IV. ZEMĚDĚLSTVÍ - LESNICTVÍ
A. ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky
Vlastníkem Zemědělského družstva Hluboké Mašůvky je 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.
Menší část pozemků katastru zdejší obce obhospodařuje Agro Jevišovice.
V roce 2014 pěstovalo družstvo tyto plodiny:
(Porovnání hektarových výnosů za uplynulé čtyři roky)
Plodina
Řepka
Pšenice
Ječmen
Slunečnice
Kukuřice

výměra
235 ha
370 ha
90 ha
142 ha
100 ha

hektar. výnos v r. 2014
3,9 t
5,4 t
4,5 t
2,7 t
10,7 t

v r. 2013
3,8 t
7,4 t
5,8 t
2,1 t
5,2 t

v r.2012 v r. 2011
2,26 t
2,66 t
2,26 t
5,57 t
3,27 t
5,46 t
2,05 t
2,49 t
4,85 t
8,32 t

Jak je patrno z uvedeného přehledu, letošní hektarové výnosy byly dobré, rekordní
výnos byl zaznamenán u kukuřice.
Pro sklizeň má ZD Hluboké Mašůvky tři vlastní kombajny: New Holland Integrale C 627, New
Holland Integrale C 627 a v loňském roce nově zakoupený kombajn New Holland CX 8080.
Sláma z části pozemků byla slisována do balíků a prodána, část byla ponechána na pozemcích.
Zemědělci hodnotí letošní rok jako složitý. V první polovině bylo nezvykle sucho – za období
listopadu do dubna spadlo pouhých 75 mm srážek. Naopak v září spadlo 230 mm, proto byly
problémy se setím ozimů a také se sklizní slunečnice a kukuřice.
Živočišná výroba:
Objekty Zemědělského družstva se využívají pro výkrm 900 ks prasat „ve službě“ (pro jiný
podnik).
Výstavba haly
V letošním roce došlo k podstatným změnám v areálu zemědělského střediska. Byly zbourány
dva nevyužívané objekty a zavezena silážní jáma. Na místě odstraněných budov byla postavena
hala, která bude sloužit jako míchárna hnojiv a sklad. Má rozměry 70 m x 20 m.
Družstvo zakoupilo nový manipulátor pro využití v provozu nové haly.
2. Ubývá chovů a zemědělské produkce
Struktura českého zemědělství se za posledních deset let značně změnila, a to
negativním směrem. Klesla živočišná výroba, především produkce drůbežího a vepřového
masa. Na stále menších plochách se pěstují brambory, cukrovka a pícniny, naopak roste
produkce řepky. Přibývá bioplynových stanic.
Průvodním jevem těchto změn bylo snižování počtu hospodářských zvířat a narůstající
dovoz potravin. S poklesem živočišné výroby souvisí snížení zaměstnanosti na venkově.
Za uplynulých deset roků se řepka z tehdejších 260 000 hektarů rozšířila až na
současných 418 tisíc hektarů. Naopak brambory klesly na dvě třetiny původní výměry a osevní

plochy pícnin na orné půdě klesly o 70 tisíc hektarů. V uvedeném období ubylo krav, drůbeže,
ale především prasat, jejich stavy klesly na polovinu.
Značným problémem je trvalý úbytek zemědělské půdy, které v posledních letech denně
ubývá v průměru patnáct hektarů.
Pozitivně je možno hodnotit rozsáhlé investice v krajině, protipovodňová a protierozní
opatření.
Počty zvířat v Jihomoravském kraji za uplynulých pět roků – podle údajů Českého statistického
úřadu:
Drůbež
Prasata
Skot

2009
4 376 701
277 710
68 528

2010
4 056 683
266 387
59 524

2011
2 511 448
162 176
59 276

2012
2 868 033
187 825
58 908

2013
2 801 700
166 669
58 841

Jak je patrno z uvedeného přehledu, za uplynulé období ubyla třetina drůbeže a dvě třetiny
prasat.
3. Úroda ovoce
Letošní rok se příliš nevydařil. Velmi slabá byla úroda meruněk, což se projevilo také
jejich vyšší cenou. U jablek byla úroda odlišná podle regionů, ale rovněž slabší. V obchodech
bylo jablek dostatek, protože byla dovážena především z Polska.
Vinaři očekávali slunečné počasí koncem léta, které by zvýšilo cukernatost hroznů.
Vytrvalé lijáky v měsíci září ale způsobily, že hrozny začaly hnít, a proto musela být jejich
sklizeň uspíšena. To se pochopitelně projevilo na kvalitě hroznů (menší cukernatost).
S nadějemi očekávali vinaři v prosinci nástup mrazivého počasí, aby mohli sklízet hrozny pro
výrobu „ledového vína“. Ale ani tomu počasí nepřálo, protože teplota do konce prosince
neklesla na potřebných alespoň -8°C.
V naší obci se výrobou vína pro osobní spotřebu zabývá Josef Illek. Vlastní prostorný
sklep (u silnice vedle domu č. 11), který býval součástí prodejny Františka Peřinky. Nakupuje
hroznovou šťávu, z níž získává kvalitní víno, nejčastěji odrůdy Veltlín a Ryzlink.
Neúroda ovoce se projevila také v pálenicích. Zatímco díky loňské nadúrodě meruněk,
švestek i jablek ukončily některé pálenice sezónu 2013/2014 až v měsíci březnu 2014, letošní
sezóna byla značně podprůměrná.
4. Včelaři
V letošním roce byla velmi dobrá jarní snůška, kdy se velmi brzy – již v dubnu –
medovalo z květů stromů a řepky olejné, které se seje stále víc. Je otázkou, zda je to z hlediska
ekologie dobré, ale pro včelaře je to určitě výhodné. Letní a podzimní snůška byla v porovnání
s minulým rokem slabší. Celková snůška medu byla v naší obci 2 610 kg..
S ohledem na nemoc zanechal včelaření František Slonek, včelstva prodal po 1800 Kč.
Je předpoklad, že se po uzdravení k chovu včel opět vrátí, protože jeho včelín stojí od roku
1947 a byla by škoda, kdyby zůstal nevyužitý. Počty včelstev výrazně rozšířil Vojtěch Bořil, a
to z loňských 39 až na letošních 84.
Včelaři v naší obci:
Bořil Vojtěch
84 včelstev
Tomková Miroslava
28 včelstev
Jiří Vystrčil
15 včelstev

Tondl Jiří
8 včelstev
Sedláček Pavel
8 včelstev
Krula Jaroslav ml.
7 včelstev
Celkem místní včelaři chovali 150 včelstev, což bylo o 15 více než v minulém roce.
Důvěrníkem včelařů je Jiří Vystrčil. Podle jeho informací se cena medu mírně navýšila,
byla v rozmezí od 90 Kč až po 120 Kč za kilogram. O med u včelařů byl stále zájem. Během
roku bylo provedeno povinné ošetření včel gabonem a varidolem, léčení se zatím jeví jako
účinné.
Podobně jako v jiných regionech Česka potýkalo se i Znojemsko s nebývale velkými
úhyny včelstev, které způsobila varoáza. Rozšíření způsobila podle včelařů mírná zima i teplý
podzim, kdy byl ve včelstvech stále včelí plod, na kterém se nemoc šíří.
5. 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 500 Kč, a to členové ve věku 16 až 63
roků
Poplatky:
Členská známka Povolenka mimopstruhová - pstruhová
Brigády
Děti 8 – 15 let:
200 Kč
300 Kč
300 Kč
0
Mládež 16 – 18 let 350 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
Dospělí
400 Kč
950 Kč
1 000 Kč
500 Kč
Povolenka denní 150 Kč, týdenní 400 Kč, měsíční 650 Kč, celorepubliková 3 150 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 po zaplacení příslušného
poplatku na soukromém rybníku v Plenkovicích u Havlínova mlýna.
6. Myslivecké sdružení HÁJEK
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky má pronajatou honitbu od Honebního
společenstva Hluboké Mašůvky. Starostou je Josef Havlík z Mramotic, místostarostou Václav
Bořil, členem výboru Pavel Hellman. Roční nájemné polní honitby je 4 000 Kč. Myslivecké
sdružení má také v pronájmu 80 ha lesní honitby od Lesů ČR za nájemné 8 381 Kč.
Ze získaného nájmu přispělo Honební společenstvo na besedu s důchodci 1 150 Kč.
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky mělo koncem roku 2014 celkem jedenáct
členů a dva členy čestné.
7. Hon
V sobotu 8. 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. Před nástupem k zahájení honu se
dostavili dva členové Policie ČR, kteří provedli u namátkou vybraných účastníků honu
dechovou zkoušku na alkohol. Kontrola dopadla bez závad, takže v 9 hodin všichni honci a
střelci 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 24 střelců se 4 loveckými psy a 4 honci.
Výsledek honu byl slabý, protože několik dní před honem nezjištěný vandal urazil zámek u
odchovny bažantů a ty vypustil. Stali se kořistí škodné. Na honu tak bylo sloveno jen 8 bažantů,
5 zajíců a 1 liška.
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.
8. Odlov zvěře v roce 2014:
V roce 2014 bylo v revíru MS Hájek sloveno:
zvěř vysoká:
laň
zvěř srnčí:
srnec
srna
zvěř černá:
sele + lončák
zvěř drobná:
bažant kohout
zajíc polní
zvěř škodná:
liška obecná

- 1 ks
- 6 ks
- 2 ks
- 23 ks
- 8 ks
- 5 ks
- 9 ks

Očkování psů
21. března provedl veterinář MVDr. František Dvořák z Přímětic očkování psů proti
vzteklině, poplatek činil 120 Kč.
B. LESY
1. 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.
Ve zdejším revíru se každoročně těží cca 6000 m3 až 8 000 m3 dříví.
2. Těžba v obecních lesích
Výměra obecních lesů je 20,9 ha. Obec vede pořadník zájemců o dříví, o jehož nákup
je stále značný zájem. Vzhledem k vysokým cenám elektrické energie a plynu je vytápění domů
dřevem podstatně levnější.
Protože vichřice poničila lesní porosty, byla těžba v letošním roce vyšší než obvykle a všichni
žadatelé o dříví byli uspokojeni.
Těžbu prováděli pracovníci obce především v lokalitě akce „Revitalizace údolní nivy
Plenkovického potoka“ a dále v lokalitě před samotou Hlavatův mlýn. Bylo vytěženo celkem
32 vleček po 8 prm, za což obec získala 128 500 Kč.

