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1373 fiádil v obci mor;
1426 vypálila husitská vojska vesnice kolem

Pavlovsk˘ch kopcÛ, vtrhli také do Pavlova,
kde zniãili kostel;

1490 získal Pavlov od dolnokounického klá‰tera
odúmrÈ;

1526 pfiivedl do zdej‰ího kraje Baltazar Hubmeier
novokfitûnce, bydleli v okolních 56 obcích,
také v Pavlovû. První zmínky o novokfitûncích
v Pavlovû máme z r. 1543.

1578 kupují obyvatelé Pavlova právo odúmrtní, pí-
semn˘ souhlas udûlil kníÏe Adam
z Ditrich‰tejna 1. bfiezna;

1582 byl vysvûcen pavlovsk˘ hfibitov;
1617 byl postaven obecní hostinec, dne‰ní budova

Obecního úfiadu;
1619 27. záfií vtrhlo moravské stavovské vojsko do

Pavlova, aÏ na 20 domÛ lehla vesnice i kostel
popelem;

1645 ‰védské vojsko vtrhlo do na‰eho kraje, 
4. dubna obsadili i Dûviãky, které zÛstaly ve
‰védsk˘ch rukou po cel˘ rok. Podle matriky 
úmrtí zemfielo tohoto roku v Pavlovû 199 osob;

1646 obránce Brna Raduit de Souches osvobodil 2.
dubna noãním pfiepadem za ‰védské moci
Dûviãky, které ·védové pfied odchodem zapá-
lili;

1658 odkázal jist˘ Mathias Klinger obci 600 zla-
t˘ch a vinohrad. S pfiispûním dal‰ích obãanÛ
byla postavena kapliãka za 1.241 zl. a 36 kr..
Základní kámen byl poloÏen 8. ãervence;

1659 3. bfiezna byl arest ve vûÏi zru‰en a zfiízen ve
spodní ãásti nynûj‰í budovy Obecního úfiadu
(zadní ãást Po‰tovního stfiediska);

1667 byl zaznamenán v obci posun pÛdy, nejvût‰í
v dne‰ní Podhradní ul.;

1672 byla stanovena obecní hranice mezi Pavlovem
a Milovicemi;

1680 zemfielo v Pavlovû na mor 252 obãanÛ, nû-
které rodiny zcela vymfiely;

1691 byl zakoupen za 346 zlat˘ch velk˘ zvon, kter˘
je dosud na vûÏi;

1696 byla obec postiÏena velk˘m poÏárem, po-
pelem lehly domy od ãp. 69 aÏ po ãp. 87,
rovnûÏ i protilehlé domy od ãp. 54 aÏ po ãp.
64;
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1698 v Mikulovû byla zfiízena nemocnice, také
Pavlov pfiispûl na 2 lÛÏka;

1703 obec zakoupila hodinov˘ zvon;
1713 obec byla opût postiÏena velk˘m poÏárem.

TéhoÏ roku byla postavena socha sv. Floriána
– stojí dosud v Podhradní ul.;

1714 do‰lo v obci k pfiebudování sociální struktury,
kdy si obãané rozdûlili 9 celolánÛ, 1 pÛllán
a 20 ãtvrtlánÛ, takÏe pfii tereziánské ratifikaci
bylo ve vsi 17 pololáníkÛ, 12 ãtvrtláníkÛ, 8 os-
minkáfiÛ, 4 domkafii s poli a 49 domkafiÛ bez
polí, ãili 90 usedl˘ch. V obci se napoãítalo
1268,2 1/4 mûfi orné pÛdy, 63 mûfi lad, 10,6
mûfi pustin, 208 1/4 mûfi pastvin, 814,4
3/4 mûfi vinohradÛ, coÏ je znamením Ïe vinafi-
ství v obci nadále kvetlo.

1740 na úãet obce byla kapliãka za 1.500 zl. roz‰í-
fiena na kostel. TéhoÏ roku se obec zavázala
vypláceti knûzi roãnû 182 zlat˘ch a 30 kr., coÏ
konsistofi 27. ãervna schválila;

1763 15. ledna byl pofiízen soupis obyvatelstva,
podle kterého Pavlov vykazuje:
osoby církevního stavu 2
úfiednictvo –
slouÏící 50
fiemeslníci 5
poddaní sedláci a podruhové 491
chudí –
mû‰Èané bez fiemesla 85
celkem osob podle stavu 633
poãet rodin 132

1774 nafiízena povinná ‰kolní docházka. Na jafie
do‰lo opût k silnému posouvání pÛdy, domy
ãp. 45 a ãp. 39 se zhroutily (staré ãíslování);

1784 zemfiel poslední obyvatel hradu, zvoník
Vavfiinec Kutzum;

1787 za 3.000 zlat˘ch byla postavena nová jedno-
patrová bfiidlicí krytá farní budova;

1792 Pavlov mûl felãara (lékafie) jménem
Gurkowitsch;

1805 následkem války s Francouzi se zv˘‰ily 
obecní v˘daje, které vzrostly tohoto roku na
22.479 zlat˘ch;

1809 10. a 11. ãervence obsadilo francouzské
vojsko Pavlov. Ode‰lo 3. listopadu téhoÏ roku.
Tato válka stála obec na odevzdávkách obilí,
dobytka a vína 51.809 zlat˘ch a 54 1/2 kr.
Povozy stály 6.800 zlat˘ch, ubytování vojákÛ
50.000 zlat˘ch, takÏe celkové v˘daje obná‰ely
108.609 zlat˘ch a 54 1/2 kr. Bylo odevzdáno

pfies 200 krav, z ãehoÏ vût‰í ãást byla poraÏena
v obci. Mimo to bylo francouzskému vojsku
odevzdáno 1.700 vûder vína;

1813 v obci byla zahájena stavba vodovodu, která
byla je‰tû téhoÏ roku ukonãena;

1820 v obci byla zaloÏena pozemková kniha;
1824–1825  uskuteãnilo se parcelování pozemkÛ

v Pavlovû, které bylo zaznamenáno do po-
zemkové knihy a do mapy Pavlova;

1827 ve Znojmû byl zakoupen prostfiední zvon.
TéhoÏ roku do‰lo k prodlouÏení kostela
o 7,6 m, náklady ãinily 2.024 zlat˘ch a 36 kr.;

1830 zavádí se hnojení chlévskou mrvou;
1833 byl zakoupen mal˘ zvon v Brnû.

9. ãervna byla obec opût postiÏena velk˘m po-
Ïárem, jenÏ zniãil 44 domÛ, tehdy lehla po-
pelem i radnice;

1841 nákladem 629 zlat˘ch byly oltáfie kostela ob-
noveny a vyzdobeny;

1842 velmi suché léto, vodní prameny témûfi zcela
vyschly, do ml˘na jezdili z Pavlova aÏ
k Dunaji. Poplatek za mletí 1 q obilí ãinil
1 zlatku.
Obecní pozemky, které dosud obhospodafio-
vala obec, byly v tomto roce pronajaty, a to vi-
nohrady na 12 let a pole na 6 let;

1844 bylo poloÏeno Ïelezné vodovodní potrubí,
cena dopravy z Blanska ãinila 575 zlat˘ch, za
práce bylo zplaceno 55 zlat˘ch;

1848 toho roku byla zru‰ena robota. AÏ do té doby
byli usedlíci v Pavlovû povinni odvádût pan-
ství následující díl práce, naturálie a peníze:
– pÛlláník robotoval v t˘dnu 1 den s dvûma
koÀmi, kromû toho odevzdal roãnû 2 slepice
a 8 kusÛ vajec.
– ãtvrtláník robotoval v t˘dnu 2 dny, odevzdal
1 a 1/2 slepice a 5 kusÛ vajec.
– podsedník robotoval 75 dní v roce a ode-
vzdal 1 slepici.
– domkáfi robotoval od Jana (24. ãervna) do
Michala (29. záfií) 13 dní.
Kromû toho se z kaÏdé osminky vinohradu ãi
pole odevzdávalo 7 a 1/2 mázu mo‰tu roãnû,
dále kaÏd˘ desát˘ díl z úrody obilí, tzv. de-
sátek. Odvádûla se také daÀ za louky a za
kopec. Farnosti v Dolních Vûstonicích odvá-
dûla obec Pavlov 13 vûder vína roãnû. Tato
povinnost byla tohoto roku zru‰ena.
Byla zahájena stavba silnice Pavlov–Dol.
Vûstonice. Za pfiímluvu na „vy‰‰ích místech“
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obdrÏel vrchní oficiál od obce Pavlov
10 vûder vína;

1859 samostatná lokálie Pavlov byla pov˘‰ena na
faru.
Na v˘stavbu ‰koly byla za 7.000 zl. zakou-
pena selská usedlost;

1862 po zbourání selské usedlosti byla postavena
nová ‰kolní budova za 22.000 zlat˘ch;

1865 v domácnostech zaãali místo kvásku pouÏívat
kvasnice;

1866 válka prusko-rakouská. 16. ãervence pfii‰lo
první vojsko do Pavlova, a to 276 dÛstojníkÛ,
1.238 vojákÛ, 180 koní a 10 dûl. 25. ãervence
pfii‰lo dal‰í vojsko – 3 dÛstojníci, 113 vojákÛ
a 63 koní. Dal‰ích 14 dÛstojníkÛ s 518 vojáky
a 94 koÀmi pfii‰lo pak je‰tû 1. srpna. Pobytem
tohoto vojska vznikly obci v˘daje ve v˘‰i
4.499 zlat˘ch a 60 kr.
4. srpna vypukla plicní choroba u dobytka,
bûhem pÛl roku uhynulo 300 kusÛ dobytka
7. srpna vypukla cholera, na kterou v Pavlovû
zemfielo 46 osob;

1867 v ãervenci vypukl poÏár. 6 domÛ lehlo po-
pelem.
TéhoÏ roku byla v Pavlovû zfiízena první pe-
kárna – vedle domu ãp. 42 smûrem nahoru;

1868 toho roku v pouÏívání první petrolejová
lampa;

1869 na úãet obce byla za 800 zlat˘ch zakoupena
hasicí stfiíkaãka.
Byla postavena kapliãka (na místû, kde nyní
stojí dÛm ãp. 115).
TéhoÏ roku byl pouÏíván první vrátkov˘ lis.
Jako „poÏitek“ se zavádí pití kávy a také ‰Àu-
pav˘ tabák je v hojném uÏívání.
16. srpna byla zfiízena po‰tovní podatelna.
Byla  zahá jena  s tavba  s i ln ice  Pavlov
– Milovice – Bulhary;

1871 zahájena domácí v˘roba rukavic (obÏiva velké
ãásti obyvatel Pavlova);

1872 vypukla epidemie ne‰tovic, 200 osob
z Pavlova zemfielo na tuto chorobu;

1881 byl oplocen les kolem hradu;
1882 mezi Pavlovem a Klentnicí byla postavena há-

jenka „Nov˘ I‰l“, ãímÏ ãítá Pavlov 206 domÛ;
1884 Pavlov byl postiÏen velk˘m poÏárem, kter˘

vypukl 4. ãervence. Celkem lehlo popelem 34
budov. Shofielo také mnoho dobytka;

1885 toho roku byla zru‰ena pec na vápno, která se
nacházela na pozemku dne‰ního lesíka. Tento

pozemek náleÏel tehdy Ditrich‰tejnÛm, ktefií
ho s obcí vymûnili za pozemek dne‰ní zahrady
domu ãp. 11. Ditrich‰tejnové zde postavili há-
jenku, která slouÏila svému úãelu aÏ do roku
1945.
Zaãal se vysazovat a pûstovat modr˘ portugal;

1889 obec zakoupila kostelní uliãku, která byla
dosud v soukromém vlastnictví, a tím ji zpfií-
stupnili vefiejnosti (je to uliãka mezi domy
ãp. 51 a ãp. 52);

1892 ukonãilo se pasení dobytka na loukách a za-
vedlo se krmení ve stájích.
6. a 7. ãervence byly louky rozdûleny a prona-
jaty. Rozdûlením pastvin skonãilo trojpolní
hospodáfiství;

1893 za 470 zlat˘ch byla na hfibitovû postavena
márnice.
TéhoÏ roku byla na úãet obce zakoupena první
stfiíkací konev;

1896 byla zaloÏena tzv. „Reifeisenka“, která mûla
128 ãlenÛ;

1897 byla zahájena stavba silnice Pavlov –
Klentnice.
Na vykopávkách u lesíka byly nalezeny kosti
mamuta;

1900 5. ledna v 18 hodin vypukl poÏár v obecním
hostinci (dne‰ní zasedací místnost). Budova,
ve které se nacházel Obecní úfiad, lehla po-
pelem. Hofielo celkem 16 hodin, protoÏe na
pÛdû bylo uloÏeno pfies 30 fÛr sena.
Toho roku do‰lo k siln˘m posunÛm pÛdy
v obci. V nûkter˘ch domech se objevily i met-
rové trhliny;

1901 kostel byl zcela renovován;
1903 byl vysazen lesík pod Pavlovem;
1905 Karel Folk z domu ãp. 58 vysadil první vino-

hrad, kter˘ byl ‰tûpován na americké pod-
loÏce;

1906 byl v obci zaloÏen spolek chovatelÛ hovûzího
dobytka.
Na obecní náklady byl za 2.400 Kã postaven
skleník (za domem ãp. 107);

1908 za 1.500 Kã byly zakoupeny vûÏní hodiny;
1911–1913  na ‰kole byl instalován první hromosvod

v obci.
Opût se objevily silné posuny pÛdy. Obecní
radou objednaná státní komise po pro‰etfiení
prohlásila, Ïe k zabránûní katastrofy, která by
postihla celou obec, je bezpodmíneãnû nutné
vybudovat fiádn˘ potok za domy ãp. 21 aÏ ãp.
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27 a za domy ãp. 31 aÏ ãp. 38. Pfiípravné práce
byly ukonãeny v bfieznu 1911. K zji‰tûní pod-
zemních vod bylo provedeno 150 vrtÛ, na nû-
kter˘ch místech do hloubky 15–17 metrÛ.
Stavba fieãi‰tû potoka byla zahájena v bfieznu
1911. K tomuto úãelu pfii‰lo 40 stavebních od-
borníkÛ, pfieváÏnû z Itálie a z jiÏního
Rakouska. Ménû nároãné práce vykonávali
obãané Pavlova. Stavba kanálu byla zahájena
pfied domem ãp. 40. Na tuto stavbu bylo vy-
ãerpáno 20.000 Kã, ãástka kterou obdrÏela
obec od státu. Pro nedostatek finanãních pro-
stfiedkÛ byla stavba zastavena. Teprve koncem
roku obdrÏela obec dal‰í finanãní prostfiedky –
192.000 Kã. Na jafie 1913 byly stavby svodÛ
podzemních vod ukonãeny. Stavba byla pra-
covnû velmi nároãná, na nûkter˘ch místech se
pracovalo v hloubce aÏ 12 metrÛ.
Bylo zaloÏeno mlékárenské druÏstvo.
KníÏe Ditrich‰tejn zakoupil do obory vût‰í
poãet muflonÛ;

1914 vypukla I. svûtová válka, do které bylo bez-
prostfiednû po vyhlá‰ení povoláno 72 pavlov-
sk˘ch muÏÛ. Dal‰í povolávací rozkazy násle-
dovaly. Celkov˘ poãet padl˘ch vãetnû ne-
zvûstn˘ch pavlovsk˘ch obãanÛ z I. svûtové
války ãinil 38;

1916 na prostranství pfied nynûj‰í samoobsluhou
byla za 2.778,14 Kã postavena obecní váha;

1918 pÛvodnû bylo v Pavlovû 6 zvonÛ a aÏ na velk˘
zvon z roku 1691 byly v‰echny 12. kvûtna od-
vezeny. Staly se obûtí první svûtové války.
VZNIK âESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Toho roku byl zaznamenán zatím nejvy‰‰í
poãet ÏákÛ: 242, z toho 119 chlapcÛ
a 123 dûvãat;

1919 byla provedena penûÏní reforma – 28. února
bylo v Pavlovû vymûnûno celkem
629.900 Kã. Ve prospûch státu propadlo 50 %;

1920 obyvatelstvo trpûlo stále stoupající drahotou –
cena krávy 10.000 aÏ 13.000 Kã;

1921 na obecní náklady byl na hfibitovû postaven
pomník padl˘m, kter˘ byl slavnostnû vy-
svûcen 1. kvûtna;

1922 na vûstonickém katastru v blízkosti Pavlova
byly objeveny mamutí kosti.
Za 33.000 Kã byly zakoupeny nové zvony;

1925 byla provedena oprava kostela vãetnû kostelní
vûÏe. Náklady ãinily 19.000 Kã.
22. ãervna se uskuteãnilo v Pavlovû bifimování.

Podél kostela byl vybudován uzavfien˘ kanál.
Hostinsk˘ Jan Beigel zahájil stavbu taneãního
sálu, kter˘ byl 22. listopadu téhoÏ roku slav-
nostnû otevfien (b˘val˘ kinosál). 
TéhoÏ roku byla také zahájena domácí v˘roba
háãkovan˘ch a síÈovan˘ch v˘robkÛ, hlavnû
rukavic (hlavní obÏiva chudobn˘ch rodin);

1926 v bfieznu si vyrobil gymnazista Schulz slu-
chátkové rádio – první rádio v Pavlovû;

1927 15. února do‰lo k parcelování pozemkÛ nad
Pavlovem v dne‰ní Zahradní ulici. Parcely
byly urãeny k stavebním úãelÛm.
16. fiíjna byly obecní volby, celkem kandido-
valo 5 stran:
hospodáfiská strana I získan˘ch hlasÛ 164
hospodáfiská strana II 138
strana domkáfiÛ 138
malorolníci 120
strana nemajetn˘ch 45

1929 17. fiíjna ve 2 hod. ráno pfieletûla pfies Pavlov
vzducholoì „ZEPPELIN“;

1930 byla postavena nová hasiãská zbrojnice, ná-
klady ãinily 50.000 Kã;

1931 2. záfií se uskuteãnily obecní volby – kandido-
valo 7 stran:
St. zemûdûl. a vinafiÛ získan˘ch hlasÛ 170
strana domkáfiÛ 38
lidová strana 103
strana malodomkáfiÛ 68
hospodáfiská strana I 86
hospodáfiská strana II 84
nûmecká nacionálnû social. strana 48
Obecní vinohrady byly pronajaty na 25 let;
Obecní hostinec byl pronajat za enormní sumu
7.020 Kã
V listopadu byla zahájena stavba nového vo-
dovodu;

1934 byla ukonãena stavba nového vodovodu, cel-
kové náklady ãinily 750.000 Kã.
Obecní hostinec byl pronajat za 3.310 Kã;

1935 stavební parcelu po zbouraném domu vedle
ãp. 35 odkoupila obec za 18.270 Kã (1 m2 za
10 Kã);

1937 byla obec elektrifikována, náklady ãinily
117.000 Kã;

1938 23. záfií byla vyhlá‰ena mobilizace. Povoláno
bylo 100 muÏÛ, ale nikdo rozkazu nedbal. 24.
záfií v ranních hodinách pfiijelo do Pavlova
ãeské vojsko. 25. záfií byl obnoven povolávací
rozkaz, opût bezv˘slednû. Ve‰keré rozhlasové
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pfiijímaãe byly zabaveny a elektrické vedení
obce bylo odpojeno. 30. záfií se uskuteãnila
ãesk˘m vojskem razie v milovickém lese, kde
hledali muÏi úkryt. 6 muÏÛ z Pavlova bylo za-
ji‰tûno a odvezeno.
Na základû Mnichovské dohody byl zdej‰í
kraj pfiipojen k Nûmecké fií‰i. Dne 8. fiíjna 
opustilo ãeské vojsko zdej‰í obec. V 18 hodin
téhoÏ dne pfiijelo do Pavlova nûmecké vojsko:
168 muÏÛ 2. jednotky protileteckého pluku
s 8 protileteck˘mi dûly a 40 auty;

1939 vypukla II. svûtová válka. Do konce roku bylo
do války povoláno z Pavlova 43 muÏÛ 
a 3 konû.
Byly zavedeny potravinové lístky a ‰atenky.
Bûhem tohoto roku se odstûhovalo 24 rodin,
pfieváÏnû do Bfieclavi;

1940 do konce roku se poãet povolan˘ch muÏÛ
zv˘‰il na 115.
Pro nedostatek pracovních sil byli do obce pfii-
dûleni civilové polského pÛvodu a francouz‰tí
zajatci.
Oprava hráze u Dyje si vyÏádala náklady ve
v˘‰i 3.300 marek;

1941 byla postavena a do provozu uvedena postfii-
kovna;

1942 byla dokonãena oprava hráze u Dyje, kterou

provedli civilní obãané ruského pÛvodu o cel-
kovém poãtu 20 muÏÛ. Náklady této opravy
ãinily 24.000 marek;

1945 blíÏí se konec války, v obci nastal problém 
s ubytováním uprchlíkÛ. V dubnu byla nafií-
zena povinná evakuace ve‰kerého obyvatel-
stva Pavlova, coÏ se neuskuteãnilo. Nûmecké
vojsko, které bylo pouze na kopci, ode‰lo jiÏ
21. dubna veãer. PrÛzkumné ruské vojsko
pfii‰lo do Pavlova od Milovic v nedûli
22. dubna ve veãerních hodinách – bez boje.
Do Pavlova dopadlo jen nûkolik prÛzkumn˘ch
stfiel ze ·akvic, které ne‰Èastnou náhodou za-
sáhly jednu pavlovskou paní a dva muÏe,
z toho jednoho ukrajinské a jednoho polské
národnosti, ti zranûním podlehli. Dal‰ími 
obûÈmi byli jeden Ukrajinec, jeden Polák
a jeden Ital, ktefií byli zastfieleni rusk˘mi vo-
jáky. 23. dubna se v dopoledních hodinách 
ubytovalo v Pavlovû ruské vojsko. Od tohoto
dne nastaly pro obyvatele Pavlova velmi kruté
a neklidné dny a noci. Následovalo nekoneãné
pronásledování dûvãat a Ïen. Nechybûlo ani
drancování v domech a sklepích. Víno se od-
váÏelo pfiímo v sudech do okolních vesnic.
Témûfi dennû byla nafiízena odevzdávka 1000
aÏ 3000 kusÛ vajec, nûkolik set kusÛ slepic
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Tekla Schulzová, nar. 19. 7. 1877 v Pavlovû – zemfiela následkem zranûní stfiepinou granátu 23. dubna
Ukrajinec (jméno nelze zjistit) Od 8. bfiezna 1940 pracoval jako civilní zamûstnanec u sedláka na ãp. 82. Zemfiel
následkem zranûní stfiepinou granátu 21. dubna.
Josef Banas, nar. 3. 4. 1922, Barwacz Sredin, okres Myslenica – Polák. Od 9. bfiezna pracoval jako civilní za-
mûstnanec u sedláka na ãp. 56. Zemfiel 30. dubna následkem zranûní.
Ondfiej AndroÏenka, nar. v kvûtnu 1923 v Kijevû – Ukrajinec. Od 8. bfiezna 1940 pracoval jako civilní zamûst-
nanec u sedláka na ãp. 80. Byl zastfielen 22. dubna ve veãerních hodinách rusk˘m vojákem.
Stanislav Kondák, nar. 12. 5. 1922, Barwacz Seredny (Seredin?) – Polák. Od 8. bfiezna 1940 pracoval jako ci-
vilní zamûstnanec u starosty obce na ãp. 58. Byl zastfielen rusk˘m vojákem 23. dubna.
Alberto Bolzonello, nar. 19. 5. 1912, Biadena Mandomento, Provincia di Treviso – Ital. Zajatec. Od 27. 4. 1944
pracoval u sedláka Josefa Wedla. Zastfielen rusk˘m vojákem 23. dubna.
Anna Gerlingerová, nar. v Pavlovû, bydlela v cihelnû. Zaãátkem kvûtna byla nalezena mrtvá, byla zastfielena.

28. kvûtna 1945 byly nalezeny v provizorní lovecké chatû (v upravené skalní sluji) 3 mrtvoly jiÏ ve znaãném roz-
kladu. Byl to hajn˘ Ludwiczek, kter˘ zastfielil svou manÏelku, syna a sebe. Byli pohfibeni na místû ãinu za nábo-
Ïensk˘ch obfiadÛ.
Franti‰ek Ludwiczek, nar. 6. 2. 1906 v Mu‰ovû, hajn˘ ve sluÏbách kníÏete Ditrich‰tejna. Spáchal sebevraÏdu za-
stfielením pravdûpodobnû kolem 27. dubna 1945.
Marie Ludwiczková, nar. 3. 9. 1913 v Pouzdfianech, zastfielena manÏelem.
Walter Ludwiczek, nar. 29. 2. 1936, zastfielen otcem.
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a desítek kusÛ hus.
Paní Anna Gerlingerová, která bydlela v ci-
helnû, byla nalezena mrtvá, byla zastfielena.
Obec ãítá zaãátkem dubna 1945 celkem 998
obyvatel a 301 dÛm, z toho obydlen˘ch 294.

Pfiehled hospodáfiské situace k dubnu 1945:
zastavená plocha 11 ha
pole a louky 723 ha
vinohrady 99 ha
zahrady 3 ha
les 94 ha

Obyvatelstvo Pavlova se do dubna 1945 (do odsunu
NûmcÛ) skládalo z tûchto zemûdûlcÛ:
poãet majitelÛ: obhosopodafiovali pfies:

3 17 ha
9 10 ha

28 od 5 ha do 10 ha
77 od 2 ha do 5 ha
121 od 5 arÛ do 2 ha

44 bezzemkÛ nevlastnilo Ïádn˘ majetek, hospodafiili
na pronajatém obecním majetku.
Z celkového poãtu 282 domácností se vinafistvím ne-
zab˘valo 30 rodin.

Poãet ÏivnostníkÛ v r. 1938 v Pavlovû:
3 obchodníci se smí‰en˘m zboÏím
1 porodní asistentka
2 hospod‰tí 2 stolafii
3 pekafii 4 krejãí a ‰vadleny
2 kováfii 2 ‰evci
1 zámeãník 2 malífii
1 koláfi 1 bednáfi
1 tesafi 6 zedníkÛ
1 fiezník 2 ‰iãky bílého prádla

Odsuny NûmcÛ roku 1945 aÏ 1946 z Pavlova

Nûmci pfii‰li do sbûrného tábora do Mikulova, odkud
byli v nákladních vagónech odvezeni do Nûmecka.
Funkcionáfii NSDAP opustili Pavlov zaãátkem dubna
1945, jiÏ pfied pfiíchodem ruského vojska.
První odsun NûmcÛ z Pavlova se uskuteãnil 25. kvûtna
1945 v 6.00 hodin ráno. Nûmci byli odvezeni do
Hustopeãí, odkud pak ‰li pû‰ky do sbûrného tábora do 
Mikulova a odtud pfies hranice do Rakouska. Dal‰í od-
suny se uskuteãnily 6., 11. a 26. ãervna 1945, pak ná-
sledovaly odsuny 4. a 18. záfií 1945.
1. fiíjna 1945 ode‰lo nûkolik rodin tajnû pfies hranice do

Rakouska. Z 9. na 10. fiíjna 1945 byl proveden odsun
v noãních hodinách.
Následující den, 11. fiíjna, byl proveden dal‰í odsun,
kdy nákladními auty byla odvezena nejpoãetnûj‰í ãást
pavlovsk˘ch NûmcÛ do sbûrného tábora do Mikulova,
odkud v dal‰ích dnech následoval jejich odsun v ná-
kladních vagónech do Nûmecka.
Poslední odsun se uskuteãnil 19. ãervence 1946.
Jen nûkolik rodin odsunut˘ch NûmcÛ zÛstalo
v Rakousku, pfieváÏná ãást byla transportována do
Nûmecka, kde si vybudovali svÛj nov˘ domov v kraji
kolem Mnichova, Ulmu, Heilbronnu, Heidelbergu,
Mannheimu, Würzburgu a Wetzlaru.
V Pavlovû zÛstalo jen 14 rodin starousedlíkÛ.

Seznam starousedlíkÛ:

rodina Augustina Bergera ãp. 1
rodina Jana Becka ãp. 2
rodina Josefy Bacherové ãp. 3
rodina Edvina Schneidera ãp. 12
rodina Jana Thuinera ãp. 24
rodina Ludvíka Topolanského ãp. 74
pan Antonín Preget s manÏelkou ãp. 101
pan Franti‰ek Scherzer s manÏelkou ãp. 112
rodina Antonína Christa ãp. 144
rodina Ondfieje Kellnera ãp. 147
rodina Franti‰ky Folkové ãp. 148
rodina Jakuba Springera ãp. 150
pan Josef Schulz s manÏelkou ãp. 155
rodina Jany Österreicherové ãp. 161
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Nûmci pfii‰li do sbûrného tábora do Mikulova, odkud byli 
v nákladních vagónech odvezeni do Nûmecka
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âlánek z deníku NOV¯ ÎIVOT (ze dne 29. srpna 1991)

Pavlov kolem roku 1935
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