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Plán PAVLOVA (z roku 1945)
(staré ãíslování domÛ)
zbouráno od roku 1945 do r. 1965
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Osídlené domy v Pavlovû.
staré ãp.:
nové ãp.:
1
26
2
25
5
24
6
23
7
22
8
21
9
zbouráno
12
32
13
33
15
34
16
35
19
36
20
37
21
38
24
39
25
40
26
41
28
42
31
zbouráno
32
zbouráno
42
145
44
147
46
148
51
150
57
152
59
zbouráno
60
47
71
44
72
zbouráno
73
zbouráno
76
45
77
46
79
zbouráno
80
48
81
49
82
50
83
51
84
52
85
53
86
54
87
55
88
56
89
57
90
58
91
59
92
60
93
61
94
62
96
63
98
zbouráno
99
zbouráno
100
65

jméno osídlence:
Sadílek Jan
·ilinek Jaroslav
Thuiner Jan
Be‰Èák Jan
Kocourková Adéla
Závada Benedikt
Ne‰kodová Franti‰ka
Zemek Franti‰ek
·ilinek Franti‰ek
Ne‰por Michal
Urbánková ·tûpánka
Hrabal Franti‰ek
Hasala Jaroslav
Chramostová Marie
Padalík Oto
Novák Karel
·tach Josef
MaÀák Jan
Franta Josef
Pleva Ladislav
Hamer‰míd Adolf
Kellner Ondﬁej
Folková Franti‰ka
Springer Jakub
Snopek Julius
HloÏková Marie
Veãerka Rudolf
Michalãík Franti‰ek
Chvátel Bohumil
MaÀák Vladimír
Juriga Jan
Bednáﬁ Alois
Chrástek Jan
Marti‰ Karel
Hru‰ka Rudolf
Ra‰ka Alois
Padalík Franti‰ek
MaÀák Jan
Vala Václav
Marada Franti‰ek
Folt˘n Rudolf
Anto‰ Petr
Padalík Antonín
Kratochvíl Jaroslav
Juﬁiãka Bohumil
Kundera Antonín
Strapina Franti‰ek
·vrãek ·tûpán
PapeÏ Fridolín
Chramosta Antonín
Koneãek Rudolf
Stanûk ·tûpán

pÛvodní bydli‰tû:
Nûmãiãky
Ratí‰kovice
starousedlík
Tvrdonice
Studnice
Ostrava
Holice u Olomouce
Staroviãky
Ratí‰kovice
Tvrdonice
Ratí‰kovice
OstroÏská Nová Ves
·ardice
·ardice
·ardice
Drnovice
Pozdûchov
Bﬁezová
Tuãapy
Bylnice
Brtnice u Jihlavy
starousedlík
starousedliãka
starousedlík
Tû‰ice
Kunovice
Kunovice
Lopeník
Vacenovice
Bﬁezová
Lopeník
Vlachova Lhota
·ardice
Zdûchov
T˘nec
Vlachova Lhota
·ardice
Bﬁezová
Skoronice
Ratí‰kovice
Ratí‰kovice
Ratí‰kovice
Staré Mûsto
Zlámanec
V˘‰kovec
Ratí‰kovice
Lopeník
KnûÏdub
Vracov
·ardice
Tû‰ice
Velké Pavlovice
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103
104
105
106
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
140
145
146
147
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
164
165
169
171
174
180
182
187
188
193
197
204
210
211
212
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66
zbouráno
67
zbouráno
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
zbouráno
zbouráno
119
zbouráno
95
93
20
zbouráno
18
17
16
15
14
13
11
zbouráno
117
116
zbouráno
zbouráno
zbouráno
100
89
158
154
159
27
zbouráno
94
122
123

Staník Vincenc
âechmánek Franti‰ek
Loucká Franti‰ka
Ry‰ánek Josef
Jeﬁábek Franti‰ek
Stanûk Jan
Zvonek Franti‰ek
Topolansk˘ Ludvík
BlaÏej Jakub
Dekaﬁ Josef
Hanák Rudolf
Petﬁík Vladimír
Kudláãek Jan
Dohnal ·tûpán
KuÀák Bohumil
Dohnaly Vlastislav
·toudek Jiﬁí
·tevulják Tomá‰
farní budova
Kovaãík Josef
Padalík Josef
‰kolní budova
Folt˘n Matûj
Hrbáãek Franti‰ek
Novák Alois
Chyba Jan
Juriga Josef
Chludil Jakub
Bená‰ek Václav
Kratochvíl Vladimír
·toudek Jan
Uherek Jan
Prát Hynek
Pavlík Franti‰ek
Polá‰ek Augustin
Benda Franti‰ek
Folt˘n Antonín
ÎáÏo Jan
zadní ãást mateﬁské ‰koly
âíÏek Rudolf
Nûmãick˘ Franti‰ek
Novotná Adéla
Riedl Jan
Kr‰ka Josef
Luká‰ Karel
Povoln˘ Jaroslav
Benáãková Franti‰ka
Nevﬁivá Barbora
Kolísek Cyril
Vesel˘ Stanislav
Benáãek Rostislav
Zlámal Franti‰ek
Halas Demeter
âíÏek Josef

Bzenec
Kunovice
Bylnice
Kunovice
·ardice
Vlachova Lhota
Louãka
starousedlík
T˘nec
Ratí‰kovice
Boﬁetice
Bzenec
Oslavany
DubÀany
Zdûchov
DubÀany
Ponûtice
Vítanová – Slovensko
·ardice
·ardice
Ratí‰kovice
Zdûchov
Drnova
Hájek u Ti‰nova
Lopeník
·ardice
Dolní Bojanovice
Luhaãovice
âtyﬁi Dvory
neuvedeno
Staroviãky
KnûÏdub
Bﬁezová
·akvice
·ardice
Ober Rohrbach-Rakousko
Bzenec
Kunovice
·akvice
·ardice
Kostelec u Kyjova
Kobylí
Klobouky u Brna
Dolní Bojanovice
Kunovice
Kunovice
Neubuz
Dolní Bojanovice
Tvrdonice
DruÏov
Bzenec
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215
216
222
224
226
230
242
143
244
249
250
252
253
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
284
285
287
288
289
291
292
293
295
296
297
300
301

124
131
zbouráno
144
149
155
101
92
127
96
99
132
133
157
zbouráno
114
113
8
7
6
5
28
98
29
128
129
130
105
112
111
110
109
108
107
2
1
9
102
97
4
104
106
134
138
137
125
3
139
30
12

Sláma Josef
Dubeck˘ Gustav
Huspenina Antonín
Christ Antonín
Ducháãková Franti‰ka
Schulz Josef
Preget Antonín
Jeﬁábková Anastazie
·i‰mová Anna
Michalãík Franti‰ek
Dulinek ·tûpán
Zemánek Vojtûch
Folt˘n Josef
Veãerka Franti‰ek
·ilinek Antonín
Malinki ·tûpán
âíÏek Franti‰ek
Pﬁíkazsk˘ Jan
Hromádka Antonín
Juriga Josef
Urbanec Franti‰ek
Dobe‰ Stanislav
Michna Antonín
Fiala Tomá‰
Benáãek Vít
Strapina Josef
Juriga Josef
Vacenovsk˘ Josef
Scherzer Franti‰ek
Rybeck˘ Franti‰ek
Bednáﬁ Jan
âervinka Jakub
Kovaﬁík Karel
Ne‰por Gabriel
Beck Jan
Berger Augustin
Vráblíková Anna
Jeﬁábek Michal
Va‰íãek Antonín
Sáck˘ Jakub
Placanda Vladimír
Horáãek Tomá‰
Hnilica Jan
Veãerka Jaroslav
Macek Franti‰ek
Králík Josef
Bacherová Josefa
Rychtáﬁ Antonín
Hycl Josef
Schneider Edwin

Raãín
Kopãany
Kunovice
starousedlík
Bzenec
starousedlík
starousedlík
·ardice
Bzenec
Lopeník
Lopeník
Ratí‰kovice
Ratí‰kovice
Kunovice
Ratí‰kovice
Mal˘ Dechene‰
Bzenec
·ardice
Raãín
Lopeník
Lopeník
Ratí‰kovice
Kobylí
Îatãany
Dolní Bojanovice
Lopeník
Lopeník
Ratí‰kovice
starousedlík
Rohatec
Vlachova Lhota
Mile‰ovice
Ratí‰kovice
Moravská Nová Ves
starousedlík
starousedlík
Lopeník
·ardice
T˘nec
·ardice
BrÈová
Velké Pavlovice
Jasenná
Kunovice
Oslavany
Lopeník
starousedliãka
Vranovice
Velké Pavlovice
starousedlík

Kronika obce Pavlov / 43

Pavlov od r. 1945, osídlování ãesk˘mi obãany

Dûviãky Rudolf Jelínek, 1900

1945

3. kvûtna pﬁi‰el do Pavlova první ãesk˘ osídlenec Stanislav Prát z Velk˘ch Pavlovic.
Ohlásil se u ruského majora Iljanova, kter˘
Práta ustanovil zdej‰ím komisaﬁem a povûﬁil
ho ﬁízením obce po stránce politické, hospodáﬁské a také osídlováním obce ãesk˘mi
lidmi. âe‰i pﬁi‰li do Pavlova jiÏ zaãátkem
kvûtna.
7. kvûtna pﬁijeli Josef Hycl a Tomá‰ Horáãek,
krajané Prátovi. Vystûhovali ãást NûmcÛ
z obce. Ku pomoci pﬁi‰li Oldﬁich Lang a Jan
Pazdersk˘ z Ivánû. Organizovali dal‰í odsun
NûmcÛ. Na schÛzi v budovû místní ‰koly byl
zvolen první NÁRODNÍ V¯BOR, kter˘ ale
nadﬁízen˘ úﬁad neuznal. Byla utvoﬁena tﬁíãlenná správní komise, pﬁedsedou byl jmenován Josef Hycl, místopﬁedsedou Franti‰ek
Pﬁibyl a zásobování vedl Tomá‰ Horáãek.
Utvoﬁila se rolnická a hospodáﬁská komise.
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Rolnická komise se skládala z tûchto ãlenÛ:
Antonín Hromádka – pﬁedseda
Augustin Polá‰ek – jednatel
Petr Vacenovsk˘ – pokladník
Hospodáﬁská komise se skládala z tûchto ãlenÛ:
Vlastislav Dohnal – pﬁedseda
Petr Vacenovsk˘ – místopﬁedseda
Petr Anto‰ – jednatel.
Zdenûk Strapina byl prvním ãesk˘m obãanem, kter˘ se
narodil 17. ãervna v Pavlovû.
12. ãervence zaloÏil Rudolf MachÛ
VINA¤SKÉ DRUÎSTVO, pﬁedsedou byl
zvolen Franti‰ek Benda.
3. záﬁí byla slavnostnû otevﬁena místní obecná
‰kola, ve funkci ﬁídícího uãitele byl Karel
Prokop.
20. záﬁí pﬁi‰el první ãesk˘ knûz Antonín
Bradáã.
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1946

1947

V ãp. 59 spravoval obchod Bohumil Juﬁiãka,
v ãp. 36 vedla obchod Marie Hanáková.
16. ﬁíjna bylo zahájeno vyuãování v mateﬁské
‰kole. DÛm byl pozdûji zbourán, stál mezi
domy ãp. 114 a ãp. 115. První uãitelkou mateﬁské ‰koly byla Ema Leebová.
První sÀatek z ãesk˘ch osídlencÛ uzavﬁeli 20.
ﬁíjna v Pavlovû Tomá‰ ·tevulják a BoÏena
Vybíhalová.
Tajemníkem obecního úﬁadu byl ustanoven
Rudolf Hru‰ka, dÛchodce.
27. listopadu byla ustavena místní ‰kolní rada.
Pﬁedsedou byl zvolen ﬁídící uãitel Karel
Prokop, jednatelem Tomá‰ Fiala (zdej‰í uãitel)
a pokladníkem Franti‰ek Zvonek;
14. dubna byl ustanoven vedoucím DVP
(DruÏstevní vinaﬁské podniky) v Pavlovû
Benedikt Závada.
25. ãervence pﬁi‰la do Pavlova první ãeská porodní asistentka Anna Folt˘nová.
V srpnu se stal vedoucím KONSUMU
Franti‰ek Hrabal, kter˘ pﬁi‰el z OstroÏské
Nové Vsi.
Na sklonku roku byl ustaven v místû honební
v˘bor. Jeho pﬁedsedou byl zvolen Josef Pojar,
mysliveck˘m hospodáﬁem Vladimír Placanda.
Zdej‰í NÁRODNÍ V¯BOR zajistil obecnímu
tajemníkovi domek, 2 mûﬁice vinohradu
a 1.500 Kãs poãáteãní odmûny za mûsíc.
Dne 26. kvûtna byl zvolen pﬁedsedou rolnické
komise Franti‰ek ·ilinek. V dobû jeho pﬁedsednictví byla v˘mûra katastru zdej‰í obce
830 ha polí, 108 ha vinic a 129 ha luk. PÛda
byla v této dobû jiÏ úplnû rozdûlena osídlencÛm. Obci Milovicím bylo pﬁepu‰tûno
29 ha pÛdy.
Honitba byla pronajata MVDr. Vlãkovi z Brna
na 9 let za roãní poplatek 4.500 Kãs;
v lednu vy‰el nov˘ mysliveck˘ zákon, podle
kterého mÛÏe honitbu pronajímat jen spoleãnost. Smlouva s MVDr. Vlãkem byla proto
zru‰ena a honitba byla pronajata zdej‰í myslivecké spoleãnosti. Mysliveck˘m hospodáﬁem
byl opût zvolen Vladimír Placanda.
V polovinû bﬁezna pﬁi‰li do Pavlova úﬁedníci,
aby provedli ve zdej‰í obci scelování pÛdy.
Scelování bylo ukonãeno 8. prosince. PÛda
byla rozdûlena na bonitu I., II., III. Usedlíci
byli rovnomûrnû podûleni, nejvût‰í v˘mûru
13 ha byla pﬁidûlena s pﬁednostním právem

1948

1949

1950

1951

1952

Tomá‰i ·tevuljákovi. Na jiné usedlosti pﬁipadlo 6 aÏ 8 ha, na rodinné domky 0,5 ha.
V ãervnu bylo zapoãato s rozsáhlou opravou
radniãní budovy.
TéhoÏ roku byl zﬁízen místní rozhlas, náklady
ãinily 120.000 Kãs. Celková ãástka byla uhrazena z prodeje hroznÛ darovan˘ch zdej‰ími
obãany.
Zvon z roku 1691, kter˘ byl koncem druhé
svûtové války odvezen a kter˘ jiÏ nebyl roztaven, byl do Pavlova navrácen a 16. listopadu
slavnostnû zavû‰en.
Koncem roku pﬁi‰el nov˘ knûz, d.p. Vladimír
PetrÛ;
20. dubna byla v na‰í obci zaloÏena organizace SâSP (SVAZ âESKOSLOVENSKOSOVùTSKÉHO P¤ÁTELSTVÍ), prvním
pﬁedsedou byl Fridolín PapeÏ.
1. záﬁí byl zaloÏen pﬁípravn˘ v˘bor SOKOLA;
19. ledna byla ustavena jednota SOKOL a do
ãela zvolen Tomá‰ Horáãek.
4. ãervna byla dána do provozu první elektrická praãka v obci, která byla poﬁízena
darem ministerstva zemûdûlství. Byla umístûna v ãp. 8 (staré ãíslování, nyní ãp. 21).
Koncem záﬁí ustavil Antonín Hromádka, pﬁedseda MNV, pﬁípravn˘ v˘bor jednotného
zemûdûlského druÏstva. Tento v˘bor nebyl
úﬁednû uznán. Teprve pﬁípravn˘ v˘bor v ãele
s Franti‰kem ·ilinkem byl schválen
a vybídnut k ãinnosti;
jednotné zemûdûlské druÏstvo zapoãalo svou
ãinnost s 26 ãleny.
·kola byla v tomto roce roz‰íﬁena na trojtﬁídku.
Bûhem roku bylo zavedeno lep‰í autobusové
spojení s Mikulovem a se ·akvicemi.
Nynûj‰í vodovod nestaãí spotﬁebû vody
v obci. Na lukách u Dyje bylo provedeno
6 vrtÛ za úãelem získání dobré pitné vody.
Vodovod byl pﬁipojen na 3. sondu;
v budovû mateﬁské ‰koly byl zﬁízen Î≈OV¯
ÚTULEK.
Akãní v˘bor za vedení pﬁedsedy Fridolína
PapeÏe a jednatele Jana ·imka rozhodl na jaﬁe
vyhostit ze zdej‰í obce ·tûpánku Urbánkovou
pro reakãní ãinnost její a hlavnû jejích dûtí;
1. záﬁí byl z funkce tajemníka obce odvolán
Vladimír Placanda a byl pﬁeﬁazen do v˘roby.
Do funkce tajemníka nastoupil Stanislav
Dobe‰.

Kronika obce Pavlov / 45

Pavlov od r. 1945, osídlování ãesk˘mi obãany

1953

1954

1955

1956

1957

K 1. záﬁí byl na vlastní Ïádost pﬁeloÏen zdej‰í
ﬁídící uãitel Karel Prokop do Tachovic v âechách. Pﬁedal vedení ‰koly uãiteli Líbalovi,
kter˘ tuto funkci vykonával do 1. listopadu.
V tento den pﬁevzal správu ‰koly uãitel Tomá‰
Fiala.
Myslivecká spoleãnost uvádí, Ïe v tomto roce
bylo uloveno 50 zajícÛ, 25 baÏantÛ a 5 kusÛ
zvûﬁe srnãí. ·kodné zvûﬁe bylo zahubeno
50 kusÛ. Velkou zásluhu o zmen‰ení stavu
li‰ek má ãlen myslivecké spoleãnosti
Franti‰ek Benda, kter˘ v roce 1952 zastﬁelil
18 li‰ek;
1. ãervna byly zru‰eny potravinové lístky.
Byla provedena mûnová reforma, mzdy byly
upraveny 1:5;
O Ïních bylo zaloÏeno deta‰ované zdravotní
stﬁedisko, dojíÏdí lékaﬁ z Mikulova – MUDr.
Jaroslav Martinek. Ordinuje zde 2x t˘dnû.
Probûhly volby do MNV, kter˘ch se zúãastnilo 434 voliãÛ. Pﬁedsedou se stal Josef Dekaﬁ.
Na zaãátku roku vystoupilo z JZD 24 rodin.
ZÛstalo 74 ãlenÛ, v˘mûra orné pÛdy ãinila 155
ha, luk 98 ha a vinic 37 ha.
1. srpna nastoupil nov˘ knûz Rudolf Dvoﬁák,
kter˘ byl od svého pﬁíchodu ãinn˘ v kultuﬁe
a osvûtové besedû a nacviãil 5 divadelních
her. Byl také v˘born˘m taneãníkem;
byla provedena venkovní oprava kostela nákladem 13.000 Kãs, tento obnos byl uhrazen
z darÛ vûﬁících.
10. bﬁezna vyhoﬁela stodola u Fridolína
PapeÏe, shoﬁelo 5 fÛr slámy a 2 vozy;
4. bﬁezna se pﬁehnala Pavlovem velká vichﬁice, která zpÛsobila mnoho ‰kod, strhla ãást
kostelní stﬁechy.
5. záﬁí zaãala generální oprava ‰koly.
Velkou ‰kodu utrpûlo JZD poÏárem stohu, kde
bylo 38 ha slámy. OheÀ vznikl z neopatrnosti,
odhozením hoﬁícího nedopalku cigarety;
19. kvûtna byly volby do MNV, navrÏeno bylo
12 kandidátÛ:
Stanislav Dobe‰
Josef Dekaﬁ
Franti‰ek Zemek
Franti‰ek Jeﬁábek
Franti‰ek Hrabal
Marie ¤íhová
Josef Hlavenka
Antonín Huspenina
Franti‰ek ·ilinek
Franti‰ka Zemánková
BoÏena Padalíková
Franti‰ek Dufka
Na ustavující schÛzi byl zvolen pﬁedsedou
Josef Hlavenka a tajemníkem Stanislav Dobe‰.

Kronika obce Pavlov / 46

1958

1959

1960

1961

1962

Koncem roku byla dokonãena generální
oprava ‰koly, náklady ãinily 150.000 Kãs.
Byla zaloÏena skupina âSâK – poãet ãlenÛ 41
– pﬁedsedkynû Marie ¤íhová;
15. ãervna byl slavnostnû odhalen pomník
Rudé armády.
8. záﬁí zaãal reÏisér Helge natáãet v na‰í obci
film VELKÁ SAMOTA.
V obci byly vydány první vesnické noviny.
1. listopadu se odstûhoval z na‰í obce knûz
Rudolf Dvoﬁák. Nov˘ knûz Josef Dvoﬁák
bydlí v Klentnici. Do uprázdnûné fary se nastûhoval do pﬁízemí Josef Skﬁíteck˘ s rodinou
a do I. poschodí Dominik Damborsk˘ s manÏelkou (uãitelka a spisovatelka);
bylo pﬁikroãeno k demoliãní akci, pﬁi níÏ byla
srovnána se zemí velká ãást domÛ.
V tomto roce do‰lo také k pﬁeãíslování domÛ,
ze 301 ãp. zÛstalo jen 159.
22. listopadu slavili zlatou svatbu manÏelé
Rychtáﬁovi;
tento rok byl velmi ru‰n˘ v celostátním mûﬁítku – byly to:
volby do místního národního v˘boru,
utvoﬁení nov˘ch okresÛ
spartakiáda.
12. ãervna se konaly volby do MNV, volilo se
16 poslancÛ: Stanislav Dobe‰, Jiﬁina
Urbancová, Franti‰ek Zemek, Antonín
Michna, Franti‰ek Michalãík, Zdenûk ·ilinek,
Anna Kovaﬁíková, Franti‰ek Hrabal, Alois
Bednáﬁ, Karla Bednáﬁová, Antonín Kabela,
Josef Dekaﬁ, Franti‰ek Dufka, Marie ¤íhová,
Franti‰ka Zemánková a Bigasová. Ze 16 kandidátÛ bylo 7 ãlenÛ KSâ. Volilo 364 voliãÛ,
pﬁedsedou byl zvolen Franti‰ek Dufka, tajemníkem Stanislav Dobe‰.
Od 3. do 5. ãervna probûhla v Praze celostátní
SPARTAKIÁDA. Z na‰í obce cviãilo 12 dospûl˘ch a 4 star‰í Ïáci.
Na‰ím okresním mûstem se stala Bﬁeclav. Ná‰
nov˘ okres má 120.000 obyvatel, jeho rozloha
je 114.000 ha pÛdy, z toho 87.000 ha pÛdy
zemûdûlské. Je v nûm zaﬁazeno 83 obcí;
tûlov˘chovná jednota SOKOL Pavlov má 120
ãlenÛ vãetnû mládeÏe, vykazují dobrou ãinnost;
krutá zima a nedostatek uhlí trápily obãany
v tomto roce.
Pod Dûviãkami byla strÏena pásov˘m trak-
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1963
1964

1965

1966
1967

1968

torem památná boÏí muka, která byla zároveÀ
orientaãním bodem.
JZD vlastnilo 38 koní, které tohoto roku odprodalo a nahradilo traktory;
VINA¤SKÉ ZÁVODY zpracovaly letos 20
vagonÛ hroznÛ;
byly volby do MNV, celou pﬁípravu voleb ﬁídila základní organizace KSâ. Také pﬁi ustavujícím zasedání MNV byla uplatnûna vedoucí úloha strany. Z 18 ãlenÛ – poslancÛ zvolen˘ch do MNV je 8 ãlenÛ KSâ. Pﬁedsedou
MNV byl zvolen Stanislav Dobe‰.
Bylo zbudováno 52 metrÛ kanalizace od radnice k pomníku RA, náklady ãinily 9.800 Kãs.
Dále byla provedena oprava zasedací sínû
v budovû radnice za 8.400 Kãs.
Prázdné domy a také polozbory nad sklepy
jsou prodány jako chaty zájemcÛm z Brna
a Bﬁeclavi.
Nenápadnû bylo zdraÏeno nûkolik potravin
a jiné produkty;
28. kvûtna sloÏil slib novû zvolen˘ pﬁedseda
MNV Alois Bednáﬁ.
Byl dokonãen dláÏdûn˘ chodník od JZD aÏ
k radnici a zaãaly naváÏky k nové asfaltové
silnici.
Zaãala stavba nové samoobsluhy.
Byla provedena oprava ‰koly.
Tohoto roku byla provedena oprava mateﬁské
‰koly, náklady ãinily 536.000 Kãs.
byl slavnostnû zahájen prodej v nové SAMOOBSLUZE;
na dolní polovinû obce byly zaloÏeny podél
dláÏdûného chodníku kvûtinové pásy. Za
okrasné keﬁe vydala obec 7.500 Kãs.
Dále byla provedena kanalizace stﬁedem obce,
která si vyÏádala 332.000 Kãs.
Byl opraven hﬁbitov.
V tomto roce bylo promítnuto 163 filmÛ s 243
pﬁedstaveními. Poãet náv‰tûvníku 11.112.
Pavlovské kino patﬁilo mezi nejúspû‰nûj‰í na
okrese. Vedoucím kina je Antonín Kabela, ﬁeditel zdej‰í ‰koly;
celostátní událost – 21. srpna je ná‰ stát obsazen vojsky VAR·AVSKÉ SMLOUVY – obsazení se zúãastnila vojska Sovûtského svazu,
Maìarska, Nûmecké demokratické republiky
a Polska.
Pokraãovaly kanalizaãní práce v obci.
Zaãátkem roku byla provedena kolaudace ma-

teﬁské ‰koly a zemûdûlského útulku.
Od 1. záﬁí jsou na ‰kolách zavedeny volné soboty.
Byla zﬁízena autobusová zastávka ve stﬁedu
obce – u budovy radnice. Byl zaveden pﬁím˘
spoj Pavlov–Mikulov pﬁes Klentnici.
Bûhem roku bylo zavedeno osm ústﬁedních
nebo etáÏov˘ch topení a 23 plynov˘ch pﬁípojek na propan-butan. V˘mûna plynov˘ch
bomb se od této doby provádí pravidelnû
2x za mûsíc v obci, cena za v˘mûnu bomby
ãiní 24 Kãs;
1969 kanalizace a komunikace v âeské ulici si vyÏádala celkem 1,255.000 Kãs;
1970–1971 pokraãovaly kanalizaãní a komunikaãní
práce v obci, a to v Milovické ulici.
1. prosince 1970 se uskuteãnilo sãítání lidu,
domÛ a bytÛ. Pavlov vykazuje celkem 159
domÛ, z toho 131 obytn˘ch, 19 rekreaãních
chat a 9 veﬁejn˘ch budov.
Poãet obyvatel 527.
Vykázáno 55 plynov˘ch pﬁípojek, 26 ústﬁedních a etáÏov˘ch topení, 33 koupelov˘ch ohﬁívaãÛ, 24 automobilÛ, rozhlasové a televizní
pﬁijímaãe témûﬁ v kaÏdém domû.
26. a 27. listopadu 1971 byly volby do MNV.
Poãet odevzdan˘ch hlasovacích lístkÛ 326.
Zvoleno bylo 13 poslancÛ, pﬁedsedou MNV
se opût stal Alois Bednáﬁ;
1972 bylo zapoãato s v˘stavbou sportovního hﬁi‰tû.
Tohoto roku bylo dokonãeno v˘bojkové
osvûtlení v obci, náklady ãinily 31.500 Kãs.
Stále je‰tû pokraãovaly kanalizaãní a komunikaãní práce v obci.
V ãervenci do‰lo v prÛbûhu t˘dne dvakrát
k prÛtrÏi mraãen s krupobitím. Byly zaznamenány ‰kody nejen na zemûdûlsk˘ch kulturách,
do‰lo i k vytopení bytÛ a vinn˘ch sklepÛ.
Josef Mikulá‰ek v ãp. 112 mûl v bytû 30 cm
nánosu bláta;
1973 byla provedena oprava kostela, náklady ãinily
celkem 50.000 Kãs.
JZD ukonãilo v˘stavbu první ãtyﬁblokovky
v obci.
V prosinci byla úspû‰ná beseda pro dÛchodce
ve starém kinosále. Se‰lo se 90 dÛchodcÛ;
1974 byla zahájena stavba víceúãelového sálu. Dále
byla provedena oprava kostelní vûÏe, finanãní
náklady ãinily 63.545 Kãs.
1. ãervence do‰lo k rozdûlení vesnické organi-
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1976

1977

1978

zace KSâ, a to na závodní a vesnickou.
Pﬁedsedou vesnické organizace byl zvolen Jan
Juriga z ãp. 45, pﬁedsedou závodní organizace
Franti‰ek Oplu‰til z ãp. 106;
v listopadu byla zahájena generální oprava
‰koly.
Byla provedena venkovní fasáda kostela
v hodnotû 24.101 Kãs.
Dne 21. bﬁezna byla zapoãata v˘stavba
NOVOML¯NSKÉ P¤EHRADY;
byl zaloÏen KLUB ZAHRÁDKÁ¤Ò.
9. ﬁíjna byl slavnostnû otevﬁen KULTURNÍ
DÒM.
22. a 23. ﬁíjna probûhly volby do zastupitelsk˘ch orgánÛ. Odvolilo 328 voliãÛ. Zvoleno
bylo 15 poslancÛ, z toho 9 ãlenÛ KSâ.
Pﬁedsedou MNV byl zvolen Zdenûk ·ilinek
z domu ãp. 33, tajemníkem MVDr. Milo‰
Svoboda, místopﬁedsedou Vilém Topolansk˘
a ãleny rady Alois Zemánek, Ladislav Juriga,
Franti‰ka Dolinayová a Marta Marti‰ová.
Závodní organizace KSâ ve zdej‰ím JZD
mûla v roce 1976 celkem 57 ãlenÛ a 15 kandidátÛ. V organizovanosti se zaﬁadila na první
místo v okrese;
nákladem 92.000 Kãs byl roz‰íﬁen vodovod
v Klentnické ulici.
Byla provedena generální oprava elektroinstalace v budovû Místního národního v˘boru,
vãetnû rekonstrukce vytápûní, náklady ãinily
45.000 Kãs.
Od 1. záﬁí byla v Pavlovû zru‰ena ‰kola.
MládeÏ uspoﬁádala tradiãní krojované hody,
které byly prvnû v mûsíci srpnu místo v listopadu.
Vzácn˘m hostem na‰í obce byl pplk.
Oldﬁich Pelãák, kter˘ byl pﬁipraven spolu
s Vladimírem Remkem na let do vesmíru (je
to bratr Ing. Kr‰kové).
Za zmínku stojí, Ïe v obci je pouze jeden kÛÀ,
a to u Franti‰ka Urbance v ãp. 5.
Z celkového poãtu 512 obyvatel je 102 dÛchodcÛ, kter˘m je mûsíãnû vypláceno 90.836
Kãs;
uskuteãnila se první v˘stava obrazÛ pod názvem „PAVLOV V DÍLE RUDOLFA
GAJDO·E“.
Byla provedena generální oprava místního
rozhlasu nákladem 160.000 Kãs.
V celé republice byla zavedena v po‰tovním
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styku smûrovací ãísla, na‰e obec má ãíslo po‰tovního úﬁadu Bﬁeclav 2, t.j. 690 02.
V tomto roce se ãlenové POÎÁRNÍ
OCHRANY zúãastnili tﬁí zásahÛ u poÏárÛ
v obci.
Ke konci roku mûla obec 512 obyvatel, z toho
je:
ãlenÛ JZD
143
ostatní povolání
103
dÛchodcÛ
102
‰kolákÛ, uãÀÛ a dûtí pﬁed‰kolního vûku 164

1979

1980

Nejstar‰ími obãany v obci jsou Marie
Knesplová z domu ãp. 152, nar. 1894, Marie
Damborská z domu ãp. 83, nar. 1895
a Franti‰ka Bergerová z domu ãp. 1, nar. 1896.
Ke konci roku bylo v obci 65 osobních aut;
hned pﬁi nástupu nového roku poklesla teplota
bûhem 24 hodin o 24 stupÀÛ, coÏ v uplynul˘ch
dvou stech letech nebylo dosud zaznamenáno;
Obãané Pavlova se zájmem sledovali závod
MISTROVSTVÍ âSSR V SILNIâNÍ CYKLISTICE, kter˘ 4. srpna projíÏdûl na‰í obcí;
byla provedena oprava fasády na budovû mateﬁské ‰koly.
PoÏární zbrojnice se doãkala nové hliníkové
stﬁe‰ní krytiny.
Toho roku byl zaveden pravideln˘ odvoz pevn˘ch domovních odpadÛ, kter˘ provádí
Oblastní podnik sluÏeb v Mikulovû jednou
t˘dnû.
V únoru slavila své 85. narozeniny spisovatelka Marie Damborská. Star‰í generaci je
známá románem BoÏí vinohrad, sbírkou povídek Staﬁí lidé a stovkami rÛzn˘ch povídek
a také dvacetiletou spoluprácí s rozhlasem.
Tohoto roku do‰lo k pojmenování ulic a pﬁidûlení orientaãních ãísel domÛ.
Názvy ulic:
23. dubna
Klementa Gottwalda
Rudé armády
Rudolfa Gajdo‰e
Podhradní
Zahradní
Na návsi
âeská
Pﬁehradní
Na cimbuﬁí
DruÏstevní
Vinaﬁská
Ve dnech 26. a 27. dubna se konala první v˘stava vín, kterou uspoﬁádal âesk˘ svaz zahrádkáﬁÛ pod vedením Antonína Zatloukala.
1. ãervna do‰lo k slavnostnímu otevﬁení spor-
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1981

1982

1983

tovního hﬁi‰tû a kabin. Celkem bylo proinvestováno 40.000 Kãs.
30. srpna pﬁipravil sbor pro obãanské záleÏitosti zlatou svatbu manÏelÛm Dekaﬁov˘m.
V obci byl roz‰íﬁen chov nutrií.
K 1. listopadu se uskuteãnilo sãítání lidu,
domÛ a bytÛ. V˘sledky:
trvale bydlící osoby: 504, z toho 259 muÏÛ
a 245 Ïen; národnost: ãeská 476, slovenská
25, ruská 1, nûmecká 2;
domy: úhrnem 183, z toho
trvale obydlené 135,
obãas obydlené 36 (rekreaãní domy),
neobydlené 3 (pﬁestavba),
neobydlené z jin˘ch dÛvodÛ 9.
Vybavení bytÛ:
117 koupelen, 138 vodovodÛ, 54 ústﬁed. topení, 132 chladniãek, 28 automatick˘ch
praãek, 102 obyãejn˘ch praãek, 14 barevn˘ch
televizorÛ,112 ãernobíl˘ch televizorÛ, 57 garáÏovan˘ch aut, 12 negaráÏovan˘ch aut, 23
motocyklÛ.
Od 1. ãervence byl zahájen provoz v druÏstevních jeslích.
Kapacita 15 dûtí ve vûku od 1 roku do 3 let;
5. a 6. ãervna byly volby do národních v˘borÛ.
Do funkce pﬁedsedy MNV byl zvolen
Franti‰ek Weiss, 35 rokÛ, ãlen JZD, bydlí
v ãp. 36. Ze 17 poslancÛ je 9 ãlenÛ KSâ.
Od 1. srpna je pﬁedsedou VO KSâ Ing. Jan
Hajda z ãp. 31.
27. ãervna slavili zlatou svatbu manÏelé
Zemánkovi;
Projevil se velk˘ nedostatek pitné vody.
26. bﬁezna do‰lo ke slouãení honitby
Pavlov–Milovice. Poãet ãlenÛ 29, pﬁedsedou
byl zvolen BlaÏej Kaidl z Milovic.
Byla provedena oprava vodovodu na ulici
DruÏstevní, náklady ãinily 90.000 Kãs. Dále
byla provedena generální oprava veﬁejného
osvûtlení za 108.000 Kãs, rekonstrukce elektrické sítû v obci za 1 milión Kãs, úprava cesty
za Jednotou a u hﬁbitova za 59.000 Kãs,
oprava poÏární zbrojnice za 20.000 Kãs;
v tomto roce byla zahájena oprava místní lidové knihovny a oprava márnice na hﬁbitovû.
Zahrádkáﬁi vykazují dobrou ãinnost pod vedením Antonína Zatloukala. Za 7.600 Kãs zakoupili vinaﬁsk˘ filtr.
Nejstar‰ím obãanem Pavlova je Jan Bílek, kte-

1984

1985

1986

1987

1988

rému je 82 let;
Vybudování chodníku v ul. Klementa
Gottwalda si vyÏádalo 18.000 Kãs, oprava budovy radnice byla provedena za 100.000 Kãs.
Tato ãástka byla vynaloÏena na obnovu
stﬁechy, krovÛ a vstupních dveﬁí. Byla ukonãena oprava márnice za 5.500 Kãs.
Na opravu sochy sv. Jana z Nepomuka a sv.
Floriána investovala obec celkem 32.000 Kãs.
TéhoÏ roku bylo v obci vybudováno automatické telefonní spojení.
14. záﬁí byla místní lidová knihovna v hodnotû
157.000 Kãs slavnostnû otevﬁena;
intenzívnû pokraãuje v˘stavba tﬁetí nádrÏe
pﬁehrady. Státní lesy pokraãují v kácení zdravého luÏního lesa.
V srpnu se po velké bouﬁce sesula na hﬁbitovû
zeì;
23. a 24. kvûtna se uskuteãnily volby do zastupitelsk˘ch orgánÛ. Voleb se zúãastnilo
v‰ech 359 voliãÛ. Pﬁedsedou MNV byl znovu
zvolen Franti‰ek Weiss.
Po volbách se zapoãalo s v˘stavbou kanalizace na ul. Rudolfa Gajdo‰e, která byla ukonãena do konce roku. Náklady ãinily
480.000 Kãs.
8. listopadu slavili zlatou svatbu manÏelé
Anna a Karel Kovaﬁíkovi;
pokraãovala v˘stavba vodojemu na 350 m3
a ãerpací stanice za Hanákov˘m. Byl vybudován nov˘ hlavní ﬁád vodovodu na ulici R.
Gajdo‰e o délce 260 m.
V obci bylo vysazeno 709 stromÛ a okrasn˘ch
keﬁÛ.
4. ãervna se uskuteãnilo v Sále pﬁedkÛ
Regionálního muzea v Mikulovû slavnostní
vyhlá‰ení CHKO Pálava za biosférickou rezervaci UNESCO. Tato oblast byla tímto
dnem zaﬁazena do ﬁady mezinárodních rezervací.
22. ãervna ve 22.30 hodin postihla na‰i obec
bouﬁe s prÛtrÏí mraãen. Obrovsk˘ pﬁíval vody
zpÛsobil znaãné ‰kody;
v tomto roce byla provedena oprava fasády
budovy radnice v hodnotû 50.000 Kãs.
Za 100.000 Kãs byla provedena oprava ãásti
hﬁbitovní zdi. Dále byla dokonãena vozovka
na ul. Rudolfa Gajdo‰e, opravy místních komunikací na ul. Pﬁehradní, Zahradní a ul.
Klementa Gottwalda;
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– nejdÛleÏitûj‰í okamÏiky událostí

1989

byla zahájena stavba hotelu ve stﬁedu obce.
17. listopadu se konaly v Praze a jin˘ch mûstech republiky demonstrace, které byly poãátkem tzv. SAMETOVÉ REVOLUCE a pﬁivodily zánik komunistické vlády;
14. kvûtna zemﬁela v domovû dÛchodcÛ
v âerné Hoﬁe ve vûku 95 let dlouholetá obãanka Pavlova, spisovatelka a uãitelka Marie
Damborská. Do podpálavské zemû barokního
hﬁbitova v Pavlovû byla 22. kvûtna uloÏena
k poslednímu odpoãinku.
8. a 9. ãervna se uskuteãnily volby do
Snûmovny lidu, Snûmovny národÛ a do âeské
národní rady.

1990

V˘sledek voleb v Pavlovû:
Hnutí za samostatnou demokracii –
spoleãnost pro MORAVU a SLEZSKO
OF – Obãanské fórum
Komunistická strana ãsl.
Spojenectví zemûdûlcÛ a venkova
KD SU âeskosl. strana lidová
Strana zelen˘ch
âeskoslovenská strana social.
Sociální demokracie
SdruÏení pro republiku
Svobodn˘ blok
Hnutí za obãanskou svobodu
Demokratické fórum
Hnutí ãeskosl. porozumûní
Strana pﬁátel piva

SL:

poãet hlasÛ
SN:
âNR:

119
123
57
41
29
7
5
5
2
1
0
0
0
1

123
124
52
44
27
9
4
1
0
0
0
1
0
0

121
102
52
53
37
8
4
2
5
1
1
0
1
0

%:
31
29,8
13,7
10,9
7,9
1,9
1,1

Dne 24. listopadu se uskuteãnily volby do obecního zastupitelstva. Podle zákona âNR ã. 368/90 se voleb
zÛãastnilo 334 z 380 oprávnûn˘ch voliãÛ, coÏ je 87,73 %. Bylo zvoleno 15 ãlenÛ zastupitelstva:
jméno:
Ladislav Snopek
Dana Válkoviãová
Vladimír Duhajsk˘
Milan Proke‰
Milan Zapletal
Vojtûch Snopek
Sylva ·losarová
Antonín Kr‰ka
Josef Pavlík
JUDr. Vilma Juho‰ová
Jaroslav Zlámal
Vladimír Folt˘n
Josef Bednáﬁ
Stanislav Juriga
Vûra ·ilinková

stáﬁí:
48
39
40
35
25
43
29
54
41
25
49
42
44
33
37

poãet hlasÛ:
249
149
221
209
198
114
193
178
111
176
170
103
169
167
155

název strany:
SMS
KSâ
SMS
OF
OF
KSâ
OF
SMS
KSâ
SMS
âSL
KSâ
OF
SMS
OF

Starostou obce byl zvolen Milan Proke‰.
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1991

Na plenárním zasedání MNV dne 13. ãervna
byla ohlá‰ena první Ïádost o provozování soukromé Ïivnosti – kamenosochaﬁství pana
Pavúãka.
Nedílnou souãástí obce je zemûdûlské druÏstvo. 30. listopadu se konala ãlenská schÛze,
kde se druÏstevníci dovûdûli, Ïe bude prvním
zájemcÛm navrácena pÛda; byli to rolníci
Zemek, Urbanec a Babák.
U vût‰iny organizací v obci práce ustala. Zdá
se, Ïe nûkteré zcela zaniknou, protoÏe se
prostû pﬁeÏily, napﬁ. SâSP, jiné mûní vedoucí
funkcionáﬁe, náplÀ i zamûﬁení.
zaãal se sniÏovat stav zamûstnancÛ v JZD.
Nûkteﬁí ode‰li na práci do zahraniãí –
Rakouska ãi Nûmecka, ale dost jich zaãalo
podnikat pﬁímo v obci. 1. kvûtna otevﬁela paní
Jiﬁina Bur‰íková malou cukrárnu. V polovinû
srpna otevﬁela prodejnu potravin paní Dagmar
Proke‰ová. Obchod s textilem, ãistírnu peﬁí
a ‰ití pro‰ívan˘ch pﬁikr˘vek si otevﬁela 2. záﬁí
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paní Emilie Folt˘nová ml.. PﬁeváÏnû muÏskou
ãást obce potû‰il pan Stanislav Juriga, kdyÏ
spolu s manÏelkou koupil místní pohostinství
a na oslavu vstupu mezi soukromníky hostil
náv‰tûvníky pûniv˘m mokem zdarma. Také
Milan Zatloukal patﬁí do rodiny podnikatelÛ.
Provádí práce v oboru elektro. Do majetku
obce byl pﬁedán Kulturní dÛm, kter˘ dosud
obhospodaﬁovalo Okresní kulturní stﬁedisko
Bﬁeclav.
Tohoto roku zaãalo také jednání kolem
Pavlovsk˘ch nádrÏí. Pﬁehradní hráz v Nov˘ch
Ml˘nech se stala 24. února shromaÏdi‰tûm
stoupencÛ i odpÛrcÛ tohoto díla. Ochránci pﬁírody a ekologové se snaÏí prosadit vypu‰tûní
poslední nádrÏe, zemûdûlci naopak Ïádají, aby
nádrÏ byla zachována.
Vodní sporty vybudovaly pod Pavlovem provizorní pﬁístav a bûhem roku se konaly na pﬁehradû závody plachetnic. 6. ãervence dokonce
mezinárodní regata.
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1993

1994

Tento rok je poznamenán postupn˘m
úpadkem hospodaﬁení zemûdûlského druÏstva. Vysoké vstupy do v˘roby a nízké v˘kupní ceny pﬁivedly druÏstvo ke drastickému
sníÏení skotu, pﬁedev‰ím krav asi o 1/3 poãtu.
V˘robní cena mléka za 1 litr ãiní 7,73 Kãs,
kdeÏto v˘kupní cena ãiní pouze 4,63 Kãs.
DruÏstvo zaznamenalo ztrátu v hospodaﬁení
ve v˘‰i 3,000.000 Kãs.
Opût zaãal pracovat místní oddíl kopané a ve
své ãinnosti pokraãoval i Sbor pro obãanské
záleÏitosti.
V tomto roce se v obci narodilo 7 dûtí a zemﬁelo 8 obãanÛ.
soukromé podnikání se nadále roz‰íﬁilo, takÏe
v obci pÛsobí jako fotografka paní Pavúãková,
Antonín Michna si otevﬁel autodílnu,
Franti‰ek Weiss truhláﬁství, prodejnu ﬁezan˘ch
kvûtin a léãiv˘ch bylin paní Jar. Aberlová,
prodejnu pouÏitého textilu paní Frantová, vinárnu Aurelie pan Jiﬁí Bednáﬁ. Jen velmi malá
ãást se vûnuje zemûdûlství.
Na OÚ vystﬁídala v administrativû paní Dana
Válkoviãová p. Gotfrída, kter˘ pro nemoc
ode‰el do dÛchodu.
Dne 5. a 6. ãervna probûhly volby do
Federálního shromáÏdûní a âeské národní
rady. Ve zdej‰í obci bylo zaregistrováno
390 voliãÛ, k volbám se dostavilo jen 344 obãanÛ.
Ochutnávání vína tento rok spojili zahrádkáﬁi
s v˘stavou obrazÛ p. Chmeláﬁe a p. Siblíkové.
Tento rok byl ná‰ kraj poznamenán velk˘m
suchem na poãátku vegetaãního období. První
polovina roku byla poznamenána suchem
a znaãn˘mi teplotními rozdíly. Teprve v srpnu
a záﬁí bylo horko. Malé procento jarních
sráÏek bylo pﬁíãinou ‰patné úrody brambor.
Úroda obilovin byla nízká.
Dne 16. kvûtna zaãaly kanalizaãní práce na ulici 23. dubna, které pokraãovaly po cel˘ rok.
17. a 18. listopadu probûhly volby do obecního zastupitelstva. Ze 403 právoplatn˘ch voliãÛ pﬁístoupilo k urnû jen 291 osob.
V˘sledek voleb:
âeská strana sociálnû demokratická obdrÏela
165 hlasÛ pro 1 kandidáta
Moravská národní strana obdrÏela 295 hlasÛ
pro 3 kandidáty.
SdruÏení nezávisl˘ch obdrÏelo 730 hlasÛ pro

6 kandidátÛ
KﬁesÈansko-demokratická unie – âeskoslovenská strana lidová obdrÏela 166 hlasÛ pro 2
kandidáty
Komunistická strana âech a Moravy obdrÏela
477 hlasÛ pro 7 kandidátÛ
Pﬁehled hlasování pro jednotlivé kandidáty:
zisk hlasÛ:
166
Milan Zatloukal – SNK
165
Ing. Jan Hajda – âSSD
162
Mgr. Sylva ·losarová – SNK
143
Ladislav Juriga – MNS
128
Milan Proke‰ –SNK
126
Bohumil Machala – MNS
111
Josef Bednáﬁ – SNK
105
Vûra ·ilinková – SNK
102
Vladimír Folt˘n – KSâM
100
Josef ·tach – KDU–âSL
89
Vojtûch Snopek – KSâM
JelikoÏ volební zákon preferoval pomûrné zastoupení stran, budou po sloÏit˘ch v˘poãtech
v novém obecním zastupitelstvu síly rozloÏeny takto:
2 místa pro SNK
Mgr. Sylva ·losarová,
Milan Zatloukal
2 místa pro KSâM
Vladimír Folt˘n,
Vojtûch Snopek
1 místo pro âSSD
Ing. Jan Hajda
1 místo pro MNS
Ladislav Juriga
1 místo pro KDU–âSL
Josef ·tach
Ustavující schÛze nového zastupitelstva se konala 2. prosince. Tajn˘m hlasováním byl
zvolen starostou obce Vladimír Folt˘n a místostarostkou Mgr. Sylva ·losarová.
Zemûdûlské druÏstvo v Pavlovû má celkem
303 ãleny, z toho 153 obãanÛ z Pavlova.
Ostatní jsou z Dolních Vûstonic a z Milovic.
V souãasnosti obhospodaﬁuje v katastrálním
území obcí Pavlov, Milovice a Dolní
Vûstonice 1.020 ha pÛdy. Z toho je 220 ha
vinic. Obilí se pûstuje na cca 450 ha. DruÏstvo
má znaãné finanãní potíÏe. U Komerãní banky
Bﬁeclav má úvûr ve v˘‰i 13,000.000 Kã.
K 31.12. Ïije v na‰í obci 561 obyvatel.
Vûkov˘ prÛmûr je 35 let. Bûhem roku se narodilo 8 dûtí, zemﬁelo 6 obãanÛ.
1995 O ãástku 23.000 Kã se pﬁihlásila autobusová
doprava, jako nutnou dotaci na udrÏení stávajících spojÛ.
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1996

Byl zahájen provoz zdravotního stﬁediska
v budovû mateﬁské ‰koly. Ordinuje zde obvodní lékaﬁ MUDr. Jurová a dûtsk˘ lékaﬁ
MUDr. Soukup.
V obci prosperují vinárny – U VENU·Í,
U FLORIÁNA a od 7. ledna AURELIUS.
Dále je v provozu hotel IRIS a restaurace
manÏelÛ Jurigov˘ch.
8. ãervna skonãily práce na vozovce v ulici
23. dubna.
Tohoto roku se zde narodilo 8 dûtí, zemﬁeli 4
obãané. Ke dni 31. prosince Ïije v Pavlovû
561 obyvatel.
Vedení obce rozhodlo o cenách pozemkÛ
v obci. Pro obãana Pavlova, kter˘ chce stavût
domek byla stanovena cena za 1 m2 25 Kã.
Cena pozemkÛ na garáÏe, zahrady a podnikatelské aktivity ãiní 100 Kã/m2.
Zdej‰í zemûdûlské druÏstvo ve kterém pracuje
79 obãanÛ proÏívá znaãn˘ úpadek.
31. kvûtna a 1. ãervna se konaly volby do
Parlamentu âeské republiky. Celkem bylo zapsáno 401 voliãÛ, k volbám se dostavilo
330 obãanÛ. Nejvíce hlasÛ získala âSSD. 59
obãanÛ hlasovalo pro KSâM a 51 pro ODS.
Novou pivnici s prodejem „Kru‰ovického
piva“ otevﬁeli manÏelé Stra‰krabovi a nov˘
obchod s textilem a galanterií „MARYLA“
paní Anna Weissová.
Pavlov má k 31. 12. celkem 549 obyvatel.
Narodilo se 8 obãanÛ, zemﬁelo 6 obyvatel.

1997

1998

Prvoﬁad˘m úkolem OÚ tohoto roku byla plynofikace obce. Ke splnûní tohoto úkolu si musela obec vzít úvûr ve v˘‰i 3,500.000 Kã na
8 let pﬁi úrokové sazbû 7,5 %. Urãit˘ obnos na
krytí v˘dajÛ byl získán i od jednotliv˘ch zájemcÛ a to od trvale pﬁihlá‰en˘ch v obci
ãástku 2.000 Kã, od chataﬁÛ 5.000 Kã.
V˘kopové práce, které provádûly skupiny slovensk˘ch rómÛ byly zahájeny zaãátkem
srpna. Starostova slova, Ïe na vánoce budeme
topit plynem se stala skutkem.
Poãet podnikatelÛ v zemûdûlství roz‰íﬁila paní
Jar. Aberlová, která má jako hlavní zdroj
pﬁíjmÛ pûstování a prodej bylinek a koﬁení.
Její podnik nese název POLLAU. Bylinky pûstuje bez chemick˘ch hnojiv a postﬁikÛ.
Po generální opravû celé budovy a sklepÛ obnovily vinaﬁské závody Mikulov po nûkolikaleté pﬁestávce opût ve zdej‰í obci svou v˘robu.
Na Ïádost obãanÛ byla zavedena autobusová
linka Mikulov–Pavlov–Zajeãí.
Pﬁi v˘kopov˘ch pracích pro plynovod byl 16.
listopadu nad Pavlovem objeven habánsk˘
hﬁbitov. Archeologové nález zamapovali.
Toho roku pﬁistoupili obãané k volebním
urnám dvakrát. Poprvé 19. a 20. ãervna, kdy
se konaly pﬁedãasné volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky, podruhé
13. a 14. listopadu pﬁi volbû nového zastupitelstva ve sv˘ch obvodech a obcích.
V˘sledky pﬁi ãervnov˘ch volbách:

âeská strana sociálnû demokratická obdrÏela
97 hlasÛ
Komunistická strana âech a Moravy
59 hlasÛ
Obãansko demokratická strana
51 hlasÛ
SdruÏení pro republiku
–
Republikánská strana âeskoslovenská
48 hlasÛ
KﬁesÈanská demokratická unie
–
âeskoslovenská strana lidová
24 hlasÛ
Obãanská demokratická aliance
19 hlasÛ
strana DÛchodci za Ïivotní jistoty
14 hlasÛ
Spoleãenství stran Hnutí samosprávné
Moravy a Slezska – Moravské národní sjednocení
–
Moravská národní strana –Hnutí slezsko-moravského
sjednocení obdrÏelo
7 hlasÛ
Svobodní demokraté – Liberální strana nár. sociální
4 hlasy
Demokratická unie
3 hlasy
Lev˘ blok
3 hlasy
Nezávislí
1 hlas
Celkem kandidovalo 12 stran a hnutí. Bylo 330 platn˘ch hlasÛ.
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Volby do obecního zastupitelstva:
V obci Ïije 414 právoplatn˘ch voliãÛ, k urnû
pﬁistoupilo 67 %, coÏ ãiní 278 obãanÛ.
Z voleb vy‰lo vítûznû tûchto 7 kandidátÛ:
Ing. Jan Hajda
169
hlasÛ âSSD
Ing. Pavel Kr‰ka
87
hlasÛ SN
Mgr. Sylva ·losarová 195
hlasÛ SN
Vojtûch Snopek
90
hlasÛ KSâM
Josef Pavlík
102
hlasÛ KSâM
Vladimír Folt˘n
219
hlasÛ KSâM
Ladislav Juriga
114
hlasÛ SN

1999

26. listopadu probûhla veﬁejná volba starosty.
Pomûrem 6:1 byl znovu zvolen Vladimír
Folt˘n. Mandát místostarostky obdrÏela
znovu Mgr. Sylva ·losarová.
Procento nezamûstnanosti ãiní v Pavlovû
t.r. 13,24.
Od 1. záﬁí se ZD zmûnilo na Zemûdûlskou
spoleãnost Pálava, s.r.o.. Majitelé podílÛ –
jednatelé jsou Ing. Mare‰, Z. Strapina,
Hrbáãek, Palúch a Bajko. Spoleãnost zamûstnává 75 ãlenÛ.
Bûhem roku se narodily dvû dûti, zemﬁelo ‰est
obãanÛ. V souãasnosti Ïije v obci 457 obãanÛ.
Do rodiny podnikatelÛ pﬁibyli dva ãlenové.
Obchod s obãerstvením si otevﬁel Josef Pavlík
na Klentnické ulici v lisovnû vinného sklepa.
âepuje pivo, víno, limonády, prodává cigarety
a cukráﬁské v˘robky. Na upraveném prostranství pﬁed sklepem má malé posezení. V prostorách b˘valé po‰ty na Obecním úﬁadû vznikl
mal˘ obchÛdek, majitelkou je Monika ·iklová. Prodává zeleninu a základní potraviny.
K podnikatelsk˘m aktivitám mÛÏeme poãítat
i provádûní masáÏí u p. Jarmily Ka‰níkové
nebo moÏnost nákupu sazenic zeleniny
a kvûtin u paní Sedlákové. Abrlovi roz‰íﬁili
sortiment bioproduktÛ, pan Jiﬁí Bednáﬁ dokonãuje pﬁestavbu domku na Pﬁehradní ulici na
penzion.
Kriminalita se v na‰í obci zv˘‰ila, mateﬁskou
‰kolu nav‰tívil zlodûj dvakrát. RovnûÏ byla
vykradena ubytovna „FLORIÁNEK“ pana
Oldﬁicha Bednáﬁe. Zlodûji nav‰tívili také dvakrát domek pana Famfrly. Cena lupu dosahovala 100.000 Kã.
Zcela neobvyklá kulturní, ale i groteskní událost se uskuteãnila v Pavlovû 1. ﬁíjna. Je v po-

vaze lidí, Ïe rádi soutûÏí. Anglické mûsteãko
Abbeyfield drÏelo rekord v pletení ‰ály. Jeho
obãané upletli ‰álu o délce 32 km a 190 m.
Tento zápis do povûstné Guinessovy knihy rekordÛ
inspiroval
redakci
ãasopisu
PRAKTICKÁ ÎENA k vyhlá‰ení soutûÏe
o jeho pﬁekonání. Vyzvala v‰echny Ïeny
z âeské a Slovenské republiky k úãasti. Pro
závûreãnou akci spojení obou ãástí ‰ály byla
vybrána na‰e obec – Pavlov. Za vstupné 50 Kã
se nabízelo setkání s mnoha osobnostmi zábavní kultury. Program moderoval znám˘ televizní baviã Petr Novotn˘. Úãinkovali zpívající právník Ivo Jahelka, zpûváci Vûra
Martinová a Karel âernoch. Dlouhotrvající
potlesk patﬁil Miro Îbirkovi. Na akci se pﬁi‰lo
pobavit 650 divákÛ a kolem stovky novináﬁÛ
akreditovan˘ch ãesk˘mi i slovensk˘mi deníky
a ãasopisy. Ti se Ïel více vûnovali obãerstvení
neÏ poslání, za kter˘m sem pﬁijeli. Posledním
programem bylo symbolické spojení ãeské
a slovenské ãásti ‰ály a vyhlá‰ení pletaﬁského
rekordu. Nûkolika stehy, které provedli Petr
Novotn˘ za ãeskou stranu, Miro Îbirka za slovenskou ãást, Jiﬁí Veisser za agenturu
Rengers, Pavlína Váchalová za ãasopis
Praktická Ïena. Upletlo se celkem 158 km
586 m ‰ály. V‰ichni oãekávali, Ïe tato vydaﬁená akce bude mít náleÏitou odezvu v tisku
a seznámení ‰irokou veﬁejnost s na‰ím regionem. Doãkali se zklamání. Páni novináﬁi se
najedli, napili dobrého vína a odjeli. Kdoví jak
vyúãtovali sv˘m redakcím tuhle „jednodenní
práci“. V obci zÛstala obrovská klubka ‰ály,
o která se do konce roku nikdo nepﬁihlásil.
K 31. 12. Ïije v Pavlovû 548 obyvatel.
Narodily se 4 dûti, zemﬁeli 4 spoluobãané.
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Budova radnice s obecním hostincem, kterou postavili novokﬁtûnci roku1617 – pohlednice z roku 1890

Pohled na budovu radnice roku 1990 (J. Pavúãková)
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