2011 - IV. VÝSTAVBA-DOPRAVA-SPOJE
A. VÝSTAVBA:
1. Výstavba rodinných domů
V letošním roce pokračovala v naší obci výstavba rodinných domů, a to především
v lokalitě Nivy. Některé novostavby byly zkolaudovány a také obydleny, někteří vlastníci
pokračovali ve stavbě, započaté v minulých letech, několik další stavebníků prošlo stavebním
řízením a zahájilo výstavbu rodinného domu.
V uplynulých deseti letech byly dokončeny stavby a obydleny tyto domy:
Na Sadech:
Č. 151– Ternényová Martina, Blaha Petr
Rybníky:
č. 172 - Vystrčil Jiří, Mgr.Kučerová Ludmila
Nová ulice:
Č. 284 – Vladimír Nevím
U rybníka:
Č. 285 - Pavel Čučka
Brunnerův kopec:
Č. 286 – Veselý Josef
Nivy:
Č. 287 – Dvořák Jiří
Brunnerův kopec:
Č. 288 – Fruhvirt Hynek
Nivy:
Č. 289 – Dvořák Luděk
Č. 290 - Dohnal Kamil
Č. 291 - Ing. Matoušek David a Hana
Č. 292 - Volinger Jiří a Michaela
Kráťata:
Č. 293 - Blažíčková Lenka
Nová ulice:
Č. 294 - Drozdová Marie a Frýdl Václav
Za Školou:
Č. 295 - Hřebeský Petr a Romana
Č. 296 - Vítek Roman
Č. 297 - Trejba Jan a Karolína
Č. 298 - Vranová Jaroslava
Nová ulice:
Č. 299 - Vodák Milan
Nivy:
Č. 300 – Stärz Pavel a Hana
Č. 301 - MVDr. Boháč Dalibor
Č. 302 - Procházka Evžen a Monika
Č. 303 - Pinkava Vítězslav a Lenka
Č. 304 - Kolesa Josef a Hana
Č. 305 - Plíšek Libor a Květoslava
Č. 306 - Jirásek Miloš a Ludmila
Č. 307 - Ing. Radkovský Libor a Petra
Č. 308 - Uhlík Vlastimil a Marta
Č. 309 – DiS. Kroupa Jiří a Veronika
Č. 310 - Pavlík Radek a Eva
Č. 311 - Záviška Aleš a Milada
Č. 312 - Ing. Nucová Kateřina
Č. 313 - Krejčí David a Jana
Č. 314 - Joura Martin a Pavlína
Č. 316 - Vrbková Alena
Č. 317 - Kazdera Radek
Č. 318 - Škutek Martin a Renáta
Č. 321 - Vyklický František a Gabriela
Rybníky:
Č. 322 - Bořil Vojtěch a Lucie
Nivy:
Č. 324 – Kamarád Pavel a Jana
Č. 325 - Drozdová Lucie a Pisařovic Pavel
Č. 326 - Klodner David a Milena
Č. 327 - Tomášková Petra
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Za Školou:
Nivy:
Na Sadech:
Nivy:

Č. 331 - Frič Jaromír a Lucie
Č. 332 - Mička Zdeněk a Alena
Č. 333 - Vodička Petr
Č. 338 - Sedláček Milan
Č. 341 - Radnický Lukáš
Č. 342 - Mihalíková Lenka
Č. 343 - Hujňák Jindřich a Jitka
Č. 345 - Luciani Libor a Kateřina
Č. 348 - Mihola Jiří a Lenka
Č. 349 – Mahdal Jiří
Č. 350 - Kollner Zdeněk a Silvie
Č. 359 – Hevera Tomáš
Č. 360 – Vodica Roman a Barbora
Č. 361 – Jeřábek Libor a Blanka Douchová
Č. 364 – Bartoň Antonín a MUDr. Bartoňová Bohumila

Rozestavěné rodinné domy:
Nivy:
Č. 315 – Rytířová Radka a Rytíř Marek
Brunnerův kopec:
Č. 323 - Horký Milan a Štěpánka
Nivy:
Č. 328 - Dvořák Leo
Nivy:
Č. 329 - MUDr. Lerch Filip a MUDr. Lerchová Marie
Nivy:
Č. 330 - Grois Lukáš
Nivy:
Č. 335 - Schipflinger Walter a Michaela
Nivy:
Č. 336 – Bohdanský Lukáš, Jordánková Eva
Nivy:
Č. 337 - Schipflinger Walter a Michaela
Nivy:
Č. 339 – Raputa Marek
Nivy:
Č. 340 - Kyselý Pavel
Nivy:
Č. 344 - Pláněk Pavel a Valášková Lucie
Nivy:
Č. 347 - Kilhof Radek
Nivy:
Č. 351 – 361
STAVE s.r.o. Dobšice:
Výstavba 10 rodinných domků sestavených do 5 rodinných dvojdomků,
nepodsklepených, s obytným podkrovím.
Nivy:
Č. 362 – Komiha Karim
Nivy:
Č.374 - Ing. Žák Zdeněk a Kateřina
Nivy:
Č. 399 - Procházka Pavel a Žaneta
2. Prodej domů v naší obci
Také v letošním roce došlo k několika změnám vlastníků nemovitostí v naší obci.
Prodej domů byl téměř výhradně prostřednictvím realitních kanceláří, které nabídky
zveřejňovaly v regionálním tisku, ale také na internetových stránkách.
V letošním roce byly nabízeny k prodeji tyto domy:
Č.p. 7 - v lokalitě Na Kopečku - dům sloužil jako rekreační chalupa –
v nabídce za částku: 495 000 Kč
Č.p. 43 - v lokalitě U Rybníka - budova býv. mlýna v nabídce za částku 1 500 000 Kč
Č.p. 53 - v lokalitě Svatoňovec - v nabídce za částku 1 200 000 Kč
Č.p. 130 - v lokalitě Za Rybníkem - dům neobydlen
Č.p. 153 - v lokalitě Ke Koupališti - rod. dům v nabídce za částku 900 000 Kč
Č.p. 169 - v lokalitě Brunnerův kopec - rodinný dům v nabídce za částku 599 000 Kč.
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Č.p. 176 - v lokalitě Brunnerův kopec - rodinný dům,
Ke změně vlastníků došlo také u domů č.p. 20, 62, 138, 168.
3. Domy sloužící k rekreaci
V obci je několik desítek domů, které nejsou trvale obydleny, ale slouží většinou k rekreačnímu
pobytu.
4. Rekonstrukce objektů č.p. 113 a 120
Již po několik roků pokračovaly rekonstrukce dvou objektů na Mariánském náměstí.
Budova č.p. 113
Budova č.p. 113, která až do roku 1899 tvořila jeden celek s hostincem č.p. 1, prošla
v uplynulých dvou letech náročnými úpravami. V letošním roce byla pořízeny obklady
z lomového kamene, původní dřevěná okna byla nahrazena plastovými, v nové střešní
konstrukci byly zřízeny tři vikýře. Další úpravy budou pokračovat v příštím roce.
Budova č.p. 120
Dům, který byl v r. 1890 postaven na tehdy tzv. Úlehle jako hostinec, prošel od té doby
řadou úprav. Nejrozsáhlejší byly zahájeny v r. 2009 komplexní přestavbou celé budovy. Po
náročných úpravách interiéru a pořízení nové střešní konstrukce včetně krytiny bylo
instalováno vnitřní vybavení a 16. prosince zde byl zahájen provoz diskotékového klubu.
Kolaudace dosud nebyla provedena.
B. DOPRAVA
1. Dopravní obslužnost naší obce
Od 1. července 2011 kdy bylo Znojemsko zařazeno do integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje, zajišťují dopravu přes naši obec nové autobusy firmy:
TREDOS Třebíč.
Linka, vedoucí přes Hluboké Mašůvky, má číslo 814 a vede ze Znojma přes Přímětice,
Hluboké Mašůvky, Jevišovice, Slatinu do Biskupic-Pulkova. Počet spojů je dostačující,
autobusy některých spojů jsou dokonce jen slabě obsazené.
Odjezdy autobusů
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Jízdné autobusem z Hlubokých Mašůvek do Přímětic bylo 14 Kč, do Znojma bylo 18
Kč s možností přestupu na městskou dopravu (např. od zastávky Znojmo, Přímětická, rozcestí
k Městskému lesíku - dopravou k Nové nemocnici bez dalšího poplatku).
Od 1. ledna 2012 bude jízdné zvýšeno přibližně o 10%, takže jízdné autobusem
z Hlubokých Mašůvek bude zvýšeno z dosavadních 18 Kč na 20 Kč.
2. Oprava silnice
Od 15. srpna byla po dobu pěti týdnů uzavřena silnice mezi Hlubokými Mašůvkami a
Příměticemi. V úseku od hřbitova k odbočce na letiště MODEL CITY byla prováděna oprava
vozovky, kterou podmáčela spodní voda a vytvářela na ní hrboly. Kromě nového povrchu na
části vozovky byly vyhloubeny po obou stranách příkopy, aby byl lepší odtok vody.
Během uzavírky někteří řidiči dbali dopravního značení a poctivě jezdili do Přímětic
objížďkou přes Plenkovice. Někteří "spěchající" odbočili u II. kapličky a jeli po poli směrem
za hřbitov a hřiště, vyjeli na cestu od letiště a vrátili se na silnici. V krátké době zde byla
uježděná polní cesta.
Silnice z Hlubokých Mašůvek do Přímětic je v dobrém stavu, kromě prasklin
v asfaltovém povrchu. Rovněž silnice do Plenkovic má dobrý povrch, ale výtluky jsou na části
silnice do Únanova.
Místní komunikace v naší obci mají značně poškozený asfaltový povrch s řadou
výmolů, ale s opravou se zatím nepočítá, protože v příštím roce se plánuje zahájení budování
kanalizace.
3. Nové lékárničky
Od 1. ledna letošního roku musí být lékárničky, které jsou řidiči povinni mít ve vozidle,
vybaveny nerezovými nůžkami se zahnutými hroty, izotermickou fólií a letákem o postupu při
zvládání dopravní nehody. Proto si řidiči museli zakoupit lékárničky nové, i když doba
použitelnosti dosavadních dosud neprošla. Cena se pohybovala v rozmezí 200 - 250 Kč.
4. Havárie auta
V úterý 25. října v odpoledních hodinách došlo mezi Příměticemi a Hlubokými
Mašůvkami k havárii osobního vozidla s těžkým zraněním. Třicetiletá řidička osobního vozu
Seta Cordoba jela od Znojma směrem na Hluboké Mašůvky. V zatáčce (v místě označovaném
„U sedmé kapličky“) nezvládla řízení a zřejmě vlivem vysoké rychlosti vyjela mimo vozovku
do polí. Auto se v poli několikrát převrátilo přes střechu a asi po sto metrech zastavilo v poli.
Zraněná řidička byla převezena do znojemské nemocnice. Škoda na vozidle byla vyčíslena na
150 000 Kč.
5. Cena benzínu stále vyšší
Cena benzínu i nafty po desetihaléřích stále stoupá, během roku přesáhla výši 35 Kč za
litr (Natural 35,70 Kč, nafta 35,10 Kč). Na jižní Moravě jsou ceny pohonných hmot již
dlouhodobě vyšší než v jiných oblastech republiky.
Argumentem pro zvyšování je jednak Libyjská krize (zastavení dodávek), jednak kurz
koruny vůči dolaru.
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6. Obchvat Znojma
Obchvat města Znojma, jehož část byla dokončena již v roce 2008, zatím končil mezi
poli. Sdružení Obchvat nesouhlasilo s navrženou trasou a proti stavebnímu povolení se
odvolalo. Ředitelství silnic a dálnic získalo povolení na pokračování trasy obchvatu v úseku od
Nové nemocnice směrem na kasárenskou křižovatku. Jak mohli i naši občané pozorovat při
cestě do Znojma, práce u židovského hřbitova byly zahájeny koncem letošního roku.
Pokračovat budou i v roce 2012.
C. SPOJE
1. Provoz pošty
Pošta v Hlubokých Mašůvkách zůstává nadále poštou ukládací a podací. To znamená,
že pošta zde vydá došlé zásilky a poukázané peněžní částky, zároveň je zajištěno podání týkající
se základních poštovních služeb. Na poště jsou ukládány poštovní zásilky, k jejichž vyzvednutí
je adresát vyzván v případě neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese.
Vedoucí pošty je Zdeňka Slonková. Provozní doba:
Pondělí:
7,30 – 9,00
14,00 – 17,00
Úterý:
7,30 - 9,00
14,00 - 15,00
Středa:
7,30 - 9,00
14,00 - 17,00
Čtvrtek:
7,30 - 9,00
14,00 - 15,00
Pátek:
7,30 - 9,00
14,00 - 15,00
Doručování zásilek provádí dvě pracovnice, které do obce přijíždějí v poledních
hodinách autem České pošty.
2. Služby České pošty
Většina zákazníků přichází na poštu kvůli vyřízení různých služeb: vyzvednutí nebo
podání poštovních zásilek, uložení nebo výběr vkladů, vyřízení příkazů k různým finančním
operacím apod. Na poštách je ale také možnost nákupu různého zboží, jako jsou: knihy
(pohádky, říkadla, zpěvníky, křížovky), pohlednice, přání, omalovánky, hrací karty, puzzle,
hry, kalendáře, betlémy, autolékárničky, samolepky, postavičky z Večerníčků, aromavisačky,
céčka, maňásky, samolepky na auto, cestovní šití aj.
Od 24. června byla Českou poštou zahájena celoplošná distribuce a doručování tisku
pro vydavatelství Vltava - Labe - Pres. Podstatnou činností je zajištění přepravy a adresné
doručování předplacených výtisků regionálních deníků. Tato služba je využívána také v naší
obci, pracovník České pošty ráno doručuje do poštovních schránek občanům předplacený denní
tisk.
.
Od měsíce srpna bylo opět možno na poště dobíjet kredit pro operátory VODAFONE,
T-MOBILE a TELEFONICA 02. Tuto službu poskytovala v minulosti v naší obci nejen pošta,
ale i prodejna Jednoty, později byla tato možnost zrušena, ale letos opět obnovena.
Česká pošta uvedla nové druhy zásilek: Balík "Na poštu" - adresát je upozorněn
telefonem, zprávou SMS nebo e-mailem, zásilku si vyzvedne na poště. Balík "Do ruky" adresát je rovněž upozorněn telefonem, SMS nebo e.mailem, ale zásilka je doručena do bytu
adresátovi.
Česká pošta tak usiluje o náhradu příjmů za služby, které postupně ztrácí (telefonování,
telegraf, snižující se počty odesílaných blahopřání a dopisů, prodej novin apod.)
3. Ceny služeb
Přehled základních služeb vnitrostátní přepravy:
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Obyčejné psaní - standard
Obyčejné psaní

Obyčejný balík

do 50 g
do 50 g
do 100 g
do 500 g
do 1 000 g
do 2 kg
do 5 kg
do 10 kg
do 15 kg
do 20 kg

10 Kč
12 Kč
14 Kč
18 Kč
24 Kč
52 Kč
59 Kč
73 Kč
87 Kč
101 Kč

doporučené
doporučené
doporučené
doporučené
doporučené

26 Kč
30 Kč
34 Kč
37 Kč
43 Kč

Ceny doplňkových služeb (kromě ostatních cen za podávanou zásilku, které je nutno připočítat
k doplňkové ceně služby):
Dodejka
6 Kč
Dodání do vlastních rukou
6 Kč
Dobírka
12 Kč
Udaná cena: do 5 000 Kč
5 Kč
do 30 000 Kč
12 Kč
za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč 12 Kč
Neskladná zásilka
80 Kč
Křehké
25 Kč
Pilné
12 Kč
Ceny vnitrostátních poštovních poukázek:
Poukázka do 5 000 Kč
50 000 Kč
Za každých dalších 10 000 Kč
"A"
22 Kč
33 Kč
6 Kč
"B"
26 Kč
36 Kč
6 Kč
"C"
35 Kč
46 Kč
11 Kč
"D"
99 Kč
121 Kč
11 Kč
Poukázka "A" - je určena pro platbu v hotovosti na účet příjemce vedený bankou.
Poukázka "B" - je určena pro výplatu příjemci v hotovosti, odesílatel uhradí částku převodem
z bankovního účtu.
Poukázka "C" - je určena k výplatě příjemci v hotovosti, odesílatel uhradí částku v hotovosti.
Poukázka "D" - je určena k výplatě poukázané částky příjemci v hotovosti ve lhůtě jednoho
pracovního dne ode dne podání, odesílatel uhradí částku rovněž v hotovosti.
4. Zvýšení důchodů
Podle rozhodnutí vlády byly od 1. ledna 2011 zvýšeny důchody v průměru o 371 Kč,
takže průměrný důchod bude činit 10 494 Kč. Celkový dopad zvýšení důchodů bude za rok
2011 činit přes 12 miliard korun.
Protože dojde v příštím roce ke zvýšení daně z přidané hodnoty a tím i ke zdražení
mnoha produktů, rozhodla vláda o dalším zvýšení důchodů k 1. lednu 2012. Základní výměra,
která je u všech příjemců stejná a dosud činila 2 230 Kč, se zvýší o 40 Kč, tedy na 2 270 Kč.
Procentní výměra, která je různá, se zvýší o 1,6%, což je u průměrných důchodů o 174 Kč,
celkem tedy zvýšení v průměru o 214 Kč. Podle původního příslibu ministra práce a sociálních
věcí měly být starobní důchody zvýšeny o 50 Kč a 259 Kč. Protože v příštím roce dojde ke
zvýšení sazby DPH, zdraží se ceny potravin, léků, plynu, elektřiny a služeb, pro kompenzaci
zvýšených nákladů by mělo podle propočtů zvýšení důchodů činit nejméně 313 Kč měsíčně.
5. Vládní reformy
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V souvislosti s úspornými opatřeními přijala vláda jen nižší valorizaci důchodů než
původně zamýšlela, dále omezila některé výhody stavebního spoření: nejvyšší státní příspěvek
bude jen 2 000 Kč (místo dosavadních 4 500 Kč) a budou zdaněny i úroky z vkladu (dosud
zdaňovány nebyly). Ke změně dochází také u dávek v nemoci, kterou stát bude vyplácet až od
22. dne (prvé tři dni jsou bez jakékoliv dávky, další až do 21. dne vyplácí zaměstnavatel).
Vláda schválila také penzijní reformu, která počítá s postupným posouváním odchodu
do starobního důchodu. Později do důchodu půjdou muži narození po roce 1965 a ženy
narozené po roce 1955, věková hranice pro obě pohlaví se sjednotí v r. 2041. Děti narozené
v letošním roce budou odcházet do důchodu až v 73 letech.
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