III. OBCHOD-SLUŽBY
1. Prodejny v naší obci
V naší obci mají občané již řadu roků stejné možnosti nákupu potravin včetně pečiva,
mléčných a masných výrobků, uzenin a balených nápojů a úzkého sortimentu drogistického a
průmyslového zboží v těchto prodejnách:
Samoobsluha Jednoty:
Prodejní doba:
pondělí
6,15 11,30
úterý
6,15 11,30
13,00 16,00
středa
6,15 11,30
čtvrtek
6,15 11,30
13,00 16,00
pátek
6,15 11,30
sobota
7,00 10,00
Vedoucí prodejny je Marie Nesnídalová, která dojíždí z Tasovic, prodavačkou Hana
Boháčová.
Tržby dosáhly v letošním roce výše 4 014 148 Kč, proti minulému roku to bylo
o 81 524
Kč méně.
Smíšené zboží Jana Sedláčková
Vedoucí prodejny je Jana Sedláčková.
Prodejní doba: pondělí
7,00 10,00
15,15 úterý
7,00 10,00
15,15 středa
7,00 10,00
15,15 čtvrtek
7,00 10,00
15,15 pátek
7,00 10,00
15,15 sobota
6,45 10,00
neděle
8,00 10,00
Vedle kiosku je přístřešek, který využívají zákazníci k posezení při občerstvení.

17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Zdražení pečiva
Vzhledem k růstu cen potravinářského obilí v letošním roce a očekávanému růstu cen
elektrické energie počítá se s dalším zdražením ceny pečiva.
V České republice se denně vyrobí 880 tun chleba, roční spotřeba se odhaduje na 44 kg na
každého občana (v roce 1948 to bylo 70,7 kg).
Zajímavý je vývoj cen pečiva za uplynulých deset roků:
1 kg konzumního chleba stál:
rok
2001
2003
2005
2007
2009
2010
cena Kč
14,71
15,56
15,08
23,20
18,77
18,39
1 kg bílého pečiva stál:
rok
2001
cena Kč
26,03

2003
34,16

2005
34,11

2007
54,61

2009
33,87

2010
33,30

V závěru roku ceny mouky a pečiva stouply. Ve znojemských supermarketech stál dosud
rohlík 0,90 Kč, koncem roku 1,40 Kč (v místní prodejně Jednoty 2,30 Kč). Cena bochníku chleba o
váze 1 200 g stoupla o 3 Kč.
Během roku značně stouply ceny mouky a také ceny másla, jak je patrno z následujícího
přehledu:.
Ceny některých druhů potravin v měsíci prosinci 2010 v prodejně Jednoty:
Chléb 1 200g
27,80 – 33,10 Kč
kuře mražené – 1 kg
54,- Kč
Rohlík
2,30 Kč
párky – 1 kg
59 – 68 Kč
Mouka hrubá – 1 kg
10,80 Kč
klobásy – 1 kg
84 – 124 Kč

Mouka polohrubá – 1 kg
Mouka hladká - 1 kg
Cukr krystal – 1 kg
Cukr moučka – 1 kg
Cukr kostky – 1 kg
Máslo – 250 g
Umělý tuk Rama – 250 g
Sýr tvrdý –Eidam – 100 g
Sýr krémový – 100 g
Pivo 10° - 0,5 litru

10,80 Kč
11,70 Kč
18,30 Kč
20,30 Kč
27,80 Kč
32,50 Kč
26,90 Kč
13,40 Kč
10,90 Kč
8 – 9 Kč

vejce – 1 ks
mléko – 1 litr
sůl – 1 kg
brambory – 1 kg
banány – 1 kg
pomeranče – 1 kg
zelí – 1 kg
ocet – 1 litr
droždí
rum – 0,5 litru

3,20 Kč
14,- Kč
5,10 Kč
13,60 Kč
40,- Kč
23,80 Kč
10,90 Kč
11,80 Kč
3,70 Kč
99,90 Kč

Cukrárna Pod Lipami
V budově Lázeňského hostince je provoz cukrárny, která má otevřenou provozní dobu stejnou
jako Lázeňský hostinec.
Občerstvení u koupaliště
Po dobu letní sezóny na koupališti bylo v provozní budově otevřeno občerstvení, které
poskytovalo zájemcům různé nápoje, cukrovinky, mražené výrobky a uzeniny. Službu zajišťoval p.
Josef Buršovský, provozovatel Pohostinství SKLÍPEK.
Prodejna Aviacentrum
V budově č. 115, kde je současně opravna nákladních automobilů, je umístěna prodejna
náhradních dílů, otevřená od pondělí do pátku od 7,00 do 15,00 hodin. Prodej zajišťuje Ivana
Procházková, která současně vede účetnictví firmy Petra Saláta.
Prodejna Charity
Při měsíčních poutích a ohlášených autobusových zájezdech na zdejší poutní místo je
v budově č. 117 otevřena prodejna Charity, v níž je možno zakoupit různé náboženské předměty obrázky, pohlednice, svíce, kříže, sošky, publikace, kalendáře apod. Službu zajišťuje Růžena
Krulová.
2. Pohostinská zařízení
Lázeňský hostinec
Provozovna je umístěna na Mariánském náměstí. Nabízí celý sortiment nápojů a také
stravování. Vedoucím je Luděk Přichystal, jako servírky pracovaly trvale Jaroslava Olivová a
Markéta Přichystalová, další krátkodobě.
Cena denního menu (polévka, hlavní jídlo) je 55 Kč - 60 Kč.
Je zde možno pořádat různé společenské akce. Hostům je k dispozici výherní automat a
kulečník. Provozní místnost je vybavena projekcí televizního vysílání, videokazet a CD nosičů.
Za příznivého počasí je možnost posezení na dvoře nebo před budovou na tanečním parketu
u stolků pod slunečníky.
Provozní doba hostince je denně od 9,00 do 22,00 hodin.

Pohostinství Sklípek
Provozovna, kterou má pronajatou p. Josef Buršovský, je součástí popisného čísla 64. Uvnitř
zařízení jsou místa pro 30 hostů, za příznivého počasí je možnost posezení u stolků pod slunečníky
na prostranství před budovou.
Pohostinství je otevřeno od pondělí do pátku od 14,00 ho 23,00 hodin, v sobotu a v neděli od
10,00 do 23,00 hodin.
Autocamp Country

V době sezony poskytuje toto zařízení možnost občerstvení, čehož využívali především lidé
ubytovaní v přilehlém kempu.
Model City
V objektu modelářského letiště je prostorná společenská místnost, v níž je poskytováno
občerstvení. Této služby využívají především návštěvníci akcí pořádaných na letišti: přehlídek,
soutěží nebo tréninků.
3. Ubytovací služby v obci
Rozsah ubytovacích možností v naší obci zůstává stejný jako v minulém roce, k menším
změnám došlo v cenách poskytovaných služeb.
Ubytování v Hlubokých Mašůvkách je možno v těchto zařízeních: Autocamp COUNTRY, MODEL
CITY, Lázeňský hostinec, Farní úřad - chatky na zahradě.
AUTOCAMP COUNTRY – ( www.camp-country.com)
Autocamp COUNTRY – MUDr. Jiřina Hesová Němečková - Hluboké Mašůvky č. 257 na
internetových stránkách nabízí:
⁃
travnatou, osázenou a částečně zastíněnou plochu pro stany a karavany s elektrickými
přípojkami,
⁃
ubytování:
ve dvou čtyřlůžkových apartmánech s kuchyňkou, sociálním zařízením a televizorem,
v pěti dvoulůžkových pokojích s přistýlkou a jednom dvoulůžkovém pokoji se
společným
sociálním zařízení a základním vybavením a společnou kuchyňkou,
ve třech čtyřlůžkových srubech se společným sociálním zařízením a základním vybavením,
v novém domku k pronajmutí pro 4-6 osob s kompletním vybavením
⁃
sociální zařízení v kempu je nově vybudováno v roce 2004, také pro tělesně postižené, prostor
kempu je částečně bezbarierový
Využít je možno:
⁃
vybavenou kuchyňku s ledničkou, el. Vařiči a veškerým kuchyňským nádobím,
⁃
pračku a sušičku,
⁃
bar, restauraci,
⁃
lékaře v kempu,
⁃
noční ostrahu,
⁃
dětské hřiště,
⁃
nově vybudovaný rodinný vinný sklep s možností ochutnávky
Pobyt je možno zpříjemnit:
⁃
tenisem, stolním tenisem, minigolfem, míčovými hrami, jízdou na koních,
⁃
koupáním v bazénu v kempu nebo v nově otevřených koupalištích blízkých vesnicích a
Znojmě nebo v nedalekých přírodních nádržích, kde můžete i rybařit,
⁃
pro zájemce je možno zajistit výuku tenisu a jízdy na koních,
⁃
pěšími vycházkami nebo cyklistickými vyjížďkami, na které je možno zapůjčit kola,
⁃
výlety za kulturními zajímavostmi v regionu (Vranov nad Dyjí, Jaroměřice nad Rokytnou,
Bítov)
Ceník služeb za jednu noc:
Pokoj pro 2 osoby
Apartmá 1
Apartmá 2
Rodinné apartmá
Srub
Letní domek
Osoba

500 Kč
1 500 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
120 Kč

Dítě
Stan
Auto
Karavan
Obytný vůz
Motocykl
Elektrická přípojka
Zvíře
Poplatek

60 Kč
70 Kč – 120 Kč
50 Kč
120 Kč
150 Kč
40 Kč
80 Kč
50 Kč
4 Kč

Kemp je v provozu od 1. května do 31. října, v době od 1. května do 30. září a v době od 1. září do
31. října je možno získat slevy ve výši 10%.
MODEL CITY – (www.modelcity.cz)
Možnost ubytování ve zděných chatkách s vybavením: dvě poschoďové postele, lůžkoviny
povlečením, stolek, židle, el. zásuvka. Sprchy pánské a dámské jsou společné v areálu.
Ceny služeb:
Ubytování – 1 osoba
80 Kč/noc
1 lůžko
80 Kč/noc
1 chatka – 4 lůžka
600 Kč/noc
1 karavan
50 Kč/noc
1 stan
30 Kč/noc
Dráha:
roční
1000 Kč/1 pilot
víkendová
200 Kč/1 pilot
jednodenní
100 Kč/pilot
Penzion LÁZEŇSKÝ HOSTINEC POD LIPAMI – Hluboké Mašůvky č. 1 –
(www.lazenskyhostinec.unas.cz, ludekprichystal@post.cz)
Na internetových stránkách jsou uvedeny tyto údaje:
Penzion Pod Lipami, také restaurace a cukrárna se nachází ve staré, zrekonstruované
historické budově ve slavné poutní obci Hluboké Mašůvky, nedaleko Znojma. Na Mariánském
náměstí v centru obce u poutního kostela byl majitelem jevišovického panství hrabětem Raduitem de
Souches pro potřeby poutníků postaven v roce 1680 lázeňský hostinec. Lázeňský proto, že tu byly
malé, ale velmi známé lázně s léčivým pramenem, k němuž se scházeli poutníci z dalekého okolí.
Interiér penzionu Pod Lipami byl v minulých letech opraven a zmodernizován, stejně jako
přilehlá cukrárna a zahradní posezení. Návštěvníky pohltí nejen poutavá historie obce a kouzlo
poutního místa, ale i současnost tradičních poutí. Milovníci přírody ocení nádherné lesy, které jsou
ideálním místem pro houbaře.
Ubytování:
Penzion Pod Lipami nabízí komfortní ubytování v šesti útulných dvoulůžkových pokojích bez
příslušenství a třech třílůžkových pokojích bez příslušenství. Hosté naleznou ve vybavení pokojů
postel, stolek, skříň a na chodbě příslušenství.
Celková kapacita je 21 lůžek. Cena za pronajatý pokoj je 340 Kč.
Restaurace:
Tradiční česká hospůdka s dobrou českou kuchyní. Hostům poskytne uvolněné posezení a relax od
každodenního kolotoče. Příjemný personál k tomu dodá tu pravou atmosféru. Velká zahrádka, která
pojme kolem 80 lidí, v letních dnech po namáhavé túře po lesích padne vhod a jako třešnička dobře
vychlazené pivo.
Možnost pronájmu salonků pro rodinné oslavy, svatby, promoce, různé další příležitosti
s kapacitou 60míst. Svatební tabule.
FARNÍ ÚŘAD (www.farnostmasuvky.cz)

Ubytování na farní zahradě v pěti dřevěných chatkách, v každé jsou 4 postele.
Ubytovaní mají k dispozici klubovnu, kuchyňku, umývárnu a WC.
4. Příležitostný prodej v obci
Prodej drůbeže v naší obci
Několikrát ročně mají občané možnost zakoupit si v pojízdné prodejně Drůbežárny Prace
chovnou drůbež. Nabízí např.:
kuřice červené, kropenaté, černé, bílé
stáří 12 - 22 týdnů
cena 100 - 150 Kč
slepice
stáří 1 rok
50 Kč
káčata brojlerová
stáří 2 - 4 týdny
45 - 80 Kč
krůty
stáří 6 - 11 týdnů
170 - 280 Kč
Dále nabízí krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a vejce.
Z uvedené nabídky byl mezi občany největší zájem o chovné kuřice.
Prodej brambor
Již po několik roků přijíždí několikrát v předjarním období do naší obce soukromý zemědělec
Jaroslav Kreuz ze Suché u Jihlavy a nabízí sadbu patnácti druhů brambor v ceně 8 Kč/kg, dále jablka
v ceně 12 Kč - 14 Kč/kg, cibuli 11 Kč - 13 Kč/kg a krmné brambory po 3,50 Kč/kg. V letošním roce
nabízel také prodej pšenice a ječmene po 4 Kč/kg.
Této nabídky využívají každoročně naši občané k nákupu jablek, ale především k nákupu
sadby raných odrůd brambor (Impala, Velox, Marabel, Rozára a jiné).
V měsíci srpnu a dále i na podzim přijížděl do obce soukromý pěstitel JURIGA s.r.o.
Troskotovice, který prodával brambory po 9 Kč/kg.
Prodej stromků
Firma JUKKA, která má stálou prodejnu v Uherském Ostrohu, přijela 16. března do naší obce
s nabídkou ovocných a okrasných stromků. Této možnosti někteří naši občané využili ke koupi
sazenic stromků.
Prodej ryb
Stejně jako v minulých letech přijížděl i letos v březnu a v listopadu p. Veselý z Pohořelic a
prodával v obci živé ryby. Podle požadavků zákazníků ryby zabil i vykuchal.
Ceny ryb: Kapr I. tř. – 78 Kč, kapr výběr – 88 Kč, amur – 88 Kč, tolstolobik – 55 Kč, pstruh – 130
Kč za kilogram živé váhy.
Ceny zůstaly stejné jako v minulém roce, i když se předpokládalo, že vlivem nepříznivých podmínek
bude letos ryb méně, a proto bude jejich cena vyšší.
Čistírna peří
Každým rokem přijíždí do obce pojízdná provozovna (autobus), která provádí čištění peří a
nabízí další služby: šití prošívaných dek, opravy deštníků a broušení nožů a nůžek.
5. Výkup druhotných surovin
Zvýšení výkupních cen druhotných surovin
Zatím co v době ekonomické krize se papír do sběren odevzdával zdarma, v letošním roce se
za 1 kg novinového papíru platí 1 Kč, na časopisy 0,80 Kč, za netříděný papír 0,40 Kč. Sbírat starý
papír se proto opět vyplatí.
Výkup kovového šrotu provádí firma IB-MET KOVOŠROT, jejímž majitelem je Ivo Bořil,
Hluboké Mašůvky. Kromě provozovny ve zdejší obci (stodola mezi domy č. 251 a č. 199) má další
provozovnu v Moravském Krumlově v areálu býv. Lacrumu. Zajišťuje likvidaci technologických
zařízení, svoz lidového sběru, výkup, zpracování a prodej kovového odpadu.
Cena vykupovaných kovů se v letošním roce zvýšila, jak dokládá ceník:
Železný šrot: železo těžké nad 4 mm, trubky
4 Kč/kg

litina
4,50 Kč
železný šrot lehký do 4 mm
3 Kč
žel. šrot nízké kvality (bojlery, pračky)
2 Kč
elektromotory
13 Kč
Měď:
plech a materiál kusový nový
130 Kč
drát, plech, kusový starý
119 Kč
drát opředený, vinutý trafo
100 Kč
kabely izolované
36 Kč
Bronz:
plech a kusový materiál
85 Kč
Mosaz:
plech
74 Kč
chladiče (bez železa)
50 Kč
Hliník:
drát
33 Kč
plech
26 Kč
žaluzie, plechovky, víčka
12 Kč
chladiče hliník + měď
32 Kč
kabely izolované
2 Kč
Olovo:
čisté
21 Kč
Zinek:
plech
14 Kč
karburátory bez železa
12 Kč
Cín:
dle kvality
20 - 100 Kč
Nikl:
čistý
280 Kč
Nerez:
nemagnetická
36 Kč
Ostatní:
katalyzátory
300-600 Kč
Díky zvýšení cen druhotných surovin zaznamenaly sběrny nárůst výkupu, což mělo i
negativní dopady: zvýšily se také počty krádeží kovů (dopravní značky, oplocení, trolejové vedení,
koleje atd.).
Výkup autobaterií
Firma RESKÁTOR vykupovala ve zdejší obci dne 6.3. autobaterie: cena malé 50 Kč, střední
100 Kč, velké 200 Kč, dále elektromotory a startéry v ceně 5 Kč za kilogram.
6. Předváděcí akce v naší obci
27. září v 18 hodin uspořádala firma PERFECT "Krátkou a zábavnou prezentační akci"
v zasedací místnosti Obecního úřadu. Vstupné bylo 25 Kč.
Součástí akce mělo být občerstvení, ochutnávka a zábavná kuchařská show. Muži měli
přislíbenu za účast soupravu holení, ženy prací prášek a aviváž a manželské páry navíc dvě šišky
salámu a sáček kávy.
Zájem občanů o účast byl minimální, takže předváděcí akce byla jen krátká, rovněž slíbené
dárky byly předány jen omezeně.
7. Předváděcí zájezdy do naší obce
V měsíci únoru a březnu organizovala CAJK (Cestovní a hudební agentura Jindra Kotek)
zájezdy do naší obce. Každý týden od pondělí do čtvrtku přijížděl před 16. hodinou autobus uvedené
agentury (někdy ještě další autobus Agrodružstva Jevišovice) s účastníky z různých obcí na
předváděcí akci, která se konala v Lázeňském hostinci. Po předvedení výrobků (deky, čisticí
prostředky, masti) uzavírali zájemci smlouvy na zakoupení dek nebo si čisticí prostředky a hojivé
masti za hotové zakoupili. Následovala večeře (řízek, bramborový salát) a asi dvouhodinové
vystoupení Aleny Rapáčové a Jindry Kotka, členů dechovkové kapely Šohajka.
26. února byla tato předváděcí akce uspořádána pro zájemce z naší obce. Zúčastnilo se 35
osob, poplatek činil 70 Kč.
8. Prodejní trhy v Kravsku

V měsíci březnu bylo zahájeno pravidelné konání prodejních trhů v Kravsku. Konají se
každou poslední neděli v měsíci od 7,00 do 11,00 hodin v areálu bývalé keramické továrny.
Návštěvníci měli možnost nákupu zvířat, sadbové zeleniny, květin, okrasných dřevin, čerstvých
uzenin, domácího pečiva, včelařských a jiných produktů.
Vstupné bylo 20 Kč, trhů se zúčastňovalo až 400 návštěvníků, mezi nimi také vždy i někteří občané
Hlubokých Mašůvek.
9. Předváděcí akce ve Znojmě
Zřejmě aby organizátoři předváděcích akcí neměli problémy s dopravou, kdy se někteří
přihlášení zájemci ve smluvený čas nedostavili k odjezdu, usnadnili si situaci tím, že pořádali
předváděcí akce ve Znojmě, a to bez předběžného přihlášení a tedy i bez zajišťování dopravy.
V letošním roce obdrželi naši občané pozvánky na tyto akce:
Datum Místo
10.2.
Hotel Dukla
11.2.

Lidový dům

13.4.

Hotel Dukla

22.4.

Lidový dům

Čas
9,00
16,00
9,00
15,00
9,00
16,00
9,00

Poplatek Dárek (P-páni, D-dámy, M-manželské dvojice)
20 Kč P,D: 3 velké šišky salámu, 1krkovice
Firma Bismarck
M: 3 velké šišky salámu, 4 celé krkovice Company CZ
20 Kč P: sada šroubováků, nůž, čepice, rukavice Profi Czech
D: povlečení, prací prášek, čepice, rukavice
M: prací prášek, sada šroubováků, nůž,
povlečení, porcelánový set, čepice, rukavice
20 Kč 3 šišky salámu, 1 krkovice
Bismarck Company
20 Kč

18.6.
Hotel Dukla
28.7.
Hotel Dukla
a 29.7.

9,00
15,00

20 Kč
20 Kč

21.9.

Lidový dům

9,00

20 Kč

26.10.

Hotel Dukla

9,00

29 Kč

28.10.

Hotel Dukla

9,00
16,00

20 Kč

1xlovecký salám, poličan, paprikáš,
Eurobak
P: klobásky, 2xčabajka, paprikáš, saturn, Liberec
lahvička slivovice, 2xláhev vína
3 šišky salámu, 1 krkovice
Bismarck Company
P: oběd, hol. strojek, pivo, šiška salámu,
Puritas & Sanitas
D: prací prášek, káva, čaj, šiška salámu,
M: 2 l vína, 2 šišky salámu, tlakoměr, oběd
1xuherák, 1xvysočina, 1xlovecký salám, Eurobak
M: dárkový koš (klobásky, čabajka, poličan,
paprikáš, saturn, lahvička slivovice),
3 lahve vína
Staročeské kachní hody: půl pečené
Products exclusive
kachny, knedlíky, zelí, pivo,
různé dárky (na pozvánce neuvedeny)
3 šišky salámu, 1 velká krkovice,
Bismarck s.r.o.
M: 6 šišek salámu, 4 velké krkovice
company.cz

10. Zájezdy s předváděním výrobků
Také v letošním roce pokračovaly cestovní agentury ve spolupráci s různými firmami
s organizováním zájezdů na různé předváděcí akce. Pozvánky dostávali občané do svých schránek
prostřednictvím doručovatelek České pošty. Na pozvánce byla zveřejněna nabídka slíbených dárků a
také přihláška, kterou zájemci o účast zaslali písemně pořádající agentuře.
V letošním roce byly pořádány následující akce:
Datum Poplatek Cíl
1.2.
99 Kč Jaroměřice .R.
1.2.

49 Kč

Častrov

9.3.
8.4.

69 Kč
99 Kč

5.7.

99 Kč

Hud. zábava
Zahradnictví
Židlochovice
Jaroměřice

9.8.

89 Kč

Kachní hody

Září

Slíbené dárky pro účastníky
Myslivecká hostina: oběd, večeře,
1 kg uzenin, živá hudba
Gurmánské hody: oběd,
P: klobásy, D: šiška salámu
Živá hudba, jídlo, praktická deka
Exkurze do zahradnictví, P: elektrická
pila, D: el. žehlička, M: láhev vína
oběd, večeře, živá hudba

Oběd, prací prášek, jar, parfém, 2 láhve
vína, porcelánová souprava, živá hudba
2 490 Kč Vysoké Tatry - třídenní zájezd do Vysokých Tater a
za nákupy do Polska

Pořádající agentura
Hostýnská cestovní agentura
Bystřice pod Hostýnem
Spomyšl
Vektors Tour Praha
Beck Praha
Hostýnská cestovní agentura
Bystřice pod Hostýnem
G.G.M
Mělník
Huber Reisen
Klecany

20.9.

59 Kč

18.11.

69 Kč

25.11.

49 Kč

3.12.

99 Kč

8.12.

49 Kč

Náměšť n. Osl.

Návštěva dančí farmy, oběd, léčivé
bylinné masti
Veselé hodování Snídaně, oběd, mix uzenin
Kulturní pořad s lidovou muzikou
Kuchařská show Oběd, P: sada nářadí, holící strojek,
šiška salámu, D: porcelánový servis, 1 kg
pracího prášku, šiška sdalámu, M: luxusní
deka navíc
Ivaň
Oběd, léčivý bylinný biogel

Pospíšil-Tour
Bystřice pod Hostýnem
CK Vektors tour
Praha
Nobles Trading
Praha 5

Pospíšil-Tour
Bystřice pod Hostýnem
Vánoční zájezd Oběd, P: 2 láhve vína, vývrtka, 2 šišky
Swiss Nature Solution
salámu, ván. kolekce, D: deka, polštář,
Roudnice nad Labem
sada na pečení, 2 šišky salámu, ván. kolekce,
M: porcelánová souprava, ván. kolekce,
plyšový medvěd

Vysvětlivky u dárků pro účastníky: P - páni, D - dámy, M - manželské páry

11. Reklamní letáky
Během roku dostávali naši občané do schránek velké množství různých reklamních letáků a
tiskovin buď prostřednictvím České pošty nebo je roznášeli naši občané (za odměnu na základě
sjednané dohody).
Některé reklamní tiskoviny byly doručovány pravidelně každý týden (zpravidla prodejen
s potravinami), jiné rovněž pravidelně, ale s delší časovou prodlevou (prodejny nábytku, koberců,
drogerie), jiné jen příležitostně.
Nejčastěji byly v naší obci roznášeny reklamní materiály těchto prodejen a firem:
Supermarkety ve Znojmě se širokým sortimentem všech druhů potravin a s některými druhy
průmyslového zboží: PENNY MARKET (Přímětická ulice), KAUFLAND (Dukelská ulice,
Jarošova ulice), INTERSPAR (Brněnská ul.), ALBERT (Vídeňská), LIDL (Přímětická ulice),
HRUŠKA (Přímětice). V uvedených obchodech byly slevové akce pravidelně každý týden,
v některých obdobích i dvakrát týdně, někdy jen víkendové nebo pouze jednodenní sobotní akce.
Záměrem bylo přilákat do svých prodejen zákazníky několikrát týdně.
Reklamní letáky dalších obchodů a provozoven:
COOP prodejny Jednoty Moravský Krumlov (také prodejna samoobsluhy ve zdejší obci),
SCHLEGER DROGERIE Znojmo, LIDOVKA Znojmo (levné potravinářské a spotřební zboží),
PORCOVNA DRŮBEŽE Velké Pavlovice (pojízdná prodejna s chlazeným kuřecím, vepřovým a
hovězím masem), NÁBYTEK Kafka-Šuba Nový Šaldorf, MOUNTFIELD Znojmo (řetězové pily,
sekačky, traktory, sněhové frézy, drtiče, čerpadla, vodárny, bazény, zahradní nábytek), TETA
DROGERIE Znojmo (zboží každodenní potřeby a zhotovování digitálních fotografií), STAVOSPOL
Znojmo (stavební materiály, prostředky na čištění, údržbu a ochranu zařízení domácností), ALPILNE
Znojmo-Hatě (obleky), CZ NÁBYTKÁŘ, KOBERCE PEPO, ČIŠTĚNÍ PEŘÍ, VÝKUP
AUTOBATERIÍ, PRODEJ BRAMBOR.
12. Roznáška novin a časopisů
Doručování předplacených novin a časopisů provádí denně (kromě nedělí) Hana Boháčová
ml.
V obci se na předplatné bere: Rovnost – 44 ks, MF Dnes – 9 ks, Znojemsko – 38 ks,
Znojemský týden – 6 ks, Právo – 19 ks, Blesk – 4 ks.
Uvedený tisk a další tituly časopisů je možno zakoupit v prodejně Jednoty.
13. Cena vodného
Cena vody ve Svazku Znojemsko se letos oproti roku 2009 zvýšila o 0,90 Kč/m3
s daní,
to je meziroční nárůst o 2,6%. Cena stočného zůstala sice na úrovni roku 2009, ale protože byla o
1% zvýšena daň z přidané hodnoty, zvýšila o 0,25 Kč i cena stočného.
Odběratelé vody v letošním roce platili:

cena vody
za m3
cena stočného
za m3
Celkem vodné a stočné:

v r. 2009
33,54 Kč
27,95 Kč
61,49 Kč

v r. 2010
34,40 Kč
28,20 Kč
62,60 Kč

Vodárenská akciová společnost nakupuje surovou vodu od Povodí Moravy, tento státní
podnik prodává surovou vodu za 4,97 Kč za m3.
14. Cena plynu
Zákazníci, kterým dodává plyn Jihomoravská plynárenská, platili od 1. července tyto
poplatky:
roční spotřeba
do 1 890 m³
18,41 Kč/m³
stálý měsíční plat:
71,52 Kč
nad 1890 m³ do 9 450 m³
12,63 Kč/m³
117,84 Kč
nad 9 450 m³ do 15 000 m³ 11,75 Kč/m³
239,28 Kč
nad 15 000 m³ do 20 000 m³ 11,75 Kč/ m³
261,12 Kč
15. Cena elektřiny
V důsledku výstavby velkého počtu fotovoltaických elektráren, mělo dojít v příštím roce ke
zdražení elektrické energie až o 14,5 %. Aby tomuto skokovému zdražení vláda zabránila, přijala
novelu zákona, která zdražení rozmělní do několika příštích let. Podle přijaté novely budou výnosy
ze slunečních elektráren podléhat od příštího roku dani 26%, stát uvalí darovací daň na emisní
povolenky pro energetické společnosti, které je od státu dostávají zdarma. Dalším opatřením je, že se
zvýší poplatky za zábor zemědělské půdy, na které provozovatelé stavějí fotovoltaické elektrárny.
Tato opatření se nebudou vztahoval na solární panely, které jsou osazeny na budovách a mají
instalovaný výkon do 30 kilowatt.
16. Živnosti v naší obci:
Michal Tondl, zednictví (tondl@email.cz, www.zednictvitondl.cz)
Podle zvřejněného inzerátu provádí firma výstavbu rodinných domů, rekonstrukce objektů, fasády,
dlažby, obklady, tesařské a klempířské práce, vodoinstalace, elektroinstalace, izolace střech, pergoly,
pronájem lešení.
Antény - montáž, servis - Karel Neužil
Autoopravna - J. Lengál
Autoopravna - Petr Vodák
Autodoprava - Karel Holinsky
Aviacentrum - Saltranz - Petr Salát
Opravy karoserií - Emil Drozd
Truhlářství - Josef Stehlík
Truhlářství - Jan Valášek
Chlad - servis a montáže chladicích a mrazicích zařízení - Josef Sabol
Malířství - Vladimír Svoboda
Umělecký keramik - Olga Krulová
Zednictví - Jiří Hřebeský a synové
17. Solární panely
V posledním období vzniká v České republice velký počet nově budovaných fotovoltaických
elektráren. Za připojení do sítě byly jejím provozovatelům na dobu deseti roků garantovány ceny 14
Kč/kwhod.. Jsou budovány také na Znojemsku, dokonce i v blízkém okolí okresního města.
Soukromé společnosti počítaly s vybudováním solárních elektráren např. u Přímětic, Dobšic,
Suchohrdel, Mramotic a Hlubokých Mašůvek. Řada lidí si však elektrárny nepřeje také proto, že

většinou mají zabrat nejúrodnější půdu v regionu. Aby byl omezen další překotný růst počtu
fotovoltaických elektráren, bylo rozhodnuto poskytnout cenu 14 Kč za dodání elektřiny do sítě pouze
za předpokladu, že napojení se uskuteční do konce roku 2010.
V důsledku značného množství dodávané elektřiny do veřejné sítě a garantované ceny, mělo
dojít od příštího roku k podstatnému zvýšení ceny elektřiny pro domácnosti až o 20%. Toto
rozhodnutí vyvolalo značný odpor mezi obyvatelstvem, proto byla vláda přinucena k řešení ceny
elektřiny. Garantovaná cena dodavatelům musí být dodržena, ale řešení bylo nalezeno. Bude zdaněna
cena za vynětí zemědělské půdy tak, aby zvýšení konečné ceny energie pro odběratele bylo od příštího
roku pouze ve výši 5%.
18. Změny daní a plateb
V souvislosti s krizovým stavem ekonomiky v minulém roce nastaly od ledna letošního roku
změny, které by měly přinést zvýšení příjmů a snížení výdajů státního rozpočtu.
Snížená spotřební daň se zvedla z 9% na 10%, zvýšená se zvedla z 19% na 20%.
Ženám na mateřské dovolené se snížila mateřská z loňských 70% na 60% vyměřovacího
základu. Od 1.6.2010 se výše příspěvku vrátila zpět na 70%.
O 200 Kč se zvýšila cena dálničních známek pro majitele vozů nad 3,5 tuny.
Další změny se týkaly dávek nemocenského pojištění (první tři dni pracovní neschopnosti
nepřísluší nemocnému žádná dávka, neposkytují se proti dřívějšku také žádné dávky o sobotách a
nedělích), dále po dobu tří týdnů 60% mzdy poskytuje dávky zaměstnavatel, od 25. dne pak dávky
proplácí Okresní správa sociálního zabezpečení.
19. Konec 75W žárovek
Po loňském zákazu prodeje stowattových žárovek vstoupil k 1. září letošního roku zákaz
prodeje žárovek s výkonem 75W. K tomuto dni začala platit druhá etapa požadavků vyplývajících ze
zařízení Komise EU. Evropské nařízení souvisí se záměrem snížit produkci emisí oxidu uhličitého a
šetřit elektrickou energii. Osvětlení domácností představuje až pětinu celkové spotřeby elektřiny.
Podle odhadů odborníků má přechod na úspornější žárovky znamenat úsporu 10 až 15 procent
energie.
Z trhu mizí matné, halogenové, reflektorové a čiré žárovky a budou nahrazeny úspornými
kompaktními zářivkami a dalšími energetickými zdroji nízké spotřeby.
20. Členská schůze Jednoty
Dne 9. dubna v 19,00 hodin se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu členská schůze
Jednoty. Zprávu o činnosti družstva za uplynulý rok podala předsedkyně DV Marie Radnická.
Družstvo Jednota Moravský Krumlov mělo k 31.12.2009 celkem 11 704 členy, během roku ubylo
391 členů, ale přibylo 52 nových členů. V 90 výborech pracovalo celkem 288 funkcionářů.
Během roku byly pravidelně vyhlašovány prodejní akce, o nichž byli prostřednictvím letáků
informováni všichni občané.
Od letošního roku dochází u členů ke změně slev na nákup. Dosud každý člen obdržel
počátkem roku nákupní knížku, do níž mu byla v prodejně orazítkována políčka odpovídající ceně
nákupu. Po zaplnění všech políček knížky byla pak členu poskytnuta sleva na nákup ve výši 1%. Nyní
byly nákupní knížky zrušeny a každý člen, který měl zájem, obdržel čipovou kartu, kterou předkládá
u pokladny při každém nákupu. Na jeho konto se automaticky připisují částky, odpovídající výši
nákupu. Za každou 1 Kč nákupu se navyšuje 1 bod, při dosažení 5000 bodů obdrží člen slevu na
nákup ve výši 1%, tedy 50 Kč. Platnost karty je neomezená.
Ve zdejší obci je 117 občanů členem Jednoty. Delegátkou na shromáždění v Hostěradicích
byla za zdejší výbor zvolena M. Radnická, náhradnicí Eva Kamarádová. Z prostředků DV Jednoty
byla poskytnuta částka 1 000 Kč na oslavy Dne dětí.
Z členské schůze vzešla připomínka k ústředí Jednoty v Moravském Krumlově: odstranit
poškozený přístřešek u prodejny samoobsluhy, vybudovat sklad igelitového odpadu, opravit
schodiště před prodejnou.

21. Dům pro seniory v Plavči
Staří občané, o které nemá rodina možnost pečovat, jsou umísťováni v domovech důchodců nyní nazývaných "domy pro seniory". Občané Hlubokých Mašůvek odcházejí do DpS v Jevišovicích
nebo v Plavči.
Toto sociální zařízení v Plavči, které je umístěno v tamním zámku, oslavilo v letošním roce
šedesát roků trvání. V r. 1945 byl zámek patřící do té doby rodu Widmanů převzat do národní správy,
v r. 1950 tam Charita zřídila ústav pro přestárlé a zmrzačené, o které se staraly řádové sestry sv. Karla
Boromejského. V 70. letech na jejich místo přišly civilní zaměstnanci. V r. 2003 se stal vlastníkem a
zřizovatelem Jihomoravský kraj, domov prošel v posledních letech modernizací, v r. 2008 byla
provedena rekonstrukce budovy "Podzámčí", v letošním roce byla zahájena rekonstrukce hlavní
budovy s vyřešením bezbariérovosti objektu. Předpokládané náklady mají být 37 milionů korun.
19. června se konala v areálu oslava 60. výročí domu pro seniory v Plavči, mši svatou před
rotundou zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie a Františku Xaverskému sloužil hlubokomašůvecký
farář P. Miloslav Čamek. V programu vystoupily děti z MŠ Plaveč, folklórní soubor Dyjavánek a
taneční soubor Znojemské grácie. Oslavy se zúčastnili také někteří občané Hlubokých Mašůvek.
V tomto zařízení trávilo poslední léta svého života několik našich občanů, další jsou
v Domově pro seniory v Jevišovicích.

