjna 1938

Zcela vpravo dÛm ãp. 49, ve kterém se nacházela do roku
1945 po‰tovní podatelna. (foto 1940)
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1. dvouﬁádkové gumové razítko s textem + Palava +
(Dolní Vistonice) + Pollau + (Unter Wisternitz)
V pouÏívání do roku 1924
(velikost 4,7 cm x 1,4 cm)

Minulost a historická místa Pavlova

Od dubna 1945 nevlastní Pavlov po‰tovní razítko.
Gumové razítko s textem: Po‰tovní stﬁedisko Pavlov se
pouÏívá jen ve vnitropodnikovém styku.
2. dvouﬁádkové gumové razítko s udáním po‰t. podatelny a v závorce po‰t. úﬁad – ãesk˘ a nûmeck˘ text
(velikost 5,1 cm x 1,7 cm)

3. rovnûÏ dvouﬁádkové gumové razítko se stejn˘m
textem pouze v men‰ím provedení
(velikost 4,8 cm x 1,4 cm)

Vznik sochy sv. Floriána v Pavlovû
v Podhradní ulici
Roku 1713 vznikl poÏár v domû ãp. 44, kter˘ se velmi
rychle roz‰íﬁil na dal‰í sousední domy. KdyÏ jist˘
Adam Schneider, kter˘ pracoval ve vinohradû zjistil,
Ïe mu hoﬁí stﬁecha domu, zapﬁísahal se, Ïe dá postavit
sochu sv. Floriána v pﬁípadû, Ïe mu neprohoﬁí strop
domu. JelikoÏ mu skuteãnû shoﬁela jen stﬁecha, svÛj
slib splnil a je‰tû téhoÏ roku dal pﬁed jeho domem postavit slíbenou sochu, která tam stojí dodnes.

C) Nûmecká po‰tovní správa
doba trvání: od poloviny ﬁíjna 1938
do poloviny dubna 1945

1. dvouﬁádkové gumové razítko s udáním po‰tovního
úﬁadu, (velikost 5,2 cm x 1,25 cm)

2. jednoﬁádkové gumové razítko s uvedením po‰t. podatelny a po‰t. úﬁadu, (velikost 4,3 cm x 8 mm)
3. kovové kulaté úﬁední
razítko s uvedením dne
a ãasu(velikost – prÛmûr
28 mm)
(foto J. Maca)
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Sv. Florián – patron hasiãÛ

Pavlovská socha sv. Floriána
v Podhradní ulici (1990)

Pavlovská zbrojnice, která byla postavena roku 1930 za cca 60.000 Kã.
(foto 1980)

Stará zbrojnice, která byla do roku 1930 v provozu.
(V. Topolansk˘, 1950)

PoÏární zbrojnice
Pan Pawlik, ãestn˘ obãan Pavlova, zaloÏil ve zdej‰í
obci 17. ãervence 1876 spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Vinn˘ sklep ãp. 79, kter˘ nyní vlastní Vilém
Topolansk˘, slouÏil do roku 1930 jako zbrojnice dobrovoln˘m hasiãÛm.
JelikoÏ tato zbrojnice byla v pozdûj‰ích letech prostorovû nevyhovující, byla za pﬁispûní obce roku 1930
postavena nová.
Celkové náklady ãinily cca 60.000 Kã. 14. kvûtna
1930 byla nová zbrojnice slavnostnû vysvûcena.
Spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ byl do roku 1945 velmi
aktivní, zúãastnil se v‰ech církevních a jin˘ch obecních slavností.
Snímek z oslav 50letého v˘roãí trvání spolku dobroKronika obce Pavlov / 122

voln˘ch hasiãÛ v Pavlovû. Oslava se konala 13. ãervna
1926 na prostranství pﬁed radnicí. Na zahájení slavnosti byla slouÏena polní m‰e, ze které pochází tento
snímek. Po odpoledním ukázkovém cviãení následovala aÏ do noãních hodin taneãní veselice – rovnûÏ na
prostranství pﬁed radnicí.
Odsunem NûmcÛ zanikl koncem dubna 1945 nûmeck˘ spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ.
1. ãervence 1945 zaloÏil Antonín Hromádka „Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ“ ve zdej‰í obci z ãesk˘ch osídlencÛ. Název tohoto spolku byl pozdûji zmûnûn na
„PoÏární ochranu“.
Roku 1980 byla zahájena oprava poÏární zbrojnice
a je‰tû téhoÏ roku se doãkala nové hliníkové stﬁe‰ní
krytiny. Dal‰í opravy, které si vyÏádaly ãástku
20.000 Kãs, byly ukonãeny v r. 1982.
Aktivitu pavlovsk˘ch poÏárníkÛ nelze hodnotit pﬁíli‰
kladnû, zvlá‰tû v posledních letech.
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Tûlov˘chova v Pavlovû

Pﬁi okrskové soutûÏi poÏárních druÏstev, která se konala 22.
kvûtna 1977, obsadilo druÏstvo z Pavlova 2. místo.

âlenové PoÏární ochrany:
zleva: Vojtûch Snopek, Bohumil Pﬁíborsk˘, Karel Smítek,
Oldﬁich MaÀák, Jindﬁich Urban, Franti‰ek Hﬁebaãka

(M. Marti‰ová, 1980)

1. záﬁí 1948 byl zaloÏen pﬁípravn˘ v˘bor SOKOLA.
19. ledna 1949 byla ustavena jednota SOKOL a do ãela
zvolen Tomá‰ Horáãek. TéhoÏ roku byl zaloÏen fotbalov˘ klub a bylo zﬁízeno hﬁi‰tû nad Pavlovem – v dne‰ních zahrádkách na Zahradní ulici.
Pozdûji bylo toto hﬁi‰tû zru‰eno a na loukách pod
Pavlovem bylo vybudováno nové.
V˘stavbou pﬁehrady do‰lo ke zru‰ení i tohoto hﬁi‰tû.
Roku 1972 bylo proto zapoãato s v˘stavbou nového
sportovního hﬁi‰tû, kde byly provedeny zemní úpravy
nákladem 113.800 Kãs. Na tuto akci poskytl Okresní
národní v˘bor v Bﬁeclavi dotaci v ãástce 193.400 Kãs,
jako náhradu za odnûtí pÛdy zabrané na v˘stavbu pﬁehrady. Nové hﬁi‰tû bylo vybudováno za zahradami
domÛ ãp. 26 a 27 za lesíkem. K slavnostnímu otevﬁení
nového sportovního hﬁi‰tû a kabin do‰lo 1. ãervna 1980.
Tûlov˘chovná jednota SOKOL v Pavlovû vykazovala
po celá léta dobrou ãinnost, na celostátní
SPARTAKIÁDù, která probûhla od 3. do 5. ãervna
1960, cviãilo z na‰í obce 12 dospûl˘ch a 4 star‰í Ïáci.
Zápis z obecní kroniky z roku 1971:
Nejmasovûj‰í organizací v obci je SOKOL, kter˘ má
celkem 79 ãlenÛ, z toho 16 Ïen a 63 muÏÛ. V pravidelné
ãinnosti jsou tﬁi oddíly: oddíl cviãení základní tûlesné
v˘chovy, oddíl kopané, oddíl stolního tenisu.
Dlouholet˘m funkcionáﬁem Sokola byl Jan Bednáﬁ,
dále se do dûjin Sokola v Pavlovû zapsal Antonín
Kabela, Josef Vrba, Josef Bednáﬁ, Jaroslav Stra‰kraba
a Ladislav Juriga. Dlouholet˘m pokladníkem Sokola
v Pavlovû byl Franti‰ek Macek.

Oddíl kopané:
1. ﬁada zleva: Josef Polá‰ek, Jaroslav Ne‰por, Jaroslav
Hasala
2. ﬁada zleva: Miroslav Polá‰ek, ?, Antonín Padalík, Zdenûk
·i‰ma, Jakub Duhajsk˘, Tomá‰ MaÀák, Emil ·toudek,
Antonín Folt˘n, Franti‰ek Benda st. (foto kolem roku 1955)
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K slavnostnímu otevﬁení nového sportovního hﬁi‰tû a kabin do‰lo 1. ãervna 1980. (M. Marti‰ová, 1980)

Oddíl kopané:
1. ﬁada zleva: Pavel Ka‰ník, Ladislav Juriga, Ing. Jan Hajda,
Oldﬁich MaÀák, Zdenûk Hele‰ic
2. ﬁada zleva: Jaroslav Kvietek, Josef Bednáﬁ,
Josef Martinec, Josef Juriga, Oldﬁich Bednáﬁ, Karel Bednáﬁ,
(Franti‰ek Michalãík, Zdenûk MaÀák, Vladimír ëuri‰)
(kolem roku 1985)

Jan Bednáﬁ – dlouholet˘ funkcionáﬁ
Sokola v Pavlovû. (M. Marti‰ová, 1980)
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Oddíl kopané:
1. ﬁada zleva: Minaﬁík (Klentnice), Bohumil Machala, Edwin
Schneider, Ladislav Juriga, Jan MaÀák
2. ﬁada zleva: Franti‰ek Weiss, Mimochodek (Klentnice),
Machajdík (Klentnice), Zdenûk MaÀák, Ludvík Jurkoviã,
Jaroslav Stra‰kraba (rok 1983)

Po sportovním zápolení. Zleva: rozhodãí Antonín Májíãek,
vítûzové Ladislav Snopek, Marek Topolansk˘,
Edwin Schneider ml.

Minulost a historická místa Pavlova
Obchody se smí‰en˘m zboÏím
Do roku 1938 byly v Pavlovû 3 obchody se smí‰en˘m
zboÏím: A. Vollmostová v domû ãp. 59, H. Schön v ãp.
36 a F. Landauf v ãp. 21. Obchodník F. Landauf se
koncem roku 1938 pﬁestûhoval do Bﬁeclavi.
Od roku 1945 byly v Pavlovû po dobu dvou let dva ob-

Zcela vpravo dÛm ãp. 36, ve kterém byl do roku 1966 obchod se smí‰en˘m zboÏím. (1960)

Vlevo dÛm ãp. 59 – do roku 1947 obchod se smí‰en˘m
zboÏím Bohumila Juﬁiãky. (1935)

Nová prodejna (1966)

chody se smí‰en˘m zboÏím.
Bohumil Juﬁiãka spravoval
obchod v ãp. 59 aÏ do roku
1947, kdy se z Pavlova odstûhoval. Obchod v ãp. 36 ﬁídila
Slovácká svépomoc z Hodonína, vedoucí byla Anna
Hanáková z Ratí‰kovic.
Dne 13. srpna 1946 se vzdala
Anna Hanáková pro finanãní
Franti‰ek Hrabal, vedoucím zdej‰í prodejny byl od r. 1946 do r. 1951 a od r. 1959 do r.
nezdar místa a nov˘m ve1978. KdyÏ v kvûtnu 1978 ode‰el do starobního dÛchodu, novou vedoucí prodejny byla
doucím
byl
jmenován
jmenována BoÏena Bednáﬁová. Prodejnu vedla od r. 1978 do r. 1984.
Franti‰ek Hrabal. V této Od r. 1984 je vedoucí prodejny Jarmila Chramostová.
funkci byl do 1. bﬁezna 1951,
kdy nastoupil v Mikulovû
jako pﬁedseda Jednoty. Zdej‰í obchod pﬁevzala po roku 1966.
Franti‰ku Hrabalovi RÛÏena Medlíková.
V roce 1994 byla provedena pﬁestavba této prodejny
Po jejím odchodu v roce 1957 nastoupila jako vedoucí a souãasnû bylo také zmodernizováno celé prodejní zaobchodu Marie Kuãerová. KdyÏ se v roce 1959 odstû- ﬁízení.
hovala, nastoupil opût jako vedoucí prodejny Franti‰ek
Hrabal.
Od roku 1947 do roku 1991 byl v Pavlovû pouze jeden
Prodejna Jednoty se nacházela stále v ãp. 36, ve starém obchod se smí‰en˘m zboÏím, jehoÏ majitelem byla
a vlhkém, zcela nevyhovujícím domû.I prostorovû byla JEDNOTA – SPOT¤EBNÍ DRUÎSTVO Mikulov.
tato prodejna nevyhovující.
V roce 1990 bylo na ulici Rudolfa Gajdo‰e zapoãato
s v˘stavbou dal‰í, ponûkud men‰í prodejny. Provoz
V roce 1965 bylo proto zapoãato s v˘stavbou nové sa- v této prodejnû, kterou vlastní nyní manÏelé
moobsluÏné prodejny ve stﬁedu obce, na kﬁiÏovatce Sedláãkovi (z domu ãp. 100), byl zahájen v srpnu
dvou hlavních ulic. Stavba byla ukonãena na podzim 1991.
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âást ulice R. Gajdo‰e (990 pﬁed stavbou prodejny)

Pohled na prodejnu (1992)

Pohled na prodejnu (1998)

Vnitﬁní ãást prodejny - na snímku z roku 1999 majitel
prodejny Sedláãek.
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VyÏivování obãanÛ bylo od r. 1945 do 1. ãervna 1953
zaji‰tûno prostﬁednictvím potravinov˘ch lístkÛ.
Potravinové lístky byly pro dûti: (podle vûku)
od 0–6 let
od 6–12 let
od 12–15 let
Lístky pro dospûlé:
pro pracující
pro dÛchodce
pro soukromû hospodaﬁící
pro ãleny JZD – základní
Mûsíãní pﬁídûl na základní lístky byl:
5000 g chleba
100 g másla
3500 g mouky
360 g umûl˘ch tukÛ
1150 g masa
500 g cukru
240 g sádla
100 g m˘dla
Chléb o váze 3 kg byl prodáván za 24 Kãs.
V roce 1952 byl prodáván chléb i volnû, 1 kg za 16
Kãs. Rohlíky o váze 60 g stály na lístky 1,50 Kãs,
volnû 3 Kãs.
Voln˘ prodej byl pak roz‰íﬁen o cukr a salám. Salám
se prodával na lístky 1 kg za 55 Kãs, volnû za 220 Kãs.
Lístková agenda velmi zatûÏovala. Proto zru‰ení potravinov˘ch lístkÛ dnem 1. ãervna 1953 pﬁineslo velké
ulehãení.
V roce 1953 byla také provedena mûnová reforma
a peníze byly vymûnûny:
do 300 Kãs na dospûlou osobu
1:5
od 300 Kãs
1 : 50
vkladní kníÏky
1 : 50.
(vklady byly zmrazeny)
V roce 1975 byl poprvé uskuteãnûn prodej mléka
v sáãcích o obsahu 1 litr za 2 Kãs. Do prodeje bylo zaﬁazeno nûkolik nov˘ch v˘robkÛ, pﬁedev‰ím mraÏen˘ch
polotovarÛ. Byl dodáván podmáslov˘ chléb o váze
2 kg za 8 Kãs.
Zdej‰í prodejna velmi dobﬁe prosperovala, o ãemÏ
svûdãí v˘‰e roãních obratÛ:
rok:
roãní obrat:
1948
1 280 000 Kãs
1949
1 432 000 Kãs
1958
1 300 000 Kãs
1960
1 200 000 Kãs
1968
1 740 000 Kãs
1975
2 463 000 Kãs
1980
3 416 000 Kãs
1985
3 867 000 Kãs
1986
3 937 000 Kãs
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