2016 – IV. ZEMĚDĚLSTVÍ
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.
2. Plodiny pěstované ZD Hluboké Mašůvky
Výměra půdy: 940 ha
Plodina
Výměra
Řepka olejná
248,85 ha
Pšenice ozimá
486,71 ha
Ječmen jarní
3,46 ha
Slunečnice černá
112,92 ha
Kukuřice na zeleno
67,73 ha
Kukuřice na zrno
16,00 ha
Kostřava červená - semeno
8,95 ha
- seno – 60 balíků

Hektarový výnos
4,02 t
6,78 t
2,89 t
3,14 t
68,73 t
7,68 t
0,39 t
1,68 t

Porovnání hektarových výnosů v ZD Hluboké Mašůvky za minulých pět roků:
Plodina
hektar. výnos v r. 2016
Řepka
4,02 t
Pšenice
6,78 t
Ječmen
2,89 t
Slunečnice
3,14 t
Kukuřice na zrno
7,68 t

r. 2015 r. 2014 r. 2013
2,52t
3,9 t
3,8 t
5,98 t
5,4 t
7,4 t
6,26 t
4,5 t
5,8 t
2,46 t
2,7 t
2,1 t
10,7 t
5,2 t

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

Investice
V měsíci únoru zakoupilo Zemědělské družstvo novou cisternu pro postřiky, v měsíci květnu nový
traktor NEW HOLLAND T8 290 AC, firma HAIVA Tasovice provedlo rekonstrukci postsklizňové
linky na středisku v Plenkovicích. V měsíci červnu zajistilo družstvo vlastními náklady opravu cesty
(nový asfaltový povrch) k zemědělskému středisku (od křižovatky k čistírně až po hnojiště u střediska).
Tuto cestu má družstvo pronajatou od Obce Hluboké Mašůvky. V měsíci srpnu byl zakoupen nový secí
stroj HORSCH FOCUS 6 AD.
Nové stroje byly pořízeny pomoci úvěrů a dotací.
Nájem za pronajaté pozemky
V letošním roce zvýšilo družstvo nájem za pozemky pronajaté od vlastníků, kterým také hradí poplatky
daně z pozemků.
Trvale má družstvo zájem o nákup pozemků, na kterých hospodaří.

3. Jak to bylo s úrodou v letošním roce
Letošní jarní mrazy měly zdrcující dopad na úrodu hroznů. Znojemsko bylo
nejpostiženější oblastí, v některých lokalitách bylo zničeno až 80% produkce. Škody na tržbách
byly u vinařů odhadovány na 1,4 miliardy korun.
Značný propad se očekával také u sklizně ovoce, odhad škod na tržbách byl 400 milionů
korun. Pomrzly meruňky jabloně, švestky, hrušky, takže úroda byl jen minimální. Nedostatek
ovoce pak v podzimních měsících zaznamenaly i palírny, protože nebylo z čeho pálit destiláty.

O problémy zemědělců se zajímal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který
v květnu navštívil Znojemsko a při jednání o situaci v zemědělství přislíbil pomoc.
4. Včelaři
V letošním roce se zvýšil zájem o včelaření v katastru naší obce. K stávajícím včelařům se
nově přidal zdejší občan ing. Libor Radkovský a dále pan Habrdle ze Znojma, který převezl
včelstva do katastru naší obce. Podle vyjádření důvěrníka zdejších včelařů Jiřího Vystrčila jsou
v našem katastru podmínky pro chov včelstev lákavé, a to zejména z hlediska rozmanitosti
pěstovaných zemědělských plodin, také medovice z lesa a dosud stále ještě rozsáhlejších
porostů akátu, který se snaží k nelibosti včelařů zlikvidovat ochránci přírody s argumentem, že
to není původní dřevina.
Produkce medu dosáhla celkem 2 410 kg, což byl slušný výsledek. Včelstva jsou zdravá, jsou
léčena osvědčeným způsobem – gabonem, varidolem a kyselinou mravenčí.
Celkem je v katastru naší obce 205 včelstev.
5. Rybáři
Zájemci o rybaření z naší obce jsou členy místní organizace Moravského rybářského svazu
v Jevišovicích.
Zájemce o rybaření kromě členské známky platí povolenku a pokud se člen ve věku 16 až 63
roků nezúčastní brigád, musí zaplatit i finanční náhradu 500 Kč.
Poplatky:
Děti 8 – 15 let:

Členská známka
200 Kč

Povolenka: mimopstruhová – pstruhová
300 Kč

300 Kč

Mládež 16 – 18 let
350 Kč
500 Kč
500 Kč
Dospělí
400 Kč
950 Kč
1 000 Kč
Povolenka denní 150 Kč, týdenní 400 Kč, měsíční 650 Kč, celorepubliková 3 150 Kč.

Brigády
0
500 Kč
500 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 8 384 Kč.
Ze získaného nájmu přispělo Honební společenstvo na dětský maškarní karneval 500 Kč a na
besedu s důchodci 1 192 Kč.
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky má 11 členů a jednoho čestného člena.
Výbor pracoval v tomto složení:
předseda:
Václav Bořil
místopředseda:
Josef Salát
hospodář:
Josef Havlík

pokladník:
revizní komise:

Pavel Hellman
Josef Doležal
Marcel Sklenář
Josef Valášek
Dalšími členy MS Hájek jsou:
Dominik Holinsky
Mgr. Miloslav Kroupa
Libor Oliva
Jiří Tondl
Čestným členem je:
Josef Krula
Odchov bažantů
Myslivecké sdružení podobně jako v minulých letech nakoupilo mladé bažanty, o které v odchovně
pečoval předseda Václav Bořil.
8. Hon
V sobotu 12. listopadu uspořádalo Myslivecké sdružení HÁJEK hon, kterého se zúčastnilo 23
střelců s pěti psy a 3 honci. Po provedených předepsaných kontrolách nastoupili v 9 hodin všichni
účastníci před Lázeňským hostincem. Po signálu trubače přivítal všechny předseda MS Václav Bořil a
hospodář sdružení Josef Havlík sdělil potřebné pokyny k průběhu honu. Poté se účastníci odebrali do
revíru.
Po 15. hodině byl proveden pod lipami na náměstí výřad slovené zvěře, hospodář Josef Havlík
sdělil výsledek honu, přidělil účastníkům zvěř a pozval všechny na poslední leč, která se konala v 19
hodin v Lázeňském hostinci.
Při letošním honu bylo sloveno: 45 bažantích kohoutů, 2 zajíci a 1 srnče.
9. Odlov zvěře v r. 2016

Podle evidence hospodáře bylo sloveno v revíru MS Hluboké Mašůvky:
zvěř jelení:
laň
1 ks
zvěř srnčí:
srnec
8 ks (+ 4 ks úhyn)
srna + srnče
5ks (+ 6 ks úhyn)
zvěř černá:
sele + lončák
26 ks
zvěř drobná:
bažant kohout
60 ks
zajíc polní
2 ks
zvěř škodná:
liška obecná
12 ks
10. Očkování psů
V sobotu 19. března provedl MVDr. František Dvořák z Přímětic očkování psů proti
vzteklině. Za vakcinaci zaplatili majitelé 120 Kč za každého psa.
Podle evidence, kterou vede Obecní úřad, je v Hlubokých Mašůvkách chováno 215 psů, za
každého je do obecní pokladny odváděn poplatek 200 Kč ročně.
11. Psí útulek v Příměticích
Útulek v Příměticích byl založen po roce 1990 na ochranu opuštěných a týraných zvířat ve
Znojmě. V současnosti je jedním z největších mimoměstských zvířecích azylů s kapacitou 120 míst.
Útulek hledá opuštěným psům nový domov, pomáhá nalézt ztracené psy. Vedle psů jsou v útulku nejvíce
zastoupeny kočky.
Majitelkou přímětického útulku je naše občanka Lenka Runkasová, která se s Hanou Kolesovou
a další pracovnicí starají o umístěná zvířata.

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
ing. Zdeněk Trojan.
Ve zdejším revíru se každoročně těží 5 500 m3 až 6000 m3 dříví.
Výměra obecních lesů je 20,9 ha. V letošním roce bylo provedeno čištění lesního porostu na
Plenkovickém kopci (U Křížku) a za koupalištěm (především topoly).
Obec prodává zájemcům, kterých je stále dostatek, palivové dříví za cenu 500,- až 700 Kč +
15% daně z přidané hodnoty za kubický metr. V letošním roce získala obec za prodej dříví celkem
96 280 Kč.
Nedostatek srážek a vysoké teploty v letním období měly za následek usychání stromů, což
povede ke zvýšení těžby především borovic na Kalvárii a na Plenkovickém kopci.

2. K čemu slouží lesy
Lesy v našem okolí stále přitahují k návštěvám spousty milovníků přírody, turistů,
houbařů, kteří musí dodržovat určitá pravidla. Podle lesního zákona má právo vstupovat do lesa
každý, vlastník lesa přitom nesmí pozemek oplotit (kromě lesních školek). V lese nesmí
návštěvník rušit klid a ticho, vjíždět tam s motorovými vozidly a jezdit mimo lesní cesty na
kole. V lese a do vzdálenosti 50 metrů je zakázáno rozdělávat oheň. Mimo vyhrazená místa
nelze v lese tábořit.
Z lesa je možno odnášet lesní plody, houby a suchou, na zemi ležící klest, ale pouze pro
vlastní potřebu. Sbírat lesní ovoce způsobem, který poškozuje les, je trestné (např. sběr borůvek
tzv. hřebenem). Zakázáno je vyzvedávat semenáčky a sazenice lesních stromů a keřů lesních
dřevin. Zakázáno je odnášet z lesa jmelí, což zdejší občané považují za podivný zákaz. Trestné
je nosit si z lesa hrabanku.
Na dodržování předpisů dohlíží lesní stráž.

