2011 - X. RŮZNÉ
1. Průběh počasí
Leden
Leden byl teplotně nadprůměrný, vyskytovalo se jak mrazivé období, tak také dni
připomínající jarní období. Uprostřed měsíce vystupovaly denní teploty dokonce až na +12°C,
proto byly překonány i teplotní rekordy pro příslušné dny. Srážkově byl silně podprůměrný,
protože spadly pouhé 3 cm sněhu a napršelo 5 mm. V několika dnech se vyskytly mlhy.
Srážky: 8. - 1 mm, 13. - 4 mm, 24. - 2 cm sněhu,
25. - 1 cm sněhu.
Je zajímavé, že v některých oblastech republiky byly sněhové srážky vydatné, což
způsobovalo i problémy v dopravě. Vlivem namrzající mlhy se někde tvořilo náledí a to mělo
za následek zranění chodců (časté zlomeniny) a havárie aut.
Dne 4. ledna bylo v naší vlasti viditelné zatmění Slunce, v době od 8 do 10 hodin bylo
zakryto z 80%. Další zatmění u nás viditelné bude až v r. 2025.
Únor
Ačkoliv v první dekádě vystupovaly denní teploty i nad +10°C, byla průměrná únorová
teplota mírně podnormální. Čtvrtina dní byla s celodenním mrazem. V naší obci byla naměřena
minimální teplota 24. února, a to -13°C, ale v posledním únorovém týdnu byly na některých
místech překonány minimální teploty - v mrazivých dnech klesla teplota až na -26°C.
Srážkově byl únor silně podnormální, protože za celý měsíc nepršelo ani nepadal sníh,
pouze 16. a 17. února se při mrholení vyskytlo náledí.
Zima
Prosinec byl chladný, opravdu zimní měsíc, po dobu 20 dní nevystoupila denní teplota
nad 0°C. Leden byl teplotně mírně nadnormální, únor slabě podnormální, ale s několika velmi
chladnými dny. Sníh padal již koncem listopadu, začátkem prosince a koncem ledna, jinak byla
celá zima bez sněhových srážek. Sníh ležel pouze do poloviny prosince, vánoční svátky byly
bez sněhu podobně jak celé další období zimy.
Březen
Březen byl teplotně průměrný, více než polovina dní ale byla s ranními mrazíky.
Uprostřed a koncem měsíce vystupovaly denní teploty na příjemných 16°C až 18°C. Suché
období pokračovalo i v tomto měsíci, který byl srážkově podnormální. 10. března bylo náledí,
celkem napršelo pouhých 14 mm dešťových srážek a napadl 1 cm sněhu.
Srážky: 3. - 1 cm sněhu,
16. - 4 mm,
17. - 3 mm,
18. - 7 mm
S nástupem jarních teplot koncem měsíce souvisel i rychlý konec sezóny na horách, kde
rychle tál sníh.
Duben
Duben byl teplotně nadprůměrný, v prvním a v posledním týdnu byly dokonce
překonány teplotní rekordy pro dané dny. 7. dubna byl dokonce první letní den s teplotou 25°C.
Během měsíce ani jednou neklesla teplota pod bod mrazu, naopak v posledním dubnovém
týdnu byly tři bouře. Srážkově byl slabě podprůměrný.
21. dubna přiletěly vlaštovky.
Srážky: 4. - 7 mm,
5. - 1 mm,
12. - 1 mm,
24. - 12 mm při bouři,
25. - 5 mm při bouři,
30. - 6 mm při bouři
Celkem napršelo 32 mm.
Vlivem velmi teplého počasí začaly již počátkem dubna kvést meruňky.
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Květen
Měsíc květen byl teplotně nadprůměrný, přesto se vyskytly extrémy. 3. května na horách
napadlo až 25 cm sněhu, 4. května bylo na Jizerce naměřeno rekordních -11°C. V našem
regionu se vyskytl sice pouze jediný den s nočním mrazem (6. května bylo -1°C), ale přesto
způsobil, že v údolích květy některých ovocných stromů (ořešáky, meruňky) částečně pomrzly,
ale větší škody mráz nezpůsobil. Celkem třetina květnových dní měla letní teplotu 25°C a výše,
nejtepleji bylo 19. a 24. května, a to 27°C.
Srážkově byl květen nadprůměrný, celkem v devíti dnech (z toho při třech bouřích)
napršelo 80 mm.
Srážky: 1. - 3 mm, 3. - 3 mm,
21. - 20 mm při bouři,

12. - 7 mm, 15. - 7 mm,
27. - 27 mm při bouři,

20. - 2 mm při bouři,
28. - 9 mm, 31. - 2 mm

Teplé a suché jaro
Letošní jarní měsíce byly teplé, duben byl dokonce velmi teplý s průměrnou teplotou tři
stupně nad dlouhodobým normálem., květen měl dokonce deset letních dní. Březen byl
srážkově značně podprůměrný, duben mírně podprůměrný, naopak v květnu spadlo
nadnormální množství srážek. V dubnu se vyskytly tři a v květnu rovněž tři bouře.
Červen
Začátek měsíce byl velmi teplý, začal dokonce letními teplotami nad 25°C, kterých bylo
během měsíce celkem 12, Nejtepleji bylo 22. (30°C) a 29. (29°C) června. Průměrná teplota
zaznamenaná na meteorologické stanici byla 18,7°C, což bylo o 2°C více než dlouhodobý
průměr.
Třetina měsíce byla s dešťovými srážkami, ale celkem spadlo jen 43 mm. 23. června řádilo
v některých místech tornádo, které strhávalo střechy domů, lámalo a vyvracelo stromy.
30. června se přehnala vichřice i nad Znojemskem, na meteorologické stanici v Kuchařovicích
byla naměřena rychlost větru 75 km/hod. Znojemští hasiči museli ze silnice u naší obce
odstraňovat spadlý strom.
Srážky celkem 43 mm, a to:
4. - 1,5 mm při bouři,
5. - 0,5 mm,
7. - 1 mm,
8. - 16 mm,
12. - 4 mm,
18. - 7,5 mm,
23. - 11 mm,
25. - 1 mm, 26. - 0,5 mm
Červenec
Červenec byl nejchladnější od roku 2000 a s nadměrným počtem deštivých dnů. Celkem
pršelo ve dvanácti dnech, což značně komplikovalo sklizeň obilovin, i když celkové množství
srážek bylo jen mírně nadprůměrné. V některých místech došlo opět k lokálním záplavám, jak
se situace opakuje v posledních letech častěji.
Letních dní byla sice skoro polovina, ale tropické byly pouze tři dny: 9. 7. - 31°C, 10.7.
- 31°C a 17.7. - 30°C.
Celkem spadlo 69 mm, a to:
3. - 8 mm,
4. - 6 mm,
1
1. - 5 mm při bouři,
13. - 3 mm,
14. - 4 mm,
18. - 4 mm,
21. - 25 mm,
22. - 4 mm,
23. - 1 mm,
25. - 2 mm,
26. - 2 mm,
31. - 5 mm
Problémy byly se sklizní obilovin, dobrá byla úroda meruněk, dobře se urodily také
okurky (i když o něco později než obvykle). Ačkoliv bylo vlhké počasí, vůbec nerostly houby.
Chladné a deštivé počasí se projevilo i v kempech a na koupalištích, kde bylo v červenci
málo návštěvníků.
Srpen
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Zatím co uplynulý měsíc měl počasí jen málo podobalo letnímu, v srpnu bylo téměř po
celý měsíc pěkně, slunečno a teplo, 16 dní mělo letní a 6 dní tropické teploty. V posledním
týdnu byly překonány dlouhodobé rekordy, např. v Českých Budějovicích byl 23. srpna
teplotou 35,4°C překonán rekord z roku 1874, 26. srpna v Dyjákovicích teplotou 35,1°C
překonán rekord z r. 1992. Tentýž den byla i v našem regionu zaznamenány tropické noci.
Naopak neobvyklou teplotu na tuto dobu zaznamenali 31. srpna v Krušných horách, kde
se v noci vyskytl mráz -4°C.
Srážkově byl srpen mírně nadnormální, v šesti dnech při čtyřech bouřích napršelo
celkem 60,5 mm.
Srážky: 6. - 4,5 mm
7. - 7 mm při bouři,
8. - 7 mm,
15. - 18 mm při bouři
19. - 16 mm při bouři
27. - 8 mm při bouři
Léto
Letošní červen byl velmi teplý s průměrnou teplotou vyšší než dlouhodobý průměr.,
srážkově hluboce podnormální - jen polovina dlouhodobého normálu. Červenec byl teplotně i
srážkově téměř normální, jen slunečního svitu bylo skoro o pětinu méně proti průměru (slunce
svítilo 196 hodin, průměr je 240 hodin). Srpen byl velmi teplý, s průměrnou teplotou o 2°C
vyšší než průměr. Srážkově normální a s 262 hodinami slunečního svitu lehce nadprůměrný.
Podle meteorologů bylo letošní léto z hlediska padesátiletého průměru teplotně lehce
nadprůměrné, z hlediska posledního dvacetiletého průměru bylo ale chladnější a méně
slunečné.
Střídavé počasí, především v měsíci červenci, se nepříznivě projevilo velmi slabou
návštěvností v kempech a na koupalištích. Letošní sezónu hodnotí jako nejhorší za několik
posledních roků.
Září
Trend teplého počasí pokračoval z minulého měsíce nadále, září bylo velmi teplé, byly
opět překonány teplotní rekordy (11.9.), celkem bylo sedm dní s letní a dva dni s tropickou
teplotou, ani jedenkrát neklesla teplota k nule.
Srážkově bylo září mírně podprůměrné, během pěti dnů spadlo celkem 39 mm, a to:
5. - 8 mm,
8. - 1 mm,
14. - 3 mm,
18. - 2 mm, 20. - 25 mm
V lesích stále nebylo dostatek vláhy, proto i přes velmi teplé počasí nerostly ani v tomto
měsíci žádné houby, jindy na podzim rostou hojně bedly a suchohřiby.
Říjen
Přelom měsíce září a října byl opět ve znamení teplotních rekordů, 1. října bylo
naměřeno rekordních 27,4°C. Teprve ve druhém týdnu klesly teploty pod 20°C, v posledním
týdnu se držely kolem 10°C. V říjnu bylo zaznamenáno sedm dní s menšími ranními mrazíky.
Dešťových srážek bylo málo, za celý měsíc během 10 deštivých dní napršelo pouze
34 mm.
Bylo to: 7. - 6 mm, 8. - 3 mm,
9. - 1 mm,
10. - 4 mm, 12. - 10 mm,
19. - 3 mm
24. - 2mm, 25. - 1 mm, 26. - 2mm,
27. - 2 mm
Listopad
První třetina měsíce měla velmi příznivé noční i denní teploty- 6. listopadu vystoupila
denní teplota na 15°C a na mnohých místech byl překonán teplotní rekord. Od 11. listopadu
začaly ranní teploty klesat pod bod mrazu a ranní mrazíky se vyskytovaly až do konce měsíce.
Také denní teploty se pak udržely jen nízko nad nulou, pouze 28. listopadu vystoupily na
příjemných 9°C.
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V prvních listopadových dnech byly mlhy, které se v druhé polovině měsíce
vyskytovaly velmi často, silná mlha vydržela i po celé dni. Při nízkých teplotách mžení
namrzalo a vytvářelo náledí - 17. listopadu byla silnice sypána solí.
Několik dní trvající inverze způsobila na řadě míst smogovou situaci, dokonce jí bylo
zasaženo i Znojemsko.
Listí začalo letos opadávat až počátkem listopadu, což je později než jindy.
Za celý měsíc spadly pouze 4 mm srážek, a to: 2. - 1 mm (mžení), 4. - 3 mm.
Na mnoha místech nebyly zaznamenány vůbec žádné srážky, takže letošní listopad byl
nejsušším za více než dvě stě roků, co jsou vedeny záznamy o počasí. Sucho se projevovalo
nejen na vodních tocích - např. na Labi byla zastavena lodní doprava, ale silný pokles hladiny
byl zaznamenán i na přehradách - např. hladina přehrady ve Vranově poklesla o několik metrů.
Podzim
Podzimní měsíce byly nadprůměrně teplé, několikrát byly překonány dlouholeté
teplotní rekordy. Srážkově byl letošní podzim silně podnormální, po celý listopad téměř
nepršelo.
Prosinec
Prosinec byl teplotně nadnormální a srážkově podnormální. Mírné mrazy do -5°C se
byly jen několikrát v noci, celodenní mráz se nevyskytl za celý měsíc ani jednou. Vláhový
deficit se prohloubil i v tomto měsíci, protože spadlo pouhých 16 mm dešťových srážek, sníh
v našem regionu zatím nepadal.
Srážky: 2. a 3. - mžení,
5. - 5 mm,
7. - 2 mm,
12. - 2 mm,
16. - 4 mm,
23. - 3 mm
Na sněhové srážky čekali i v horských oblastech, kde napadl sníh až 6. prosince, další připadl
až koncem měsíce.
Letošní Vánoce byly velmi teplé. Jak je již v posledních letech téměř běžné, bílých
Vánoc jsme se ani tentokrát nedočkali. Využijeme-li údajů Meteorologické stanice
v Kuchařovicích, zjistíme, že v tomto století byl o Štědrém dni sníh jen výjimečně, jak dokazuje
následující přehled:
Rok 2001: teplota -6°C
5 cm sněhu
Rok 2002:
-5°C
7 cm sněhu
Rok 2003:
-1°C
bez sněhu (v noci po slunečném dnu však pořádně mrzlo)
Rok 2004
-9°C
bez sněhu
Rok 2005
5°C
nesouvislá sněhová pokrývka
Rok 2006
0°C
bez sněhu
Rok 2007:
-4°C
sněhový poprašek
Rok 2008:
6°C
bez sněhu
Rok 2009:
7°C
bez sněhu
Rok 2010:
8°C
bez sněhu
Rok 2011:
8°C
bez sněhu
2. Diagram měsíčních teplot
Průměrná měsíční teplota
minimální
Leden
-2,16°C
Únor
-4,25°C
Březen
-0,93°C
Duben
5,47°C
Květen
7,00°C
Červen
13,07°C

maximální
2,61°C
3,54°C
10,64°C
18,07°C
21,13°C
24,63°C
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Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

13,58°C
14,45°C
10,70°C
6,13°C
0,63°C
-0,03°C

23,71°C
25,74°C
23,01°C
14,35°C
6,17°C
5,71°C

Průměr minimálních denních teplot za letošní rok činil +5,30°C
Průměr maximálních denních teplot za letošní rok činil +14,94°C
Nejchladnější měsíc byl únor, nejteplejší srpen.
3. Počet dní s dešťovými a sněhovými srážkami
Měsíc
Dne
Celkem dní Celkem mm
Leden
8. 13 .24. 25.
4
mm 1, 4, 2, 1
8 mm
Únor
0
______mm 0 mm
Březen
3. 16. 7. 18.
4
______mm 1, 4, 3, 7
14 mm
Duben
4. 5. 12. 24. 25. 30.
6
______mm 7, 1, 1, 12, 5, 6
32 mm
Květen
1. 3. 12. 15. 20. 21. 27. 28. 31.
9
mm 3, 3, 7, 7, 2, 20, 27, 9, 2
80 mm
Červen
4. 5. 7. 8. 12. 18. 23. 25. 26.
9
______mm 1,5 0,5 1, 16, 4, 7,5 11, 1, 0,5
43 mm
Červenec
3. 4. 11. 13. 14. 18. 21. 22. 23. 25. 26. 31. 12
______mm 8, 6, 5, 3, 4, 4, 25, 4, 1, 2, 2, 5
69 mm
Srpen
6. 7. 8. 15. 19. 27.
6
______mm 4, 7, 7, 18, 16, 8
60 mm
Září
5. 8. 14. 18. 20.
5
______mm 8, 1, 3, 2, 25
39 mm
Říjen
7. 8. 9. 10. 12. 19. 24. 25. 26. 27.
10
______mm 6, 3, 1, 4, 10, 3, 2, 1, 2, 2
_________34 mm
Listopad
2.
4.
2
mm 1
3
4 mm
Prosinec
5.
7.
12.
16.
23.
5
mm 5
2
2
4
3
16 mm
Letošní rok patřil k nejsušším za uplynulých šedesát roků. Podle údajů Meteorologické
stanice v Kuchařovicích byly v uplynulých letech naměřeny následující srážky:
R. 2006 – 501 mm, r. 2007 – 513 mm, r. 2008 – 445 mm, r. 2009 – 627 mm,
r.
2010 – 826 mm, r. 2011 – 374 mm.
Vlivem bouřek a místních přeháněk se může množství srážek v naší obci od uvedených
údajů naměřených v Kuchařovicích odlišovat.
4. Zatmění Slunce
Příznivé počasí na Znojemsku umožnilo v úterý dne 4. ledna sledovat zajímavý
astronomický jev, kterým je částečné zatmění Slunce. Slunce toho dne vyšlo v 07.44 hodin a
už o 22 minut později začal Měsíc postupně zakrývat sluneční kotouč. V naší oblasti vrcholilo
zatmění v 9 hodin a 28 minut, kdy Měsíc zakrýval 72,4% plochy slunečního kotouče. Úkaz na
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Moravě skončil před jedenáctou hodinou. Další částečné zatmění Slunce bude vidět v roce 2015
a v roce 2025.
5. Průměrná teplota stoupá
Podle výpočtů Českého hydrometeorologického ústavu, vycházejících z dlouhodobých
řad měření, v průběhu posledních padesáti roků stoupla průměrná roční teplota v České
republice o více než jeden stupeň Celsia. Klima se výrazněji otepluje od 70. let minulého století
a tento trend bude podle předpokladů pokračovat i nadále. Vyšší nárůst teplot je v létě, což je
důsledek častějších extrémů, stále častěji se vyskytují řady letních dnů, kdy teploty vystupují
nad třicítku.
Rok 2010 byl celosvětově nejteplejším od roku 1880, kdy se započalo s měřením.
Teploty povrchu pevniny byly loni o 0,62°C nad průměrem 20. století.
6. Znojemsko trápil smog
Mlhavé počasí a inverze způsobily počátkem listopadu, že v České republice trvala
několik dní smogová situace. Koncentrace polétavého prachu dokonce až dvojnásobně
překračovala stanovený imisní limit poprvé i na Znojemsku.
7. Zemřel exprezident Václav Havel
V neděli 18. prosince zemřel na Hrádečku ve věku 75 roků Václav Havel. Narodil se 5.
října 1936 v Praze. Pracoval jako jevištní technik, v r. 1966 absolvoval studium dramaturgie na
DAMU, téhož roku vydal svoji první knihu Protokoly. V r. 1968 se stal členem ústředního
výboru Svazu československých spisovatelů, ale v dalším roce mu byl vysloven zákaz
publikování. V r. 1969 byl obviněn z trestného činu podvracení republiky, od r. 1974 pracoval
v trutnovském pivovaru, v r. 1975 založil samizdatovou Edici Expedice. V r. 1977 se stal
členem Charty 77 a byl jedním z jejích prvních mluvčích. Byl odsouzen k několika měsícům
vězení, v r. 1978 se stal spoluzakladatelem a mluvčím Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. V r. 1979 byl opět ve vazbě, odtud psal dopisy manželce, které se staly základem
sbírky Dopisy Olze. V r. 1988 se stal členem Československého helsinského výboru, který
sledoval dodržování lidských práv. V r. 1989 byl zatčen za účast na demonstraci během
Palachova týdne. Účastnil se založení Občanského fóra.
29. prosince 1989 byl zvolen československým prezidentem. 5. července 1990 byl
podruhé zvolen prezidentem. 26. ledna 1993 byl zvolen prvním prezidentem České republiky.
V r. 1996 zemřela jeho manželka Olga, v následujícím roce se oženil s herečkou
Dagmar Veškrnovou. Vznikla Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Dne 20. ledna
1998 byl zvolen podruhé českým prezidentem, tento úřad opustil v r. 2003, kdy mu byl
propůjčen Řád TGM a Řád bílého lva I. třídy.
Václav Havel byl znám jako disident, dramatik, spisovatel, vůdčí osobnost
listopadových událostí v roce 1989, prezident. Symbol svobody a pravdy, vyjádřený jeho
úslovím: Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí.
K uctění památky Václava Havla vyhlásila vláda České republiky třídenní státní smutek
na dobu od 21. do 23. prosince 2011.
Rakev s ostatky Václava Havla byla převezena do odsvěceného kostela sv. Anny v
Pražské křižovatce, kam po dva dni přicházeli lidé poklonit se památce českého prezidenta.
Ve středu 21. prosince byla rakev uložena na lafetu taženou šestispřežením
kladrubských vraníků a smuteční průvod se vydal na cestu Pražský hrad: Tam byly ostatky
uloženy ve Vladislavském sále, kam přicházely tisíce lidí naposledy se rozloučit s V. Havlem.
V pátek 23. prosince se ve Svatovítském chrámu konal státní pohřeb bývalého
prezidenta Václava Havla. V 9,30 hod. přenesla armáda rakev s ostatky z Vladislavského sálu
do katedrály. V 11,30 hod. za zvuků zvonů vyšel z Arcibiskupského paláce na Hradčanském
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náměstí liturgický průvod. Ve 12,00 hodin byl obřad zahájen minutou ticha. Zazněla státní
hymna. Úryvek ze Starého zákona přečetl herec Josef Abrhám, kardinál Giovanni Coppa
přečetl dopis od papeže Benedikta XVI. Obětní dary nesly sestry boromejky, které o V. Havla
pečovaly v posledních dnech jeho života. Zádušní mši svatou celebroval pražský arcibiskup
Dominik Duka. Na závěr obřadu promluvil prezident Václav Klaus, ministra zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg a bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová a
poslední rozloučení provedl pražský biskup Václav Malý.
Na Petříně bylo vystřeleno 21 dělostřeleckých salv.
Na konci obřadu zazněl Svatováclavský chorál a rakev s ostatky byla přepravena do
strašnického krematoria, kde se konal soukromý obřad. Urna s popelem byla po Vánocích
uložena do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově.Po obřadu
Na pohřeb Václava Havla se do Prahy vypravila světová politická elita. Za Spojené státy
americké přiletěl býv. prezident Bill Clinton s manželkou Hillary, současnou ministryní
zahraničí USA, a bývalá šéfka americké diplomacie Madelein Albrightová, dále byli přítomni
např. slovenský prezident Ivan Gašparovič a premiérka Iveta Radičová, francouzský prezident
Nicolas Sarcozy, polský prezident Bronislav Komorovski a bývalý prezident Lech Walesa,
německý prezident Christian Wulff, dále prezidenti Estonska, Gruzie, Lotyšska, Rakouska,
Slovinska, premiéři a ministři mnoha dalších zemí, předseda Evropského parlamentu Jerzy
Buzek a další státníci.
Státního pohřbu se zúčastnilo na padesát delegací, na pražské Ruzyni přistálo třicet
leteckých speciálů. v katedrále bylo vyhrazeno pět set míst pro státníky. V den pohřbu se ve
12,00 hodin rozezněly na tři minuty zvony po celé naší vlasti a občané minutou ticha
Smuteční shromáždění se konala také na mnoha místech naší vlasti. Jejich účastníci tak
vyjádřili svůj hluboký zármutek nad odchodem prezidenta Václava Havla, člověka, který se
významně zasloužil o svobodu a demokracii v naší zemi.
8. Před devadesáti lety se narodil malíř A. F. Stehlík
Malíř domova, jak byl Antonín František Stehlík nazýván, se narodil před devadesáti
lety dne 11. března 1921 v Hlubokých Mašůvkách. Od mládí měl vztah k výtvarnému umění,
ale vydal se nejdříve na cestu novináře. Svoje reportáže, zveřejňované v novinách a časopisech,
vhodně doplňoval vlastními kresbami, které měly charakteristický rukopis: jednoduchost a
svěžest linie.
Díky houževnatosti, píli a vytrvalosti i výtvarnému sebevzdělávání se brzy dopracoval
ke kresebným cyklům: Bezručovy moravské výplazy, Krajem Otokara Březiny, Krajem
Malého Bobše, Místa mladosti Vítězslava Nezvala, z jeho cest pak např. cykly Bella Italia,
Cestami Uzbekistánu aj. Svému rodišti věnoval cyklus kreseb Dělnické domky v Hlubokých
Mašůvkách..
Od kresby přešel záhy k malbě a těžištěm jeho práce se stala krajinomalba. Aby si
prohloubil výtvarné vzdělání, obrátil se na profesora Otakara Nejedlého, k němuž zajížděl do
Prahy na soukromé studium. Velkou inspirací mu byla jižní Morava, panoramatické pohledy
na Znojmo a okolí, ale největším zdrojem jeho tvořivé práce byly jeho rodné Mašůvky, snad
stovky pohledů na zdejší vesnické domky a malebná zákoutí okolí.
Stehlíkova činnost byla oceněna mnoha uznáními, například medailí Otokara Březiny,
medailí Maxe Švabinského, medailí uměleckého spolku G.A.D.A. ve Florencii a dalšími.
Hluboké Mašůvky vděčí svému rodákovi za propagaci obce, což bylo dotvrzeno v r.
1981 udělením čestného občanství, ale také uspořádáním výstav k jeho 60. narozeninám, v r.
1991 k nedožitým 70. narozeninám a v r. 1995 k 775. výročí obce, kdy manželka malíře paní
Otilie Stehlíková převzala pamětní Mašůveckou venuši udělenou A. F. Stehlíkovi in memoriam
za celoživotní propagaci Hlubokých Mašůvek. O jeho vřelém vztahu k rodné vesnici vypovídají
vzpomínky na dětská léta zde prožitá, zařazené v r. 1976 v úvodu diplomové práce Jar. Bělkové
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Nářečí Hlubokých Mašůvek: "Především to mládí, které jsem prožil v Mašůvkách, je
nejkrásnějším obdobím mého života. Dnes, když jsem už viděl Abraháma, se zvláštní
vroucností a zalíbením se často vracívám do mé rodné vesnice, kterou provázela bohatá historie,
dotkl se jí mariánský kult a poznamenaly dějiny novověku. S otcem jsme se obdivovali
květinám, ptákům, vonícím keřům a celé božské přírodě, jejíž vůně prosákla po půl století až
do dnešního mého prostředí a dala mi základní inspiraci pro budoucí léta. Celé to prostředí
zarámovalo nejradostnější okamžiky mého života do rámce z barev, které ani v pozdějších
letech nevybledly a vůně nevyvanuly. Roční zvyky ladovských vánoc s koledami, putování po
sousedech, chození s tetou na roráty, o masopustě běhání za maškarami nebo o velikonocích
hrkání a šlehačka, to jsou vzpomínky, které nikdy nemohou zapadnout."
O Stehlíkově houževnatosti a aktivitě svědčí mimo stovek kreseb a olejů také jeho úzké
kontakty, které se mu podařilo navázat s významnými osobnostmi společenského života, s
výtvarnými umělci, s básníkem Josefem Suchým, se spisovateli, s nimiž se setkal i ve svém
rodišti: s Josefem Věromírem Plevou, s Bohumilem Říhou (viz publ. Ve slunci i v dešti), který
se o vztahu malíře ke svému rodnému kraji vyjádřil, když v r. 1981 napsal: Mám doma obraz
Hlubokých Mašůvek s podpisem malíře A. F. Stehlíka. Když se na něj podívám, pozdravuji
v duchu toto krásné místo a neméně srdečně vzpomínám na jeho autora, který má v Hlubokých
Mašůvkách své životní i umělecké epicentrum.
Jako málokomu se mu podařilo navázat kontakty se samotářským "starým ještěrem"
básníkem Petrem Bezručem. O jejich korespondenci vyšla dokonce publikace s názvem "Petr
Bezruč Ant. F. Stehlíkovi - Znojemská korespondence". Básník se hned v prvním dopise
zmiňuje také o Hlubokých Mašůvkách.
V posledním roce svého života vytvořil ilustrace knihy Kamily Sojkové "Vesnická
učitelka".
Od roku 1976 trávil malíř mnoho času v Hlubokých Mašůvkách. Zakoupil zde malou
chaloupku, patřící kdysi jeho příbuzným, v ní nejen odpočíval, ale také výtvarně tvořil. Tam se
setkával s mnoha přáteli a známými, tam manžele Antonína a Otilii Stehlíkovy navštěvovaly
jejich děti a svého dědečka a svoji babičku i vnoučata: Toník, současný hráč na basu a zpěvák
cimbálové muziky Antonína Stehlíka, a Martina, nyní známá herečka.
Antonín František Stehlík zemřel 28. srpna 1989 ve věku 68 roků. Osobnost tohoto
významného rodáka připomíná bezpočet pozvánek, katalogů a novinových článků, uložených
v archivu obce, ale také kresby a olejomalby, které vlastní zdejší obec, škola a také mnoho
mašůveckých občanů.
9. Skončila platnost další české bankovky
Papírová padesátikoruna s portrétem Anežky České, která byla dána do oběhu v roce
1993, platila naposledy 31. března 2011. V době od 1. dubna 2011 až do 31. března 2012 je
možno bankovky vyměňovat na pobočkách bank v České republice.
Papírová bankovka byla již v minulých letech postupně nahrazována kovovou
padesátikorunou.
Běžnými kovovými platidly nyní jsou: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč,
papírové bankovky jsou v hodnotách: 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč, 5 000
Kč.
V tisku byly zveřejněny zajímavé údaje o hodnotě této bankovky:
Kolik času se muselo pracovat na 50 Kč:
Kolik bochníků chleba se dalo koupit za 50 Kč:
R. 1929
9,5 hod.
17,2
R. 1939
13,5 hod.
22,2
R. 1949
12 hod.
10
R. 1959
14 hod.
19,2
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R. 1969
R. 1979
R. 1989
R. 1999
R. 2011

7 hodin
4,5 hod.
3 hod.
45 min.
35 min.

19,2
19,2
11,4
3,3
2

10. Nezaměstnanost klesla
Úřady práce snížily v letošním roce počty zaměstnanců na veřejně prospěšných pracích.
Byly zpřísněny i podmínky pro přijetí: zaměstnanec nesmí pracovat poslední tři roky u
obecního úřadu a musí být v evidenci úřadu pět měsíců.
Okres Znojmo patří stále mezi regiony s největší nezaměstnaností, která celostátně
činila v dubnu 8,6%. Průměrná podpora, kterou z úřadu práce lidé při ztrátě zaměstnání
dostávali, činila 5 274 Kč.
V měsíci dubnu poklesla nezaměstnanost na okrese Znojmo od počátku roku o 2,77%, takže
činila 12,88% Bez práce bylo 8 003 lidí, proti měsíci lednu to byl pokles o 1 615 osob.
V měsíci říjnu byl odstartován nový projekt, který má omezit práci načerno osob,
pobírajících podporu v nezaměstnanosti. Nový způsob evidence má sloužit jako kontrolní
mechanizmus úřadu práce pro osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti, které mají
povinnost dostavit se na kontaktní místo Czech POINT na poště, a to někdy až třikrát týdně
v náhodném čase. Pokud se nezaměstnaný nedostaví ve smluvený termín, musí doložit doklad,
který omluví jeho nepřítomnost (potvrzení lékaře apod.).
Přehled počtu nezaměstnaných na okrese Znojmo v roce 2011:
Leden
15,65%
9 618 osob
Červenec
11,31%
6 757 osob
Únor
15,51%
Srpen
Březen
Září
Duben
12,88%
8 003 osob
Říjen
10,70%
Květen
11,65%
7 208 osob
Listopad
11,84%
6 960 osob
Červen
11,09%
6 830
Prosinec
14,07%
8 179 osob
V meziročním srovnání bylo v prosinci letošního roku nezaměstnaných o 0,68% méně
než v loňském roce, jednou z příčin byl i poměrně vysoký počet lidí zaměstnaných na veřejně
prospěšných pracích (227).
Nezaměstnaní, kteří byli přijati na veřejně prospěšné práce v obcích, měli původně
skončit již k 30. červnu. Protože úřady práce získaly další prostředky na jejich mzdy
z Evropského sociálního fondu, byly smlouvy prodlouženy až do 30. září, v podzimních
měsících byli dokonce přijati další pracovníci na dobu až do 31. ledna 2012.
11. Hlubokomašůvecká Venuše v expozici Vildomcovy sbírky
Po devíti letech úprav byla v letošním roce otevřena nová expozice ve Starém zámku
v Jevišovicích. Moravské zemské muzeum v Brně, které zámek spravuje, odkoupilo před pěti
roky sbírky bývalého řídícího učitele z Boskovštejna, čestného občana Hlubokých Mašůvek,
významného archeologa Františka Vildomce.
Část sbírky, která byla předtím k vidění ve Vildomcově vile v Boskovštejně, byla
s původním mobiliářem přenesena do Jevišovic do expozice s názvem Setkání s Venuší, a to
tak, aby co nejvěrněji připomínala původní expozici, jak ji znali návštěvníci boskovštejnské
Vildomcovy vily. Jedna z největších soukromých sbírek u nás obsahuje přes čtyřicet tisíc
předmětů, mezi nimi i evropsky proslulé unikáty: Hlubokomašůveckou Venuši, střelickou vázu
se čtyřmi vypíchanými lidskými postavami, malované nádoby, mísy s lidskými hlavami
v rozích, bronzovou sponu s kuželkami a další.
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Kromě archeologických sbírek je v zámku umístěna expozice kopií skalních maleb,
výstava lidového nábytku a černá kuchyně.
12. Hluboké Mašůvky v tradiční vitráži
V měsíci květnu obdrželi naši občané propagační leták s nabídkou objednávky vitráže.
Jednalo se o limitovanou edici, kterou zpracovává firma SKLO Ateliér. Vitráž o rozměrech
26,5 x 33,5 cm zobrazuje zdejší poutní kostel jako základní motiv, dále tři objekty naší obce:
budovu Obecního úřadu, kapličku u č.p. 44 a budovu školy.
Cena vitráže činila 2 490 Kč + 395 Kč balné a poštovné.
Zájemci měli možnost objednat si vitráž, opatřenou certifikátem pravosti, do 24. května
2011.
13. Demonstrace v Praze
Proti vládním reformám se konala 22. května v Praze demonstrace, které se zúčastnilo
na 48 tisíc demonstrantů, kteří přijeli z celé republiky. Jednalo se o jednu z největších
demonstrací v posledních letech
14. Stávka odborářů
Na 16. červen vyhlásily odborové svazy v dopravě celostátní stávku na protest proti
připravovaným vládním reformám. Vlaky nejezdily v celé republice, v Praze poprvé ve své
čtyřicetileté historii nejezdilo metro Stávka postihla i jižní Moravu, vlaky z Vídně končily
v rakouském Retzu. Nefungovala ani hromadná doprava v Brně. Náhradní dopravu místo vlaků
zajišťovalo na jižní Moravě šedesát autobusů.
Řidiči autobusů na Znojemsku ani řidiči městské dopravy ve Znojmě se do stávky
nezapojili.
15. Přírodní a jiné katastrofy ve světě
Zemětřesení v Japonsku
11. března zasáhlo Japonsko zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy stupnice,
následující den došlo k dalšímu zemětřesení o síle 6 stupňů. Mnoho měst v okolí epicentra
zničila vlna tsunami. Zemětřesení poškodilo blízkou jadernou elektrárnu Fukušima, zřítila se
střecha a zdi reaktoru, byl vyřazen chladicí systém reaktorů a došlo k úniku radiace
Nejhorší zemětřesení v historii ostrovů vychýlilo zemskou osu a posunulo celý ostrov
Honšů. Zahynulo téměř dvacet tisíc lidí. Poškozením chlazení atomové elektrárny došlo
k úniku radiace Obyvatelstvo v okruhu 20 km bylo evakuováno, do svých domovů se nemůže
vrátit do svých domovů. Škody dosáhly až 300 miliard dolarů.
Zvýšené hodnoty byly zaznamenány dokonce i nad evropským kontinentem. Kvůli
havárii se zvýšil odpor k jaderné energetice i v Evropě. Např. Německo oznámilo, že do roku
2022 uzavře své jaderné elektrárny.
Havárie letadla
20. června při přistávacím manévru letadla Tu-134 u Petrozavodska na severozápadě
Ruska ve špatném počasí chyboval pilot a letadlo se zřítilo. V jeho troskách zahynulo 44 lidí a
dalších 8 utrpělo těžká zranění.
Vrah postřílel 93 lidí
22. července v norském Oslu při bombovém útoku zahynulo sedm lidí a dalších
devadesát bylo zraněno. Krátce nato na ostrově Utoya šílený střelec, převlečený za policistu,
shromáždil kolem sebe mladé lidi. Tvrdil, že jde o běžnou bezpečnostní kontrolu. Ale pak do
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nich začal střílet z několika zbraní, pronásledoval je i ve vodě. Jeho řádění padlo za oběť 77
převážně mladých lidí.
Po několikaměsíčním pozorování lékaři prohlásili, že pachatel byl v době útoků
nepříčetný, trpěl paranoidní schizofrenií a v té době nebyl zodpovědný za své jednání.
Tragedie na letecké show
Při letecké show v americkém Renu 18. září se letadlo zřítilo přímo mezi přihlížející diváky.
Zahynulo devět lidí včetně pilota a přes sedmdesát lidí bylo zraněno.
16. Je nás sedm miliard
Nikdo přesně nedokáže určit, kdy počet lidí na Zemi překročil hranici sedmi miliard.
Přesto Organizace spojených národů zvolila symbolicky letošní rok.
Osmou miliardu očekávají demografové za 13 let, devátou pak až po roce 2050- Počet
lidí by se měl ustálit na deseti miliardách.
Nejlidnatějším národem se stane Indie, která předběhne Čínu. Svět se ukázal schopným
uživit množství lidí, které bylo dříve nepředstavitelné. V současnosti skoro miliardu lidí sužuje
nedostatek potravin.
17. Američané se stáhli z Iráku
Po více než osmi letech se z Iráku stáhli američtí vojáci. Během operace, která svrhla
Saddáma Husajna a později se potýkala s vlnou sektářského násilí, zemřelo téměř 4 500
amerických vojáků Odhaduje se, že zahynulo na 162 000 Iráčanů. USA za válku utratily 800
miliard korun.
18. Do Jevišovic dorazil Suchý Čert
Hynek z Kunštátu a Jevišovic, zvaný Suchý Čert, s Janem Sokolem z Lamberka a
dalšími historickými postavami byli hlavními aktéry dobové scény čtvrtého ročníku
Jevišovických historických slavností, které se konaly 27. srpna. Kulturní akce se zúčastnilo asi
tisíc lidí, mezi nimiž byli i občané Hlubokých Mašůvek.
19. Čištění přehrady v Jevišovicích
V měsíci říjnu začalo Povodí Moravy vypouštět jevišovickou přehradu. Voda nádrže
byla již několik roků znečištěna sinicemi, proto byla již málo navštěvována turisty. V druhé
polovině 20. století byla tato oblast druhou nejnavštěvovanější rekreační oblastí na Znojemsku,
kam jezdívalo za sezónu až třicet tisíc rekreantů.
Při vypouštění byly odloveny ryby, vzácnější z nich byly převezeny do přehrady ve
Výrovicích. V zimním období bude ze dna odtěženo na 30 000 kubíků nánosů, budou opraveny
tarasy a opěrné zdi hráze. V dubnu příštího roku bude přehrada opět napuštěna, rybáři tam
vypustí mladou násadu..
Jevišovická přehrada byla uvedena do provozu v roce 1896, výška hráze je 14,2 metru,
její délka v koruně 122 metrů a jejím účelem bylo snižování povodňových průtoků, zásobování
průmyslovou vodou a rekreace.
Přehrada je technickou památkou.
20. Muzeum Prokopa Diviše
V sousedních Příměticích je pro zájemce o historii otevřeno muzeum Prokopa Diviše,
tvůrce "povětrnostní mašiny" - prvního bleskosvodu na světě. Od roku 1742 odešel z kláštera
v Louce na faru v Příměticích, kam v té době patřily farností i Hluboké Mašůvky (až do roku
1860 se z naší obce pochovávalo na hřbitově v Příměticích). Prováděl různé pokusy
s elektřinou, které vyvrcholily v r. 1754 vztyčením 15 metrů vysokého stožáru s železnými
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hroty, které měly vysávat z bouřkových mraků elektrický náboj. V době jeho působení byl
v letech 1740 - 1756 v Příměticích vybudován Křížový sklep, který je dosud v provozu.
Prokop Diviš zemřel v r. 1765, jeho památce je věnováno muzeum a památník
s replikou bleskosvodu.
21. Rekonstrukce Domova pro seniory v Plavči
V Plavči byla v letošním roce dokončena náročná rekonstrukce tamního zámku, v němž
je umístěn domov pro seniory. V hlavní budově byl zredukován počet vícelůžkových pokojů,
objekt byl upraven jako bezbariérový, provedeny nové rozvody, výměna oken, předlážděny
chodníky, zrekonstruováno nádvoří. Celkové náklady rekonstrukce činily přes 37 milionů
korun.
V minulosti v tomto Domově důchodců v Plavči žilo několik občanů Hlubokých
Mašůvek, v současnosti zde pobývá naše občanka paní Marie Szczurková.
20. Události letopočtů končících číslicí "1"
Připomeňme si některé zajímavé události uplynulých roků končících stejnou číslicí jako
letošní rok, které jsou zaznamenány ve školní, farní a obecní kronice Hlubokých Mašůvek. Jsou
to např.:
Roku 1561 je v zemských deskách poslední zpráva o Lapikusu, kdy tento již pustý hrádek
přešel do majetku Sezemy Zajímače z Kunštátu, držitele Jevišovic.
V roce 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, 7 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.
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.
Na návsi v Rudlicích je pomník připomínající toto selské povstání.
Léta Páně 1831 přišla do Hlubokých Mašůvek tato procesí:
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Ve farní kronice je uvedeno, že poutníci přicházívali zpočátku již začátkem května, jsou
uváděna data jejich příchodu, někdy s uvedením svátku, kterého se jejich pouť konala. Vždy je
uvedeno místo odkud přišli, tato část je zajímavá, protože obsahuje názvy obcí, městeček a měst
zlatinizovaná, někdy jen jejich poloviny, nebo jejich různé německé znění.
V tomto roce přišla do Hlubokých Mašůvek procesí z těchto míst:
Kinicz (Knínice?), Frainersdorf (Vranovská Ves), Durchlass (Tvořihráz), Bandicz
(Bantice), Tesswitz in pratis (Stošíkovice), Pratsch (Práče), Testitz (Těšetice), Reschicz
(Rešice), Horno Dubiany (Horní Dubňany), Jarmericz (Jaroměřice), Neostift (???), Prope
Znoymam, Wischenau (Višňové), Bihařovicz (Běhařovice), Niklovic (Mikulovice), Winau
(Únanov), Donavicz-Horno (Horní Dunajovice), Žierotic (Žerotice), Kržejsic (Křepice),
Milfraun (Milfron), Czernin (Černín), Obr Donavicz (Horní Dunajovice).
Rok 1851 - Česky psaný zápis ve školní kronice:
"25. září 1851 byla zde ve škole c.k. komise držaná, a sice u přítomnosti P. T. pana
Václava Mauera, zmocněnce asistenta ze Znojma, pak Františka Dočekala, jakožto ze strany
místního auřadu první radní pán Karel Špalek, II. radní velebný pán Eduard Stuchlý.
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.
17. května procesí ze Slatiny cestou ke „3 dubům" se stavilo zde na požehnání, ale při
návratu na druhý svatodušní svátek se tu nestavilo.
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.
29. června přišlo poprvé procesí z Vranína u Myslibořic.
30. června urovnána prostora okolo kostela (20 vozů písku).
6. července večer v 8 hod. slavné požehnání s litaniemi lauretánskými. Osvětleno
lucernami a na stromech zavěšenými 20 balonky (pouštěny prskavky).
9. července přijel děkan Joachim Nitsche z Přímětic a duchovní co patronátní
representant z Ješovic a byly kostelu odevzdány listiny o vedení počtu kostelních, předány
místnímu duchovnímu. Jeden klíček od kassy dřevěné obdržel duchovní, druhý Karel Špalek a
třetí Tomáš Jeřábek, tito dva co kostelní hospodářové.
3. listopadu odpoledne procesí k novému kříži, postavenému nákladem čtvrtníka z
Mašůvek, Jakoba Stehlíka, u cesty k Mikulovicím. Kříž byl posvěcen.
- Farář P. František Poimon založil v obci "knihovnu školní a pro lid".
Rok 1891 - zápis ve školní kronice:
"Hluboké Mašůvky honosí se svou školou z dob nezapomenutelné císařovny Marie
Terezie. Vystavěti ji dala vrchnost jevišovická. Sotva však zrozena, měla opět Hl. Mašůvkám
odemříti, neboť když se jednalo o zvětšení školy obec i vrchnost nechtěly na ni přispívati.
Náboženský fond nepřipustil, aby při faře v Hl. Mašůvkách školy nebylo, převzal sám všechna
břemena a zachoval školu zdejší.
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Až do r. 1884 stávala na tom místě, kde má učitel své byty, malá chalůpka. Světnice
větší, obsahujíc několik chatrných lavic, stolek, židli, tabuli a kamna, byla učebnou, vedle byla
otevřená kuchyňka, světnička pro učitele byla nynější komora, vedle pak sousedil chlév a
dřevník, v témž pořádku, jak za sebou doposud stojí.
Bedlivou starostí slavné c. k. okr. rady školní docíleno, že konečně stará škola Hl.
Mašovská slušné budově školní místo postoupiti musela, že opatřena jsouc pomůckami,
chovancům svým záživné potravy duševní poskytuje a poskytovati bude.
Vystavěna je léta 1884 stavitelem Cyrillem Prokšem Jevišovským. Má průčelí a vchod
na západní straně. Z chodby po levé straně je učebna 8m široká, 9m dlouhá, majíc plochy 72
m, místa pro 80 dítek, na severní straně 4, na západní 3 okna. Kachlová kamna činí příjemný
pobyt ve škole za doby zimní. Velká skříň chová rozmanité potřeby školní. Po levé straně chodby
řadí se světnice, kuchyň, chlév, dřevník, komora, poslední čtyři místnosti v původní podobě
s upravenou tvářností. Zahrada pro učitele rozkládá se na východní straně školy po srázné
stráni. Školka, založená 1852, opatřuje dosud Hl. Mašůvky ovocným stromovím. Ke škole patří
pole 1 327 sáhů veliké, za čež se učiteli ze služného 6,3 zl. v berním úřadě odpočítává."
Rok 1901 - Oprava věže kostela, do kopule vložen zápis: "Z odkazu bývalé hospodyně na faře
Prinzové u dp. Čiháčka byla tato věž opravena a šindel nahrazen plechem a kříž na věži
pozlacen. Prinzová věnovala na tuto opravu 500 zlatých. Zapsal dne 16.V.1901 Frant. Nevosad,
farář mašůvský" Přiložen výtisk časopisu "Stráž", vydávaného v Třebíči, ze dne 16.V.1901.
- 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, v době okupace velitel I.
oddílu partyzánské skupiny Horácko, režisér místního ochotnického souboru, autor publikace
„Poutní místo Hluboké Mašůvky“, zasloužilý pracovník kultury, kronikář obce. Zemřel
24.6.1978.
Rok 1911 - Oslava dětského dne, při ní sbírka 16 K, po vsi vybráno 30,80 K - tyto částky byly
odeslány České zemské komisi pro ochranu dítek a Péči o mládež v Brně.
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.
Kostel 1.III.1921 navečer chytl a zde stavení obytná i hospodářská rolníka Antonína
Ševčíka, téměř vše mu vyhořelo, včetně jednoho kusu hovězího dobytka.
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. Nezaměstnaní 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.
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Rok 1941 - 2. srpna byly dokončeny hlavní práce na výstavbě koupaliště na "Pástvišti" a začala
se napouštět voda. V neděli 3. srpna předal starosta obce Konrád Frey koupaliště veřejnosti.
Slavnost pořádaná za pěkného počasí se vydařila a zúčastnilo se jí mnoho občanů.
I po slavnostním otevření pokračovaly další stavební práce, úprava okolí a výsadba
okrasných stromů a keřů získaných darem: 8 smutečních vrb, 4 javory kleny, 11 pyramidových
topolů, 2 kaštany, 3 červené doubky, 2 japonské modříny, 4 borovice vejmutovky, jalovec a
další.
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.
4.8. otevřeno koupaliště.
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. Obilí, určené k mletí a šrotování, muselo
být odváženo hromadně za dozoru některého zemědělce, pověřeného starostou obce. Mlít a
šrotovat bylo možno jen tolik, kolik bylo určeno na mlecím nebo šrotovacím povolení, které
vydával obecní úřadPrvní hromadný odvoz obilí určeného k mletí a šrotování byl ve zdejší obci 26. listopadu
1941. 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.
1941 - 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 O "Poslední pouti" přišla v sobotu dvě a v neděli
rovněž dvě procesí. Na Úlehle bylo šest kramářských bud.
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.
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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.
A. F. Stehlík jmenován čestným občanem Hlub. Mašůvek
Hned po hlavní pouti přijel z Dřevopodniku města Brna Miroslav Zadák a během
jednoho dne varhany rozebral. Mnohé dřevěné součásti byly červotočem zničené a rozpadaly
se v rukou. Bylo nutno rozebrat i dřevěné zvýšení kůru, takže starého dřeva byl plný dvůr. Další
týden zahájena výstavba nových varhan. Během 14 dnů postaven I. manuál, takže o
svatoanenské pouti 26. července už bylo možno hrát. Kolaudace varhan 25. srpna profesorem
Josef Puklem. Náklad se zvýšil na 364 391 Kč. Před podzimní poutí posvětil nové varhany
brněnský kanovník Dr. Alois Michálek.
Rok 1991 - Oslavy 250 let školy. Vydána publikace "250 let školy v Hlub. Mašůvkách" a
publikace "Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky u Znojma".
Řízení 1. srpnové soboty převzal vídeňský arcibiskup kardinál Hans Hermann Gröer,
bývalý farář v poutním místě Marie Rogensdorf v Rakousku.
Úpravy prostranství po demolici stavení č.p. 64.
Provozovna Restaurací a jídelen ukončila provoz v budově č.p. 1 (byla zde v provozu
od r. 1974)
U Svaté studny nová střecha kaple, postaven nový taras.
Rok 2001 - Výstavba veřejných záchodků u fary. Celkové náklady 542 032 Kč, z toho Farní
úřad uhradil 267 050 Kč. Vydána publikace "Hluboké Mašůvky - Cestami věků od minulosti
k dnešku".
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" p. Marie.
Na farní zahradě postaveno pět chatek a klubovna, provedeny sadové úpravy.
Instalovány popisné tabulky v církevním areálu.
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