IV. ZEMĚDĚLSTVÍ - LESNICTVÍ
1. Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky
Od roku 2008 je vlastníkem Zemědělského družstva Hluboké Mašůvky společnost
AGRO 2000. Jejím předsedou je Ing. Radek Kružík, místopředsedou Lubomír Krejčí, ředitelem
ZD Hluboké Mašůvky je Ing. Pavel Nedvědický, vedoucím výroby je Karel Kamarád.
V družstvu je zaměstnáno celkem 10 pracovníků.
ZD Hluboké Mašůvky má v pronájmu většinu pozemků zdejšího katastru, další
pozemky v katastru obcí Plenkovice, Kravsko, Přímětice, Únanov, Rudlice a Plaveč.
Malou část pozemků katastru zdejší obce obhospodařuje Agro Jevišovice.
V roce 2013 pěstovalo družstvo tyto plodiny:
Plodina
výměra
hektarový výnos v r. 2013
Řepka
221 ha
3,8 t
Pšenice
384 ha
7,4 t
Ječmen
101 ha
5,8 t
Slunečnice
131 ha
2,1 t
Kukuřice
110 ha
5,2 t

v r. 2012
2,26 t
2,26 t
3,27 t
2,05 t
4,85 t

v r.2011
2,66 t
5,57 t
5,46 t
2,49 t
8,32 t

Jak je patrno z uvedeného přehledu, zatím co rok 2012 patřil hektarovými výnosy
obilovin k nejhorším za uplynulých dvacet až třicet roků, letošní úroda byla nadprůměrná,
zvláště hektarový výnos pšenice byl rekordní.
Pro sklizeň má ZD Hluboké Mašůvky tři vlastní kombajny: New Holland Integrale C 627, New
Holland Integrale C 627 a v letošním roce nově zakoupený za cenu téměř 8 mil. Kč kombajn
New Holland CX 8080.
Pro polní práce má družstvo tyto další stroje: 9 traktorů, 2 nákladní automobily, 7 vleků, 2
pluhy, 1 kompaktor (pro přípravu půdy, kypření, srovnávání), 2 diskové brány, 2 smyky, 2
postřikovače, 1 diskový secí stroj s pasivní přípravou půdy, adaptér na sklízecí mlátičky,
adaptér na sklizeň kukuřice zn. Sanmaster, adaptér na sklizeň kukuřice zn. Gerinhofe, 1
svinovací lis Krone, 2 čelní nakladače – JCB, hon UN 053, v letošním roce zakoupený kypřič
Hosch a secí stroj Kuhn na přesný výsev kukuřice a slunečnice.
Pro osobní dopravu využívají pracovníci družstva 4 osobní automobily.
Dvě stáje na zemědělském středisku pronajímá družstvo pro výkrm prasat.
2. Osevních ploch ubývá
Jak dokazují následující údaje, osevní plochy v České republice se stále zmenšují. Jejich
rozloha byla od roku 1920:
Rok 1920
3 613 780 ha
Rok 1980
3 317 831 ha
Rok 1930
3 835 835 ha
Rok 1990
3 270 963
Rok 1950
3 427 017 ha
Rok 2000
3 020 564 ha
Rok 1960
3 383 160 ha
Rok 2013
2 476 922 ha
Rok 1970
3 342 572 ha
Za uplynulá dvě desetiletí ubylo téměř 700 tisíc hektarů zemědělské půdy.
Z perspektivního hlediska je to nenahraditelná ztráta, protože už v budoucnu nemůže být
využita pro zemědělskou výrobu – chov dobytka nebo produkci plodin. Zemědělskou půdou se
nešetří, staví se na ní nové silnice, nákupní centra, velkosklady, nájemní domy a rodinné
domky, často i honosná sídla movitých majitelů.

Zatím co v minulosti se pro výstavbu musely nejdřív využít proluky a neplodná půda,
teprve po jejich vyčerpání se povolovala výstavba na zemědělských pozemcích. Takový byl
postup i v naší obci, kdy naši předkové stavěli domy nejdříve na svažitých a pro zemědělské
využití nevhodných plochách, při rozmachu zájmu o nové domy ve 30. a 40. letech 20. století
vzniklo nové sídliště na Brunnerově kopci, kde předtím byla většinou jen pastvina. Od 60. let
se začala pro stavbu zabírat půda v jižní části obce kolem silnice a během uplynulých asi 25
roků postupně vyrostlo nové sídliště v lokalitě Nivy, kde zmizely desítky hektarů nejúrodnější
půdy, jaká v katastru Hlubokých Mašůvek byla. Postupně roste i náročnost zájemců o výstavbu
rodinných domů, v minulosti bývala běžná výměra parcely kolem 400m2, současné stavební
parcely např. Na Nivě mají rozlohu kolem 1000 m2. A protože jsou v této lokalitě stavební
místa již téměř vyčerpána, bude stát před zastupitelstvem obce v brzké době úkol najít vhodnou
lokalitu pro další výstavbu a tím rozvoj naší obce. Několik stavebních parcel by mohlo být
v návaznosti na domy č.p. 41 a č.p. 206 u „rudlické“ silnice, několik na úpatí Plenkovického
kopce za domem č.p. 199 a dalšími, několik na pozemcích vedle školy.Vhodným místem pro
sídelní rozvoj obce by byly pozemky jižně od trati Nivy směrem k „plenkovické“ silnici, ale
tyto pozemky jsou již v katastru obce Plenkovice.
3. Produkce obilovin v uplynulých letech:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Pšenice
4 631 502
4 358 073
4 161 553
4 913 048
3 518 896
4 440 271_-odhady

Žito
209 787
178 070
118 233
118 456
146 962
166 861

Ječmen
2 243 865
2 003 032
1 584 456
1 813 679
1 616 476
1 567 414

Oves
155868
165 993
138 224
164 248
171 976
144 997

Řepka
1 048 943 tun
1 128 119 tun
1 042 418 tun
1 046 071 tun
1 109 137 tun
1 312 919-odhady

4. Žňové práce
Vzhledem k dlouhé zimě a chladnějšímu jarnímu počasí dozrávalo letos obilí asi
s dvoutýdenním zpožděním. V naší obci začala sklizeň řepky po 20. červenci, následovala
sklizeň pšenice a ječmene.
Sklizňové práce – kombajnový výmlat obilí i lisování a odvoz slámy – probíhaly díky
slunečnému a suchému počasí bez přerušení a tedy rychle. Pokos obilovin ukončilo ZD
Hluboké Mašůvky 8. srpna. Při sklizni byly nasazeny tři vlastní kombajny, a to dva dosavadní
a také nový kombajn New Holland CX 8080, který družstvo zakoupilo v letošním roce.
5. Letošní úroda
Vzhledem k dostatku srážek v jarním období předpokládali zemědělci nadprůměrné
výnosy obilovin. V době, kdy obilí dozrávalo, nastalo dlouhé období beze srážek – za červenec
napršelo pouhých 10 mm – takže klasy začaly zasychat. Přesto byla sklizeň obilí nadprůměrná,
v našem katastru byl dosažen dokonce rekordní hektarový výnos pšenice, a to 7,4 t.
Celostátní průměrný hektarový výnos činil: pšenice ozimá – 5,91 t, pšenice jarní – 4,80
t, ječmen ozimý – 4,60 t, ječmen jarní – 4,85 t, žito – 4,99 t, oves – 3,74 t, řepka – 3,48 t.
Nedostatek srážek se projevil slabšími výnosy slunečnice a kukuřice.
Úroda raných brambor – i když se vyorávaly proti dřívějším rokům později – byla dobrá.
Naopak výnosy poloraných a pozdních brambor byly značně podprůměrné. Kvůli výpadku
sklizně se proti loňsku podstatně zvýšily ceny brambor, byly 12 Kč až 15 Kč za 1 kg.
U ovoce byla nadprůměrná úroda meruněk (po loňské nejslabší úrodě za řadu let) a
jablek, průměrná byla úroda třešní.

6. Domácích zabijaček ubývá
Počty chovaných prasat se snižují nejen u zemědělských podniků, což má za následek,
že ve výrobě masa není naše republika soběstačná.
Trvale se snižuje také množství prasat u drobných chovatelů, kde jsou spíše už jen
výjimkou. Proto výrazně klesl i počet domácích porážek. Pokud si chtějí lidé připravit
zabijačkové dobroty, zpravidla zakoupí vykrmené prase.
7.
Palírny měly pilno
Protože v posledních letech nebyl zájem o výkup třešní, ze stromů kolem silnic se ani
nesklízely a spadly. Pěstitelé ovoce využili třešně ke zpracování na třešňovici. Již od poloviny
července zahájily pálenice provoz a zpracovávaly třešňový kvas. Z deseti až dvanácti litrů
kvasu byl vypálen litr třešňovice. Ceny za pálení zůstaly stejné jako v minulém roce, za jeden
litr absolutního alkoholu to bylo kolem 250 Kč, takže za 50% až 54% destilát se cena v různých
pálenicích pohybovala kolem 125 – 140 Kč.
V okolí byly využívány především pálenice ve Znojmě, v Trstěnicích, v Kyjovicích,
v Citonicích a v Kravsku.
V srpnu zahájili pálení kvasů už i z meruněk, kterých bylo v letošním roce velké
množství a byly kvalitní.
Palírna Jiřího Nováka ve Znojmě vychází vstříc i drobným pěstitelům ovoce, kteří
mohou jakékoliv množství třešní, meruněk, švestek nebo jablek přivézt do této pálenice, kde se
přidávají do velkých kádí, a pěstitel si pak vyzvedne vypálený destilát. Konečná cena za
vypálení 50% destilátu byla 132,50 Kč za litr.
8. Rybáři
Zájemci o rybaření z naší obce jsou členy místní organizace Moravského rybářského
svazu v Jevišovicích.
Rybaření není levnou záležitostí, kromě členské známky platí rybář povolenku a pokud
se nezúčastní brigád, musí zaplatit i finanční náhradu.
Poplatky:
Členská známka Povolenka mimopstruhová - pstruhová
Brigády
Děti 8 – 15 let:
200 Kč
250 Kč
300 Kč
0
Mládež 16 – 18 let 350 Kč
400 Kč
500 Kč
500 Kč
Dospělí
400 Kč
800 Kč
1 000 Kč
500 Kč
Povolenka denní 100 Kč, týdenní 300 Kč, měsíční 550 Kč, celorepubliková 2 900 Kč.
Někteří rybáři využívali možnost chytání ryb na rybníku v Kravsku, kde činil poplatek
za povolenku 1 000 Kč s možností ulovit 10 kusů ryb. Po ulovení 10 ryb možno zakoupit
povolenku novou. Zájemci o rybaření si mohli zakoupit také poloviční povolenku za 500 Kč
nebo jednodenní „hostenku“ za 150 Kč na ulovení jedné ryby. Sezóna trvá od 1. března do 30.
listopadu.
Příležitostní zájemci o rybaření mají možnost chytání ryb na soukromém rybníku
v Plenkovicích u Havlínova mlýna.
9. Rybářské závody
V sobotu 29. června se v Kravsku sešla třicítka účastníků třetího rybářského závodu.
V kategorii dospělých se na 1. místě umístil Jiří Dvořák st., který zvítězil počtem 1252 bodů, a
to s velkým náskokem před druhým závodníkem, který získal 480 bodů. Vítězi se podařilo
ulovit devět kaprů o váze cca 13 kg, největší vážil 2,4 kg.

10. Výlovy rybníků
Počátkem listopadu byl zahájen výlov největšího rybníku na Znojemsku, kterým je
Zámecký rybník v Jaroslavicích. Během výlovu, který trval celý týden, vylovili dva a půl tisíce
metráků ryb. Letošní rok hodnotili zástupci Rybníkářství Pohořelice, které jaroslavický rybník
spravuje, jako průměrný, ale ryby byly o něco menší než loni. Zima byla dlouhá, na jaře přišlo
mnoho srážek, v červnu bylo chladno, což mohlo ovlivnit přírůstky na váze ryb.
Ze soukromého rybníku Jejkal na Vranovsku bylo letos vyloveno necelých deset
metráků ryb.
Do naší obce v měsíci listopadu a prosinci přijížděl s nabídkou živých ryb pan Veselý
z Pohořelic. Cena ryb za 1 kg byla: kapr výběr - 90 Kč, kapr I. tř. – 80 Kč, tolstolobik – 58 Kč,
amur – 100 Kč, pstruh – 144 Kč/kg.
Současně prodával cibuli žlutou – 12 Kč/kg, cibuli červenou – 15 Kč/kg a čerstvá vejce.
11. Včelaři
Vzhledem k dlouhé zimě byla včelstva oslabena a navíc v době kvetení akátů bylo
deštivé počasí, takže včelaři očekávali, že výnosy medu budou v letošním roce nízké. Přesto
chovatelé včelstev v naší obci s celkovou produkcí 2 650 kg medu považují letošní rok za
úspěšný, nejlepších výsledků dosáhl František Slonek s produkcí 1 100 kg medu. Nejvíce
medovala řepka a akát.
Celkem místní včelaři chovali 135 včelstev.
Podle informace důvěrníka včelařů byla letošní místní produkce medu o 450 kg vyšší než
v loňském roce, i když počet včelstev se o šest snížil. Během roku bylo provedeno povinné
ošetření včel gabonem a varidolem.
Cena medu od včelařů byla v rozmezí 90 – 100 Kč/kg. Ačkoliv byla vyšší než
v obchodní síti, byl o med u včelařů značný zájem. V obchodech je většinou prodáván med
z dovozu, který se kvalitou nedá srovnávat s medem z domácí produkce.
12. Myslivost
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky má od Honebního společenstva Hluboké
Mašůvky pronajatou polní honitbu zdejšího katastru za roční nájem 2 000 Kč. Dále má
v pronájmu 80 ha lesní honitby, za nájemné 8 200 Kč.
Protože skončilo desetileté funkční období výboru, konala se dne 10. března v 10 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu valná hromada Honebního společenstva Hluboké
Mašůvky. Byla projednána zpráva o činnosti za uplynulé období, schváleny nové stanovy,
smlouva na pronájem honitby na další desetileté období a byla provedena volba orgánů
Honebního společenstva. Starostou byl opět zvolen Josef Havlík z Mramotic, místostarostou
Václav Bořil, členem výboru Pavel Hellman.
Ze získaného nájmu přispělo Honební společenstvo na dětský karneval částkou 456 Kč,
na Den dětí 400 Kč a na besedu s důchodci 1 200 Kč. Za nájem honitby bylo Lesům ČR
proplaceno 8 344 Kč.
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky mělo koncem roku 2013 celkem 13 členů.
Na výroční schůzi byl zvolen výbor v tomto složení:
předseda:
Václav Bořil
místopředseda: Josef Salát
hospodář:
Josef Havlík
pokladník:
Pavel Hellman
revizní komise: Josef Doležal
Marcel Sklenář
Josef Valášek
13. Hon

V sobotu 9. listopadu se konal hon na zajíce a bažanty. 0d 8 do 9 se účastníci honu
scházeli v Lázeňském hostinci, kde hospodář Josef Havlík provedl kontrolu náležitostí (zbrojní
průkaz, zbraň) a předal všem reflexní pásku na klobouk. V 9 hodin všichni nastoupili před
Lázeňským hostincem, kde předseda Václav Bořil všechny přivítal a hospodář Josef Havlík
sdělil potřebné pokyny k průběhu honu. Poté se rozešli do revíru.
Po 14. hodině nastoupili honci a střelci pod lipami na Mariánském náměstí k zakončení
honu. Hospodář zhodnotil jeho průběh – zúčastnilo se 31 střelců a 3 honci, sloveno bylo 36
bažantů, 6 zajíců a 1 liška. Poděkoval účastníkům za dobrý průběh honu, předal jim zvěř a
pozval všechny na poslední leč.
0d 18 hodin se v Lázeňském hostinci konala poslední leč, na kterou byli v obecním
zpravodaji a obecním rozhlasem pozváni členové Honebního společenstva a občané Hlubokých
Mašůvek. K přátelskému posezení a tanci při hudbě účastníci obdrželi zdarma myslivecký guláš
a řízek a mohli si zakoupit po 10 Kč losy na tombolu, v níž byl divočák, bažanti a zajíci.
Při poslední leči byl vyhlášen králem honu Tomáš Hanák (slovil osm bažantů), střelcem
srstnaté škodné Eduard Hauptman a nejlepším honcem František Bořil. Se všemi tradičními
zvyky byl Mgr. Miloslav Kroupa pasován na myslivce.
Druhý hon – jen s účastí členů místního sdružení – se konal jako obvykle o druhém
vánočním svátku 26. prosince.
Odlov zvěře v roce 2013:
V roce 2013 bylo v revíru MS Hájek sloveno:
zvěř vysoká:
laň
- 1 ks
zvěř srnčí:
srnec
- 6 ks
srna + srnče
- 7 ks
zvěř černá:
sele + lončák
- 21 ks
zvěř drobná:
bažant kohout (umělý odchov) - 42 ks
zajíc polní
- 6 ks
zvěř škodná – dravá:
liška obecná
- 11 ks
kuna skalní
- 6 ks
14. Lesy v katastru obce
Z celkové katastrální výměry Hlubokých Mašůvek 1280 ha zabírají lesy 669 ha, což je
asi 52% celkové rozlohy katastru obce. Dohled na těžbu a výsadbu v lesích zdejšího katastru
provádí revírník Vladimír Sladký. Zájemcům vydává v omezeném množství povolení na
drobnou těžbu dříví.
Naši občané často vidí projíždět obcí nákladní vozidla naložená mohutnými kmeny
stromů, které jsou pravděpodobně vyváženy do zahraničí. Při návštěvě lesa se těžko smiřují s
tím, jak jsou mýceny celé bloky lesa, těžkou technikou nejen poškozeny lesní cesty, ale zničeno
i podhoubí.
Ve zdejším revíru se každoročně těží cca 6000 m3 dříví, letos to bylo 8 000 m3.
Výměra obecních lesů je 20,9 ha. V letošním roce bylo provedeno čištění lesního
porostu na Kalvárii. Z obecních lesů bylo vytěženo cca 140 m3 dříví, většinou měkkého, které
bylo prodáváno po 500 Kč za ložený m3 (prm). Vzhledem ke vzrůstajícím cenám elektrické
energie a plynu je vytápění domů dřevem podstatně levnější. Proto je o dříví mezi občany
značný zájem, někteří zájemci ani nebyli uspokojeni.

