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pûní, a to v hodnotû 45.000 Kãs.
Dal‰í oprava radnice byla provedena roku 1984, kdy
bylo vynaloÏeno 100.000 Kãs na obnovu stﬁechy
vãetnû krovÛ a vstupních dveﬁí.
Roku 1988 byla provedena oprava fasády budovy
v hodnotû 50.000 Kãs. Zaãátkem roku 1989 byla provedena oprava sociálního zaﬁízení v budovû v hodnotû
10.000 Kãs. Zamûstnanci OÚ spolu s p. Lud.
Jurkoviãem a Josefem Jurigou osadili roku 1996 budovu radnice nov˘mi okny. Dík této svépomoci byla
vyãlenûná ãástka 29.000 Kã dostaãující.

B

Roku 1998 byla zahájena generální oprava radnice.
Bûhem roku byl vydláÏdûn vstupní prostor a schody do
úﬁadovny, udûlány nové podlahy v zasedací síni
a schÛzové místnosti. Stavba budovy byla zabezpeãena
spádov˘mi obrubníky proti vlhkosti. Nová fasáda
v bílo-‰edé kombinaci barev byla dokonãena 6. srpna.
Celkovû se za rok 1998 proinvestovalo cca
1,500.000 Kã. Celou akci provedla stavební firma
Stavika Bﬁeclav. Okresní úﬁad pﬁispûl ãástkou
250.000 Kã, ministerstvo kultury 300.000 Kã. Radnice
se stala dÛstojnou a hezkou dominantou návsi na‰í
obce.

udova Obecního úﬁadu v Pavlovû byla postavena
novokﬁtûnci roku 1617.
Pod spoleãnou stﬁechou se v této dobû nacházel i obecní
hostinec a od roku 1740 do roku 1862 také ‰kola.
Vchodem z ulice, kter˘ vedl pﬁes malou tmavou
pﬁedsíÀ, se vcházelo do uãebny, vpravo pﬁes 4 schody
do obecního úﬁadu a vlevo do obecního hostince.
PÛda, která byla pﬁístupna z ulice Ïebﬁíkem, slouÏila
v letních mûsících velmi ãasto cestujícím k pﬁespání.
KdyÏ v noci 9. ãervna 1833 vypukl poÏár a 40 domÛ Peãetidla obce Pavlova
lehlo popelem, vyhoﬁela i budova radnice.
Z rozhodnutí tehdej‰ích obecních zastupitelÛ
byla obecní budova opût postavena.
V roce 1842 do‰lo k vût‰ím stavebním
úpravám této budovy.
KdyÏ 5. ledna 1900 v 18 hodin vypukl poÏár
v obecním hostinci, lehla budova opût popelem. PoÏár byl mohutn˘, hoﬁelo celkem
16 hodin, protoÏe na pÛdû bylo uloÏeno
30 fÛr sena.
K obnovû budovy do‰lo bezprostﬁednû po
poÏáru.
S rozsáhlou opravou radniãní budovy bylo
zapoãato v ãervnu roku 1947. Oprava budovy byla zadána firmû Ing. Stratila z Brna
s celkov˘m rozpoãtem 460.000 Kãs.
V kvûtnu 1948 byla generální oprava budovy
ukonãena, rozpoãet byl pﬁekroãen celkem
o 300.000 Kãs. Budova radnice doznala nápadnou zmûnu, vnitﬁek byl úplnû pﬁestavûn,
poﬁízena nová okna, nové podlahy, splachovací záchody a um˘várna.
Roku 1977 byla provedena generální oprava
elektroinstalace, vãetnû rekonstrukce vytáPeãetidlo obce Pavlova z roku 1575
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Nejstar‰í obecní peãetidlo z 15. stol., které se pouÏívalo do r. 1791
Symbol peãetního obrazce: Rostoucí vinn˘ keﬁ, kter˘
se nachází uprostﬁed peãetidla znázorÀuje vinaﬁství ve
zdej‰í obci. Dvû zkﬁíÏené ryby ve spodnûj‰í ãásti jsou
symbolem rybolovu v Dyji.

Peãetidlo obce Pavlova z roku 1576

Úãet za stavební práce ze dne 14. ledna 1791, opatﬁen˘
peãetidlem z 15. stol.
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Pod pojmem peãeÈ se rozumí otisk razidla s urãit˘m
charakteristick˘m znamením svého majitele, oti‰tûn˘
do hmoty schopné tento obraz trvale uchovat.
Peãetû nebyly vynálezem stﬁedovûku, znal je jiÏ starovûk. Starovûké peãetû plnily pﬁedev‰ím tﬁi základní
funkce: Ovûﬁovaly pravost písemností, uzavíráním
chránily jejich obsah pﬁed poru‰ením a koneãnû byly
také dÛkazem povûﬁení urãit˘ch jedincÛ, kteﬁí mûli
splnit nûjaké poslání. Tyto osoby se pak pﬁíslu‰nou peãetí prokazovaly. Vesnice získávaly od sv˘ch vrchností
právo pouÏívat peãetû pozdûji neÏ mûsta, ale moÏno
ﬁíci, Ïe v 18. století mûly svá peãetidla jiÏ v podstatû
v‰echny obce.

Od roku 1576 bylo v pouÏívání dal‰í peãetidlo s letopoãtem
nad ‰títem 1576. Opis v horním obvodu byl nezmûnûn.
Opis: X SIGILLUM POLAV X
Peãetidlo se pouÏívalo od r. 1576 do r. 1583
Velikost: 31 mm

Razítka

Nejstar‰í obecní peãetidlo Pavlova, které pochází z 15. století. V peãetním poli je uprostﬁed rostoucí vinn˘ keﬁ
s hrozny. Ve spodnûj‰í ãásti jsou dvû zkﬁíÏené ryby. Peãetní
pole je lemováno dvûma linkami, mezi nimiÏ je opis.
Opis: PALAVWER X IN X SIGIL
Doba pouÏívání: doloÏeno, Ïe se toto peãetidlo pouÏívalo aÏ
do roku 1791. Velikost: 21 mm

Obecní peãetidlo z roku 1575. V peãetním poli je ‰tít, ve
kterém je rostoucí vinn˘ keﬁ s hrozny. V prostﬁední ãásti je
vodorovnû poloÏena ryba. Nad ‰títem je letopoãet 1575.
Opis v horním obvodu není od peãetního pole oddûlen.
Opis: SIGILLVM POLAV
Doba pouÏívání: peãetidlo se pouÏívalo aÏ do roku 1848
Velikost: 31 mm
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1) Kovové razítko – ovál. V peãetním poli spoãívá renezanãní ‰tít, ve kterém je rostoucí vinn˘ keﬁ, kter˘
nese vlevo i vpravo vinn˘ list a hrozen. V prostﬁední
ãásti ‰títu je vodorovnû poloÏena ryba. Peãetní pole je
lemováno opisem.
Opis: BURGERMEISTERAMT POLLAU Mähren
Doba pouÏívání: od r. ? do roku 1929
Velikost: 29x34 mm
2) Souãasnû s pﬁedcházejícím razítkem se pouÏívalo
dal‰í oválné razítko. V razítkovém poli se nachází
stejn˘ ‰tít jako na pﬁedcházejícím razítku. Legenda ve
formû opisu je na vnûj‰í stranû lemována dvojitou
linkou.
Opis: BÜRGERMEISTERAMT POLLAU MÄHREN
Doba pouÏívání: od r. ? do roku 1929
Velikost: 30x35 mm
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8) Kulaté razítko. V peãetním poli je znak âSR. Opis
probíhá podél obvodu, lemovaného linkou.
Opis: MÍSTNÍ NÁRODNÍ V¯BOR V PAVLOVù
OKRES B¤ECLAV
Doba pouÏívání: 1960–1990. Velikost: 35 mm

3
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3) Dle naﬁízení ãesk˘ch úﬁadÛ bylo kolem roku 1930
zhotoveno razítko s ãesko-nûmeck˘m textem. V razítkovém poli se nacházel renezanãní ‰tít ve stejném provedení jako u pﬁedcházejících razítek. âesko-nûmeck˘
text ve formû opisu je na vnûj‰ím okraji lemován
jemnou dvoulinkou.
Opis: GEMEINDE POLLAU–OBEC PAVLOV
Doba pouÏívání: do roku 1938. Velikost: 33 mm
4) Po pﬁipojení k Nûmecké ﬁí‰i v ﬁíjnu 1938 se pouÏívalo jen na krátkou dobu provizorní razítko. Z pÛvodního razítka s nûmecko-ãesk˘m textem byl odstranûn
ãesk˘ text (Obec Pavlov)
Doba pouÏívání: od ﬁíjna 1938 do konce I. pololetí
1939
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5) Kulaté, jemnou linkou lemované razítko. V horní
polovinû razítka je opis, v dolní polovinû je vyobrazen
orel, kter˘ v drápech drÏí vûnec, ve kterém se nachází
hákov˘ kﬁíÏ.
Opis: GEMEINDE POLLAU LANDKREIS
NIKOLSBUR
Doba pouÏívání: od II. poloviny r. 1939 do dubna 1945
Velikost: 35 mm
6) Zcela stejné razítko, pouze men‰í formát.
Doba pouÏívání: od r. 1940–r. 1945
Velikost: 20 mm
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9) Kulaté razítko. Peãetní pole je lemováno linkou.
Uprostﬁed ‰tít se lvem. âást opisu podél horního obvodu. Dal‰í ãást opisu v dolní ãásti razítkového pole.
Opis: X OBECNÍ Ú¤AD X okr. Bﬁeclav PAVLOV
Doba pouÏívání: 1990 do IV. ãtvrtl. 1995
Velikost: 35 mm
10) Kulaté razítko. Peãetní pole je lemováno linkou.
Uprostﬁed ‰tít se lvem (dolní ãást ‰títu má ováln˘ tvar
a je bez v˘bûÏku). âást opisu podél horního obvodu.
Dal‰í ãást opisu v dolní ãásti razítkového pole.
Opis: X OBECNÍ Ú¤AD X okr. Bﬁeclav PAVLOV
Doba od IV. ãtvrtl. 1995. Velikost: 35 mm
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7) Kulaté razítko. Opis probíhá podél lemovaného obvodu. Dal‰í legenda je v razítkovém poli, kde je
uveden název obce a název politického okresu.
Opis: MÍSTNÍ NÁRODNÍ V¯BOR PAVLOV
pol. okres MIKULOV na Moravû
Doba pouÏívání: 1945–1960. Velikost: 32 mm

Stejné razítko jako pﬁedcházející, pouze jin˘ text.
Opis: X OBEC PAVLOV X okr. Bﬁeclav
Doba pouÏívání: od IV. ãtvrtl. 1995
Velikost: 35 mm
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Rychtáﬁi, purkmistﬁi a starostové
Obecního úﬁadu v Pavlovû:
Rok:
1644
1652
1682
1691
1703
1769
1788
1791
1793
1794
1797
1800
1805
1812
1813

jméno:
Petr Hueber
Tomá‰ Umblauff
Josef Kuska
Jan Reim
Jan Reim
Leopold Zissler
Franti‰ek Zissler
Franti‰ek Zissler
Jan Reim
Franti‰ek Kleiber
Ondﬁej Schmid
Michael Prötsch
OndﬁejS chmith
Cyril Wedl
Joseph Mannsbarth
Franti‰ek Gröll

funkce:
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
purkmistr
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ

1815
1820
1822
1824
1827
1829
1833
1836
1837
1841
1844
1846
1850

Cyril Philipp
Josef Folk
Josef Folk
Josef Schmidt
Josef Folk
Josef Schmidt
Franti‰ek Gröll
Josef Wedl
Josef Schmidt
Franti‰ek Gröll
Josef Wedl
Franti‰ek Gröll
Antonín Pretsch
Michael Pretsch
Josef Wedl
Antonín Pretsch

rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
purkmistr
rychtáﬁ
rychtáﬁ
purkmistr
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
rychtáﬁ
purkmistr

Po zru‰ení poddanství pﬁe‰la podle naﬁízení obec do samosprávy. Proto koncem roku 1850 byl zvolen
obecní v˘bor, kter˘ se skládal z 18 ãlenÛ. Z tûchto ãlenÛ byl zvolen starosta. Prvním svobodnû zvolen˘m starostou
byl Michael Schulz, kter˘ byl pﬁivítán hudbou a doprovázen do kostela.
rok:
1850–1860
1860–1877
1877–1879
1879–1893
1893–1895
1895–1896
1896–1902
1902–1910
1910–1911
1911–1919
1919–1923
1923–1927
1927–1931
1931–1932
1932–1938
1938–1945

jméno:
Michael Schulz
Antonín Wedl
Franti‰ek Folk
Jan Gröll
Vincenc Folk
Vilém Kramer
Josef Folk
Karel Folk
Antonín Zabel
Karel Folk
Franti‰ek Folk
Antonín Horák
Jan Schulz
Jan Folk
Ondﬁej Beierl
Richard Folk

1945–1946

Stanislav Prát
3. kvûtna se ohlásil u ruského majora Iljina,
kter˘ ho ustanovil zdej‰ím komisaﬁem
Kindermann
koncem kvûtna byl okresní správní komisí v Mikulovû
ustanoven komisaﬁem, po 14 dnech v‰ak z obce ode‰el
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1946–1948

1948–1950
1950
1950–1951
1951–1952
1952–1954
1954–1957
1957–1958
1958–1960
1960–1964
1964–1965
1965–1976
1976–1981
1981–1990
1990–1994
1995

Josef Hycl – komisaﬁ
Franti‰ek Benda – komisaﬁ od konce záﬁí do 16. ﬁíjna 1945, kdy byl zatãen
Jaroslav Jandák – komisaﬁ od 17. ﬁíjna 1945 do 4. prosince 1945.
Pro hrubé poru‰ení mravnosti byl zaãátkem prosince 1945 zatãen
Jan Kudláãek – komisaﬁ od 5. prosince 1945 do 25. kvûtna 1946
Rudolf Koneãek
od 26. kvûtna 1946 do února 1948.
Po únorov˘ch událostech pﬁedal úﬁad pﬁedsedy MNV do rukou obecního
tajemníka Placandy, kter˘ v této funkci zastupoval do konce dubna 1948
Antonín Hromádka – pﬁedseda
Josef Dekaﬁ – pﬁedseda, funkci pﬁevzal jen na krátkou dobu;
je‰tû téhoÏ roku byly volby
Franti‰ek ·ilinek – pﬁedseda do ledna 1951
Franti‰ek Zvonek – pﬁedseda od ledna 1951 do srpna 1952
Josef Skﬁíteck˘ – pﬁedseda od záﬁí 1952 do kvûtna 1954
Josef Dekaﬁ – pﬁedseda od kvûtna 1954 do kvûtna 1957
Josef Hlavenka – pﬁedseda od kvûtna 1957 do 20. listopadu 1958
Franti‰ek ·ilinek – pﬁedseda od 21. listopadu 1958 do ãervna 1960
Franti‰ek Dufka – pﬁedseda od ãervna 1960 do ãervna 1964
Stanislav Dobe‰ – pﬁedseda od ãervna 1964 do kvûtna 1965
Alois Bednáﬁ – pﬁedseda od kvûtna 1965 do ﬁíjna 1976
Zdenûk ·ilinek – pﬁedseda od ﬁíjna 1976 do ãervna 1981
Franti‰ek Weiss – pﬁedseda od ãervna 1981 do listopadu 1990
Milan Proke‰ – starosta od listopadu 1990 do prosince 1994
Vladimír Folt˘n – starosta od 1. ledna 1995 dosud

Po osvobození roku 1945 v oblastech, kde mûlo nûmecky mluvící obyvatelstvo pﬁevahu, neexistovaly národní v˘bory, ale je správní komise v ãele se jmenovan˘mi správními komisaﬁi. Teprve od voleb, které se uskuteãnily
v r. 1946 byly i zde národní v˘bory, v ãele s pﬁedsedou.
Od listopadov˘ch voleb roku 1990 je zvolen zastupitelstvem do ãela obce starosta.

Starostové Obecního úﬁadu v Pavlovû:

Antonín HROMÁDKA

Josef DEKA¤

Franti‰ek ·ILINEK
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Franti‰ek ZVONEK

Josef HLAVENKA

Franti‰ek DUFKA

Stanislav DOBE·

Alois BEDNÁ¤

Zdenûk ·ILINEK

Franti‰ek WEISS

Milan PROKE·

Vladimír FOLT¯N
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