2015 - II. OBCHOD-SLUŽBY
1. Prodejny v naší obci
V uplynulých 25 letech měli naši občané možnost nákupu potravin včetně pečiva,
mléčných a masných výrobků, uzenin a balených nápojů i úzkého sortimentu drogistického a
průmyslového zboží ve dvou prodejnách. Větší část občanů nakupovala toto zboží
v samoobsluze Jednoty, občané z dolní části obce měli možnost nákupu v kiosku „Na
Ďamách“. Tento prodejní stánek provozovala v letech 1990 – 1994 Ladislava Karlová, od roku
1994 Jana Sedláčková. Zákazníkům vyhovovala prodejní doba – pondělí až pátek ráno od 7,00
do 10,00 hodin, odpoledne od 15,15 do 17,00 hodin, dále v sobotu od 6,45 do 10,00 a v neděli
od 8,00 do 10,00 hodin. Vedle kiosku je přístřešek, který využívali zákazníci k posezení při
občerstvení. Vzhledem k tomu, že v posledních letech ubývalo zákazníků (někteří stálí
zákazníci zemřeli), rozhodla se majitelka Jana Sedláčková ukončit k 31. březnu tohoto roku
provoz prodejny.
Občané naší obce tak mají v letošním roce možnost nákupu pouze v prodejně Jednoty,
která měla tuto prodejní dobu:
pondělí
6,15 11,00
úterý
6,15 11,00
14,00 - 16,00
středa
6,15 11,00
čtvrtek
6,15 11,00
14,00 - 16,00
pátek
6,15 11,00
14,00 - 16,00
sobota
7,00 10,00
Vedoucí prodejny je Marie Nesnídalová, prodavačkou Jarmila Ryšavá. Podle potřeby
(v době nepřítomnosti některé z prodavaček) zastupuje Jitka Sabolová.
Od letošního roku nejen členové spotřebního družstva Jednota Moravský Krumlov, ale
i ostatní zákazníci měli možnost pořídit si zákaznickou kartu, kterou předkládají při nákupu. Po
dosažení částky 5 000 Kč dostávají bonus 50 Kč.
Coop Jednota vyhlašovala čtrnáctidenně, někdy i týdně slevové akce.
V letošním roce zavedla prodejna novou službu – zákazníci měli možnost objednat si
některé druhy masa, které balené dodávala firma Jatka Borotice.
Cukrárna Pod Lipami
V budově Lázeňského hostince je cukrárna, která má provozní dobu stejnou jako
Lázeňský hostinec. V nabídce jsou bonbony, cukrovinky, čokoláda, zákusky od Cukrářství
Vala Mramotice, poháry, různé druhy kávy, čaje a dalších nápojů, mražené výrobky, v letním
období také „kopečková“ zmrzlina.
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, ohřívané
uzeniny, párek v rohlíku.
Provoz zajišťovala: Helena Hrůzová, Oldřich Kotlán a Barbora Hübnerová.
Další prodejci:
Již řadu roků přijíždí do naší obce soukromý zemědělec JURIGA s.r.o. z Troskotovic na okrese
Znojmo především s nabídkou raných brambor.
Dalším soukromým zemědělcem, který přijíždí do naší obce prodávat zemědělské
produkty – brambory, cibuli, jablka - je p. Kreuz ze Suché u Jihlavy.
Během roku dojížděla do zdejší obce pojízdná prodejna Drůbežárny Prace, která
prodávala kuřice všech barev stáří 19 – 24 týdnů v ceně 160 – 170 Kč za kus, roční slepice po
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80 Kč/kus, jatečné kachny o váze 3 – 3,5 kg v ceně 180 Kč/kus, dále chovné kohouty a krmivo
pro králíky a drůbež. Firma vykupovala králičí kůže, cena ale oproti minulým rokům podstatně
klesla, letos činila 5 – 10 Kč za kus.
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.
Dále byly nabízeny různé druhy uzenin.
V případě většího zájmu bylo možno maso telefonicky objednat.
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.
Jedenkrát měsíčně přijížděla pojízdná prodejna firmy GALASOL PRO, s.r.o. Olomouc a u
obecního úřadu prodávala chlazené drůbeží maso: kuřecí stehna – 44 Kč/kg, kuřecí křídla
s hrudí – 24 Kč/kg, kuřecí prsa – 104 Kč/kg.
Prodej ryb:
Soukromý prodejce Veselý Pohořelice nabízel koncem roku prodej živých ryb za tyto
ceny:
Kapr I. třída – 80 Kč/kg, kapr výběr – 90 Kč/kg, amur – 94 Kč/kg, tolstolobik – 58 Kč/kg,
pstruh – 140 Kč/kg.
Prodej vánočních kaprů nabízela také Martina Blahová a na objednávku
v předvánočním období také prodejna Jednoty.
Nabídka zvěřiny
Na letácích, doručovaných občanům, je nabídka zvěřiny a zvěřinových specialit prodejny
Windsor v Kuchařovicích, kde je možno zakoupit veškerou zvěřinu: maso jelení, daňčí, srnčí,
mufloní, divočáka, zajíce, bažanty, kachny a speciality – paštiky, salámy, klobásy aj.
2. Pohostinská zařízení
Lázeňský hostinec
Lázeňský hostinec č.p. 1 je umístěn na Mariánském náměstí. Vedoucím je Luděk
Přichystal, jako obsluha pracovala Jaroslava Olivová, podle potřeby i další pracovnice.
Hostům je k dispozici výherní automat a kulečník. Provozní místnost je vybavena
televizorem. 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
Provozovna je umístěna vedle obytné budovy č.p. 64. Návštěvníkům je k dispozici 30
míst u stolů, za příznivého počasí je možno posedět pod slunečníky na prostranství před
budovou.
Vedoucí provozovny byla Hana Tomašovičová. Od 1. září převzal provozovnu Radek
Hlobeň.
Pohostinství bylo otevřeno od pondělí do pátku od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu a
v neděli od 10,00 do 23,00 hodin.
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Autocamp Country
V době sezóny 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
Rozsah ubytovacích možností v naší obci zůstává stejný jako v minulých letech,
k menším změnám došlo v cenách některých služeb. Zájemci mají možnost ubytování v těchto
zařízeních: Camping COUNTRY, MODEL CITY, Lázeňský hostinec, Farní úřad - chatky na
zahradě, Penzion č.p. 85, Apartmán Jana Tejralová.
Vybavení a ceny jsou tyto:
Camping COUNTRY Jiřina Peřinková, Hluboké Mašůvky č. 257 ( www.camp-country.com)
Možnost ubytování ve třech čtyřlůžkových apartmánech s kuchyňkou, sociálním
zařízením a televizorem, v pěti dvoulůžkových pokojích s přistýlkou, jednom dvoulůžkovém
pokoji se společným sociálním zařízením, 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 bylo vybudováno v roce 2004, upraveno i pro tělesně postižené,
prostor kempu je částečně bezbariérový.
Ceny za pobyt:
Pokoj (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
Osoba
120 Kč
Dítě
60 Kč
Stan
70 až 120 Kč
Auto
50 Kč
Karavan
120 Kč
Obytný vůz
150 Kč
Motocykl
40 Kč
Elektrická přípojka
80 Kč
Zvíře
50 Kč
Poplatek
10 Kč
Lázeňský hostinec Hluboké Mašůvky č.p. 1 – Penzion Pod Lipami
Ubytování v šesti dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích. Zařízení pokojů: postel, stolek,
skříň. Umývárny a WC na chodbě. Celková kapacita 21 lůžek.
Možnost parkování. K dispozici je konferenční místnost pro pořádání seminářů. Bezdrátové
připojení k internetu.
Cena: 200 Kč za osobu a noc. Děti do 3 let zdarma.
MODEL CITY
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Ubytování ve zděných chatkách vybavených čtyřmi lůžky (dvě poschoďové postele),
lůžkovinami s povlečením, stolkem, židlemi, zásuvkami 230 V. Sprchy a WC jsou v areálu
společné, rozdělené na pánské a dámské.
Ubytování využívají většinou modeláři při nácviku létání modelů a při soutěžích.
Chatky na farní zahradě
Na farní zahradě je pět chatek po čtyřech lůžkách se základním vybavením. K dispozici
ubytovaným je kuchyňka, sociální zařízení a kulturní místnost. Jsou využívány především po
dobu hlavních prázdnin pro ubytování farních táborů.
Apartmán u Tejralů
Manželé František a Jana Tejralovi nabízejí možnost ubytování pro pět osob ve svém
rodinném domě. Apartmán je v horním patře domu – dva pokoje, zařízená kuchyně (lednička,
mikrovlnná trouba, plynový sporák), koupelna s vanou a WC, balkon s krásným výhledem na
vesnici. Parkování u domu, možnost uskladnění jízdních kol, po dohodě je možný pobyt se
zvířetem.
Cena: Léto: Pouze jedna noc 200 Kč za osobu, dvě a více nocí 170 Kč/osoba/noc.
Zima: Pouze jedna noc 200 Kč/osoba, dvě a více nocí 190 Kč/osoba/noc. Dítě do 6 let sleva
50%. Ceny jsou konečné (veškeré poplatky, povlečení i energie jsou v ceně – platí i při
ubytování jen jedné osoby (neobsazená lůžka se nehradí).
Chalupa Hluboké Mašůvky č.p. 85
Prostorná nově zrenovovaná a moderně zařízená chalupa s třemi ložnicemi situovaná na
zahradě, kde je hostům k dispozici pergola, zahradní houpačka a ohniště. Vytápění ústřední
plynové, v kuchyni starožitný sporák, v obývacím pokoji krbová kamna.
Cena za týdenní pobyt pro 9 osob činí 13 930 Kč, za každou další osobu 770 Kč. Maximální
počet osob je 14.
Cena zahrnuje pronájem objektu, spotřebu el. energie, spotřebu vody, ložní prádlo. Nezahrnuje
spotřebu plynu (platí se na místě pronajímateli) a závěrečný úklid (provedou si hosté sami).
4. Roznáška letáků a propagačních materiálů
Občanům jsou doručovány letáky s nabídkou akčního zboží některých obchodů nebo
firem pravidelně každý týden, u některých nepravidelně podle nabídky slev cen zboží a
výrobků.
Paní Antonie Tvrdá roznášela letáky firmy Mediaservis: Hypernova, Okey elektro, Takko a
adresné dopisy např. Ge Money, Vodafone, O2 aj.
Paní Martina Tašlmárová roznášela letáky těchto marketů: Lidl, Penny, Hruška, Lidovka a dále
adresné katalogy.
Monika Tašlmárová roznášela letáky supermarketu Kaufland.
Od 1. října letošního roku převzala roznášku všech druhů letáků Nikola Valášková.
Pošta zajišťovala roznášku letáků Coop Jednota, Drogerie TETA, Drogerie ROSSMAN,
prodejny nábytku a jiné, a to zpravidla vždy v pondělí.
Supermarkety Kaufland, Lidl a Penny vydávaly letáky dvakrát týdně. Slevové akce
začínaly vždy ve čtvrtek a v pondělí, několik položek zboží bylo prodáváno se slevou pouze o
víkendech (v sobotu a v neděli).
5. Služby, firmy, osoby samostatně výdělečné činné v naší obci
Výkup šrotu
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Firma IB-MET s.r.o., jejíž majitelem je Ivo Bořil, má výkupnu barevných kovů, železa
a elektrických kabelů v Hlubokých Mašůvkách (stodola naproti č.p. 199), v Moravském
Krumlově a v Únanově.
Nákupní ceník platný v prosinci letošního roku – ceny za 1 kg:
Litina
3,70 Kč
Železo těžké nad 4 mm, trubky
2,60 Kč
Železný šrot lehký - do 4 mm
1,70 Kč
Elektromotory -bez řemenic
9,00 Kč
Měď - drát nový lesklý
107,00 Kč
- plech, kusový, nový lesklý
97,00 Kč
-vinutí trafo
80,00 Kč
Měděné kabely čisté/mastné
30/15 Kč
Bronz
90,00 Kč
Mosaz
70,00 Kč
Mosaz – CU chladiče
50,00 Kč
Hliník - drát
32,00 Kč
- profily
28,00 Kč
- plech
20,00 Kč
- folie, žaluzie, plechovky, víčka
15,00 Kč
- kabely
3,00 Kč
Olovo
31,00 Kč
Olověné závaží z pneu (s Fe)
8,00 Kč
Cín
28,00 Kč
Zinek - plech
22,00 Kč
Nerez nemagnetická
20,00 Kč
Nerez - špony, třísky
15,00 Kč
Autovraky celé
1,20 Kč
V minulosti často docházelo ke krádežím kovových předmětů, proto každý, kdo
přivážel šrot do sběrny, se musel prokázat občanským průkazem. Ani toto opatření podstatně
nesnížilo krádeže, proto bylo přijato nové opatření – peníze za odevzdaný kovový odpad nejsou
vypláceny v hotovosti, ale převáděny bezhotovostně na účet u banky. Toto opatření mělo být
přijato již před mnoha roky, protože podstatná část předmětů, která byla přístupná, již byla
v minulosti odcizena a odevzdána do sběren.
Právnické osoby, kterým bylo vydáno IČO
FORFUN, spol. s r.o., Hluboké Mašůvky č. 120
IB-MET s. r.o., Hluboké Mašůvky č. 261
L.J.G. s.r.o., Hluboké Mašůvky č. 68
Levi Okna s.r.o., Hluboké Mašůvky č. 95
MWP Trade a.s., Hluboké Mašůvky č. 257
Myslivecký spolek Hájek, Hluboké Mašůvky
Občanský spolek Peřinka, Hluboké Mašůvky č. 257
Obec Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky č. 10
PixelCare, s.r.o., Hluboké Mašůvky č. 218
Rodičovské sdružení při ZŠ Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky č. 157
Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky č. 2
Římskokatolická farnost Únanov, Hluboké Mašůvky č. 2
Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky
SEKA stavby, s.r.o., Hluboké Mašůvky č. 52
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Společenství Hluboké Mašůvky
Spolek pěstitelů Hluboké Mašůvky
Tělocvičná jednota Sokol Hluboké Mašůvky
Základní a mateřská škola Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky č. 157
Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky
ZPOS spol. s r.o., Hluboké Mašůvky č. 120
Služby v naší obci
Kadeřnictví
Kadeřnické a holičské služby provádí Martina Blahová v provozovně, která je v domě
č.p. 151 Na Sadech.
V předvánočním období nabízela prodej vánočních kaprů a zhotovení vánočních dekorací –
adventní věnečky, vánoční svícny, vánoční hřbitovní dekorace.
František Pikart č.p. 254: Taxi – osobní doprava.
Petr Vodák č.p. 244: Autoservis.
Jan Lengál č.p. 187: Autoservis.
Jan Valášek č.p. 165: Zakázková výroba nábytku, výroba oken, dveří podlah, zahradních
staveb.
Josef Stehlík č.p. 29: Truhlářství, stavebně truhlářská výroba, zakázková výroba nábytku.
Karel Krula č.p. 225: Revize plynových zařízení, montáž, servis.
Karel Holinsky č. 247: Nákladní doprava a přeprava.
Chladservis Josef Sabol č. 291: Montáž, oprava, servis chladicích a mrazicích zařízení.
Jiří Tondl č. 198: Truhlářství – řezbářství. Truhlářské a řezbářské práce, pergoly, altány,
sochy, zahradní nábytek, plastiky, kazety, výrobky z paroží.
Levi Okna č. 95: Výroba a prodej stavebních prvků – okna, dveře, garážová vrata.
Oto Řiháček č. 97: Zednictví
Josef Bořil č. 173: Zednictví
Katalog firem
Na internetu uvádí Živnostenský úřad Znojmo seznam osob podnikajících dle
živnostenského zákona nezapsaných v obchodním rejstříku.
Katalog firem obce Hluboké Mašůvky:
Dominik Holinsky Hluboké Mašůvky: Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsouli určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní, provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů. Přípravné a dokončovací stavební
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práce, specializované stavební činnosti. Zprostředkování obchodu a služeb. Vodoinstalatérství,
topenářství.
PixelCare, s.r.o. Hluboké Mašůvky-statutární orgán: Zbyněk Frey: Výroba, obchod a služby:
fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, služby v oblasti administrativní
správy a služby organizačně hospodářské povahy, návrhářská, designérská, aranžérská činnost.
Reklamní činnost, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
webové portály, umělecko-řemeslné zpracování kovů, výroba, distribuce, prodej, pronájem
zvukových a zvukově-obrazových záznamů, poskytování technických služeb, provozování
kulturních a jiných akcí a řada dalších činností.
SEKA – zednictví
Ing. Bc. Josef Štola č. 43: Poradenská činnost, oceňování majetku, prodej nemovitostí.
Ing. Hana Stärzová č. 300: Zprostředkování obchodu a služeb.
Ing. Ivan Tomášek č. 327: Činnost organizačního a ekonomického poradce.
L.J.G. s.r.o. – Mag. Christoph Lagler, Hagenbrunn: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a
prodej.
Vítězslav Kazdera č. 10 : Přípravné práce pro stavby.
IB-MET s.r.o.: Nakládání s odpady.
Jana Hamzová č. 270 - Zasílatelství a zastupování v celním řízení.
René Dokulil č. 247: Vyučování v oboru umění.
František a Jiřina Peřinkovi č. 257: Ubytovací služby.
Helena Pobišová č. 111: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Alois Krejčí č. 247: Práce s motorovou pilou.
Eva Kloudová č. 19: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.
Milan Knikner č. 279: Desinfekce a deratizace.
Radek Pavlík č. 310: Zprostředkování obchodu a služeb.
Vladimír Svoboda č. 256: Malířství, natěračství, lakýrnictví.
Karel Neužil č. 117: Montáž těsnění, opravy elektrických strojů a přístrojů a telekomunikačních
zařízení.
Pavel Kamarád č. 324: Zednictví.
Jiří Hřebeský č. 274 - Truhlářství a podlahářství.
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FORTUN, spol. s.r.o. č.p. 120 – Petr Salát: Zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací
služby, provozování kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních akcí aj.
Roman Vodica č.360: Zprostředkování obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost,
zpracování odborných studií a posudků, pořádání kurzů a školení, lektorská činnost.
ZPOS spol. s.r.o. – Petr Salát: Silniční motorová doprava vozidly do hmotnosti 3,5 t, hostinská
činnost, opravy silničních vozidel.
Podle informací zveřejněných na internetu je v Hlubokých Mašůvkách celkem 21 firem, 30
osob z obchodního rejstříku a 148 živností.
Výše uvedený seznam není úplný, protože některé údaje podléhají ochraně a nejsou veřejně
přístupné.
6. Členská schůze Jednoty
V pátek 27. března v 18 hodin se na Obecním úřadu konala členská schůze Jednoty,
spotřebního družstva Moravský Krumlov.
Předsedkyně členského výboru Marie Radnická přečetla zprávu předsednictva
spotřebního družstva, v níž bylo konstatováno, že se v roce 2014 po dvou letech rostoucích
výkonů nepodařilo udržet maloobchodní obrat prodejen a bylo dosaženo obratu 746,9 mil. Kč,
což je 99,1% v porovnání s rokem 2013 a horší výsledek o 6,7 mil. Kč. Pokles tržeb byl částečně
způsoben výpadky tržeb při zavádění pokladního systému na prodejnách a také stále se
rozšiřující konkurencí, zejména vietnamských obchodníků.
Počet prodejen se nezměnil, zůstal i nadále 120. Na investice bylo vynaloženo celkem
38,1 mil. Kč, což je o 18,3 mil. více než v předešlém roce. Největší část směřovala do výstavby
nové prodejny v Tasovicích (13,1 mil. Kč) a rekonstrukce prodejny v Hrušovanech (2,5 mil.
Kč). Na přímý nákup strojů a zařízení bylo vydáno 5,3 mil. Kč.
Veškeré činnosti družstva byly zajišťovány v průměru s 348,9 pracovníky, průměrná
mzda činila 17 018 Kč, proti uplynulému roku se zvýšila o 724 Kč na pracovníka a měsíc.
V hospodaření za rok 2014 vykázalo družstvo zisk ve výši 3,6 mil. Kč, což bylo o 398
tis. Kč více než v roce 2013.
Počet členů členské základny činil k 1. lednu 2014 celkem 10 452 členů, v průběhu roku
zaniklo členství u 215 členů (úmrtí nebo vystoupení členů), takže počet členské základny k 31.
prosinci 2014 činil 10 237.
Pro členy je výhodný nákup na čipové karty, při dosažení hodnoty 5000 bodů (5 000
Kč) lze uplatnit slevu ve výši 50 Kč při dalším nákupu. V roce 2014 vyplatilo družstvo na
bonusech celkem 2 183 021 Kč.
Ve prospěch členské základny pracovalo koncem roku 2014 celkem 88 místních
členských základen řízených 264 funkcionáři.
V Hlubokých Mašůvkách má členská základna celkem 103 členy, předsedkyní
členského výboru je Marie Radnická.
Pokladní Jitka Slonková podala zprávu o hospodaření. Členský výbor Hluboké
Mašůvky má k dispozici na činnost 3 936,50 Kč na účtu a 250 Kč hotovost v pokladně.
Členské schůze se zúčastnilo 12 členů. Delegátkou na shromáždění v Hostěradicích byla
zvolena předsedkyně Marie Radnická.
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7. Nařízení o značení původu masa
Od 1. dubna začalo platit nové nařízení Evropské unie o značení původu masa.
Spotřebitelé mají informace o původu všech druhů masa, které se prodává v obchodech. Na
etiketách musí být uvedeno, kde bylo zvíře chováno, v které zemi bylo poraženo a kde
zpracováno. Tato povinnost se týká čerstvého, chlazeného i mraženého masa.
U masných výrobků (salámy, šunky, paštiky aj.) musí být uvedeno jaké množství a
kterého druhu masa výrobek obsahuje a další suroviny použité k výrobě.
8. Prodejní trhy v Kravsku
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 bývala stále vysoká. V letošním
roce prodejní trhy v Kravsku skončily a byly převedeny do Olbramkostela.
9. Předváděcí akce
V minulých letech se každoročně konaly zájezdy s předváděním různých výrobků,
několik akcí bývalo pořádáno i v naší obci. Za účast byly předávány různé dárky. Šlo často o
nabídku předražených výrobků a k jejich zakoupení byli účastníci často nuceni. O těchto
nekalých praktikách byl dokonce natočen dokument s názvem „Šmejdi“ vysílaný televizí a ve
větší míře se o ně začala zajímat Česká obchodní inspekce, která pořadatelům za porušování
zákonů ukládala značné pokuty. Ani to však některé firmy neodradilo. Protože se ale ve velké
míře zvýšila informovanost občanů a zpřísnily se vyhlášky na ochranu spotřebitelů, začalo akcí
postupně ubývat, takže v letošním roce již naši občané prostřednictvím doručovatelek České
pošty neobdrželi žádnou pozvánku na zájezd nebo na předváděcí akci pořádanou v obci.
10. Přerušení dodávky elektřiny
Od měsíce července do konce září byla prováděna výměna stožárů a vedení vysokého
napětí přívodu do naší obce. Z těchto důvodů byla jedenkrát až dvakrát týdně po celé uvedené
období přerušena v době od 7,30 do 16,30 hodin dodávka elektrické energie.
Protože bez elektrické energie nefungují počítače, internet, elektrické pokladny,
nemohly být prováděny žádné úkony vyžadující připojení na el. síť. V uvedenou dobu
pracovala Pošta pouze v omezeném režimu, prodejna Jednoty byla zcela uzavřena, v září byla
v tyto dny mimo provoz také školní jídelna.
K dalšímu přerušení dodávky elektřiny došlo dvakrát v měsíci říjnu, ale pouze v části
obce napájené trafostanicí na Nivách. Tím byla dokončena rekonstrukce elektrického vedení
přívodu do naší obce a výměna dosavadních stožárů (sloupů) za betonové.
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