IV. ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky
Od roku 2008 je novým vlastníkem dřívějšího družstva, které vlastnilo několik
akcionářů, společnost AGRO 2000. Jejím předsedou je Ing. Radek Kružík, místopředsedou
Lubomír Krejčí, ředitelem Zemědělského družstva Hluboké Mašůvky je Ing. Pavel
Nedvědický, který je zmocněn jednat jménem družstva. Vedoucím výroby je Karel Kamarád.
V družstvu je zaměstnáno celkem 11 pracovníků.
Jsou to: Ing. Pavel Nedvědický
výkonný ředitel ZD
Karel Kamarád
vedoucí výroby
Lenka Bořilová
účetní
Dále pracuje jako traktorista – opravář:
Josef Brázda
Lubomír Hasman
Pavel Hellman
Jan Stehlík
Vlastimil Amerling
Vladislav Jordán
Jiří Svoboda st.
Jiří Svoboda ml.
V roce 2010 pěstovalo družstvo tyto plodiny:
Plodina
výměra ha
hektarový výnos
výkupní cena
Ječmen
38
2,7 t
4 400 Kč/t
Pšenice
440
4,7 t
4 500 Kč/t
Slunečnice
193
2,1 t
7 000 Kč/t
Kukuřice
90
6,1 t
4 700 Kč/t
Řepka
165
3,2 t
8 100 Kč/t
Sklizeň byla provedena vlastními kombajny New Holland. Žňové práce byly zahájeny 19.
července a byly ukončeny sklizní kukuřice až 14. prosince.
Problémem letošní sklizně byly mimořádně vysoké dešťové srážky a s tím související
zamokření pozemků.
V živočišné produkci provozuje ZD Hluboké Mašůvky dvě stáje s výkrmem prasat ve
službě pro cizí organizace.
Zemědělské družstvo má pronajatý majetek od 134 vlastníků v hodnotě 8 061 000 Kč,
za jeho nájem platí ročně 1% z majetku.
Problémem českého zemědělství byly nižší dotace proti původním zemím Evropské
unie a také snižování podílu živočišné výroby a s tím související přetlak krmného obilí.
2. Letošní úroda
Dostatek srážek v jarních měsících dával předpoklad, že letošní úroda bude velmi dobrá.
Přílišné množství srážek, rozložených dokonce do dlouhého období, měl…..
Rekordní mrazy v zimě, jarní vytrvalé deště, tropická vedra a následný masivní útok
chorob (peronospora a oidium) se negativně projevily na úrodě vinných hroznů.
Nepříznivé vlivy počasí se projevily také u ovoce, nejprve kvůli dešťům nemohly včely
opylovat květy, kvůli dešťům nemohly být stromy včas ošetřeny postřiky, potom začalo ovoce
hnít. Nižší úroda třešní se projevila zvýšením výkupních cen, které byly ještě počátkem
července 45 Kč až 50 Kč za kilogram. Nejnižší za posledních deset roků byla i úroda meruněk,
jejichž výkupní cena byla kolem 30 Kč/kg.
Podle prognózy měla být nižší také sklizeň obilí - nejdříve povodně, potom vedra.
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Po špatných zkušenostech zemědělců z posledních let, kdy cena obilí klesala, snížila se
letos výměra obilných polí o 4,5% a činila 1,46 milionů hektarů. Luskovinami bylo oseto 31
000 ha, což je o 2 000 ha více než loni. Stejný nárůst nastal také u okopanin, které se pěstují na
84 000 ha. Meziročně mírně vzrostla také plocha olejnin na 490 000 hektarů.
Úroda zeleniny byla letos velice ohrožena slimáky. Deštivé počasí způsobilo jejich
razantní přemnožení, v nočních hodinách slimáci ve velkém požírali okurky, rajčata, kedlubny,
zelí, brambory, hrách. Velkopěstitelé větší problémy neměli, protože úrodu chránili
chemickými přípravky. Drobnopěstitelům, kteří spoléhali jen na sběr slimáků, ale způsobili
značné ztráty.
Vlhko a noční chlad nepříznivě ovlivnily také úrodu okurek, někteří pěstitelé je dokonce
vysazovali dvakrát, ale přesto byla sklizeň podprůměrná.
Vlivem množství srážek narostly dobře jetele a trávy, ale značné problémy byly se
sušením, některé posečené plochy dokonce shnily.
Deštivé jarní počasí zkazilo sezónu také včelařům, kteří ji považují za nejhorší
v posledních deseti až dvaceti letech. Deštivé počasí bránilo včelám létat do polí a lesů v době,
kdy kvetla řepka a akát (ten navíc kvetl letos méně), takže včelaři přišli o hlavní snůšku roku.
(Příloha 40)
3. Sklizeň ovoce
Důsledky slabé úrody ovoce pocítili v letošním roce také v pěstitelských pálenicích,
v nichž se vypálila necelá polovina destilátů než v minulých letech.
Surovinou pro pěstitelské pálení může být podle zákona pouze ovoce, které si zákazník
vypěstoval na vlastních pozemcích.
Sklizeň meruněk, z nichž pěstitelé pálí tradiční meruňkovici, byla velmi špatná, vydatné
deště v době květu a nižší teploty způsobily masivní napadení ovocných stromů moniliovým
úžehem. Málo se urodilo i třešní a višní, také úroda broskví, švestek, jablek a hrušek byla nižší
než obvykle.
Podobná byla i situace se sklizní hroznů. První část roku byla rekordně mrazivá, další
období extrémně deštivé, v létě se střídalo sucho a vedro. Výnosy hroznů byly značně rozdílné
podle regionů, ale i mezi různými odrůdami. Někde udávají pouze poloviční výnosy proti
průměrným sklizním.
(Příloha 33-35)
4. Žňové práce na Znojemsku
Díky velmi teplému počasí začaly žně na Znojemsku proti původním předpokladům asi
o deset dní dříve (proti minulým rokům ovšem značně později). Kolem 10. července začali se
sklizní ozimého ječmene na Hrušovansku, po 16. červenci začala sklizeň řepky ozimé.
V letošním roce se na Znojemsku pěstuje ozimý ječmen na 1 600 ha, pšenice ozimá na
35 000 ha, pšenice jarní na 1 000 ha.
ZD Hluboké Mašůvky zahájilo sklizeň řepky ozimé 19. července.
Vlivem nepříznivých klimatických podmínek – časté deště – skončily letošní žně až se
čtrnáctidenním zpožděním.
Výnosy byly značně rozdílné. V oblasti kolem Těšetic a Miroslavi byly hektarové
výnosy až 6,8 t, naopak na Hrušovansku a Vranovsku pouze v rozmezí 4,2 t – 4,5 t.
Dosažené výnosy na Znojemsku:
Pšenice ozimá
34 945 ha
výnos: 5,49 t/ha
Pšenice jarní
1 035 ha
4,75 t/ha
Ječmen ozimý
1 650 ha
3,94 t/ha
Ječmen jarní
9 580 ha
3,74 t/ha
Žito
125 ha
4,10 t/ha
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Oves
Řepka

219 ha
3,40 t/ha
9 876 ha
3,17 t/ha
Stejně jako dosažené hektarové výnosy byly značně rozdílné, bylo tomu tak také
s kvalitou sklizeného obilí, ta byla odlišná od množství srážek. Ty byly v letošním roce značně
nadprůměrné – za prvních sedm měsíců napršelo na Znojemsku cca 400 mm, přitom celoroční
průměr se pohybuje v rozmezí 480 až 510 mm.
(Příloha 36-38)
5. Využití zemědělské půdy v r. 2009 v České republice
Plodina
plocha
výnos (tuna/hektar)
Obiloviny celkem
221 376
5,51
z toho pšenice ozimá
114 286
5,24
ječmen jarní
48 022
4,17
kukuřice na zrno
39 885
8,63
ostatní
19 138
Luskoviny
5 976
2,52
Brambory
1 532
25,96
Cukrovka
4 855
57,75
Řepka
30 727
3,14
Vinice
14 916
4,29
Ostatní
60 320

sklizeň (v tunách)
1 120 157
559 298
200 035
344 324
76 500
15 050
39 775
280 380
96 359
63 988
657 002

6. Domácích zabíjaček ubývá
Doby, kdy na venkově snad v každém domku chovali prase pro domácí zabijačku, jsou
už dávno minulostí. Čerstvé maso i všechny produkty ze zabijačky jsou nyní běžně k dostání
ve vlastních prodejnách, které mají jatka ve městech, ale také v supermarketech. I když kvalita
výrobků se těm z domácí zabijačky málokdy vyrovná, lidé volí pohodlnější a snazší způsob,
jak zabijačkové pochoutky získat.
Chov prasat je náročný nejen na peníze, ale i na čas, proto také v naší obci chovají prase
už jen v několika domácnostech. Značně upadl i zájem zakoupit si ze zemědělského podniku
živé prase a provést domácí zabijačku.
Celkový počet prasat chovaných v České republice proti minulému roku, kdy jich bylo
288 805 kusů, mírně vzrostl na 290 210 kusů Počet prasat ve výkrmu (nad 50 kg) ale naopak
mírně poklesl ze 117 735 v r. 2009 na 114 310 kusů v letošním roce.
(Příloha 39)
7. Lesy v katastru obce
Dohled na těžbu a výsadbu v lesích zdejšího katastru provádí revírník Vladimír Sladký.
Vydává v omezeném množství povolení zájemcům (zdejším občanům i lidem z okolí)
povolenky na těžbu dříví.
V letošním roce se v lesích zdejšího katastru vytěžilo celkem 5 500 m³ dříví. Těžbu
prováděla firma Lesní závod Židlochovice, součást Lesů České republiky. Po těžkých vozidlech
a strojích zůstávají poničené lesní cesty.
Za dříví vytěžené z obecních lesů obec získala 48 770 Kč.
Letošní počasí – povodně a vichřice – způsobilo v naší republice značné škody na
lesních porostech.
(Příloha 40)
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8. Myslivost
Polní honitbu zdejšího katastru a 80 hektarů lesní honitby má v pronájmu Myslivecké
sdružení Hájek. Roční nájem za polní honitbu činí 2 000 Kč, za lesní honitbu 8 200 Kč.
Honitbu v lese vpravo od silnice z Hlub. Mašůvek do Bojanovic má pronajatou Luděk
Ludvík (hospodářem je Dr. Jurka z Mašovic), vlevo od silnice František Padrta z Plavče.
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky má 11 členů, předsedou je Václav Bořil
č. 278, hospodářem Josef Havlík z Mramotic
Výroční schůze potvrdila pro další období výbor v tomto složení:
předseda:
Václav Bořil
č. 278
místopředseda: Josef Salát
č. 246
hospodář:
Josef Havlík
Mramotice
pokladník:
Pavel Hellman
č. 212
revizní komise: Josef Doležal
č. 167
Marcel Sklenář Znojmo
Josef Valášek č. 238
Dalšími členy MS Hájek jsou:
Jaroslav Krula
č. 223
Josef Krula
č. 171
Libor Oliva
č. 109
Jiří Tondl
č. 198
Odlov zvěře v roce:
V roce 2010 bylo v revíru MS Hájek sloveno:
zvěř srnčí
- srnec
- srna + srnče
zvěř černá
- prase divoké
zvěř drobná - bažant kohout
- zajíc polní
zvěř škodná - liška obecná

8 ks
7 ks
6 ks
35 ks
19 ks
8 ks

9. Vakcinace lišek
Protože se již po několik roků nevyskytla vzteklina, nebyla již letos prováděna
vakcinace lišek proti vzteklině.
10. Hon
Za pěkného, teplého počasí s mírným větrem se v sobotu 6. listopadu konal hon. V 8,30
hod. se shromáždili jeho účastníci před budovou Lázeňského hostince. Přivítal je předseda MS
Hájek Václav Bořil, informace k průběhu honu sdělil hospodář Josef Havlík. Poté se 26 střelců
s šesti lovecky upotřebitelnými psy a 2 honci rozešli do revíru. Ve 13,30 hodin se u bažantnice
v Čížovkách konal výřad ulovené zvěře: 35 ks bažantů, 15 zajíců, 1 liška a 1 srna (zachytila se
do pletiva a musela být utracena). Bažanti byli předáni účastníkům honu (značná část je
věnovala do tomboly), všichni zajíci a srna byli ponecháni jako výhry do tomboly na
Hubertskou zábavu dne 13. listopadu.
Letos byli poprvé všichni účastníci honu označeni na klobouku nebo čepici reflexní
oranžovou páskou, aby byli lépe viditelní a tím byla snížena možnost případného postřelení.
V lesní honitbě se konal hon 18. prosince především za účasti střelců z Rakouska.
Společné posezení s pohoštěním, které zajistil Lázeňský hostinec, se konalo v sále kulturního
domu.
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26. prosince při společné procházce revírem byli sloveni čtyři zajíci.
(Příloha 41)
11. Nový obraz patrona myslivců
Na rozhraní lesního katastru Hlubokých Mašůvek a Bojanovic se u rybníku zvaného U
Huberta nachází v dřevěné skříňce malovaný obraz patrona myslivců sv. Huberta.
Členové mysliveckého sdružení VÝR Bojanovice dali obraz nově namalovat a v neděli
7. listopadu uspořádali v těchto místech setkání s odhalením tohoto nového obrazu.
V dobách na počátku 20. století se na tomto místě konávaly "hasičské výlety" - společná
setkání s hudbou a tancem - která organizovali hasiči z Bojanovic, ale také hasiči z Hlubokých
Mašůvek. Společné výlety do přírody bývaly tehdy častější, škola např. pořádala taková setkání
s hudbou v Borovičku "U Františka", ochotníci hráli např. divadlo ve "Vysekaném hájku".
12. Včelaři
V naší obci letos chovali včelaři celkem 122 včelstev (v minulém roce to bylo 121
včelstev). Touto užitečnou činností se zabývají tito občané:
Krula Jaroslav ml.
a Sedláček Pavel
21 včelstev (o 15 méně než v r. 2009)
Slonek František
23
(o 6 více než v r. 2009)
Svoboda František
21
(o 1 více než v r. 2009)
Tomková Miroslava
18
(o 4 více než v r. 2009)
Tondl Jiří
7
(o 1 více r. 2009))
Vodák Karel
15
(o 5 více než v r. 2009)
Jiří Vystrčil
17
(o 1 méně než v r. 2009)
Důvěrníkem včelařů je Jiří Vystrčil. Během roku bylo dvakrát provedeno povinné
přeléčení včelstev proti varoáze.
V České republice je 48 000 chovatelů včel a zhruba 460 000 včelstev. Roční produkce
medu se pohybuje kolem 6 100 tun.
Letošní sezona je považována celkovou snůškou medu za nejhorší v posledním
desetiletí, ale kvalita byla dobrá. Deštivé počasí bránilo bránilo včelám létat, proto bylo méně
řepkového a akátového medu. Větší byla snůška medu lesního. Cena se v letošním roce
vyšplhala až na 100 Kč za kilogram.
(Příloha 42)
13. Rybáři
Zájemci z Hlubokých Mašůvek o rybaření jsou členy místní organizace Moravského
rybářského svazu v Jevišovicích. Jsou to:
1. Bloudíček Miroslav
2. Bloudíčková Gabriela
3. Bořil František
4. Dohnal Kamil
5. Dohnal Karel
6. Dvořák Jiří
7. Dykast Radek
8 . Dykast Radomír
9. Hnilo Zdeněk
10. Jirásek Miloš
11. Jordánek Josef
12. Krejčí Jaromír st.
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13. Krejčí Tomáš
14. Krula Jaroslav ml.
15. Krula Josef
16. Řiháček Lukáš
17. Řiháček Oto st.
18. Řiháček Oto ml.
19. Řiháček Patrik
20. Semotamová Hana
21. Slonek Jaroslav st.
22. Slonek Jaroslav ml.
23. Szczurek Zdeněk
24. Ševčík Jaroslav
25. Tancer Ladislav
26. Tondl Jiří
27. Tůma Jan
28. Vodák Václav
29. Volinger Jiří
30. Volinger Jiří
31. Zahrádka Ladislav
Protože rybník v naší obci je již několik roků bez vody, zanešen bahnem a zarostlý
pleveli, uvažuje se o jeho předání do správy místním rybářům, kteří by provedli jeho vyčištění
a opětné napuštění.
14. Úspěch pěstitele ovoce Roberta Veselého
V sobotu 11. září se ve Znojmě na Masarykově náměstí předávaly ceny Produkt roku,
soutěže vyhlašované každoročně časopisem Receptář. V kategorii Nejkrásnější jablko byla
letos suverénně první odrůda James Grive, kterou do soutěže přihlásil náš občan Robert Veselý.
Je to velké uznání pro tohoto našeho pěstitele, který má vysázen sad mladých ovocných stromků
na pozemku za svým domem.
(Příloha 42)
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