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Dûjiny hﬁbitova

P

avlovsk˘ barokní hﬁbitov se pﬁipomíná jiÏ roku
1582. Jeho plocha ãiní cca 15 arÛ. Uvádí se, Ïe byl
slavnostnû vysvûcen 26. ãervna 1582 olomouck˘m
biskupem Stanislavem Pavlovsk˘m.

V kaÏdém rohu hﬁbitovní zdi byla pozdûji postavena
kulatá vûÏ. Roku 1893 byla na západní stranû vûÏ
zbourána a na jejím místû byla za 470 zlat˘ch postavena márnice. Vpravo od malé brány byla pak dodateãnû postavena je‰tû dal‰í vûÏ, do které byly uloÏeny
lebky z vykopaného morového hrobu z roku 1645.
VÏdy jedenkrát roãnû na Du‰iãky byla tato vûÏ otevﬁena. Kolem roku 1945 byly ve‰keré lebky uloÏeny do
zemû.
Roku 1921 byl na obecní náklady postaven na
zdej‰ím hﬁbitovû pomník padl˘m v letech 1914–1918,
kter˘ byl 1. kvûtna 1921 slavnostnû vysvûcen kanovníkem Mühlbergerem z Mikulova. Slavnost byla pﬁeru‰ena bouﬁkou, která se tehdy pﬁehnala Pavlovem.
V srpnu 1985 se sesula po vichﬁici hﬁbitovní zeì.
Oprava této zdi byla provedena v r. 1988 v hodnotû
100.000 Kãs.
Dal‰í opravy hﬁbitovní zdi a márnice byly provedeny
v r. 1989 a 1990.

Je nesnadné urãit, kde se do roku 1582 pohﬁbívalo.
Podle cestovní zprávy biskupa Pavlovského to bylo
místo „málo dÛstojné a vhodné“. Snad se pÛvodní
hﬁbitov nacházel na návsi, mezi kostelem a radnicí.
Není bez v˘znamu ani informace z roku 1609, kdy
byla z odkazu místního radního Jana Hofera a se
souhlasem jeho manÏelky postavena 18. ãervence
1609 prÛãelní zeì hﬁbitova s kazatelnou. Znamená to,
Ïe v té dobû nebyla ve vsi Ïádná kaple a celé pohﬁební
obﬁady se konaly na hﬁbitovû.

Medaile z roku 1585 – biskup Stanislav Pavlovsk˘,
kter˘ vysvûtil hﬁbitov v Pavlovû
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Pomník padl˘m (1935)

Pomník v devastovaném stavu (J. Maca, 1990)

Dûjiny hﬁbitova

Boãní vchod (J. Pavúãková, 1990)

Kulatá vûÏ barokního hﬁbitova v Pavlovû (1981)

Barokní hﬁbitov v Pavlovû (V. Vajay, 1990)
Socha sv. Jana Nepomuckého (V. Vajay, 1990)

Roku 1996 byla zahájena oprava pomníku padl˘m z 1. svûtové války. Opravu tohoto pomníku, kter˘ byl v letech
1945–1946 a pozdûji i zubem ãasu znaãnû zniãen, provedl
brnûnsk˘ restaurátor Dimitrij Neuwirth. PÛvodní nûmeãtí
obyvatelé Pavlova pﬁispûli na tuto opravu ãástkou
149.000 Kãs. (V. Vajay, bﬁezen 1997)
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Dûjiny hﬁbitova

Barokní hﬁbitov v Pavlovû – v pozadí Dûviãky
(V. Vajay, 1997)

Pomník po opravû (J. Maca, 1997)
Opraven˘ pomník byl 30. kvûtna 1997 slavnostnû vysvûcen
lednick˘m dûkanem Antonínem Landsmannem za pﬁítomnosti 82 pÛvodních pavlovsk˘ch nûmeck˘ch obãanÛ
(J. Maca, 1997)

Slavnostní bohosluÏbu celebrovali pﬁed vysvûcením dûkan
Antonín Landsmann a Franti‰ek Alexa, administrátor
z Rakvic (J. Maca, 1997)
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Hrobka Emanuela Bischofa
(V. Vajay, 1998)

Dûjiny hﬁbitova

Pomník Franti‰ka Josefa Pawlika
(V. Vajay, 1998)

Hrob manÏelÛ Damborsk˘ch
(V. Vajay, 1998)

Stavba rozsáhlého vodního díla Nové Ml˘ny vyÏádala pﬁemístûní sochy Jana Nepomuckého, která stávala u Mu‰ova. Tato socha, která je dílem Ignáce
Lengelachera, byla postavena pﬁed hﬁbitovem
v Pavlovû, vlevo od hlavní brány.
Na zdej‰ím hﬁbitovû je pochován komerãní rada, faráﬁ
a ãestn˘ obãan Pavlova EMANUEL BISCHOF.
Jako duchovní správce pÛsobil v Pavlovû od roku 1906
do roku 1937.
Dále je na hﬁbitovû pochován b˘val˘ obchodník
a ãestn˘ obãan Pavlova Franti‰ek Josef PAWLIK,
kter˘ roku 1876 zaloÏil spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Pavlovû. Zemﬁel ve vûku 79 let, 13. ãervence 1916.
K poslednímu spánku do podpálavské zemû barokního
hﬁbitova v Pavlovû „v nûmÏ víno Ïivota je stoãeno“,
jak napsal Jan Skácel, byla také uloÏena Marie
DAMBORSKÁ, uãitelka a oblíbená spisovatelka,
kterou pﬁed desetiletím poznaly dûti v UÏhorodû,
v Dolních Dunajovicích a pozdûji pﬁi jejích zástupech
i dûti v Pavlovû. Vinorod˘ kraj kolem Pavlovsk˘ch
vrchÛ je jevi‰tûm jejích knih Sluneãná ves, Staﬁí lidé,
BoÏí vinohrad a mnoh˘ch dal‰ích, po kter˘ch i dnes
sáhnou pamûtníci do sv˘ch knihoven. Sl˘chali jsme
téÏ její hlas v rozhlase, v populárním cyklu „Staﬁenka
Damborská vypráví“. Pamûtníci také vzpomínají na lidovou zpûvohru Orfánus, kterou podle její povídky napsal Fano‰ Mikuleck˘.
Tato oblíbená „staﬁenka Damborská“, která bydlela
od roku 1958 do roku 1983 v Pavlovû na faﬁe, zemﬁela
14. kvûtna 1990 v domovû dÛchodcÛ v âerné Hoﬁe ve
vûku 95 let.

Staﬁenka Damborská

Jen Ïelezn˘ kﬁíÏ zdobí její nenápadn˘ hrob v Pavlovû,
kter˘ sdílí se sv˘m manÏelem Dominikem.
BoÏí muka
Mezi v˘znamné prvky drobné lidové architektury dotváﬁející ráz zdej‰í krajiny patﬁí boÏí muka. Jejich nejãastûj‰ím typem je pilíﬁová, zpravidla ãtyﬁboká, zdûná
stavba z kamene nebo cihel, v horní ãásti s v˘klenky
pro obrázky.
Stﬁechy boÏích muk b˘vají kryty cihlami, ta‰kami, pﬁípadnû prejzy. BoÏí muka se u nás stavûla od stﬁedovûku aÏ do 19. století u kﬁiÏovatek lesních a polních
cest a silnic, ale i ve volné krajinû.
V katastru Pavlova se nám
z pûti blíÏe nedatovan˘ch
boÏích muk zachovaly
ãtyﬁi. Pátá, která se nacházela pod Dûviãkami,
v blízkosti lomu byla roku
1962 strÏena pásov˘m
traktorem.

BoÏí muka pod Dûviãkami v blízkosti lomu, která byla
roku 1962 strÏena pásov˘m traktorem
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Dûjiny hﬁbitova

Po roce 1995 byla pﬁemístûna nûkolik metrÛ od
silnice do pole .(V. Vajay, 2000)
BoÏí muka u silnice Milovice–Pavlov
(J. Maca, 1980)

BoÏí muka na úseku 19

BoÏí muka na úseku Sahara
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