2016 – XI. RŮZNÉ
1. Počasí
Leden:
V lednu se celkem ve 25 dnech vyskytovaly noční mrazy, 12 dní bylo s celodenním
mrazem. Ve zdejším regionu byly největší mrazy do -12°C (21, - 23. ledna), ale v horských
oblastech byly zaznamenány silné mrazy: 19. ledna na Šumavě -32,3°C (umrzl jeden člověk),
22. ledna dokonce největší mráz letošní zimy, a to -35,3°C. Přesto byl leden jako celkem velmi
teplý.
Srážky:
Sněhové: 2. – 1 cm, 4. – 5 cm,
16. – 1 cm, 20. – 1 cm, 21. – 2 cm,
23. – 4 cm
Dešťové: 9. – mžení,
10. – 1 mm, 25. – 4 mm, 29. – 6 mm
Celkem: sněhové – 14 cm, dešťové – 11 mm
Únor:
Měsíc, který bývá nechladnější měsíce roku, byl letos teplotně nadprůměrný a srážkově
téměř průměrný.
Pouze sedmkrát se vyskytl slabý noční mráz, den s celodenním mrazem se nevyskytl ani
jedenkrát, naopak maximální denní teploty dosáhly ve čtvrtém týdnu (22. února) až +16°C.
Letošní únor byl nejteplejší za uplynulých 136 let s odchylkou +1,35°C.
Srážky dešťové: 1. – 6 mm,
10. – 8 mm,
11. – 1 mm,
18. – 17 mm, 19. – 10 mm, 21. – 1 mm,
Celkem napršelo 67 mm, ale sníh vůbec nepadal.

14. – 3 mm,
23. – 2 mm,

17. – 2 mm,
29. – 17 mm.

Březen:
Ačkoliv v našem regionu začal březen příznivě, v Čechách dne 1. března silně sněžilo,
napadlo až 25 cm sněhu, který způsobil kalamitu s řadou dopravních nehod, mnoho domácností
bylo bez elektřiny. Podobná situace byla o týden později např. i na Vysočině, kde za jediný den
napadlo přes 25 cm sněhu, který způsobil mnoho dopravních nehod. Sněžení se opakovalo také
15. března, kdy i v našem regionu napadly 4 cm sněhu. Je zajímavé, že v únoru vůbec nesněžilo,
ale v březnu padal sníh dokonce i v našem regionu – celkem 9 cm. Dešťových srážek spadlo 12
mm. Březen byl tedy srážkově podnormální.
V deseti dnech se vyskytovaly slabé noční mrazíky (od 0°C po -2°C). denní teploty byly
v rozmezí 5°C až 16°C, poslední březnový den dokonce až 21°C.
Srážky: 2. – 5 mm, 8. – 4 cm sněhu a 3 mm,
15. - 4 cm sněhu a 3 mm, 16. – 1 cm sněhu
s deštěm,
24. – 1 mm.
V době velikonočních svátků, které letos připadly na poslední březnový týden, bylo pěkné
počasí.
Duben:
Na přelomu března a dubna začaly kvést meruňky, začátkem dubna již byly plně v květu
švestky.
Teplotně byl duben mírně nadprůměrný, ale poslední týden v měsíci přišly noční mrazy, na
horách napadlo místy dokonce až 15 cm sněhu. Zatím co noční přízemní mrazíky poškodí pouze
zeleninu a brambory, tentokrát šlo o mrazíky, které 28. a 29. dubna způsobily, že zmrzl také
vinohrad a dokonce meruňky, třešně a ořešáky. Na Znojemsku pomrzlo až 70% ploch sadů.
Pomrzlé brambory opět znovu podrazily, ale podle odhadů bude letošní úroda hroznů a ovoce
velmi špatná.
Dešťové srážky: 7. – 2 mm, 8. – 14 mm, 9. – 4 mm,
13. – 6 mm, 17. – 4 mm,

18. – 4 mm, 24. – 4 mm,
V osmi dnech napršelo celkem 41 mm.

27. – 3 mm.

Květen:
Po dvou dnech s nočními teplotami -2°C v závěru minulého měsíce se již ranní mrazíky
nedostavily, a to ani v období tzv. „ledových mužů“, dokonce noční teploty byly docela vysoké
(v rozmezí 8°C až 11°C). Denní teploty s výjimkou několika dní uprostřed měsíce se
pohybovaly nad 20°C, vyskytlo se dokonce několik dní s letními teplotami, nejvyšší byla
naměřena 23. května, a to 27°C.
Srážky: 3. – 3 mm, 4. – 5 mm,
5. – 11 mm, 12. – 19 mm, 13. – 10 mm,
20. – 5,5 mm, 24. – 9 mm
Dlouhodobý květnový průměr srážek ne Znojemsku je 56 mm, letos napršelo 62,5 mm, což je
zhruba o desetinu víc. 24. května se v Čechách vyskytly bouře s kroupami a silné srážky
způsobily lokální povodně.
Ani teploty nevybočovaly z dlouhodobého normálu, byly průměrné.
Červen:
Měsíc červen byl teplotně mírně nadprůměrný, poslední týden vystupovaly denní
teploty až na 34°C a opět padaly na řadě míst teplotní rekordy. Celkem bylo v červnu 11 letních
dnů s teplotou nad 25°C a 2 dni tropické s teplotou 34°C.
5. června zasáhla jih Moravy (především Moravskou Novou Ves a Tvrdonice) větrná smršť,
která způsobila značné škody na domech.
Letos se silné bouře a přívalové deště vyskytovaly během první poloviny června téměř denně a
způsobovaly škody na majetku občanů. Na Znojemsku se téměř nevyskytovaly.
První letní den se přihlásil celodenním deštěm, když napršelo celkem 20 mm.
Srážky: 1. – 1,5 mm, 3. – 9 mm,
5. – 2 mm,
6. – 8 mm,
15. – 4 mm, 20. – 20 mm,
26. – 6 mm, 27. – 8 mm, 30. – při bouři 5 mm
Celkem napršelo 63,5 mm.
Během června rostly v menším množství houby.
Červenec:
V měsíci červenci byla průměrná teplota 20,7°C, což je o něco více než dlouhodobý
normál.
Vyskytlo se celkem 8 tropických dní s teplotou 30°C a vyšší, 17 dní mělo letní teplotu (25°C a
vyšší). Měsíční úhrn srážek byl vysoký, ale vzhledem k lokálním bouřkám značně rozdílný, v
některých místech zdejší oblasti spadlo v červenci dokonce až 160 mm V naší obci napršelo
celkem 91mm,
Srážky: 2, - 10 mm, 5, - 5 mm při bouři, 12, - 26 mm, 13. a 14, - 15 mm,
21 . 12 mm
při bouři,
23. - 1 mm při bouři, 26. - 7 mm při bouři, 28. - 7 mm, 31. - 8 mm
I přes nadprůměrné srážky nedošlo na okrese k záplavám a také žňové práce nebyly nijak
podstatně narušeny. Je zajímavé, že i přes nadprůměrné srážky nerostly houby.
Srpen:
Měsíc srpen měl 4 tropické dni a 17 letních dní, takže byl příjemně teplý – kromě dvou
dní, kdy byla teplota pod 20°C (10. - 19°C a 11. - 18°C, kdy i noční teploty klesly pod 10°C).
Srážkově byl srpen podnormální, když celkem napršelo pouhých 27,5 mm.
Srážky: 5. - 5 mm, 9. - 2 mm,
10. - 8 mm, 12. - 1,5 mm,
21. - 10 mm,
29. - 1 mm
Zajímavostí byl značný pokles teplot v horských kotlinách, kde byl 17. srpna mráz 3,8°C a 18. srpna -4,5°C.

Sklizeň obilí a úklid slámy proběhl bez komplikací. Houby vůbec nerostly.
Září:
Letošní září bylo nadprůměrně teplé a suché. V několika dnech byly na
mateorologických stanicích překonány teplotní rekordy. V naší obci byly zaznamenány 4
tropické dni a 11 letních dní. Pršelo pouze v prvním týdnu, kdy spadlo pouhých 11 mm, a to:
4. - 6 mm,
5. - 4 mm,
6. - 1 mm
Vlivem vysokých teplot a dlouhotrvajícího sucha bylo vydáno varování na nebezpeční
vzniku požárů. Od 21. srpna, kdy naposledy více pršelo (10 mm), plných šest týdnů bylo bez
větších srážek.
Průměrná teplota v září byla 18,0°C, během měsíce nebyly žádné teplotní extrémy.
Maximální teplota byla 12. září, a to 29,6°C. Bylo celkem 24 letních dní s teplotou převyšující
25°C, ale žádný tropický den s teplotou nad 30°C. Nejníže klesla teplota 23. září na 4,6°C.
Slunečný svit byl velice vydatný, slunce svítilo celkem 238 hodin, což je 130%
dlouhodobého normálu. Srážky odpovídaly vysokým teplotám a slunečnímu svitu – napršelo
pouhých 27% dlouhodobého normálu.
Příjemné zářijové počasí uvítali vinohradníci, protože mělo vliv na zvýšení cukernatosti
hroznů a tím i dobrou kvalitu vína.
Zajímavým zjištěním je skutečnost, že tak teplé jako letošní září nebylo za celé období,
kdy se provádějí v Kuchařovicích přesná meteorologická měření.
Léto:
Letošní léto nebylo nijak mimořádně teplé, oproti normálu bylo sice nadprůměrné, ale
s odchylkami v červnu a červenci pouze o +1,7°C, v srpnu +0,6°C, Září se však překonávalo
mnohem víc – proti průměru bylo teplejší o +3,8°C. První polovina září byla dokonce jedním
z nejteplejších období celého letošního léta. Desetidenní zářijové průměry byly srovnatelné s
letními.
Zajímavá je ale informace, že celosvětově byl červenec nejteplejší v historii.
Říjen:
Měsíc říjen měl teploty mírně podprůměrné, první letošní mrazík v naší oblasti se
vyskytl 22. října. Během měsíce často pršelo, celkem ve dvanácti dnech, jednalo se většinou o
slabší srážky, pouze začátkem října byly vydatnější (4. října napršelo 14 mm). Srážkově tak byl
říjen mírně nadprůměrný, celkem napršelo 55 mm, a to:
2. - 2 mm,
3. - 9 mm,
4. - 14 mm, 6. - 10 mm, 9. - 1 mm,
10. - 0,5 mm,
11.
- 7 mm,
18. - 4 mm, 19. - 1 mm, 20. - 5 mm, 25. - 1 mm, 29. - 0,5 mm.
V posledních dnech měsíce října začaly růst bedly, ale jiné druhy hub nerostly.
Listopad:
Počasí v listopadu bylo poměrně proměnlivé, jedenáctkrát se vyskytovaly noční mrazy,
naopak denní teploty v několika dnech vystoupily až na 13°nebo 14°C. Jak bývá v tomto období
obvyklé, několik dní se udržely mlhy, které v některých místech i namrzaly a způsobily
dopravní nehody. Svatý Martin si o jeden den pospíšil, takže první letošní sníh napadl 10.
listopadu – v našem regionu pouze 1 cm, ale silničáři museli sypat silnice. Zajímavostí je, ještě
první listopadové dni rostly bedly, vlastně jediné houby, protože celý letošní rok byl pro
houbaře velmi nepříznivý.
Srážky: 3. - 1 mm, 6. - 10 mm, 10. - 1 mm, 1 cm sněhu,
16. - 6 mm, 17. - 7 mm,
19. - 1 mm,
24. - 1 mm, 25. - 4 mm.
Celkem napršelo 31 mm a napadl 1 cm sněhu.

Prosinec:
V prvních prosincových dnech napadl na horách sníh, v důsledku silného větru se tam
tvořily závěje. Na Znojemsku napadly 18. prosince 3 cm sněhu, který zůstal ležet celý týden.
K tomu se 21. a 22. prosince tvořila silná námraza (až 4 cm), takže na Štědrý den vytvořila
příroda krásnou idylku bílých Vánoc. 24. prosince se oteplilo, námraza ze stromů začala
opadávat a sníh začal tát, takže 25. prosince již zcela zmizel.
Během prosince bylo 20 dní s nočními mrazíky (v rozmezí -6°C až 0°C), denní teploty byly
mírně nad nulou, nejtepleji bylo 10. prosince (+12°C). Teplotně byl letošní prosinec mírně
podprůměrný a srážkové silně podprůměrný, když za celý měsíc spadly pouze 4 mm dešťových
a 3 cm sněhových srážek.
Srážky: 2. - 3 mm, 18. - 3 cm sněhu, 24. - 1 mm.
V některých, zvláště horských oblastech, vydatně sněžilo, sníh i náledí dělalo problémy v
dopravě, vyskytla se řada hromadných havárií.
Dlouhodobé statistické průměry teplot a dní se srážkami:
Měsíc: Průměrná: denní. teplota - min. teplota – max. teplota
Leden
-2,1°C
-4,6°C
0,5°C
Únor
-0,3°C
-3,3°C
3,0°C
Březen
3,7°C
8,0°C
Duben
8,8°C
3,9°C
14,0°C
Květen
13,6°C
8,2°C
18,9°C
Červen
16,8°C
11,3°C
22,3°C
Červenec
18,7°C
12,9°C
24,7°C
Srpen
18,4°C
12,9°C
24,4°C
Září
14,3°C
9,7°C
19,7°C
Říjen
9,0°C
5,3°C
13,5°C
Listopad
3,2°C
0,8°C
6,1°C
Prosinec
-0,7°C
-3,0°C
1,7°C

počet dní se srážkami
5
4
5
6
8
8
8
7
6
5
7
5

Přehled srážek v roce 2016:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

I.
1*
5*
1
1*
-

II.
6
8
1
3
2
17

III.
5
4*,3
4*,3
1*
-

IV.
2
14
4
6
4
4

V.
3
5
11
19
10
-

VI.
1,5
9
2
8
4
-

VII.
10
5
26
15
-

VIII.
5
2
8
1,5
-

IX.
6
4
1
-

X.
2
9
14
10
1
0,5
7
4

XI.
1
10
1*,1
6
7
-

XII.
3
3*

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
*Sníh:
Déšť:

1*
2*
4
6
10
11

10
1
2
17
67

1
9
12

4
3
41

5,5
9
62,5

20
6
8
5
63,5

12
1
7
7
8,5
91

10
1
27,5

11

1
5
1
0,5
55

1
1
4
1
31

1
3 cm
4 mm

Srážky v roce 2016 činily:

dešťové
476,5 mm
*sněhové
23 cm
Nejdeštivějším měsícem byl červenec (91 mm) a únor (67 mm), nejsušší byl prosinec (7 mm) a září (11
mm).

2. Auto zničilo kapličku
V pátek dne 19. února kolem 10. hodiny havarovalo na silnici mezi Příměticemi a
Hlubokými Mašůvkami nákladní vozidlo. Řidič vjel do pravého příkopu, pokračoval v jízdě,
auto narazilo do kapličky, kterou zcela zdemolovalo. Havárii vyšetřovali přivolaní příslušníci
Policie ČR, k vyproštění vozidla přijelo nákladní auto. K havárii došlo pravděpodobně
v důsledku mikrospánku řidiče.
Vzhledem k tomu, že nebylo zcela zřejmé, kdo je vlastníkem této kapličky a má uplatnit
požadavek na řešení škodné události, nebyla ani do konce roku stavba nové kapličky zahájena.
3. To nejkrásnější z neolitu
V Brně byla v červnu k vidění výstava s názvem „To nejlepší z neolitu“. V propagačním letáku
je na titulní straně uveden snímek Mašůvecké Venuše a uvnitř další snímky: František
Vildomec (1878-1975), Reinstalace sbírky Františka Vildomce na zámku v Jevišovicích,
nálezy z Hlubokých Mašůvek: Antropomorfní pohár, hlava plastiky, malovaná mísa, detail
hlavy Hlubokomašůvecké Venuše, miska s cípatým okrajem.
V textu je uvedeno, že v roce 2006 zakoupilo Moravské zemské muzeum v Brně jednu
z největších soukromých archeologických sbírek u nás, která vznikala v letech 1929 – 1939
soukromou badatelskou činností Františka Vildomce.
Sbírka obsahuje pozoruhodné památky hmotné kultury vztahující se převážně k epoše mladší
doby kamenné (neolitu) a pocházející z lokalit jižní a jihozápadní Moravy – Střelice, Hluboké
Mašůvky, Bojanovice, Boskovštejn a další.
4. Korunovační klenoty
K 700. výroční narození Karla IV. uspořádalo Jihomoravské muzeum ve Znojmě výstavu replik
českých korunovačních klenotů, které byly k vidění v měsíci červnu v prostorách znojemského
hradu. Hlavním lákadlem byla svatováclavská koruna s 96 drahokamy a 20 perlami.
5. Úspěšná sezóna

Velmi zdařilá byla letošní sezona na zámcích a hradech Znojemska. Hrad Bítov
navštívilo 69 400 osob (o 9 355 více než v předešlém roce), Zámek Vranov nad Dyjí 65 669
osob (více o 12 591) a Zámek Uherčice 4 313 osob (více o 2 073).
6. Nezaměstnanost klesla
Nezaměstnanost na Znojemsku byla v měsíci lednu 9,4%, v únoru 9% V měsíci červnu
dosáhla 7,10%, v červenci i v srpnu byla shodně 7,40%, v září opět poklesla na 7,10%. V říjnu
evidoval znojemský Úřad práce celkem 5 343 uchazečů o zaměstnání a současně nabízel 854
volných míst.
7. Mzdy rostou
Průměrná mzda se za poslední rok zvýšila na 26 480 Kč, oproti loňsku povyrostla o
4,4%, reálně po odečtení inflace o 3,9%. Zaměstnanost je nejvyšší od roku 1993.
V Jihomoravském kraji dosáhla v prvním čtvrtletí výše 25 867 Kč, proti loňsku se zvýšila o
1 449 Kč. Dvě třetiny zaměstnanců ale mají mzdu nižší než je uvedený průměr.
Zajímavostí je, že Jihomoravský kraj je s průměrnou měsíční mzdou celorepublikově na 3.
místě za Prahou (32 934 Kč) a Středočeským krajem (26 235 Kč).
8. Zemětřesení citelné i na Znojemsku
25. dubna v poledne se na jihu Moravy roztřásla zem. Epicentrem zemětřesení o síle 4,1
stupně Richterovy škály bylo okolí Vídně. Citelné bylo v okolí Moravského Krumlova i na
některých místech v okolí Znojma – např. ve Vranově nad Dyjí se zachvěl i zámek.
9. Oprava hráze Vranovské přehrady
V polovině října letošního roku byla uzavřena cesta přes hráz Vranovské přehrady,
takže na pláž je nyní možno dostat se pouze od Šumné. Přehrada je v provozu od roku 1934,
hráz je dlouhá 290 metrů, v koruně je široká 7 metrů a nade dnem 47 metrů vysoká. Nádrž má
kapacitu přes 139 milionů kubíků vody.
Během dvou let projde koruna hráze celkovou rekonstrukcí včetně přemostění přelivů,
mostních opěr a závěrů. Koruna hráze získá nové stožár\ osvětlení a zábradlí.
10. Superúplněk

14. listopadu měli lidé možnost užít si jedinečnou podívanou – na obloze zářil Měsíc
v tzv. superúplňku. Měsíc byl v tuto dobu jen 356 509 km od Země, na pohled byl o 14% větší
a o 30% zářivější než obvykle. Zásluhou jasné oblohy byl dobře pozorovatelný také v naší obci.
Tento jev byl naposledy zaznamenán v roce 1948 a opět bude pozorovatelný až v roce 2034.
11. Nová stanice hasičů
28. listopadu byl za účasti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Policie
ČR, Zdravotnické záchranné služby a zástupců města Znojma poklepán základní kámen k
vybudování nové stanice hasičů ve Znojmě na Pražské ulici. Náklady na její vybudování budou
činit 90 milionů korun.
V letošním roce vyjížděli profesionální hasiči na Znojemsku (za stanice Znojmo,
Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou) celkem k 176 dopravním nehodám, 131
požárům a 46 únikům nebezpečných látek. Řešili 425 technických havárií, 89 krát pomáhali při
odstraňování stromů přes silnice, vosích hnízd nebo spolupracovali s policisty a zdravotníky
záchranné služby.
Včasným a pohotovým zásahem při požárech uchránili majetek v hodnotě přes 197
milionů korun.

12. Co zaznamenali kronikáři o událostech v Hlubokých Mašůvkách v letech s číslicí
„6“ na konci letopočtu
1836 – před 180 lety:
Od 27. září do 27. listopadu zuřila v obci cholera, na kterou zemřelo 30 osob.
1866 – před 150 lety:
Bylo to počátkem žní, když se krajem rozlehla zpráva, že sem táhnou Prajzi. Lidé se báli a
rychle se stěhovali do okolních lesů jevišovického panství. Brali s sebou dobytek a na vozech
vezli potraviny, starce a nejcennější předměty svých domácností. Do lesních úkrytů přesídlily
všechny okolní vesnice a tak v hlubokých lesích vznikly tábory plné života. Avšak dny ubíhaly,
pruská vojska nepřicházela a úroda čekala na sklizeň. Lidé se začali vracet domů a k údivu
všech přitáhli rakouští husaři, kteří ustupovali před nepřítelem. Bylo jich mnoho a pamětníci
vyprávěli, že jenom koní byla plná Úlehla. Ale hned na druhý den táhla od Jevišovic nepřátelská
armáda a husaři rychle ustupovali k Příměticím. Krátce nato přišla pruská pěchota, která zde
ubytovala - v hostinci přes 100 mužů, u sedláků po 30, u domkařů po 7 mužích. K větším
bojům v okolí obce nedošlo, jen k několika střetům hlídek. A právě jeden z pruských vojáků,
který při takové srážce zahynul, byl pochován v lese mezi kraveckou továrnou a bojanovickou
pilou. Tomu místu se dosud říká U Prajza. Byl tam postaven dřevěný kříž s dřevěnou tabulkou.
Na ní byl znázorněn vavřínový věnec, dvě zkřížené šavle s císařskou korunou a letopočtem
1866. Dole byl nápis "Hier ruhet A. P. - gefallen 1866", pod ním lebka a zkřížené kosti. Místo
je dosud upravováno, v místě stojí dřevěný kříž, na kovovém podstavci je vyraženo: 1866 –
Prajz.
Ubytování pruských vojáků v lázeňském hostinci mělo zřejmě za následek ukončení
provozu lázní.
Na následky cholery v tomto roce zemřelo 13 občanů.
V rodinné kronice Jana Prinze je tento zajímavý zápis:
„V roku 1866 12. července přišel nepřítel Prušák, lidé utíkali před ním do lesů a báli
se,dokud zde nebyl. Jak ale přišel a viděli, že lidem nic neublíží, tak se stěhovali domů, jen
když dostali jest. My jsme jich měli 25, mezi nima hejtmana a doktora, který vyprávěl strašné
věci o bitvě, která svedena byla dne 3. července 1866 u královského Hradce v Čechách. Tam
bylo rakouské vojsko poraženo a v řece Labi se jich tisíce tisíců potopilo.“
- Na Boží tělo r. 1866 byl takový mráz, že zmrzlo vymetané obilí, ovoce a brambory.

V roce 1866 skončil provoz lázní, které byly jediné v kraji
Navštívíme-li Hluboké Mašůvky a zajdeme se osvěžit vodou z pramene nazývaného Svatá
studna, zřejmě si neuvědomíme, že se nacházíme v místě, kde ještě před 150 lety byly
v provozu lázně, jediné v širokém kraji. Jejich věhlas připomíná dnes již jen budova někdejšího
lázeňského hostince, klenutá studna s postavenou vodní kaplí a sousední budova, nyní obytný
dům.
Léčivá voda byla zde známá již v dávných dobách, jak je o tomto místu dochováno
v různých dokumentech. Kdysi za dávných časů byl uprostřed lesů pramen, vyvěrající
v hlubokém zářezu. Říkalo se mu Svatá studna a jeho nejbližší okolí dostalo název Svatoňovec.

Toto místo bylo považováno za posvátné a bylo chováno ve velké úctě a vážnosti. Přicházeli
sem nemocní lidé, aby se z pramene napili a jeho vodou se umyli. Doufali tak ve své uzdravení.
Podle pověsti se mnozí uzdravili a z vděčnosti postavili nedaleko pramene dřevěnou kapli.
Vypráví se o malíři, který sem putoval ze Znojma. Cestou do Mašůvek musel vícekrát
odpočívat, zde po pobožnosti a napití vody nabyl znovu zdraví a již bez obtíží se vracel do
Znojma. Z vděčnosti namaloval obraz, který byl pak umístěn v kapli.
Písemně je doloženo uzdravení jistého muže z Kroměříže, který v soudním výslechu
potvrdil, že v těžké nemoci se čtyři týdny zdržoval v Mašůvkách, pil vodu z pramene a byl
uzdraven. Stejného dobrodiní se dostalo i jeho nevlastnímu nemocnému synovi.
Nemáme důvod nevěřit, že voda z pramene byla opravdu léčivá, protože to dokazují i
zprávy z počátku 17. století. Během třicetileté války sice léčivý pramen upadal v zapomenutí,
ale jeho pověst nezanikla. Ves měla tehdy jen 35 usedlostí, z nichž bylo 14 opuštěných. Po
válečných útrapách se obliba pramene opět rozrůstala a pramen neušel pozornosti ani nového
majitele jevišovického panství, k němuž Mašůvky patřily. Jan Ludvík Raduit de Souches dal
vodu v r. 1676 úředně vyšetřit a poté dal postavit na tehdejší dobu poměrně rozsáhlou budovu
lázeňského hostince a na místo původní dřevěné kaple malý zděný kostelík, kterému věnoval
vzácnou sošku Panny Marie de Foy, získanou v Belgii. Vedle kostelíčka na jižní straně vzniklo
skromné, ba nepatrné obydlí pro poustevníka, kterému byl kostelík svěřen.
Dole vedle pramene bylo vybudováno potřebné lázeňské zařízení - pět kabin
s dřevěnými vanami a místnost, kde se ohřívala voda. Vchod byl od studny (pramene), jím se
přišlo do chodby, která vedla po celé východní straně budovy. Do jednotlivých kabin vedly
dveře a východním směrem měla chodba tři veliké otevřené oblouky. Dva dřevěné můstky
vedly přes potůček na úpatí Výrova kopce, kam chodívali po koupelích lázeňští hosté
procházkou. Pod schody, vedoucími k lázním, bývala otevřená studna a nad ní mohutný dub
s obrázkem Panny Marie.
Lázeňští hosté byli ubytováni v budově, kterou dal Raduit de Souches postavit na
severní straně prostranství zvaného Úlehla (dnes: Mariánské náměstí). Byla to na tehdejší dobu
neobyčejně rozložitá stavba umístěná na okraji vesnice. V jednoposchoďovém stavení, jehož
východní část byla rozsáhle podsklepena a mohutně dosud vyčnívá nad svahem sestupujícím
do Svatoňovce, bylo v prvním poschodí šest hostinských pokojů a taneční sál, v přízemí další
hostinské pokoje a druhý sál. První poschodí bylo vyhrazeno pouze vrchnosti.
Úřední zkoumání léčivých pramenů je doloženo z roku 1763, kdy bylo provedeno tehdy
dosažitelnými odborníky, což byl znojemský lékař a lékárník.
První tiskem vydaná zpráva o lázních v Hlubokých Mašůvkách byla zaznamenána
topografem Schwoyem v r. 1794 v jeho popisu markrabství moravského, kde uvádí: „Hned pod
kostelem pramení minerální studený pramen, jehož mnozí s dobrým účinkem užívají ke
koupelím, k čemuž jsou zde zřízeny i lázně“.
O zdejších lázních přináší v 19. století zprávu řada dobových časopisů. Např. v r. 1815
časopis Moravia uvádí: „V tomto bývalém poutním místě zrovna pod kostelem pramení
minerální studené vřídlo. Voda se ohřívá a s dobrým účinkem se využívá ke koupelím. Dvanáct
lázeňských světnic je k dispozici. Lázeňští hosté bydlí v blízkém hostinci. Hlubokomašůvské
zřídlo je jediné známé ve znojemském kraji.“
Další zprávy jsou uvedeny v r. 1840 ve Vídni - práce Dr. J. Helceleta, v r. 1847 článek
Dr. F.S.Pluskala v Moravii. Z posledních let existence lázní je zpráva Dr. Meliona

v Notizenblattu z r. 1865, kde se píše: „Lázeňský ústav v Hlubokých Mašůvkách s 16
lázeňskými komorami je jen velmi zřídka užíván na základě lékařského předpisu, častěji jde o
lázeňský ústav navštěvovaný z dietetických důvodů, o jeho návštěvnosti není nic určitého
zveřejněno.“ A to je také poslední tiskem vydaná zpráva, kterou se podařilo zjistit.
Podle tradice lázně v r. 1866 ukončily provoz. Proč tomu tak bylo? Souvisel zánik lázní
s prusko-rakouskou válkou, kdy 12. července přitáhlo pruské vojsko a v lázeňském hostinci se
ubytovala stovka vojáků? Byly to tyto válečné události, které vyhnaly lázeňské hosty
z Mašůvek, kam se už potom nevrátili – anebo v době války už nebyly v provozu? Nemáme
hledat důvody zániku těchto malých lázní jiné? Nebyla to třeba konkurence velkých středisek
s věhlasnými prameny a rušným společenským životem? Důležitou roli mohla hrát i doprava.
Vždyť rozvoj železniční dopravy umožňoval snadnou návštěvnost i vzdálených lázeňských
míst zvučného jména, zatím co Mašůvky byly stranou této dopravy.
Který z těchto důvodů byl rozhodující, nebo zda byl i nějaký jiný, to již nezjistíme. S určitostí
ale můžeme konstatovat, že od roku 1866 – tedy 150 roků – již nejsou lázně v provozu.
Zajímavé jsou i další osudy této budovy, která přes mnohé úpravy zůstala v téměř původní
velikosti až do současnosti. V r. 1899 byla oddělena západní polovina budovy (nyní č.p. 113)
a kromě bytu nového majitele zde byla zřízena pekárna, poštovna, malé zemědělské
hospodářství, obchod. Po rozsáhlé přestavbě, provedené v posledních letech, slouží tato část
budovy jako penzion.
Ve východní části budovy byl mnoho let hostinec, několik roků prodejna, po přestavbě
kanceláře JZD a později restaurační zařízení, krátkou dobu také výrobna likérů a po nezbytných
úpravách je zde v provozu Lázeňský hostinec s penzionem a Cukrárna pod lipami.
Hluboké Mašůvky každoročně navštěvuje velký počet poutníků, zájemců o historii i
milovníků přírody. Láká je nejen slavná historie a současnost zdejšího kostela s vybudovaným
poutním areálem, Svatá studna a Lázeňský hostinec jako připomínka téměř dvousetleté
existence lázní, ale také významná archeologická lokalita se slavnou Venuší i přírodní krásy
okolí.
Rok 1906 – před 110 lety:
- Při generální vizitaci navštívil obec biskup hrabě Pavel Huyn, který na faře přenocoval.
- Farnost navštívil kníže Granito del Belmonte, vídeňský apoštolský nuncius.
- Hlavní prázdniny byly z dosavadních šesti týdnů prodlouženy na dva měsíce.
Rok 1916 – Před 100 lety:
Od 1. ledna zavedeny týdenní poukázky na chléb a mouku - tzv. "chlebenky" - na osobu
a den 200 g mouky (chléb se v obci neprodával), těžce pracující 300 g denně. Následkem
opožděných žní již v druhé polovině července do obce žádná mouka nepřišla, takže lid se živil
nejvíce ranými brambory ("jánkami"), jichž se prodával 1 kg za 26 hal.
Měsíčně byly pořádány sbírky školních dítek na Červený kříž - za celý školní rok vybráno
pouze 13 K a na zaopatření nové U-ponorky 7 K.
Byla jmenována komise pro odvádění kovového nářadí pro válečný účet v obcích Hluboké
Mašůvky, Plenkovice a Plaveč. Za asistence c.k. četníka a znalce ze Znojma zajistila v

uvedených obcích: 61 měděných kotlů, 12 kamnovců, 1 zahradní stříkačku, 1 nádrž na ryby,
20 mosazných hmoždířů a 30 mosazných svícnů v celkové hodnotě 1 870,31 K. Někteří občané
odevzdali kotle a jiné věci již dříve dobrovolně, tentokrát je museli odevzdat nuceně.
Za účelem rekvizice byl 20. 10. proveden soupis hospodářského zvířectva. Z 225 kusů
hovězího dobytka bylo jich zrekvírováno 45 ks, t.j. 20%. Aby byl předepsaný počet dodržen,
měla být z každého páru tažných krav zrekvírována domkařům jedna kráva.
Zmizel hajný
Dne 8. září 1916 rozvířila poklidnou hladinu života obce Plaveč zpráva, že beze stopy
zmizel místní občan František Buršovský, který vykonával funkci hajného v lesích patřících
plavečskému panství. Bezvýsledně byly prohledávány lesy, opakovaně byli vyslýcháni členové
rodiny, padala i různá podezření, ale ani následující týdny a měsíce nepřinesly do záhadného
zmizení jasno.
Přešel podzim, přešla i zima, kdy by sněhový příkrov stejně zakryl případné stopy. Až
konečně příchod jara znamenal přece jen poodhalení roušky tajemného zmizení hajného. Dne
12. dubna 1917 bylo tělo hajného nalezeno v trati Novosady na místě v Plavči nazývaném
"Hájnova lóčka". Trvalo tedy více než sedm měsíců, než náhodně při lesních pracích bylo tělo
zákeřně zavražděného hajného objeveno, ale ani tento nález nepřinesl žádné stopy a poznatky
vedoucí k odhalení pachatele a motivu vraždy.
Léta ubíhala a už se zřejmě ani nepočítalo, že vrah - nebo skupina vrahů - bude
vypátrána. Až více méně náhoda přispěla téměř po dvaceti letech k tomu, že pachatel byl
vypátrán. Skupina mužů se připravovala na vyloupení pokladny v kanceláři velkostatku
v Mikulovicích. Některý ze zločinecké skupiny, zřejmě posílen alkoholem víc, než bylo zdrávo,
utrousil v hospodě poznámku o padělání peněz a o přípravě na vyloupení pokladny. Kvůli
vyzrazení byla celá skupina polapena dřív, než mohli svůj záměr uskutečnit. Mezi zatčenými
kumpány byl také F. F., rodák z Únanova, který bydlel v Hlubokých Mašůvkách a o němž bylo
známo, že je pytlák. Při vyšetřování se k vraždě hajného přiznal, u soudu na svoji obhajobu
tvrdil, že na něj vystřelil hajný, ale chybil. Pak teprve ze své pušky střelil pytlák a když se
hajný zhroutil, přiskočil k němu, vzal jeho pušku a ze dvou metrů ho dostřelil. Mrtvolu pak
ukryl do strouhy a přikryl trávou, snad dokonce místo úkrytu několikrát měnil. Za tento zločin
byl F. F. odsouzen k dvacetiletému žaláři, v němž si ale neodpykal ani polovinu trestu, protože
během II. světové války ve vězení zemřel. Místo, kde bylo tělo zastřeleného Františka
Buršovského nalezeno, je pietně upraveno. Na dubu je dřevěný křížek a obrázek Panny Marie
s obnoveným nápisem: František Buršovský, hajný z Plavče, byl od 8. září 1916 nezvěstný a na
tomto místě dne12. dubna 1917 nalezen zavražděný. Bůh buď jeho duši milostiv!
U dubu je kovový kříž, jaké se dříve umísťovaly na hřbitovech na hroby zemřelých.
(Případ byl literárně zpracován v románu: Emila Vachka: Dvoje opojení - pytlácký
román.)
Rok 1926 – před 90 lety:
Odhalení pomníku
25.7.1926 odhalen za velké účasti v Hlub. Mašůvkách pomník padlým legionářům
bratrům Janu a Františku Fialovýn. Řečníkem byl legionář J. Dýma z Prahy, za hasičskou župu
znojemskou býv. senátor Jan Prinz, za sokolstvo a učitelstvo býv. školní inspektor Stanislav
Marák ze Znojma, poslanec a učitel V. Jáša ze Znojma a další hosté. Podle příkazu německých
úřadů byl pomník 27.6.1940 odstraněn a později zničen. Zásluhou několika odvážných občanů

bylo torzo pomníku s hlavami obou legionářů tajně zakopáno, po válce vyzvednuto a později
zabudováno do Památníku Osvobození, kde je dosud.
Narodil se Ctibor Čermák
Ctibor Čermák se narodil 6. května 1926 se ve Znojmě narodil Ctibor Čermák. Tam také
navštěvoval českou měšťanskou školu. Po mnichovské diktátu byla 9. října 1938 obsazena
německou armádou pohraniční oblast s městem Znojmem a začleněna k Německé říši. Ve
Znojmě byly zavřeny české školy. Po úporném jednání se podařilo přenést působnost tehdejší
české měšťanské školy ze Znojma na Václavském náměstí do Hlubokých Mašůvek. Sem pak
docházeli žáci ze Znojma a z deseti sousedních obcí. Znojemští žáci museli přejít přes
protektorátní hraniční přechod, který byl mezi Znojmem a Příměticemi. Tam mívali často
problémy.
Mezi žáky, kteří přešli do měšťanské školy v Hlubokých Mašůvkách, patřil také Ctibor
Čermák. Zde dokončil školní docházku a odešel do učiliště Baťových závodů ve Zlíně. Když
vypuklo Slovenské národní povstání, dopisem se 9. září 1944 rozloučil s rodinou a vydal se na
Slovensko zařadit se k povstalcům. Po potlačení povstání přešel do Beskyd a přidal se k brigádě
Jana Žižky z Trocnova. Ze stanoviště v horách nad Hošťálkovou podnikal se svými druhy
bojové akce proti německým fašistům.
Přišel 20. únor 1945. V noci zakroužilo nad lesy sovětské letadlo řízené podle ohňových
signálů, aby shodilo partyzánům zásilku zbraní a vysílaček. Partyzáni shledávali po kopcích
rozptýlené balíky, ale jedna vysílačka chyběla. Silný vítr ji zanesl padákem až na okraj obce
Kateřinice a tam se dostala do rukou Němcům. Boris, jak byl mezi svými druhy Ctibor Čermák
nazýván, dostal úkol zajistit chybějící vysílačku. Vydal se do Kateřinic, v kanceláři obecního
úřadu odzbrojil přítomného vojáka a žádal o vydání vysílačky. Uvěřil jeho tvrzení, že ji jiný
voják už odváží na velitelství v Ratiboři. Proto Boris vyběhl ven, nasedl na stojící tam kolo a
ujížděl k Ratiboři. Zatím ale došla z obecního úřadu k německému stanovišti zrádná telefonická
zpráva s upozorněním na cyklistu, partyzána.
Když se Boris přiblížil k Ratiboři, narazil na německou hlídku, která ho chtěla zastavit.
Boris seskočil s kola, třeskla rána, kterou odstřelil dotírajícího německého vojáka. Než se
ostatní vzpamatovali, kličkoval do kopce a snažil se doběhnout do nedalekého lesa. Němci po
něm zběsile stříleli, ale tak, aby ho dostali živého. Když byl zasažen střelami do nohou, jeho
pohyby se zpomalují, ale pronásledovatelé dorážejí stále blíž. Vystřílel již poslední náboje a
podle partyzánské přísahy „Živý partyzán do zajetí - nikdy“ s posledním vypětím sil odjistil
ruční granát a s jeho výbuchem skončil i život tohoto odvážného mladého partyzána.
Pohřben byl nedaleko místa jeho tragického skonu. Teprve po osvobození byly za veliké
účast lidu Borisovy ostatky uloženy na hřbitově v Ratiboři. Na jeho prostém pomníku je nápis:
V boji proti germánskému nepříteli padl 20. února 1945 na Zbrankovém kopci partyzán Boris
– Ctibor Čermák, nar. 6.V.1926. Čest jeho památce.
V roce 2016 uplynulo 90 roků od narození tohoto znojemského rodáka, člena Junáka,
partyzána, který položil život v boji proti německým okupantům. Jeho jménem je ve Znojmě
nazvána ulice vedoucí z nám. Republiky na Mariánské náměstí. Na Novém Hrádku a také na
školní budově v Hlubokých Mašůvkách jej připomíná pamětní deska.
Z iniciativy býv. ředitele měšťanské školy v Hlubokých Mašůvkách Františka Jandy
byla na škole v Hlubokých Mašůvkách v roce 1959 odhalena Ctiboru Čermákovi pamětní
deska.
9. května 1970 byl v Ratiboři u Vsetína odhalen Ctiboru Čermákovi pomník v místě
jeho tragické smrti. Slavnosti se zúčastnil bývalý velitel partyzánské skupiny D. B. Murzin
s dalšími bývalými spolubojovníky a také rodinní příslušníci Ctibora Čermáka. Přizvána byla i
delegace obce Hluboké Mašůvky a žáci školy. Tím byla zahájena družba obou obcí i škol, která
se v dalších letech zdárně rozvíjela.

Setkání obou obcí se opět konalo také v roce 2015, kdy se zástupci Hlubokých Mašůvek
zúčastnili v Ratiboři oslav 70. výročí ukončení II. světové války. Na pozvání představitelů
Hlubokých Mašůvek uspořádala obec Ratiboř autobusový zájezd do Hlubokých Mašůvek, kde
byl uspořádán koncert hudební skupiny Zvonky dobré zprávy. Vzájemné návštěvy se
uskutečnily také v roce 2016.
První radiopřijímač
Karel Bauer č.3 si pořídil první radiopřijímač ve zdejší obci.
Rok 1936 – před 80 lety:
7, června projel Znojmem p. prezident Dr. Edvard Beneš a učinil zde krátkou zastávku.
Za české obyvatelstvo znojemského okresu uvítal pana prezidenta občan Hlubokých Mašůvek,
člen okresního výboru Jan Prinz.
Rok 1946 – před 70 lety:
Do Hlub. Mašůvek nastoupil jako administrátor prof. Josef Parma. V r. 2007 byla mu
odhalena na zdivu kostela pamětní deska s nápisem: Památce prof. P. Josefa Parmy
*28.12.1910 +17.5.1957. V letech 1946 – 1954 se zasloužil o zvelebení poutního místa a
přístavbu kostela. Projekt přístavby vypracoval ing. Arch. Theobald Krátký *12.7.1913
+9.2.1982. Vděční farníci a poutníci. L.P.2007.
Rok 1956 – před 60 lety:
Velké pouti se zúčastnilo asi 13 tisíc lidí.
Rok 1966 – před 50 lety:
Od č.p.189 byla prodloužena elektrická síť do Bábovce.
Rok 1976 - před 40 lety:
- 10.3. – Ustaven Sbor pro občanské záležitosti, předseda Fr. Krejčí.
- 25.5. – Návštěva z Ratiboře (40 žáků, 4 učitelé, př. SRPŠ, zástupce MNV, školnice).
Ubytováni v rodinách, exkurze: Keramika Kravsko.
- 3.6. se dožil 75 let Zd. Bauer, kronikář obce, místopř. OB, zasloužilý kult. pracovník, nositel
vyznamenání Za zásluhy ČSR, Za zásluhy o obranu vlasti, Za zásluhy v boji proti fašismu, Za
zásluhy o rozvoj okr. Znojmo.
- 27.a 28. srpna uspořádán IV.ročník turnaje O pohár SNP za účasti družstev: Milex Trnava,
Lacrum Želetava, Keramika Znojmo, TJ Slavia Hlub.Mašůvky.
- Základní školu v obci navštěvuje ve 3 třídách 62 žáků.
- Myslivost: na třech honech sloveno 76 bažantů, 54 zajíců.
- Sňatky: 12, narození : 17 dětí (12 chl., 5 d.), úmrtí: 10 občanů (3 muži, 7 žen).
Rok 1986 – před 30 lety:
- Největší mráz letošní zimy 26. února: -23°C.
- Hony: 1. listopadu v katastru Hájek – z umělé líhně – sloveno 396 bažantů, na druhém honu
sloveno 156 bažantů.
- Zemřelo: 14 občanů (3 pohřby žehem).
Rok 1996 – před 20 lety:
− Plynofikace kult. domu.
− V obci jsou tyto prodejny: Jednota, Prodejna Smíšené zboží Jany Sedláčkové, Potravinydrogerie u Hnilů, Cukrárna Lucie, Pohostinství Sklípek, Hospoda U Vizingrů.

− Zahájena II. etapa plynofikace obce.
− O posvícení zavádělo 13 dvojic, stárek Jiří Hřebeský, stárková Marcela Kazderová,
družba Pavel Rozporka. Zvát po obci chodili pouze chlapci.
− ZO Český zahrádkářský svaz má 57 členů. Bylo zmoštováno 6 227 kg jablek.
− Počet včelstev v obci: 212.
− Zdejší školu navštěvuje ve 3 třídách 45 žáků.
− Narodily se 4 děti, zemřeli 4 občané, přistěhovalo se 11, odstěhovalo 12 osob, uzavřeno
6 sňatků. V obci je celkem 687 obyvatel.
− V kostele instalováno automatické elektrické zvonění.
Rok 2006 – před 10 lety:
- Konaly se volby do Poslanecké sněmovny a do obecních a městských zastupitelstev.
- Zpracována projektová dokumentace na II. etapu kanalizace.
- Postaveny dvě autobusové čekárny.
- V lokalitě Nivy obec zakoupila pozemky pro další stavební parcely.
- Zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci rodinného domu č.p. 30.
- Na střeše školní budovy instalován přístupový bod pro bezdrátový internet do naší obce.
- Delegace Hlub. Mašůvek se zúčastnila oslav 700. výročí založení obce Ratiboř.
- Narodily se 4 děti, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo se 7, odstěhovalo 11, uzavřeno 5
sňatků. V obci žilo 701 obyvatel (359 mužů, 342 žen).
13. Rok 2017 bude štědrý
Vláda schválila opatření, která by měla přispět ke zlepšení situace rodin s dětmi.
Od 1. dubna 2017 dojde ke zvýšení daňových slev. Pro první dítě v rodině zůstává sleva na dani
13 404 Kč ročně, u druhého se zvyšuje o 2 400 Kč na 19 404 Kč ročně, u třetího a každého
dalšího dítěte o 3 600 Kč na 24 204 Kč ročně.
Otcové mohou do šesti týdnů po narození dítěte nastoupit na týdenní „otcovské volno“,
kdy budou dostávat 70% svého platu.
Od 1. října 2017 bude možné stávající částku rodičovské, která činí na celé období 220
000 Kč, čerpat i na dobu kratší než dva roky.
V roce 2017 dojde ke zvýšení platů některých skupin zaměstnanců. Již od září letošního
roku se zvýšily o 8% platy učitelům, od listopadu o 4% platy pracovníkům ve státní sféře,
hasičům, policistům a vojákům, od příštího roku se zvýší lékařům a zdravotním sestrám.
Od 1. ledna 2017 se zvýší měsíční plat prezidenta republiky z dosavadních 219 000 Kč
na 236 700 Kč, předsedům Senátu, Poslanecké sněmovny a vlády ze 176 000 Kč na
191
000 Kč, předsedům parlamentních výborů z 92 500 Kč na 100 000 Kč a řadovým senátorům a
poslancům z 65 700 Kč na 71 000 Kč.
Průměrná mzda v České republice činí v letošním roce 22 533 Kč (což je např. jen 30%
částky v sousedním Německu).
Česká republika patří k zemím s nejnižší minimální mzdou v Evropské unii, v příštím
roce dojde ke zvýšení z dosavadních 9 900 Kč na 11 000 Kč.
A jak pamatuje stát na důchodce? V letošním roce došlo k valorizaci důchodů
průměrnou částkou 40 Kč měsíčně, což v porovnání s částkami, které jsou vypláceny našim
představitelům, považují důchodci za výsměch. V příštím roce se vyplácená částka důchodcům
přece jen o něco zlepší, když důchody vzrostou v průměru o 300 Kč měsíčně. Vezme-li se
ovšem v potaz zvýšení, které u zaměstnanců činí 4% až 10%, zvýšení důchodcům nečiní ani
3%, takže se poměr mezi mzdami a důchody stále víc prohlubuje.
14. Přírodní a jiné tragické události

Nepřežili pád laviny
6. února zahynulo v Tyrolsku 5 Čechů, kteří nepřežili pád laviny.
Zemětřesení na Tchaj-wanu
6. února zahynulo při zemětřesení na Tchaj-wanu 117 osob a 550 bylo zraněno.
Srážka vlaků v Německu
9. února zahynulo v Německu při srážce vlaků 9 lidí.
Teroristický útok
17. února zahynulo v Ankaře při teroristickém útoku 28 lidí, 13. března zde zahynulo
dalších 37 lidí.
Atentát v Nigerii
15. března se odpálily dvě sebevražedné atentátnice a při tomto útoku na mešitu zahynulo
22 lidí a 17 bylo zraněno.
Atentát v Bruselu
22. března se na mezinárodním letišti v Bruselu a ve stanici bruselského metra odpálili
sebevražední atentátníci, zahynulo 34 osob a dalších 300 bylo zraněno.
Mezinárodní letiště v Bruselu bylo týden mimo provoz.
Ohrožení terorismem
Po útocích v Bruselu vyhlásila Česká republika 1. stupeň ohrožení terorismem. Pro
zajištění bezpečnosti bylo na dobu dvou měsíců nasazeno 550 vojáků. V pražském metru i na
všech českých mezinárodních letištích (Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Karlovy Vary)
nastoupilo několik stovek policistů, kteří prováděli pyrotechnické kontroly. Bezpečnost zvýšily
také obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.
Představitelé České republiky odsoudili teroristický čin v Bruselu.
Zemětřesení v Ekvádoru
18. dubna zahynulo při zemětřesení 654 lidí a 20 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou.
Atentát v Kábulu
19. dubna se odpálil sebevražedný atentátník v nákladním automobilu. Následovala
přestřelka s dalším nejméně jedním útočníkem, který se pokusil proniknout do sídla
tajné služby. K činu se přihlásil Islámský stát. Zahynulo nejméně 80 osob a dalších 230
bylo zraněno.
Katastrofa letadla
19. května se do Středozemního moře zřítil letoun AIRBUS 320 egyptské společnosti
letící na trase z Paříže do Káhiry. Zahynulo 66 osob.
Masakr v Orlandu
12. června v americkém městě Orlando zaútočil terorista na gay klub, zabil 50 lidí a
dalších víc než 50 bylo zraněno. Byl to největší masakr v USA.
Atentát v Istanbulu
Sebevražedný atentát na letišti v tureckém Istanbulu si 28. června vyžádal nejméně 36
mrtvých a 150 zraněných. Na letišti útočili tři atentátníci, pravděpodobně z Islámského státu.
V červnu při dalším teroristickém činu zahynulo 42 lidí a 239 bylo zraněno.
Zmizelo letadlo
1. července zmizelo v Irkutské oblasti letadlo IL-76 s 10 lidmi na palubě.
Náklaďák vjel do davu lidí
Ve francouzské Nice 31 letý Francouz tuniského původu najel s náklaďákem do davu
lidí, kteří oslavovali státní svátek výročí pádu Bastily. Vůz byl naložen granáty a zbraněmi, což
dokazuje, že šlo o dobře připravený útok. Řidičem byl jedenatřicetiletý Francouz tuniského
původu, kterého policie zastřelila.
Na místě bylo usmrceno 84 lidí (z nich bylo 10 dětí) a 202 lidí bylo zraněno, z nich 52
bylo v kritickém stavu.

Střelba v Mnichově
V mnichovském nákupním centru 22. července zastřelil osmnáctiletý vrah devět lidí a
pak spáchal sebevraždu.
Teroristické útoky v Bagdádu
Dva samostatné útoky spáchané 10. srpna v okolí irácké metropole Bagdádu si vyžádaly
10 úmrtí a zranění dalších 23 osob.
Sebevražedný útok v Afghanistánu
Nejméně 25 civilistů – mezi nimi i dětí – přišlo o život a 50 bylo zraněno 13. srpna při
sebevražedném útoku v Afghanistánu.
Zemětřesení
24. srpna postihlo Itálii 110 km severovýchodně od Říma silné zemětřesení o síle 6,2 stupně
Richterovy stupnice. Zřítily se domy, v jejichž troskách zahynulo 290 osob.
Havárie kolumbijského letadla
26. listopadu havarovalo kolumbijské letadlo s 81 osobami na palubě.
Do davu vjel nákladní vůz
19. prosince ve večerních hodinách na vánočním trhu v Berlíně vjel do davu účastníků
nákladní automobil. Na místě zahynulo 9 osob a dalších nejméně 50 bylo zraněno.
Havárie ruského letounu
V neděli 25. prosince krátce po odletu z letiště Adler se ztratilo z radarů ruské vojenské
letadlo TU 154, na jehož palubě byli kromě posádky členové legendární skupiny Alexandrovci,
doprovázení novináři. Letěli na koncert věnovaný ruským vojáků v Sýrii.
Katastrofu letadla, které havarovalo zatím z neznámých příčin, nikdo z 92 pasažérů nepřežil.
15. Nejdelší tunel světa
1. června byl ve Švýcarsku slavnostně otevřen Gotthardský tunel, který je nejdelším a
nejhlubším železničním tunelem na světa. Stavba byla zahájena v roce 1993, dokončena v roce
2010 a vyžádala si náklady 10,2 miliardy dolarů, což je cca 246 miliard korun. Stavba měří 57
km a rychlovlaky při rychlosti 270 km za hodinu zvládnou trasu za 20 minut, denně jich může
projet 250 až 300.
Pravidelné vlaky začaly tunel využívat od prosince letošního roku.
16. Britové hlasovali o vystoupení z Evropské unie
23. června se ve Velké Británii konalo referendum o setrvání nebo odchodu země z Evropské
unie. Podle výsledku hlasování britští voliči rozhodli o vystoupení z Evropské unie, k němuž
má dojít v roce 2017.

