2011 - III. ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Zemědělské družstvo Hluboké Mašůvky
Na většině ploch zdejšího katastru hospodaří ZD Hluboké Mašůvky, malou část má
pronajatou Agrodružstvo Jevišovice.
Od roku 2008 vlastníkem dřívějšího družstva 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.
V roce 2011 pěstovalo družstvo tyto plodiny:
Plodina
výměra ha
hektarový výnos
Řepka
187
26,6 q
Pšenice
404
55,7
Ječmen
73
54,6
Slunečnice
158
24,9
Kukuřice
81
83,2
Soja
38
15,5
Sklizeň obilí byla provedena vlastními kombajny New Holland.
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, za jeho nájem platí ročně
1% z majetku.
2. Letošní úroda
Přes počáteční obavy byla letošní úroda obilí proti předpokladům vyšší. Mimořádně se
dařilo ozimé pšenici, u které byl dosažen největší výnos. Hektarové výnosy činily: pšenice - 5,9
t, ječmen - 5,09 t, řepka - 3,0 t, oves - 3,95 t, žito - 4,99 t. Začátek sklizně se vyvíjel velmi
dobře, poté zasáhly Českou republiky deště. Vývoj počasí se tak výrazně projevil na kvalitě
obilí, v regionech, kde se sklízelo až po deštích, byla kvalita špatná.
Velmi dobrá byla úroda brambor, vysoké výnosy měly za následek značný pokles cen.
Dobrá byla i letošní sklizeň chmele, kukuřice, pícnin a cukrovky.
Vlivem jarních mrazů byla v některých oblastech velmi špatná úroda ovoce. Přes
počáteční obavy pěstitelů byla však jejich úroda na Znojemsku nadprůměrná (až o polovinu
vyšší než v minulém roce), což se projevilo zájmem o zpracování ovoce (především meruněk)
v pálenicích.
Průměrná byla sklizeň jablek, velmi špatná byla vlivem jarních mrazů úroda ořechů.
Spokojeni byli letos pěstitelé vinné révy, slunečný podzim měl příznivý vliv na
cukernatost hroznů, takže kvalita vína byla velmi dobrá.
3. Problémy českých zemědělců
Produkce českého zemědělství klesla od roku 1989 o třetinu, snížily se počty chovaných
zvířat, osevní plochy, výroba masa i mléka.
Stavy hospodářských zvířat – kusy: r. 1989
r. 2010
Skot
3 481 tis.
1 349 tis.
Krávy
1 247 tis.
551 tis.
Prasata
4 686 tis.
1 909 tis.
Ovce a berani
399 tis.
197 tis.
Drůbež
32 480 tis.
24 838 tis.
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Slepice

15 700 tis.

6 216 tis.

Také na jižní Moravě nastal výrazný pokles rostlinné i živočišné produkce. \počet
chovaných prasat klesl za uplynulých deset roků z 590 tisíc kusů na 275 tisíc. Při současných
výkupních cenách nejsou zemědělci schopni konkurovat levnějším zahraničním dovozcům.
Problémem jsou hlavně vysoké ceny krmného obilí a nízké výkupní ceny, které se pohybují
kolem 25 korun za kilo. Proto meziročně klesá produkce masa českých chovatelů, projevuje se
to mimo jiné i počtem prasat chovaných na domácí zabijačku, kterých v posledních letech
rapidně ubylo a stávají se již téměř vzácností.
4. Očkování psů
V sobotu 2. dubna provedl veterinární lékař MVDr. František Dvořák z Přímětic
hromadné očkování psů proti vzteklině. Poplatek za každého psa činil 120 Kč.
5. 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.
Polní honitba je pronajata od Honební společnosti Hluboké Mašůvky, její starostou je
Josef Havlík z Mramotic. Ze získaného nájmu přispěla Honební společnost na dětský karneval
částkou 273 Kč, na besedu s důchodci 1 078 Kč a na vybudování dětského hřiště 1 000 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,
hospodářem Josef Havlík.
Výroční schůze potvrdila pro další období výbor v tomto složení:
předseda:
Václav Bořil
místopředseda: Josef Salát
hospodář:
Josef Havlík
pokladník:
Pavel Hellman
revizní komise: Josef Doležal
Marcel Sklenář
Josef Valášek
Dalšími členy MS Hájek jsou:
Jaroslav Krula
Josef Krula
Libor Oliva
Jiří Tondl
6. Hony
V letošním roce uspořádalo Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky dva hony na
drobnou zvěř.
V sobotu 5. listopadu účastníci honu nastoupili v 9 hodin u Lázeňského hostince k jeho
zahájení. Přivítal je předseda MS Václav Bořil, hospodář Josef Havlík sdělil pokyny k průběhu
honu a poté se rozešli do honitby. V 15 hodin byl na náměstí výřad slovené zvěře, hospodář
zhodnotil průběh a výsledek honu a předal účastníkům bažanty.
Honu se účastnilo 22 střelců, z nichž bylo 15 hostů a 7 členů místního sdružení, 7
loveckých psů a 2 honci. V revíru slovili celkem 54 bažantů, mezi nimiž byl i jeden kus bažanta
královského, 4 zajíce a tři lišky. Střelcem lišek byli: Jiří Tondl, Václav Bořil a p. Nachtnébl ze
Znojma.
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Po několika sychravých dnech s mlhou a mrholením se počasí zlepšilo, takže hon
proběhl za teplého podzimního počasí.
Čtyři slovení zajíci a většina bažantů, které věnovali ze své odměny za účast na honu
členové zdejšího sdružení a někteří hosté, byli dáni do tomboly na Huberstkou zábavu dne 12.
listopadu.
Další hon na drobnou zvěř se konal 26. prosince – na Štěpána, zúčastnilo se devět střelců
– členů zdejšího mysliveckého sdružení HÁJEK a tři honci. Slovili čtrnáct bažantů a čtyři kusy
černé zvěře. Úspěšnými střelci byli: Josef Havlík – 2 kusy, Jiří Tondl a Pavel Hellman po
jednom kusu divočáka.
7. Včelaři
V naší obci letos chovali včelaři celkem 141 včelstev, což bylo 19 více než v minulém
roce. Vzhledem k vysokému věku zanechal včelaření p. František Svoboda (míval dvacet
včelstev), naopak novým členem se stal mladý včelař p. Vojtěch Bořil, který měl dokonce
nejvíc včelstev v obci. Touto užitečnou činností se zabývalo osm zdejších občanů:
Bořil Vojtěch
43 včelstev (nový chovatel)
Tomková Miroslava
28 včelstev (o 10 více než v r. 2010)
Slonek František
26 včelstev (o 3 více než v r. 2010)
Jiří Vystrčil
15 včelstev (o 2 méně než v r. 2010)
Krula Jaroslav ml.
8 včelstev
(o 2 méně než v r. 2010)
Sedláček Pavel
8 včelstev
(o 1 méně než v r. 2010)
Tondl Jiří
7 včelstev
(stejně jako v r. 2010)
Vodák Karel
6 včelstev
(o 8 méně než v r. 2010)
Důvěrníkem včelařů je Jiří Vystrčil. Během roku bylo třikrát provedeno povinné
přeléčení včelstev proti varoáze.
Letošní sezóna je považována celkovou snůškou medu za velmi dobrou, nadprůměrná
byla z řepky, poněkud slabší z akátu.
8. Rybáři
Zdejší zájemci o rybaření jsou členy místní organizace Moravského rybářského svazu
v Jevišovicích. Jsou to:
1. Bloudíček Miroslav
3. Bořil František
5. Dohnal Karel
7. Dykast Radek
9. Hnilo Zdeněk
11. Krejčí Jaromír st.
13. Krula Jaroslav ml.
15. Řiháček Lukáš
17. Řiháček Oto ml.
19. Semotamová Hana
21. Slonek Jaroslav ml.
23. Ševčík Jaroslav
25. Tondl Jiří
27. Volinger Jiří
29. Zahrádka Ladislav

2. Bloudíčková Gabriela
4. Dohnal Kamil
6. Dvořák Jiří
8 . Dykast Radomír
10. Jordánek Josef
12. Krejčí Tomáš
14. Krula Josef
16. Řiháček Oto st.
18. Řiháček Patrik
20. Slonek Jaroslav st.
22. Slonek Pavel
24. Tancer Ladislav
26. Vodák Václav
28. Volinger Jiří
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Rybaření není levnou záležitostí, kromě členské známky platí rybář povolenku a pokud se
nezúčastní brigád, musí zaplatit i finanční náhradu.
Poplatky:
Členská známka
Povolenka
Brigády
Děti 8 – 15 let:
200 Kč
300 Kč
0
Mládež 16 – 18 let 350 Kč
500 Kč
300 Kč
Dospělí
400 Kč
1 000 Kč
300 Kč
9. Dočkáme se vyčištění rybníku?
Rybník v naší obci je již několik roků bez vody, je zanesen bahnem a zarostlý palachem,
travinami a křovinami. Obecní zastupitelstvo uvažuje o jeho předání do správy místním
rybářům, kteří by provedli jeho vyčištění a opětné napuštění, ale dosud se tento záměr
nepodařilo uskutečnit. Rybník nadále kazí pěkný vzhled obce.
10. Kapitální úlovek
V sobotu 25. června ve večerních hodinách se na Výrovické přehradě podařilo
Ladislavu Tancerovi ulovit sumce, který měřil 220 cm a vážil 70 kilogramů. Jako návnadu
použil cejna na vlasec o síle 45.
11. 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 ccca 6 000 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 10 638 Kč.
Protože se zvyšuje poptávka po dříví, rostly také výrazně jeho ceny, a to nejen pro
průmyslové zpracování, ale také dříví využívaného k vytápění. Podle statistických údajů se
běhm roku vytěžilo téměř 17 milionů kubíků surového dříví, což je roční nárůst o více než jeden
milion kubíků. Celková zásoba dříví v lesích se odhaduje na 680 milionů kubíků.
12. Výstavba kompostárny
V Únanově byla v letošním roce dobudována kompostárna, která bude pro město
Znojmo, obec Únanov a dalších padesát obcí zpracovávat biologický odpad.
Zařízení bude zpracovávat listí, trávu, odřezky z větví, zbytky jídel a další biologicky
rozložitelný odpad až do množství pět tisíc tun ročně, později dokonce až do výše deset tisíc
tun. Průměrná doba zrání kompostu bude tři měsíce, finální produkt budou využívat firmy např.
při výsadbě zeleně.
Náklady na výstavbu kompostárny činily 22,5 mil. korun, technologické zařízení přišlo
na 10 mil. korun.
13. Bude se v Rudlicích stavět přehrada?
Protože klimatologové předpovídají častější období sucha, nastane v budoucnu úbytek
vodních zdrojů. Na jihu Moravy se uvažuje o výstavbě deseti přehrad, z toho na Znojemsku by
mohly být zbudovány tři – u obce Vysočany, Horní Kounice a Plaveč. Přehrada u Plavče by
měla mít rozlohu 79,5 ha, objem až 8,2 milionu kubických metrů a zasahovala by k Rudlicícm
a Vevčicím. Účelem stavby by bylo získat vodní zdroj, který by v případě sucha zvedl hladinu
toků v povodí Jevišovky.
Proti zamýšlené výstavbě přehrady se postavili nejen občané Rudlic, ale také ochranáři
přírody.
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