2012 - 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 a dále
majetek původních vlastníků, za nějž platí roční nájem ve výši 1% hodnoty.
Malou část pozemků obhospodařuje Agro Jevišovice.
V roce 2012 pěstovalo družstvo tyto plodiny:
Plodina
výměra
hektarový výnos v r. 2012
Řepka
206 ha
22,6 q
Pšenice
428 ha
22,6 q
Ječmen
54 ha
32,7 q
Slunečnice
158 ha
20,5 q
Kukuřice
99 ha
48,5 q

v r.2011
26,6 q
55,7 q
54,6 q
24,9 q
83,2 q

Jak je patrno z uvedeného přehledu, rok 2012 patřil hektarovými výnosy obilovin
k nejhorším za uplynulých dvacet až třicet roků. Znojemsko trpělo nedostatkem vláhy a
porosty poškodil i celonoční mráz ze 17. na 18. května. Největší propad sklizně v ZD Hluboké
Mašůvky byl u pšenice, kde byl dosažen hektarový výnos ve srovnání s rokem 2011 pouhých
40%, u kukuřice 58%, u ječmene 60%.
2. Letošní úroda
Na letošní úrodu mělo velmi nepříznivý vliv počasí, které postihlo zvláště jižní
Moravu. Nejdříve tuhá zima, pozdní jarní mrazy a následně veliké sucho. Plodiny trpěly
nedostatkem vláhy, deficit byl již z minulého roku (na meteorologické stanici
v Kuchařovicích naměřili úhrn srážek za rok 2011 celkem 374 mm, což bylo o 100 mm méně
než je obvyklé), letos v únoru napršela polovina běžných srážek, v březnu dokonce necelá
třetina. Teprve červenec byl srážkově nadprůměrný (123% normálu), což naopak
komplikovalo průběh sklizně obilí.
V důsledku nepříznivých klimatických podmínek činila letošní úroda obilí
v Jihomoravském kraji jen 458 164 tun, průměrný výnos z hektaru dosáhl pouze 2,82 t.
Sklizeň řepky činila 79 634 t, hektarový výnos byl 2,01 t. Výnosy byly o třetinu menší než
v jiných krajích.
Porovnání celkové sklizně na jižní Moravě za uplynulá léta:
Rok: 2007
2008
2009
2010
Tuny: 977 226
1 276 142
1 220 157
1 080 301

2011
1 319 126

2012____
457 864

Podobně nízkých výnosů dosáhli i zemědělci na Znojemsku, kde byly hektarové
výnosy v porovnání s uplynulým rokem podstatně nižší, jak je patrno z následujícího
přehledu:
Rok 2011
Rok 2012
Index rok 2012/2011
pšenice ozimá
5, 98 t
2,52 t
42%
pšenice jarní
5,13 t
2,79 t
54%
ječmen ozimý
4,03 t
2,45 t
61%
1

ječmen jarní
5,01 t
3,45t
69%
žito
5,00 t
3,45 t
69%
oves
3,8 t
2,20 t,
58%
řepka
2,64 t
2,23 t.
84%
Mráz, který přišel 18. května, zcela spálil zelené lístky brambor, salátů, okurek a jiné
zeleniny. Přesto ale byla úroda brambor dobrá.
3. Úroda ovoce
Sklizeň meruněk byla o dvě třetiny nižší než v minulém roce. Kromě sucha se na tak
slabé úrodě podepsal květnový mráz (18. května), který poškodil květy a násadu plodů téměř
všech druhů ovoce, jahod a také vinné révy.
Po loňském rekordním roce byla jedna z nejhorších sezon v palírnách. Kvůli naprosté
neúrodě ovoce byly v provozu podstatně kratší období než obvykle. Pěstitel ovoce může
v jednom období vypálit 30 litrů 100% etanolu na domácnost, pěstitel nesmí destilát prodávat,
nemusí ho označit kolkem a pálenka má obsahovat minimálně 51% alkoholu. Ceny za
vypálení se pohybovaly v rozmezí 250 – 285 Kč za litr 100% alkoholu.
4. Klesá naše potravinová soběstačnost
Vlivem špatné zemědělské politiky našeho státu nastal pokles zemědělské produkce,
především živočišné, a tím i potravinová soběstačnost, která klesla až na 70% spotřeby.
Nepříznivý vývoj se nejvíce projevil u vepřového masa, kdy ze 100% v období před vstupem
České republiky do Evropské unie klesl na současnou úroveň kolem 60%. Soběstačnost u
drůbežího masa klesla na 80%, u vajec z tehdejších 80% klesla až na 60%. Pokles ve výrobě
nastal také u hovězího masa a produkce mléka, ale u těchto produktů je Česká republika zatím
soběstačná.
Přehledná tabulka výroby a spotřeby masa v ČR:
Rok
Výroba v tisících tun Spotřeba v tisících tun
1989
1 487
97,4
1997
1 180
81,5
2004
1 042
80,5
2010
788
75,9________
Počty chovaných hospodářských zvířat v České republice_(v tisících kusů):
Rok
Krávy
Prasata
Ovce
Koně
Drůbež
1935
1 852
2 310
40
402
?
1965
1 338
3 859
121
115
19 423
1989
1 247
4 686
339
27
32 480
2011
551
1 749
209
32
21 250
5. Nespokojenost zemědělců
Stav českého zemědělství je značně ovlivňován také státními dotacemi, které jsou
podstatně nižší než v jiných státech Evropské unie. Proto je také konkurenceschopnost našeho
zemědělství slabší proti jiným zemím. Rozhodnutím vlády má dokonce dojít i ke zrušení
"zelené nafty", kterou mají téměř všechny státy eurozóny. Proti jejímu zrušení zorganizovali
zemědělci různé protestní akce, např. 23. května jihomoravské silnice blokovaly asi dvě
stovky traktorů s vlečkami, nakladače a kamiony.

2

6. Myslivost
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky má od Honební společnosti Hluboké
Mašůvky pronajatou polní honitbu zdejšího katastru za roční nájem 2 000 Kč. Dále má
v pronájmu 80 ha lesní honitby, za niž ročně platí 8 200 Kč.
Starostou Honební společnosti Hluboké Mašůvky je Josef Havlík z Mramotic. Ze
získaného nájmu přispěla 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 a 1 čekatele. Činnost řídí
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
Dominik Holinsky
Mgr. Miloslav Kroupa, adept
7. Hon
V sobotu 10. listopadu se konal hon na zajíce a bažanty. 0d 8 do 9 hodin se členové
místního Mysliveckého sdružení HÁJEK a přizvaní hosté scházeli v Lázeňském hostinci, kde
hospodář Josef Havlík provedl kontrolu náležitostí (zbrojní průkaz, zbraň) a předal všem
reflexní pásku na klobouk. V 9 hodin předseda Václav Bořil zavelel k nástupu všech
účastníků, jimž hospodář Josef Havlík sdělil potřebné pokyny k průběhu honu. Poté se rozešli
do revíru.
Výřad slovené zvěře a nástup k zakončení honu byl na Mariánském náměstí. Po
informacích o průběhu honu byla účastníkům předána zvěř a všichni byli pozváni na poslední
leč.
Honu se zúčastnilo 23 střelců a 3 honci, bylo sloveno 46 bažantích kohoutů, 7 zajíců
a 2 lišky.
0d 18 hodin se v Lázeňském hostinci konala poslední leč, na kterou byli rozhlasem
pozváni také členové Honebního společenstva a občané Hlubokých Mašůvek. K přátelskému
posezení a tanci zahrál na harmoniku p. Veselý, účastníci obdrželi zdarma myslivecký guláš
a mohli si zakoupit po 10 Kč losy na tombolu, v níž byli slovení bažanti a zajíci.
Při poslední leči byl pasován na myslivce Dominik Holinsky.
V letošním roce se Myslivecké sdružené rozhodlo vzhledem k vysokým finančním
nákladům nepořádat tradiční Hubertskou zábavu, ale pouze poslední leč. Tato akce byla hojně
navštívena a setkala se s dobrým ohlasem.
Odlov zvěře v roce 2012:
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V roce 2012 bylo v revíru MS Hájek sloveno:
zvěř srnčí:
- 10 ks
zvěř vysoká:
- 1 ks
zvěř černá:
sele + lončák
- 52 ks
zvěř drobná:
bažant kohout
- 62 ks
zajíc polní
- 7 ks
zvěř škodná:
liška obecná
- 14 ks
8. Problémy HS Plenkovice
Honební společenstvo Plenkovice se dostalo do problémů, kdy se v obci vytvořily dva
tábory, vzájemně se osočující kvůli svolání valné hromady a kvůli pronájmu pozemků pro
honitbu. Ve sporu se jedná jak o funkci starosty Honebního společenstva, tak také o pronájem
pozemků k honitbě na dalších deset roků. Protože někteří občané Hlubokých Mašůvek vlastní
pozemky i v katastru obce Plenkovice, mohou se dostat do obtížné situace v rozhodnutí, komu
svůj pozemek pro honitbu pronajmout.
K vyřešení této složité situace svolal Boris Kyněra, člen Honebního společenstva
Plenkovice, na den 10. října 2012 mimořádnou valnou hromadu.
Pokud by nedošlo k vyřešení sporu, mohla by složitá situace skončit u soudu.
9. Včelaři
V naší obci letos chovali včelaři celkem 141 včelstev, což bylo stejně jako v minulém
roce. Novým včelařem se stal František Bořil, naopak pro vysoký věk skončil s včelařením
Karel Vodák. Touto užitečnou činností se zabývalo osm zdejších občanů:
Bořil Vojtěch
36 včelstev
Tomková Miroslava
27 včelstev
Slonek František
26 včelstev
Bořil František
16 včelstev
Jiří Vystrčil
15 včelstev
Krula Jaroslav ml.
8 včelstev
Sedláček Pavel
7 včelstev
Tondl Jiří
6 včelstev
Důvěrníkem včelařů je Jiří Vystrčil. Podle jeho informací byla letošní místní produkce
2 200 kg medu, který nebyl jen z řepky a jarních květů stromů, ale výrazně posílil i tmavý
med, tzv. lesní. Během roku bylo provedeno povinné ošetření včel gabonem a varidolem.
10. Rybáři
Zdejší zájemci o rybaření jsou členy místní organizace Moravského rybářského svazu
v Jevišovicích. Jsou to:
1. Bloudíček Miroslav
2. Bloudíčková Gabriela
3. Bořil František
4. Bořil Ivo
5. Dohnal Kamil
6. Dohnal Karel
7. Dvořák Jiří
8. Dykast Radek
9 . Dykast Radomír
10. Hnilo Zdeněk
11. Jordánek Josef
12. Kamarád Pavel
13. Krejčí Jaromír st.
14. Krejčí Tomáš
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15. Kroupa Miloslav
17. Krula Josef
19. Řiháček Oto st.
21. Řiháček Patrik
23. Slonek Jaroslav st.
25. Slonek Pavel
27. Tancer Ladislav
29. Vodák Václav
31. Volinger Jiří

16. Krula Jaroslav
18. Kúřil Lukáš
20. Řiháček Oto ml.
22. Semotamová Hana
24. Slonek Jaroslav ml.
26. Ševčík Jaroslav
28. Tondl Daniel
30. Volinger Jiří
32. Zahrádka Ladislav

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.
11. Dočkáme se obnovení rybníka?
Rybník v naší obci je již několik roků bez vody, je zanesen bahnem a zarostlý
palachem, travinami a křovinami. Obecní zastupitelstvo uvažovalo o jeho předání do správy
místním rybářům, kteří by provedli jeho vyčištění a opětné napuštění, ale tento záměr se
nepodařilo realizovat, takže neutěšený stav trvá i nadále.
Řešení se snad občané dočkají až v souvislosti se záměrem revitalizace nivy údolí
Plenkovického potoka. Tato akce je v přípravném stadiu.
12. Výlovy rybníků
Po suchém létu zůstalo v rybnících bez přítoku jen minimum vody. Její nedostatek a
letní vedra znamenaly riziko pro život ryb. Zachránit je bylo možno buď zvýšeným přítokem
vody, ale srážek bylo málo, nebo provzdušňováním vody čerpadly. Provzdušňování použili
např. v sousedních Příměticích, kde se tohoto úkolu ujali hasiči.
Již koncem září byl vyloven rybník v sousedních Bojanovicích. Kvůli suchu bylo tak
málo vody, že násadu, kterou tam rybáři měli, museli urychleně vylovit, protože hrozilo
uhynutí ryb.
29. října byl zahájen výlov největšího rybníku na Znojemsku –
stoosmdesátihektarového Zámeckého rybníku v Jaroslavicích. Přes problémy se suchem je
letošní výsledek uspokojivý. Slovili celkem 2 835 q kapra, 370 q tolstolobika, 10 q amura, 8
q sumce a 1 q štiky. Ceny ryb proti loňsku nepatrně vzrostly.
V měsíci říjnu byl proveden také výlov rybníku v Plenkovicích, který rovněž trpěl
nedostatkem vody. Chová se v něm násada, která se po vylovení přemisťuje do jiných
rybníků.
13. Očkování psů
Veterinární lékař MVDr. František Dvořák z Přímětic provedl dne 17. března v 10,30
hodin očkování psů proti vzteklině. Poplatek činil 120 Kč.
14. Bude v Jevišovicích bioplynka?
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Před třemi roky se začalo diskutovat o výstavbě bioplynové stanice v Hlubokých
Mašůvkách. Obavy z její výstavby a provozování dospěly až k petici, v níž se občané vyjádřili
proti její výstavbě. Záměr byl zamítnut také na jednání obecního zastupitelstva.
Obdobné obavy měli v letošním roce také občané Jevišovic, kteří se rovněž vyjádřili
proti výstavbě bioplynové stanice, která měla být postavena v areálu zemědělského podniku
směrem na Bojanovice. Občanům především vadila vybraná lokalita, nepřesvědčila je ani
návštěva podobného zařízení v Rakousku.
15. Těžba dřeva
Přes naši obec vidíme projíždět kamiony, často i s vlekem, naložené mohutnými
kmeny stromů, které jsou ve většině vyváženy do zahraničí. I když se z oficiálních míst občas
ozve sdělení, že v lesích se hospodaří rozumně - to znamená, že těžba je vyvážena novou
výsadbou stromů - přesto se občané domnívají, že se lesy devastují, těží se celé bloky lesů a
zůstávají prázdné plochy. Naši občané, zvyklí na procházky do lesa a houbaření, se jen stěží
smiřují se stavem lesů - podhoubí je zničeno a lesní cesty poškozeny těžkou technikou, kterou
sváží dřevo.
Ve zdejším revíru bylo v letošním roce vytěženo cca 5 500 m3 dříví.
V obecních lesích - na Plenkovickém kopci - bylo letos vytěženo 45 m3, bylo
prodáváno po 500 Kč/m3 bez dopravy, ale zájem o dřevo nebyl uspokojen. Někteří občané
raději využívají vytápění domů pevnými palivy, zvláště dřevem, protože tak oproti vytápění
plynem nebo elektřinou značně ušetří.
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