Okénko do historie Hlubokých Mašůvek: události letopočtů končících číslicí “1”
Tentokrát v „Okénku do historie“ zalistujeme ve školní, farní a obecní kronice, ale i v dalších
dokumentech, v nichž jsme vyhledali zápisy o událostech z let, které končily stejnou číslicí jako letošní
rok, tedy číslicí „1“. Připomeňme některé z nich:
Roku 1561 je v zemských deskách poslední zpráva o Lapikusu, kdy tento již pustý hrádek přešel do
majetku Sezemy Zajímače z Kunštátu, držitele Jevišovic.
Rok 1671 - Při „lánové vizitaci“ bylo v obci napočítáno 31 usedlostí, z nich více než polovina bylo
pustých: 13 starousedlých a 2 nově usedlé, ale 12 starých pustých a 4 nově pusté. Tuto zkázu
zanechala třicetiletá válka, po níž zůstaly opuštěné usedlosti a neobdělaná pole. Předtím bylo v urbáři
z roku 1628 ve vsi Hluboké Mašůvky uvedeno i s mlynářem 35 usedlostí, z toho 1 dvoulán, 11 lánů, 6
půllánů, 9 podsedků a 7 domků.
Rok 1701 - Hrabě Karel Josef Raduit de Souches povolal z Louky kněze premonstrátského řádu, aby
v letním období o nedělích a svátcích sloužil v Mašůvkách mši a zpovídal.
Roku 1741 - Dne 14. září téhož roku byl na přímětickém hřbitově pohřben František Tribula, učitel
z Hlubokých Mašůvek. Tento údaj je zatím prvním nejstarším zjištěným dokumentem dokládajícím,
že v tomto roce již zřejmě existovala v Hlubokých Mašůvkách škola (oficiálně je uváděno, že byla
založena v r. 1744).
V roce 1811 – Za napoleonských válek bylo odevzdáno kostelní stříbro.
V roce 1821 - Na plavečském a jevišovickém panství vzplanulo selské povstání. I když nejsou přímé
důkazy o účasti zdejších sedláků, je velice pravděpodobné, že v něm byli rovněž zapojeni, protože
povstání zachvátilo celý kraj. Vůdcem povstalců byl rudlický starosta František Viklický. Událost
připomíná pomník na návsi v Rudlicích.
Sestra Viklického, který ve vězení na Špilberku zemřel, se provdala za Kučeru z Běhařovic,
přestěhovali se do Hlubokých Mašůvek a bydleli „Na Stráni“ v domku č.p. 79. Jejich potomek Martin
Kučera (*25.5.1855 +22.5.1942) žil v Hlub. Mašůvkách až do konce svého života, starší občané si na
něj dosud pamatují.
Rok 1851 - Česky psaný zápis ve školní kronice: „25. září 1851 byla zde ve škole c.k. komise držaná.
Od pána učitele Antonín Kos udáno bylo, že již kamna jak ve školní světnici, tak i v příbytku učitelova
docela nepotřebné jsau a nové býti musejí, pak oprava na střeše nevyhnutedlně potřebná jest, a na
záchodě nová střecha zřízená býti má, jako v kůlně nové dveře, a taras na kterém k východní straně
záchod stojí postaven býti musí neb celý zbořením hrozí. Všechny tyto nadjmenované věci k poopravě
naznané byli - jakož i nové kamna, do protokolu k pojmenování a k zapsání přišli, a byl protokol od
výš jmenovaných vlastnoručně podepsán.“
Rok 1861 -14. května byla v Maršůvkách první kanonická visitace. 30. května poprvé konáno
v Maršůvkách Boží Tělo. Oltáře byly: 1. U hospody, 2. U myslivny, 3. U půlmistra naprostřed dědiny
(u Jeřábka Tomáše) a 4. U sv. Anny. Farář P. František Poimon založil v obci „knihovnu školní a pro
lid“.
Rok 1901 - Oprava věže kostela. Školní výlet do Žerůtek, odtud vlakem do Znojma (prohlídka
kostela, elektrárny a pivovaru) a na povozech pak domů. 3. června se narodil Zdeněk Bauer,
podplukovník v záloze, velitel oddílu partyzánské skupiny, zasloužilý pracovník kultury, kronikář
obce. Zemřel 24.6.1978.
Rok 1911 - Dne 3. prosince poprvé v obci pořádán dětský den ve prospěch dítek tělesně nebo duševně
trpících a hynoucích. Tyto oslavy pak byly pořádány každoročně až do konce 30. let 20. století.

Rok 1921 - zápis z jednání školní rady: „Usnášíme se všemi hlasy na zákazu účasti školních dítek při
tanečních zábavách (posvícení) i těch s úlevami. Na rodiče dětí, které by zákazu neuposlechly, bude
učiněno trestní oznámení.“ V únoru 1921 všeobecné sčítání lidu. Ze 685 obyvatel se všichni přihlásili
k národnosti české a k víře římskokatolické. Dne 11. března se na č.p. 138 narodil Antonín František
Stehlík, malíř, čestný občan Hlubokých Mašůvek. Zemřel 28. srpna 1989.
Rok 1931 - V obci bylo 37 nezaměstnaných. Dostávali lístky na naturálie: svobodní v hodnotě 10 Kč,
ženatí 20 Kč týdně. Kromě toho dostávali příděl chleba a na zimu příděl uhlí. Obec podnikala nouzové
práce, především opravy cest. Od ministerstva sociální péče obdržela na každého dělníka 7 Kč denně.
Rok 1941 - V neděli 3. srpna starosta obce Konrád Frey předal veřejnosti nově vybudované koupaliště
na „Pástvišti“. Pro zimní období bylo koupaliště napuštěno jen částečně a po zamrznutí byla ledová
plocha využívána jako kluziště a hokejové hřiště. Při sněhové kalamitě vyhlášena pracovní povinnost
na odklízení sněhu na silnici a prohazování závějí: muži od 16 do 60 roků, ženy do 45 roků. Zavedeny
lístky na brambory a tabačenky na příděl cigaret a tabáku. Prováděny sbírky kovů pro potřeby
válečného průmyslu. V červenci došlo na radnici k velké krádeži potravinových lístků, kterou dvakrát
vyšetřovalo i Gestapo, ale bez úspěchu. Na Velkou pouť přišlo v sobotu a v neděli 50 procesí. Pro
omezenou autodopravu přijížděli mnozí i na povozech tažených koňmi. Již v úterý 1.7. přijížděli na
Úlehlu první kramáři, aby obsadili nejvýhodnější místa. Byla provedena razie na pytláky, u
podezřelých občanů byly provedeny domovní prohlídky. Za nález srnčího paroží byl jeden občan
odsouzen na tři měsíce, za nález střelné zbraně byl další občan odsouzen na patnáct měsíců do vězení.
Honitba byla odňata na celou dobu války a byla přidělena majiteli jevišovického velkostatku hraběti
Larischovi. Vyhlášeny zostřené předpisy o zatemnění, které kontrolovaly policejní hlídky a za
porušení udělovaly pokuty. Zastínění světel muselo být používáno dokonce i na svítidlech na kole.
Mlýny, jejichž roční celková částka semletého obilí nedosahovala stanoveného limitu, byly z úřední
moci uzavřeny. Proto 24. listopadu přestal mlít i zdejší mlynář Frant. Prinz č. 43 a 3. prosince bylo
provedeno zaplombování součástí mlýna. Obec Hluboké Mašůvky byla přidělena do mlýna Vladimíra
Padrty v Plenkovicích. Mlít a šrotovat bylo možno jen tolik, kolik bylo určeno na mlecím nebo
šrotovacím povolení. Obilí muselo být odváženo hromadně za dozoru některého zemědělce,
pověřeného starostou obce. Na silnicích byly zavedeny kontroly, aby lidé nemleli bez povolení
„načerno“. V obci nebyl nikdo chycen, protože občané nosili obilí do mlýna v nočních hodinách.
Rok 1951 - Nákladem 261 tis. korun tehdejší měny byl vybudován místní rozhlas (26 reproduktorů),
vysílání zahájeno v měsíci říjnu. Dosud zprávy oznamoval obecní bubeník.
Rok 1961 - V obci byla zřízena druhá autobusová zastávka, a to v dolní části obce. V dubnu se poprvé
ve spolupráci s matrikou Kravsko konalo ve škole vítání malých občánků. Úprava koupaliště, oprava
šaten, pořízení laviček.
Rok 1971 - V celé obci byla provedena rekonstrukce elektrické sítě, bylo pořízeno výbojkové veřejné
osvětlení.
Rok 1981 - Byla zahájena výstavba vodojemu u Plenkovic, akce byla dokončena v r. 1984 včetně
položení hlavního vodovodního řadu z Plenkovic do Hlub. Mašůvek, rozvodů po obci a domovních
přípojek. V kostele byly pořízeny nové varhany za částku 364 391 Kč.
Rok 1991 - Úpravy prostranství po demolici stavení č.p. 64. Oslavy 250 let školy. Vydána publikace
"250 let školy v Hlub. Mašůvkách" a publikace "Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky u
Znojma". Zahájena tradice konání měsíčních mariánských poutí. Zúčastnil se vídeňský arcibiskup
kardinál Hans Hermann Gröer. Po 17 letech skončila provozovna Restaurací a jídelen v budově č.p. 1.
Rok 2001 - Vydána publikace "Hluboké Mašůvky - Cestami věků od minulosti k dnešku". Nákladem
542 032 Kč zbudovány nové záchody u fary, polovinu částky uhradila obec. V sále kulturního domu
zřízen balkon. Provedena elektrifikace hřbitova. Poprvé konána "hasičská pouť", ve výklenku u Svaté
studny pořízena socha patrona hasičů sv. Floriána. Vybudována "Sedmibolestná cesta Panny. Marie".
Na farní zahradě postaveno pět chatek a klubovna, provedeny sadové úpravy.
Připravil: Zdeněk Adámek

Příloha Mašůveckého zpravodaje
Prosinec 2011: Vyhlášky a Okénko do historie
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
- Poplatek za každého psa staršího 3 měsíců 200,-- Kč
- Lázeňský nebo rekreační poplatek 10,—Kč
- Poplatek za užívání veřejného prostranství
- Poplatek z ubytovací kapacity 6,-- Kč
(1)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2)

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje.............10,-Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje.............................10,-Kč
za umístění zařízení za účelem poskytování služeb…………………………10,- Kč
za umístění zařízení cirkusů ........................................................................10,-Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...................... 20,-Kč
za umístění skládek .................................................................................... 5,-Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění reklamního zařízení ...........................................................1000,- Kč/rok
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ...........do 3,5 tuny ……………500,- Kč/rok
nad 3,5 tuny ……….....1500,- Kč/rok
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje …................100,- Kč/m2/rok
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ……….............30,- Kč/m2/rok
e) za umístění skládek stavebního materiálu a zařízení stavby…………10,- Kč/m2/měsíc
f) za umístění skládek …………………………………………….………...15,- Kč/m2/měsíc
g) za umístění zařízení lunaparků, jiných obdobných atrakcí a cirkusů, jednoho
provozovatele………………………………………………………………3000,- Kč/týden

Vyhláška dále řeší ohlašovací povinnosti, osvobození a úlevy, splatnost poplatku a navýšení poplatku
při nezaplacení včas.
Obecně závazná vyhláška obce Hluboké Mašůvky č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území Hluboké Mašůvky.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů sazba na poplatníka
500,-- Kč. Osvobození ani úlevy se v platbě poplatku neposkytují.
Dále je řešena oznamovací povinnost, splatnost a navýšení poplatku při nedodržení splatnosti.

Služby a poplatky
Popis položky
Skládka materiálu, uložení suti - malý vozík
Skládka materiálu, uložení suti - vlečka, velká fůra
Skládka tříděného odpadu (sklo, papír)
Skládka rostlinného odpadu hnojnice u družstva
Odpad v igelitovém pytli (svoz TDO)
Uložení fekálií na čističku - 1 fekál (s dopravou - Hl. Mašůvky)
Fotokopie nebo černobílý výtisk z tiskárny (A4)
Těžba dřeva - samostatná
Dřevo natěžené OÚ - měkké
Dřevo natěžené OÚ - tvrdé
Těžba kamenného štěrku
TRAKTOR - DOPRAVA
Hl. Mašůvky - hranice intravilánu (uvnitř obce)
Hl. Mašůvky - do hranice katastru obce Hl. Mašůvky
Hl. Mašůvky - Plenkovice
Hl. Mašůvky - Kravsko, Bojanovice, Přímětice, Únanov
Hl. Mašůvky - Jevišovice, Únanov skládka
Hl. Mašůvky - Znojmo
Použití vlečky - přistavení
Použití fekální cisterny - přistavení
Poskytnutí traktoru s obsluhou k jiným účelům
Výpočet ceny 1 motohodiny traktoru s obsluhou
Normovaná spotřeba traktoru podle TP
100 km : 20 km/hodina = 5 motohodin spotřeba
5 l x 35,90 Kč/ 1l nafty
Skutečnost při provozu cca 8 l nafty /hod
Opravy, údržba, jiné režie
300 dnů x prům. 4 motohod/den = 1200 motohodin
(včetně oprav, údržby, režií....)
Obsluha - strojník
PRŮMĚRNÁ CENA MOTOHODINY VČETNĚ OBSLUHY

Ceny od 1Q/2012
100 Kč
300 Kč
zdarma
zdarma (pouze bez větví!)
50 Kč
400 Kč
1 Kč
aktuálně stop
500,- Kč/volně ložený metr
800,- Kč/volně ložený metr
pouze pro obecní účely

250 Kč
300 Kč
400 Kč
500 Kč
600 Kč
750 Kč
200 Kč
200 Kč
500 Kč/hodina

25 l/100 km při 20 km/hodina
5 l nafty/motohodina
179,50 Kč/motohodina
287,20 Kč/motohodina
25 000,- Kč/rok
308,- Kč/motohodina
150,- Kč/hodina
458,- Kč/motohodinu s obsluhou

