2012 - XI. RŮZNÉ
Počasí
Leden
Měsíc leden byl velmi teplý, polovinu dní neklesla teplota pod bod mrazu ani v nočních
hodinách. Denní teploty byly po celý leden - kromě posledních dvou dní - nad 0°C,
5. ledna se přihnal orkán ANDREA, kdy na horách dosahovala rychlost větru až 162 km/hod.
Současně tam napadlo i mnoho sněhu.
Koncem ledna nastal obrat počasí, začalo mrznout, padaly dokonce teplotní rekordy letošní
zimy - na Jizerce bylo 27. ledna naměřeno -29°C.
Srážkově byl leden podnormální, v pěti dnech spadlo pouze 27 mm, z toho 7 cm sněhu, který
se ale neudržel.
Srážky: 1. - 2 mm, 5. - 3 mm,
13. - 5 cm sněhu,
19. - 7 mm,
21. - 2 cm sněhu, 8 mm dešťových srážek,
Teplé počasí lidé uvítali, protože značně ušetřili výdaje za topení.
Únor
Mrazy, které začaly v posledních lednových dnech, se počátkem února ještě prohloubily
a byly nejen v horských oblastech, ale po celém území. Silné mrazy trvaly až do poloviny
měsíce, absolutní rekord letošní zimy byl naměřen 6. února na Šumavě, a to -39,2°C, ale
absolutní rekord naměřený kdy v naší vlasti, překonán nebyl (V r, 1929 bylo u nás naměřeno 42,2°C). Celkem v osmi dnech byly překonány minimální teplotní rekordy, a dokonce
nepřetržitě v jedenácti případech i rekordní minimální průměrné denní teploty. Vlivem silných
mrazů zmrzlo i několik bezdomovců, proto byly v některých městech zřizovány vytápěné velké
stany, kde byl potřebným lidem umožněno přenocování.
Na horách vydatně sněžilo, sněhová pokrývka dosáhla až 250 cm. Kalamita nastala 15.
února, kdy bylo mnoho silnic nesjízdných, došlo k řadě havárií aut, vyřazeny byly některé vlaky
a některé vesnice byly i několik dní odříznuty od světa.
Srážky sněhové- celkem 10 cm: 7. - 3 cm, 9. - 2 cm,
13. - 1 cm,
15. - 4 cm
Srážky dešťové - celkem 6 mm:19. - 2 mm, 26. - 2 mm (srážky smíšené), 28. - 2 mm
Zima:
První zimní měsíc se vyznačoval nadprůměrně teplým počasím, nejvyšší teploty se
pohybovaly mezi +5°C a +10°C. Po většinu měsíce převládalo zamračené (někdy i mlhavé)
počasí s občasnými srážkami, ale za celý prosinec spadlo pouze 16 mm, což představuje
necelou polovinu normálu, takže dále pokračoval trend suchého počasí. Vánoce byly již po
několikáté opět bez sněhu a velmi teplé.
Ani leden se příliš jako zimní měsíc neprojevil, denní teploty se držely nad bodem
mrazu, většinou v rozmezí +5°C až +10°C. Srážkově byl mírně nadprůměrný, kromě 7 cm byly
ale srážky jen dešťové. Na horách vládlo pravé zimní počasí s dostatkem sněhu.
V první polovině února bylo slunečné, ale mimořádně mrazivé počasí s celodenními
mrazy – rekordní minimální teploty i denní průměrné teploty. Druhá polovina byla výrazně
teplejší a také se slabými sněhovými srážkami. Slabá sněhová pokrývka vydržela jen ve dvou
dnech.
Letošní zimní měsíce byly teplé a suché. V našem regionu byla zima téměř bez sněhu,
to málo, co napadlo, brzy roztálo. Krátké období mrazů, ale velmi silných, se negativně
projevilo na vegetaci - zcela vymrzly některé keře (např. růže) a trvalky. Velké škody napáchaly
mrazy např. na vysázeném česneku, který až z 90% vymrzl.

Na horách napadlo značné množství sněhu, takže lyžařská sezóna trvala až do počátku
dubna.
Březen
Trend teplotních výkyvů pokračoval i v měsíci březnu. V prvním týdnu se vyskytovaly
noční mrazy, celkově byl březen teplý, uprostřed měsíce dokonce vystupovaly denní teploty
nad 20°C, ve dnech 16. až 18 března byly teplotou 24°C překonány dlouhodobé rekordy.
Množstvím srážek patřil letošní březen k nejsušším v posledních letech, protože spadly
pouze 4 cm sněhu a 4 mm dešťových srážek. Příroda pociťovala nedostatek půdní vláhy.
Srážky: 8 . 4 cm sněhu,
30. – 4 mm
Duben
Duben byl srážkově podnormální a teplotně jako celek normální, ale s výskytem
extrémních teplot. Zvláštností byl mráz -12°C, který byl o velikonočních svátcích (8. dubna)
zaznamenán na Sněžce. O velikonočním pondělí 9. dubna byl na Jizerce rekordní mráz -22°C,
tento den byl i v naší obci mráz -8°C. Naopak velmi horké byly poslední dubnové dni, kdy byl
překonán teplotní rekord z roku 1800 - tedy po 212 letech. 28. dubna bylo v naší obci 27°C, 28.
dubna 28°C a 30. dubna 27°C.
Srážek spadlo celkem 35 mm, a to: 12.4. - 9 mm, 16.4. - 16 mm, 20.4. - 10 mm
Vlivem nedostatku vláhy zaseté rostliny špatně vzcházely.
Květen
Měsíc květen začal vysokými denními teplotami, které během měsíce dosáhly celkem
v jedenácti dnech vystoupily na 25°C a výše. Zmrzlí muži se letos neohlásili, ale jediný mrazík,
který přišel až 18. května (-2°C) způsobil zmrznutí květů i plodů třešní, meruněk, jablek,
švestek, ořechů, vinné révy, ale také zcela zmrzly porosty brambor a vysázená rajčata, papriky.
Teplotní rekordy:
Trend suchého počasí pokračoval i nadále, napršelo 31 mm, takže vláhový deficit nebyl
dorovnán, zvláště i proto, že květen byl velmi teplý.
Srážky: 5. – 8 mm při bouři, 6. – 7 mm,
12. – 2 mm, 22. – 2 mm při bouři,
28. – 5 mm, 29. – 1 mm, 31. – 6 mm.
Jaro:
Letošní jarní měsíce byly teplotně nadprůměrné a srážkově podpůrměrné.
Červen:
Teplé počasí, dokonce s překonanými teplotními rekordy, pokračovalo i v měsíci
červnu. Polovina dní měla letní teploty nad 25°C, z nich dokonce pět dní mělo tropickou teplotu
nad 30°C. Na Znojemsku padly teplotní rekordy – 16. června teplotou 28,9°C padl rekord
naměřený v Kuchařovicích z r. 1966, další rekordy byly překonány v následujících dnech.
Srážek spadlo celkem 65,5 mm, což je sice nadprůměrné množství, ale vláhový deficit
z uplynulých měsíců nebyl stále ještě+ vyrovnán, zvláště i kvůli vysokým teplotám.
Srážky: 1. -.1 mm, 4. – 18 mm, 8. – 16 mm při bouři, 9. – 5 mm,
10. – 1,5 mm, 13. – 10 mm, 21. – 10 mm při bouři,
23. – 3 mm,
25. – 1 mm.
Nezaměstnanost
Okres Znojmo pařil i v letošním roce k regionům s nejvyšší nezaměstnaností. Počátkem
roku bylo na Znojemsku bez práce 9 071 občanů, z toho 4 175 žen. Náš okres byl po Jeseníku,
Bruntálu a Mostu s 15,8% na čtvrtém místě v celostátní statistice nezaměstnanosti. Vysoký byl
i meziměsíční nárůst nezaměstnanosti, způsobený ukončením sezónních prací a také

dlouholetým trendem, kdy některé firmy propouštějí koncem roku zaměstnance, které pak na
jaře a v sezóně opět přijmou zpátky.
V lednu si lidé mohli vybrat z nabídky 314 volných míst, což bylo o 64 méně něž
v prosinci. Na jedno volné místo připadalo 29 zájemců.
Mírný nárůst počtu nezaměstnaných byl v únoru – 15,9%, ale zlepšila se nabídka
volných míst, kterých bylo celkem 383, na každé připadalo 25 zájemců.
Skončily veřejně prospěšné práce
V minulých letech zřizovaly úřady práce podle potřeby a podle požadavků obcí veřejně
prospěšné práce. Pro nezaměstnané to byla příležitost vydělat si peníze, obce měly pracovníky
na úklid, drobnou údržbu nebo různé stavební práce. Od letošního roku se sytém změnil – úřady
práce od ledna organizují veřejnou službu. Jedná se o opatření, podle něhož uchazeč o
zaměstnání musí odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně. Podle zákona je možné odpracovat
až 80 hodin měsíčně. Na tyto práce budou vysíláni nezaměstnaní, kteří jsou evidovaní na úřadu
práce déle než jeden rok, budou zdarma vykonávat drobné sezónní činnosti jako je péče o zeleň,
úklid veřejných prostranství nebo drobné údržbářské a natěračské práce.
Veřejně prospěšné práce zcela nezanikly, ale jsou vyšším stupněm aktivní politiky
zaměstnanosti, kdy na každých osm činných ve veřejné službě připadne jeden zaměstnanec na
veřejně prospěšné práce, který bude mít na starosti lidi z veřejné služby.
Pro obce znamenal nový způsob komplikace, během roku pociťovaly chybějící
pracovníky na úklid obcí, sečení trávy a drobné údržbářské práce. O veřejnou službu měly ale
malý zájem, protože proškolit daného pracovníka, přidělit práci a pracovní pomůcky, dohlížet
na jeho práci a dodržování bezpečnosti bylo zvláště pro menší obce složité.
Při odmítnutí veřejné služby hrozí uchazeči o zaměstnání vyloučení z evidence úřadu
práce i ze systému pomoci v hmotné nouzi.
Změny výplaty dávek
Jednou ze schválených novinek sociální reformy je skutečnost, že dávky pro pomoc
v hmotné nouzi a příspěvky péči místo Městského úřadu vyplácí Úřad práce ve Znojmě.
Změna se dotkla více než šesti set příjemců opakovaných dávek v hmotné nouzi, kteří
dostávají příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, nebo jednorázovou dávku tzv.
mimořádnou okamžitou pomoc. Příspěvek na péči vyplácel Městský úřad asi 2500 příjemcům.
Přiznává se osobám, které ze zdravotních důvodů potřebují pomoc při péči o vlastní osobu nebo
domácnost. Ke změně došlo u změn výplaty dávek pro zdravotně postižené osoby – příspěvek
na provoz motorového vozidla, vydávání průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany, příspěvek na opatření zvláštní pomůcky a příspěvek na zakoupení
motorového vozidla.
Hasiče zaměstnávaly požáry trávy
V důsledku dlouhotrvajícího suchého počasí zasahovali na Znojemsku hasiči při
několika požárech trávy. I když není plošné vypalování trávy povoleno, dochází k požárům,
kdy lidé nechají shrabanou a zapálenou trávu bez dozoru a oheň rozfoukaný větrem se pak
rozšíří do okolí. Jen v první polovině března tak hořelo na sedmi místech na Znojemsku,
zaměstnanci Hasičského záchranného sboru zasahovali také v Hlubokých Mašůvkách při
požáru porostu. K větší škodě zde nedošlo, protože oheň byl včas zlikvidován.
Události letopočtů s číslicí "2" na konci
1..82 - postavena nová školní budova. Dosud se učilo v malé chaloupce, která stávala vlevo od
kostela, bydlel tam také učitel.

1872 - 10. července se nad Mašůvkami strhla průtrž mračen, proudy vod strhly domek a stodolu
ve Svatoňovci. Při povodni utonuli dva dospělí a pět dětí.
1882 - Vybudována silnice Jevišovice - Znojmo
- Přistavěna nová věž nad kůrem za 300 zl. a umístěny v ní tři zvony, které byly předtím
ve věžičce nad oltářem. Největší zvon: "Maria" - vážil 75 kg.
Byl zbudován nový vchod na kůr zvenku po levé straně kostela, nahradil staré dřevěné schody,
vedoucí na kůr zevnitř kostela.
1892 - U rolníka Jana Ševčíka č,p, 14 zřízena poštovna, v provozu do r. 1904, kdy přešla na
č.p. 113 (Josef Křivánek)
- Ke školní docházce do zdejší obecné školy bylo přihlášeno 125 dětí, pro tento vysoký
počet byla již jediná učebna naprosto nedostačující, proto se připravovalo rozšíření školy o
druhou učebnu.
- Zaveden kostelní pořádek: Od 1. září do 1. listopadu vedeny budou dítky do kostela a
při mši sv. se budou zpívati tyto písně: v pondělí - My Tvé dítky zkroušenosti
v úterý - Pozdvihni se, duše, z prachu
ve středu - Začíná se konat,
ve čtvrtek - Bože, před Tvou velebností
v pátek - Před Tebou se klaníme
v sobotu - Tisíckrát pozdravujeme Tebe
V měsíci říjnu modlí se učitel s dětmi každý den při mši svaté růženec. V adventě zpívají
se příslušné písně při mši sv. Taktéž i v postě. Po velikonočních svátcích půjdou dítky každý
den do kostela až do prázdnin. V neděli jdou dítky z domu přímo do kostela, protože učitel po
1. zvonění hned se modlí růženec. V postě odbývá učitel buď v pátek po vyučování neb v neděli
o 1. hodině křížovou cestu s lidem.
Příjmy varhaníkovy jsou tyto: Za zpívání pašijí 4 zl., za hraní na varhany při poutních
mších 5 zl. Od pohřbu dítěte béře se 1 zl., při jiné 50 kr. Za křížové dni obdrží učitel od obce 4
zl. Celkově roční výnos vynáší varhaníkovi asi 30 zl.
1892 - Ze zápisu místní školní rady:
Žák J.Š. (jméno je z zápisu uvedeno celé) pro své rouhavé řeči bude i se svým otcem
předvolán do školy, otec pak má syna svého tělesně u přítomnosti členů místní školní rady
potrestati.
- O prostředcích proti choleře: Přítomní prohlédli si záchody seznali, že se exkrementy
týdenně odnáší, močůvka ve zvláštních hrncích denně odstraňuje. Hnojiště se zahází.
1902 - Sbírka na stavbu Národního divadla v Brně vynesla ve zdejší obci 70 K.
1912 - Vybudována silnice Hluboké Mašůvky - Únanov
1922 - Zrušena "Valáškova hospoda" č.p. 100 (dnes zde bydlí: č. 100 - Vodákovi a č.p. 170 Bacilkovi)
- Pro stále vysoký počet žáků byla škola rozšířena na trojtřídní, ale měla pouze dvě
učebny. Proto bylo v následujícím roce započato s výstavbou nové školní budovy,
1932 - V době od 8. srpna do 8. října byla nákladem 200 075 Kč byla provedena elektrifikace
obce, poprvé rozsvíceno 8. října 1932
- 24. ledna zemřel ve Vídni majitel jevišovického panství baron Vilém Ofenheim, urna
s popelem byla pochována na zdejším katastru v lese na "Kuláku", dnes nazývanému "U
barona". Zasloužil se o výstavbu nové školy v H.M.
- V r. 1932 začal Frant. Vildomec provádět v obci archeologický výzkum (do r. 1938 okupace), nález Venuše v r. 1934
- Otevřen obchod p. Josefa Zahradníka č.p. 15, v provozu do r. 1950 (od r. 1951 do r.
1957 - trafika)

- V obci bylo v květnu 31. v prosinci 38 nezaměstnaných. Nezaměstnaní dostávali lístky
na naturálie: svobodní v hodnotě 10 Kč, ženatí v hodnotě 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.
- V kostele a na faře instalováno elektrické osvětlení.
1942 - Podle nařízení Okresního úřadu v Moravských Budějovicích byly dne 17. března
odevzdány pro válečné účely zvony ze zdejšího kostela, a to velký a prostřední zvon. Velký
zvon pocházel z roku 1880 kdy byl kostelu darován zdejším občanem Karlem Špalkem. Tento
zvon o váze 82 kg konal službu 62 roků.
Prostřední zvon o váze 46 kg, byl zakoupen v r. 1924 jako náhrada za zvon, odevzdaný
v r. 1917 pro válečné účely. Vyzváněl pouhých 18 roků.
Zvony byly sňaty z věže 16. března odpoledne a umístěny do večera na oltáři Pomníku
padlých před kostelem. Mnozí občané se přišli na tuto událost podívat. Druhého dne byly zvony
odvezeny do sběrny v továrně bratrů Smrčkových v Moravských Budějovicích. Kostelu byl
ponechán pouze "umíráček".
O Vánocích byl poprvé postaven v kostele nový betlém, který svému účelu
slouží dosud.
- Zavedeny lístky na dřevo - na rodinu 1 m3. Vydán zákaz používání elektrických kamen
a ohřívačů.
- Sbírka teplého prádla pro vojsko.
- 1.6. odvody na nucené práce v Německu ročníků 1919, 1920 a 1921.
-Zákaz volného prodeje ovoce. Sběr pecek třešní, meruněk a broskví.
- Nařízeno rozbití pomníku legionářů Fialových, který byl do té doby uložen ve
výklenku u vrat domu č.p. 117. Torzo hlav se podařilo uchovat a jsou nyní vloženy do
Památníku Osvobození na Výrově kopci.
- Lidé přicházeli na "Velkou pouť" jednotlivě nebo ve skupinách pěšky, na kolech nebo
na vozech. V sobotu bylo 7, v neděli 22 kramářských bud, 2 kolotoče, 1 houpačka, 3 střelnice,
1 sportovní aréna.
- 11. prosince 1942 byla zakoupena nová motorová stříkačka za částku 33 000 K a
hadice za 11 000 K. Dobrovolná sbírka mezi občany vynesla 22 908 K, divadelní kroužek
přispěl z výnosů divadel částkou 9 000 Kč a majitel jevišovického panství hrabě LarischMonnich poskytl 3 000 K. Tato stříkačka byla v r. 1969 předána v r. 1969 hasičskému sboru
v Kuchařovicích
- 11.1.1942 byl uspořádán hokejový zápas na nově otevřeném kluzišti na koupališti Blesk Hluboké Mašůvky. (dosud se hrávalo na rybníku).
1952 - Ve školní budově uspořádána o pouti rozsáhlá "První kulturně historická výstava".
- Na Velkou pouť se sešlo na 8 tisíc poutníků.
- Výsadba "Sadu míru" - nad Rybníky - 345 ovocných stromků.
- Na podzim založeno JZD. Každý družstevník oséval svoje pozemky, choval svůj
dobytek. Pro nespokojenost s vedením a nespravedlivé rozdělování krmiva někteří brzy
vstoupili, takže zůstalo jen 6 členů.
1962 - Vysázen ovocný sad na Brunnerově kopci
- Uspořádána výstava: Od pravěku k dnešku
1972 - Vybudováno: 4 000 m2 nových asfaltových vozovek, 500 m2 chodníků, 300 bm
kanalizace. Nové podlahy ve škole.
- Do farnosti nastoupil jako farář P. Ludvík Tichý. Působil zde až do roku 2000.
1982 - Pokračovala výstavba vodojemu u Plenkovic a pokládání vodovodního řadu
- Zahájena regulace Svatoňovce. Akce si v letech 1982 - 1985 vyžádala částku
3
850 000 Kč.

- Odešla do důchodu ředitelka zdejší mateřské školy Marie Malečková, která zde
působila od roku 1948
1992 - Instalace filtrační stanice na koupališti
- Přípojka vody na hřbitov
- Poštovní úřad byl přemístěn z budovy č.p. 117 do budovy kulturního domu
- Postaveny tři nové kříže na vrcholu Kalvárie
Přírodní katastrofy
24. května vypukl požár lesa u Bzence na Hodonínsku, který po dalších pět dní
likvidovalo přes patnáct set hasičů. Poničená oblast měla rozlohu kolem 160 hektarů. Zásah si
vyžádal náklady 10 milionů korun. Příčina lesního požáru, který byl největším lesním požárem
za posledních patnáct roků, nebyla zjištěna.
Bioplynka v Jevišovicích
Podobně jako se v r. 2010 zdvihl odpor občanů Hlubokých Mašůvek proti stavbě
bioplynové stanice byla stejná situace v letošním roce také v nedalekých Jevišovicích. Občané
sepsali petici, kterou podepsalo na 400 občanů Jevišovic a 180 lidí z blízkého okolí. Stavba by
měla stát nedaleko zámeckého parku a ovlivnila by tak jeho estetickou hodnotu.
Výlovy rybníků
Po suchém létu zůstalo v rybnících bez přítoku vody jen minimum vody. Její nedostatek
a letní vedra znamenaly riziko pro život ryb. Zachránit je bylo možno buď zvýšeným přítokem
vody, ale srážek bylo málo, nebo provzdušňováním vody čerpadly. Provzdušňování použili
např. v sousedních Příměticích, kde se tohoto úkolu ujali hasiči.
Již koncem září byl vyloven rybník v sousedních Bojanovicích. Kvůli suchu bylo tak málo
vody, že násadu, kterou tam rybáři měli, museli urychleně vylovit, protože hrozilo uhynutí ryb.
29. října byl zahájen výlov Zámeckého rybníku v Jaroslavicích, který rovněž postihlo
letošní sucho.
Oprava jevišovické přehrady
V měsíci říjnu minulého roku začalo Povodí Moravy vypouštět jevišovickou přehradu.
Voda nádrže byla již několik roků znečištěna sinicemi, takže byl nevhodná ke koupání.
Při vypouštění byly odloveny ryby, vzácnější z nich byly převezeny do přehrady ve
Výrovicích. V zimním období bylo ze dna odtěženo na 30 000 kubíků nánosů, byly opraveny
tarasy a opěrné zdi hráze.
V době, kdy byla přehrada bez vody, sem přicházelo mnoho turistů, aby se prošli po dně
přehrady a prohlédli si její zařízení tak, jak to několik dalších desetiletí nebude opět možné.
V dubnu letošního roku bylo započato s napouštěním přehrady a rybáři tam vypustili
mladou násadu ryb.
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.
Opravenou přehradu slavnostně otevřeli zástupci Povodí Moravy a vedení města
Jevišovic v polovině měsíce června. Na její zprovoznění se těšili nejen místní občané, ale i
turisté. Koupání ve vodě si ale příliš neužili, protože byla opět zelená. Dalším problémem bylo
zjištění netěsnosti spodních výpustí. Pokud by docházelo k dalšímu odtoku vody, musela by
být přehrada pravděpodobně znovu vypuštěna a provedeny záruční opravy výpustí.
Praha má Letiště Václava Havla

Krátce po úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla byl podán návrh na přejmenování
pražského letiště Ruzyně jeho jménem. Ke slavnostnímu přejmenování letiště došlo v den
nedožitých 76. narozenin - od uvedeného dne je oficiální název Letiště Václava Havla.
Teplotní rekord
6. října byl zaznamenán teplotní rekord, platný od roku 2009. Na stanici
v Kuchařovicích bylo naměřeno 25,2°C, v Dyjákovicích dokonce 27,0°C.
Marie Malečková oslavila 90. narozeniny
Marie Malečková, která byla v letech 1948 – 1982 ředitelkou zdejší mateřské školy, se
dožila významného životního jubilea 90 roků. Do zdejší obce pravidelně dojíždí na měsíční
pouti, poutníkům dává v kostele k uctění obrázek Panny Marie de Foy. Do dalších let popřál
jubilantce při pouti Mons. Jindřich Bartoš, písemným blahopřáním starosta obce ing. Jiří Malec,
kronikář Zdeněk Adámek a farář P. Miloslav Čamek.
K významnému jubileu popřáli p. Marii Malečkové v týdeníku Znojemsko její bývalí
žáci z naší obce.
Úspěch znojemských aerobiček
30. září se konal v Linci 9. ročník Otevřeného mistrovství sportovních svazů Rakouska.
Čestným hostem byl již po několikáté znojemský SK AEROBIC PROFESSIONAL. Mezi
úspěšnými účastnicemi ve skupině AEROBIC DANCE YOUTH byla také naše občanka
Michaela Fruhwirtová č. 90.

