2012 - 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, balených nápojů a úzkého sortimentu drogistického a
průmyslového zboží v těchto prodejnách:
Samoobsluha Jednoty:
Prodejní doba:
pondělí
6,15 11,00
úterý
6,15 11,00
13,00 16,00
středa
6,15 11,00
čtvrtek
6,15 11,00
pátek
6,15 11,00
13,00 - 16,00
sobota
7,00 10,00
Vedoucí prodejny je Marie Nesnídalová, která dojíždí z Tasovic, prodavačkou Hana
Boháčová.
Tržby v roce 2012 dosáhly výše 4 175 934 Kč, proti minulému roku se zvýšily o
120 562 Kč.
Smíšené zboží Jana Sedláčková
Vedoucí prodejny je Jana Sedláčková č. 116.
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

Pojízdné prodejny masa
Pravidelně každý měsíc přijíždělo do obce vozidlo Porcovny čerstvého masa Velké
Pavlovice, vybavené chladicím zařízením, s nabídkou chlazeného masa, a to střídavě jeden
měsíc v 8,30 - 8,50 hod., druhý měsíc v 15,30 - 15,50 hod.
Ceny v měsíci květnu a v září:
kuřecí maso:
květen:
září:
vepřové:
květen:
září:
stehenní řízky
105 Kč/kg
112 Kč
kýta bez kosti
99 Kč/kg
109
Kč
prsní řízky
119 Kč
123 Kč
krkovice s kostí
105 Kč
109
Kč
prsní kousky
99 Kč
101 Kč
hlava s lalokem
31 Kč
34
Kč
zadní čtvrtky
59 Kč
60 Kč
hovězí:
polévkové díly
18 Kč
16 Kč
zadní
149 Kč
149
Kč
křídla
51 Kč
53 Kč
přední
132 Kč
132
Kč
pravá svíčková
390 Kč
Dále byly nabízeny různé druhy uzenin.
V případě většího zájmu bylo možno maso telefonicky objednat.
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Pravidelně každý týden ve čtvrtek v 11,50 hodin přijíždělo do obce vozidlo pojízdné prodejny
Porcovny masa Prosiměřice. Zájemci si mohli koupit čerstvé uzeniny, kuřecí, krůtí a vepřové
maso.
V měsíci říjnu byly ceny masa:
Kuřecí maso - cena za 1 kg: Krůtí maso:
Vepřové maso:
prsní řízek
112 Kč
prsa
147 Kč
krkovice bez kosti 99 Kč
stehenní řízek 97 Kč
horní stehna 99 Kč
plec bez kosti
73 Kč
stehna
59 Kč
spodní stehna 58 Kč
žebra masitá
65 Kč
prsní kousky 99 Kč
gulášová směs 89 Kč
hřbetní sádlo
41 Kč
křídla
48 Kč
křídla celá
64 Kč
polévková směs16 Kč
krky
59 Kč
Dále byla v nabídce hovězí kližka za 105 Kč/kg a zabíjačkové speciality: jitrnice, jelítka,
tlačenka, klobásy.
Cukrárna Pod Lipami
V budově Lázeňského hostince je cukrárna, která má provozní dobu stejnou jako
Lázeňský hostinec.
Občerstvení u koupaliště
Po dobu letní sezóny na koupališti bylo v provozní budově otevřeno občerstvení, které
v režii obce poskytovalo zájemcům různé nápoje, cukrovinky, mražené výrobky a uzeniny.
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 s nabídkou různých náboženských předmětů obrázků, pohlednic, svící, křížů, sošek, publikací, kalendářů apod.
Prodej od r. 2001 obětavě zajišťovala Růžena Krulová, od druhého pololetí letošního roku Hana
Boháčová.
2. Pohostinská zařízení
Lázeňský hostinec
Provozovna je umístěna na Mariánském náměstí, nabízí celý sortiment nápojů a také
stravování. Vedoucím je Luděk Přichystal, jako obsluha pracovaly trvale Jaroslava Olivová a
Markéta Přichystalová, podle potřeby krátkodobě i další pracovnice.
Cena denního menu (polévka, hlavní jídlo) je 55 Kč - 60 Kč.
Hostům je k dispozici výherní automat a kulečník. Provozní místnost je vybavena
televizorem s možností přehrávání 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.
Lázeňský hostinec nabízí pronájem salonků pro rodinné oslavy, svatby, promoce a další
příležitosti s kapacitou 60 míst.
Pohostinství Sklípek
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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 do 23,00 hodin, v sobotu a
v neděli od 10,00 do 23,00 hodin.
Od září převzala provoz pohostinství Hana Tomašovičová.

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 hlavně návštěvníci akcí pořádaných na letišti: přehlídek,
soutěží nebo tréninků.
3. Ubytovací služby v obci
Ubytování v Hlubokých Mašůvkách je možno v těchto zařízeních: Camping
COUNTRY, MODEL CITY, Lázeňský hostinec, Farní úřad - chatky na zahradě, Penzion Tejral
Fr.
Rozsah ubytovacích možností zůstává stejný jako v minulém roce, k menším změnám došlo
v cenách některých služeb.
AUTOCAMP COUNTRY – ( www.camp-country.com)
Podle nabídky MUDr. Jiřiny Hesové Němečkové je možno v kempu využít:
- 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 zařízením a základním vybavením a společnou kuchyňkou,
* ve třech čtyřlůžkových srubech se společným sociálním zařízením a základním
vybavením,
* v novém domku pro 4-6 osob s kompletním vybavením,
- sociální zařízení v kempu je uzpůsobeno také pro tělesně postižené, prostor kempu je částečně
bezbariérový.
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,
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- koupáním v bazénu v kempu, v koupalištích v okolních vesnicích, ve Znojmě nebo
v nedalekých přírodních nádržích, kde je možno 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).
Podle aktualizovaného seznamu ze dne 22.5.2012 byly ceny služeb za jednu noc:
Pokoj pro 2 osoby
500 Kč
Apartmá 1
1 500 Kč
Apartmá 2
1 200 Kč
Rodinné apartmá
1 200 Kč
Srub
1 000 Kč
Letní domek
2 000 Kč
Chatka
1 000 Kč
Osoba
120 Kč
Dítě
60 Kč
Stan
70 Kč – 120 Kč
Auto
50 Kč
Karavan
120 Kč
Obytný vůz
150 Kč
Motocykl
40 Kč
Elektrická přípojka
80 Kč
Zvíře
50 Kč
Poplatek
4 Kč
Kemp je v provozu od 1. května do 31. října. V době od 1. května do 30. června a v době od 1.
září do 31. října bylo možno získat slevy ve výši 10%.
Návštěvnost kempu byla v letošním roce dobrá.
Ceník služeb v MODELCITY Hluboké Mašůvky
Ubytování:
Vybavení chatek: dvě poschoďové postele, lůžkoviny s povlečením, stolek, židle, 2x zásuvka
230 V. Sprchy a WC jsou v areálu společné, rozdělené na pánské a dámské.
Lůžko
1 osoba
90 Kč/noc
Chatka
4 lůžka
700 Kč/noc
Karavan
60 Kč/noc
Stan
50 Kč/noc
Zvíře
50 Kč/noc
Dráha:
Ubytovaný
30 Kč – 1 pilot – 1 den
Jednodenní
150 Kč – 1 pilot
Víkend
200 Kč – 1 pilot
Roční
1 800 Kč – 1 pilot
Lázeňský hostinec Hluboké Mašůvky č.p. 1
Celková kapacita 21 lůžek.
Ubytování v šesti dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích.
Zařízení pokojů: postel, stolek, skříň. Umývárny a WC na chodbě.
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Cena: 200 Kč za osobu a noc. Děti do 3 let zdarma.
4. Příležitostný prodej v obci
Stromky, keře, sazenice
V jarním a podzimním období přijela do obce pojízdná prodejna firmy JUKKA
s nabídkou sadby ovocných stromů a okrasných stromků. Kromě běžných druhů prodávala i
méně známé, např. jeřáb, nektarinky, durancie, beztrnné keřové a stromkové rezistentní
angrešty a rybízy, josta, malinoostružiny, moruše, oskeruše, převislé jahody, kanadské,
čukotské a indiánské borůvky, rakytník řešetlákový, samosprašné kiwi aj.

Brambory, cibule, jablka
Již řadu roků přijíždí v jarním a podzimním období soukromý zemědělec Jaroslav Kreuz
ze Suché u Jihlavy. Zjara měli občané možnost zakoupit sadbu více než deseti odrůd brambor
(Impala, Collete, Marabel, Rozára a další) v ceně 8 Kč/kg, konzumní brambory za 4 Kč/kg,
cibuli po 7 Kč/kg a jablka po 14 Kč/kg.
S nabídkou konzumních brambor a jablek přijel také soukromý zemědělec Juriga
z Troskotovic.
Prodej drůbeže
V nepravidelných intervalech přijížděla vozidla firmy KAVAPO DRŮBEŽ a
DRŮBEŽÁRNA PRACE s nabídkou prodeje drůbeže.
V měsíci říjnu byly nabízeny nosné kuřice před snáškou po 180 Kč za kus, jednoroční
kuřice po 80 Kč. Celoročně byla v nabídce káčata, housata a krůty.
Prodejci nabízeli také krmné směsi.
Prodej ryb:
Soukromý prodejce Veselý Pohořelice nabízel v prosinci živé ryby za tyto ceny:
Kapr I. třída – 80 Kč/kg, kapr výběr – 90 Kč/kg, amur – 94 Kč, tolstolobik – 58 Kč/kg, pstruh
– 140 Kč/kg.
5. Výkup králičích kožek
Ještě před několika roky nebyl zájem o králičí kožky, kdysi byla jejich cena 1 Kč za
kus, pak se zvýšila až na 5 Kč. Výkup prováděli výkupčí, kteří objížděli osobním autem vesnice,
hudbou z reproduktoru dávali občanům na vědomí, že mají možnost prodat králičí kožky.
Během krátké doby ale zájem zcela opadl, závod KARA Trutnov - zpracovatel kožek zřejmě
zkrachoval. Opadl i zájem o králičí maso. Navíc museli chovatelé dávat králíky očkovat proti
různým chorobám, což chov prodražilo, takže občané zredukovali nebo zcela zlikvidovali
chovy králíků. Po několika letech začali mít zpracovatelé opět zájem o králičí kožky a vzhledem
k jejich nedostatku se cena zvýšila až na 20 - 25 Kč za kus. Ale ani tak vysoká cena nepodnítila
zájem o zvýšení chovu králíků.
6. Jarmark řemesel
V areálu kempu COUNTRY se v sobotu 4. srpna konal v naší obci podruhé jarmark
řemesel. Prodejci nabízeli výrobky z keramiky, z kůže, kované předměty, ozdoby, formy na
pečení, výrobky z textilu (pokrývky, dečky, polštářky, tašky), med, různé druhy čajů a další
zajímavé zboží.
7. Prodejní trhy v Kravsku
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Po celý rok se každou poslední neděli v měsíci od 7 do 11 hodin konaly v bývalém
objektu Keramiky Kravsko prodejní trhy. Prodejci nabízeli drobná zvířata, potřeby pro
chovatele, sadbovou zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, cukrářské a včelařské
produkty. Velký zájem byl o čerstvé pečivo a uzeniny. Účast byla stále vysoká.
Vstupné do areálu trhů bylo 20 Kč.
8. Nabídka zvěřiny
Podle letáku, který byl koncem listopadu doručen do schránek občanům, nabízela
prodejna Výkup a zpracování zvěřiny Kuchařovice v měsíci prosinci 2012 tyto druhy zvěřiny:
Cena za 1 kg:
Druh masa
Hřbet bez kosti
Kýta bez kosti
Plec bez kosti
Guláš
Ořez

jelen-daněk
695 Kč
399 Kč
169 Kč
155 Kč
95 Kč

srnčí
699 Kč
599 Kč
265 Kč
179 Kč
109 Kč

divočák
365 Kč
299 Kč
169 Kč
145 Kč
89 Kč

muflon
255 Kč
189 Kč
129 Kč
125 Kč
89 Kč

Zajíc: celý – 380 Kč/kus, zaječí stehna/hřbet – 280 Kč/kg, zaječí přední nohy 89 Kč/kg.
Bažant: celý - škubaný 189 Kč/kus, stažený 129 Kč/kus, bažantí prsa – 280 Kč/kg.
Kachní prsa: 360 Kč/kg.
9. Výkup šrotu
Firma IB-MET s.r.o. má výkupnu barevných kovů, železa a elektrických kabelů
v Hlubokých Mašůvkách (stodola naproti č.p. 199) a v Moravském Krumlově.
Nákupní ceník platný v prosinci letošního roku:
Železný šrot - litina
5,50 Kč/kg
Železo těžké nad 4 mm, trubky
5,00 Kč
Železný šrot lehký - do 4 mm
4,00 Kč
Bojlery, pračky apod.
2,00 Kč
Elektromotory
15,00 Kč
Měď - drát nový lesklý
142,00 Kč
- plech, kusový šrot lesklý
135,0 Kč
Měděné kabely
20,00 - 40,00 Kč
Bronz
80,00 Kč
Mosaz
70,00 Kč
Hliník - drát
33,00 Kč
- profily
30,00 Kč
- plech
27,00 Kč
- kabely
3,00 Kč
Olovo
28,00 Kč
Zinek - plech
16,00 Kč
Nerez nemagnetická
29,00 Kč
Nerez - špony, třísky
22,00 Kč
Výkupna ve zdejší obci je otevřena od pondělí do pátku vždy od 18,00 hodin. Zvláště
v letním období sem přijížděly desítky osobních aut, které se řadily od výkupny směrem ke
školní budově.
10. Předváděcí akce v Hlubokých Mašůvkách
Použité zkratky u dárků: P - páni, D - dámy, M - manželské páry
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Datum
11.1.

14,00

Místo

Dárky pro účastníky

Pořadatel akce

Lázeňský hostinec

Značkové koření, P: láhev vína,
www.rivast.xf.cz
D: stříbrný náramek
Možnost zakoupení bylinek zpracovaných
dle Maria Treben

Aby účastníci předváděcích akcí nemohli nárokovat slibované dárky, bývá na pozvánce
uvedena drobným písmem poznámka: Změna dárků vyhrazena. Proto také ne vždy odcházeli
účastníci spokojeni - pokud nekoupili nabízené zboží, obdrželi jen nepatrný dárek.
11. Předváděcí akce v okolí
Občanům byly dodávány
v Únanově.
V letošním roce to byly tyto akce:
26.1.
9,00

Znojmo,
Bermuda

0 Kč

7.2.
9,00

Znojmo,
Hotel Dukla

20 Kč

27.2.
9,00

Znojmo,
Hotel Dukla

20 Kč

:
9.8.
9,00

Znojmo,
Hotel Dukla

-

1.11.
9,00

Znojmo,
Lidový dům

20 Kč

pozvánky na předváděcí akce pořádané ve Znojmě a
Čtvrt kachny, knedlíky, zelí
P: multifunkční kleště, D: sada 10 misek,
M: univerzální pečící pánev
Taška s dárky: Salám, mýdlo, prášek, deka,
čokoláda na vaření, koření, čaj, oplatky,
pivo, víno, káva, knížka říkanek, úsporná
žárovka, prostředek na nádobí, ohřevový
polštářek
P: uzeniny, nářadí, láhev vína, hol. strojek,
D: dárkový balíček, láhev vína, salám,
prací prášek, taška
M: navíc balíček s překvapením
P: balení kávy, kabela, zářivka, žiletky,
D: kosmetika, parfém, prací prášek, jar,
M: sekáček potravin
Občerstvení, 2 kg česneku
M: čtyřdílná sada porcelánových mís

Products Exclusive
Pořadatel neuveden

Pořadatel neuveden

Pořadatel neuveden
Eurobak

Program akce: Krátká a zábavná akce, součástí je prezentační akce, vezměte přátele a známé,
občanské průkazy s sebou.
Na pozvánce je velmi drobným, téměř nečitelným písmem uvedena poznámka: Změna
programu a bonusů vyhrazena dle aktuální dostupnosti sortimentu. Pouze ilustrační foto.
V případě nevhodného chování nárok na dárek zaniká. Dárky vydány po předložení občanského
průkazu.
12. Zájezdy s předváděcími akcemi
Prostřednictvím České pošty obdrželi naši občané pozvánky na tyto autobusové
zájezdy:
Datum: Akce:

Poplatek: Dárky:

27.1.

Místo neuvedeno 49 Kč

8.2.

Olbramovice

69 Kč

Pořadatel

Živá hudba, oběd,
Cestovní agentura
P: 2 láhve vína, hol. strojek, ručník,
Roudnice nad Labem
2 šišky salámu, keramický nůž, LED svítilna
D: 3 kg persilu, aviváž, tekuté mýdlo, káva,
2 šišky salámu, koňská mast, keramický nůž,
ručník, parfém, sada porcelánu, vozík s taškou
M: kosmodisk, tři CD
Oběd: kachní hody, tombola: zájezd do Maďarska, Czech Reisen
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chlazená kachna, M: kvalitní víno
20.2.
16.5.
18.5.

12.7.
20.8.
3.9.
20.9.
14.9.
24.9.
1.10.
26.10.
12.11.
12.11.
13.12.

Markvartice

59 Kč

Horácký fašank, oběd, káva, koláč, živá hudba,
balík plný zdraví: koňská mast, Proenzi,
Voltaren emulgel, Centrum Silver
Hrad Špilberk 49 Kč Prohlídka Špilberku, P: sada klíčů,
D: skládací nákupní taška, zahradnické nůžky,
M: indukční vařič v ceně 1299 Kč
Lednice, Valtice 49 Kč Oběd, prohlídka zámku, projížďka lodí k Janovu
hradu, prohlídka minaretu, potravinový balíček
od Vitany, kosmodisk,
M: žehlící prkno s žehličkou
Pelhřimov
49 Kč Oběd, balíček uzenin, návštěva Muzea rekordů
a kuriozit
Jindřichův Hradec 199 Kč - účastnící nad 60 let zdarma.
Oběd, prohlídka zámku, 3 ks keramických nožů.
Zámek Dačice 149 Kč Oběd, deka z moderního materiálu,
M: napařovací žehlička
Tvarožná Lhota 49 Kč Oběd, návštěva muzea oskeruší, degustace,
P: uzené koleno, balíček uzenin,
D: kachna, kuchařka
Kachní hody
49 Kč Snídaně, oběd, 4 vařečky, 2 ručníky, 2 prací prášky
2 masové konzervy, 2 šišky salámu, 2 balení kávy,
víno, olej, sklenice medu a kečupu, zubní pasta
Slavnosti oskeruše
Oběd, návštěva muzea, degustace oskerušovice,
Tvarožná Lhota 49 Kč P: balíček uzenin, uzené koleno,
D: chlazená kachna, Velká domácí kuchařka
Velké Meziříčí 99 Kč Účastníci nad 60 let - zdarma.
Návštěva zámku Velké Meziříčí, oběd, nástěnné
hodiny, M: kožená peněženka
Vedrovice
59 Kč Prodejní výstava stromků a květin, oběd,
P: dobré pití, D: balík čokolády
Pivovar Třebíč 50 Kč Exkurze do pivovaru, ochutnávka piva, oběd
P: cestovní nářadí, D: 10 ks vonných svíček,
M: rotační mop
Hodice
59 Kč Oběd, 2 kg uzenin, možnost výhodného nákupu
masa a uzenin
Domácí zabijačka 39 Kč Oběd, pivo, P: svítilna, D: sada tří nožů,
M: tři fotoaparáty

Praha 4 - Michle
Hostýnská cestovní
agentura
Holešov
CA Hrady-Zámky s.r.o.
Praha
ArteNote s.r.o.
Roudnice nad Labem
Czech Reisen
Lužec nad Vltavou
CA Výlety, Praha,
Bechyňská 638
Agentura Zákoutí
Praha
Czech Reisen
Lužec nad Vltavou
ArteNote s.r.o.
Praha 9-Verneřická 407
Czech Reisen s.r.o.
Lužec nad Vltavou
Hornická zájezdní s.r.o.
Praha 8 - Ďáblická 14
Pospíšil-Tour s.r.o.
Bystřice pod Hostýnem
Agentura Zákoutí
Praha
Hostýnská cestovní ag.
Hornická zájezdní s.r.o.
Praha 8 - Karlínské n.

Na letáčku přihlášky je drobným písmem uvedena poznámka: Výlet i dárek je určen pro osoby
starší 18 let. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu dárku i programu. Vyplněním kupónu
udělujete naší společnosti souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu zák.
101/2000 Sb. v platném znění a to za účelem plnění předmětu podnikání společnosti a pro
marketingové a archivační účely na dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů. Svůj
souhlas můžete kdykoli písemně odvolat a Vaše údaje budou vymazány z naší databáze.
13. Členská schůze Jednoty
30. března se v zasedací místnosti Obecního úřadu konala výroční schůze spotřebního
družstva Jednota Moravský Krumlov. Předsedkyně zdejšího členského výboru Marie Radnická
přečetla informaci o činnosti družstva.
Pravidelně byly vyhlašovány akční nabídky zboží, které měly zvýšit obrat prodejen. K
1. lednu mělo družstvo Jednota Moravský Krumlov celkem 11 461 členů, jejichž počet během
roku klesl o 274, především úmrtím členů. V obcích mělo družstvo celkem 91 členských
výborů.
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Členové mají možnost žádat o vydání věrnostní karty, kterou předkládají při každém
nákupu. Po dosažení částky 5 000 Kč je poskytnuta sleva na nákup ve výši 1%, tedy 50 Kč.
Nákupní kartu může člen použít dále a tak získat slevu 50 Kč opakovaně.
V naší obci je členem Jednoty celkem 111 občanů, ale členské schůze se jich zúčastnilo
pouze 11. Na shromáždění delegátů v Hostěradicích byla zvolena předsedkyně Marie
Radnická. Z finančních prostředků, které získává členský výbor od ústředí, je každoročně
poskytován příspěvek na oslavu Dne dětí v obci.
V diskuzi bylo poukazováno na špatnou kvalitu prodávané zeleniny, která je navíc ještě
velmi drahá.
V závěru poděkovala předsedkyně paní Marii Nesnídalové, která ve zdejší obci pracuje
jako vedoucí prodejny Jednoty třicet roků.
14. Firmy v Hlubokých Mašůvkách
Na internetových stránkách Hlubokých Mašůvek je uvedeno dvacet "živých firem".
Jsou to:
Blahová Martina
č.p. 151
- kadeřnický salon
Camping Country
č.p. 257
- kemp, ubytovací služby
Česká pošta
č.p. 10
- funguje jako podávací pošta
Drozd Emil
č.p. 11
- opravy karosérií
Hanáček Jiří
č.p. 175
- LOMAX
Holinsky autodoprava
č.p. 247
- dopravní servis
IB-MET
č.p. 251
- výkup kovového odpadu
Jednota, spotřební družstvo Moravský Krumlov - č.p. 230 - prodejna samoobsluhy
Krulová Olga
č.p. 225
- umělecký keramik
Lázeňský hostinec
č.p. 1
- restaurační a ubytovací služby, cukrárna
Lengál, autoopravna
č.p. 187
- autoservis
Neužil Karel
č.p. 117
- instalace a servis televizních antén
Obec Hluboké Mašůvky
č.p. 10
- odvoz a likvidace fekálií, autodoprava
traktorem, prodej dřeva, ověřování dokumentů
Salát Petr
č.p. 120
- autodoprava, opravy nákladních vozidel,
prodej autopříslušenství
Sedláčková Jana
č.p. 116
- prodej smíšeného zboží
Svoboda - malířství, natěračství č.p.256
- malířské a natěračské práce
Truhlářství Stehlík
č.p. 29
- stolařské a truhlářské práce
Valášek Jan
č.p. 165
- stolařské a truhlářské práce
Zednictví Tondl
č.p. 266
- zednické práce
Zemědělské družstvo
- zemědělská výroba
ZŠ a MŠ
č.p. 157
- příspěvková organizace Základní škola a
Mateřská škola
15. Cena vodného
Cena vody ve Svazku Znojemsko se letos oproti minulému roku opět zvýšila, navíc se
z 10% zvýšila na 14% daň z přidané hodnoty, takže za 1m³ vody platili občané 40,60 Kč. Cena
stočného, které občané platí do rozpočtu obce, se zvýšila o 1,68 Kč na 27,52 Kč.
Odběratelé vody platili:
v r. 2010
v r. 2011
v r. 2012
3
vodné
za m
34,40 Kč
36,80 Kč
40,60 Kč
stočné
za m3
25,64 Kč
25,84 Kč
27,52 Kč
Celkem vodné a stočné:
60,04 Kč
62,64 Kč
68,12Kč
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16. Cena plynu
Nejvíc místních občanů odebírá zemní plyn od firmy RWE. Během roku nabízely tyto
služby také jiné společnosti, jejichž zaměstnanci obcházeli občany a po předložení výpisu o
spotřebě a cenách se snažili občany přesvědčit na přestup k jinému dodavateli. Někteří se dali
zlákat "výhodnou" nabídkou, ale dodatečně zjistili, že uzavírají smlouvu na několik roků a při
zrušení odběru před vypršením smlouvy budou muset zaplatit smluvní pokutu. Proto někteří
ještě včas smlouvy zrušili a vrátili se k původnímu dodavateli.
Podobným způsobem se snažili pracovníci RWE a Česká energetika přesvědčit občany,
kteří odebírali elektřinu od společnosti E.ON, aby přešli k jinému dodavateli. Nabízeli
neměnnou cenu elektřiny po dobu dvou roků.
17. Cena elektřiny
Ačkoliv dodavatelům i dodavatelům elektřiny rostou zisky, přesto se cena elektřiny
každoročně zvyšuje. Na růst ceny měla údajně vliv výstavba velkého počtu fotovoltaických
elektráren, kterým je garantována cena až 14 Kč za výrobu 1 kw/hod.
18. Zdražování potravin
Počátkem roku došlo k výraznému zvýšení cen vajec. Důvodem je rozhodnutí Evropské
unie, která určuje přísnější pravidla pro zlepšení životních podmínek při chovu slepic. Aby
měly nosnice větší životní prostor, došlo ke snížení jejich počtu v klecích a při snížení počtu
chovaných slepic se snížila i produkce vajec. Jejich cena se vyšplhala až na dvojnásobek
původní, takže v obchodech byla vejce prodávána za 5 - 6 Kč za kus. Obyvatelé z příhraničních
oblastí proto jezdili za nákupy vajec do Polska a do Německa. Teprve v druhém pololetí jejich
cena postupně klesala. Cena vajec zvedla i cenu prodávaných kuřic, která se vyšplhala až na
180 Kč za kus.
V důsledku neúrody obilovin došlo ke zdražování mouky a pečiva.
Neúroda obilovin se projevila i zvýšením ceny masa a masných výrobků.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce se ve větší míře zajímala o kvalitu
prodávaných potravin, za porušení předpisů (uskladnění, kvalita, čerstvot, označení aj.)
ukládala vysoké pokuty.
19. Reklamní letáky
Během roku dostávali naši občané do schránek velké množství různých reklamních
letáků a tiskovin. Některé doručovaly při běžné roznášce pracovnice České pošty, některé
roznášeli naši občané: Miriam Svobodová (KAUFLAND), Antonie Tvrdá (HYPERNOVA),
Martina Tašlmárová (LIDL, PENNY, HRUŠKA, BAUMAX, LIDOVKA).
Dále byly v naší obci roznášeny reklamní materiály těchto prodejen a firem:
INTERSPAR, COOP prodejny Jednoty Moravský Krumlov (také prodejna samoobsluhy ve
zdejší obci), SCHLEGER DROGERIE Znojmo, PORCOVNA DRŮBEŽE Velké Pavlovice,
NÁBYTEK Kafka-Šuba Nový Šaldorf, MOUNTFIELD Znojmo (řetězové pily, sekačky,
traktory, sněhové frézy, drtiče, čerpadla, vodárny, bazény, zahradní nábytek), TETA
DROGERIE Znojmo, STAVOSPOL Znojmo (stavební materiály, prostředky na čištění, údržbu
a ochranu zařízení domácností), ALPILNE Znojmo-Hatě (obleky), CZ NÁBYTKÁŘ, ASKO,
ELEKTRO PLANEO, PROTON, KOBERCE PEPO, ČIŠTĚNÍ PEŘÍ, VÝKUP
AUTOBATERIÍ, PRODEJ BRAMBOR.
Velmi často se ve schránkách objevovaly letáky nabízející občanům finanční půjčky.
20. Roznáška novin a časopisů
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Denní tisk a časopisy, které mají občané předplaceny, dostávají do svých schránek.
Dodávku zajišťuje Česká pošta, roznášku provádí p. Vladimír Drozd st. v brzkých ranních
hodinách.
Přehled dodávaných titulů a jejich počet:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
MF dnes
5
5
5
6
5
6
Znojemský deník
5
5
6
5
31
8
Blesk
3
3
3
3
3
3
Sport
1
1
1
1
1
1
Právo
1
1
19
Prostřednictvím firmy Mediaservis dostávali předplatitelé v ranních hodinách také
týdeníky Znojemsko a Znojemský týden. Od měsíce září převzala tuto službu Česká pošta, ale
tyto noviny jsou občanům doručovány až v poledních či odpoledních hodinách současně
s roznáškou dalších poštovních zásilek.
Znojemsko a Znojemský týden je ke koupi také na zdejší poště, větší výběr deníků a
různých časopisů je v samoobsluze Jednoty.
21. Roste zadluženost občanů
Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí se stále zvyšují, v letošním roce
dosáhly již částky 1,154 bilionů korun.
Mnozí občané si na nákup zboží nebo nemovitostí berou půjčky, které často nemohou
splácet a na dlužníky je vypsána exekuce. Jejich počet se neustále rovněž zvyšuje a někdy kvůli
nesplaceným malým částkám zabavují exekutoři majetek značné hodnoty.
Značný je také zahraniční dluh České republiky, který činí 2,887 bilionů korun, což
představuje 49,1% hrubého domácího produktu.

11

