2015 - III. 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.
Pracovníci družstva:
Ing. Pavel Nedvědický
výkonný ředitel ZD
Karel Kamarád
vedoucí výroby
Lenka Bořilová
účetní
Dále pracuje jako traktorista – opravář:
Josef Brázda
Lubomír Hasman
Pavel Hellman
Vlastimil Amerling
Vladislav Jordán
Jiří Svoboda
Jindřich Nejedlý
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 2015 pěstovalo družstvo tyto plodiny:
Výměra půdy: 940 ha
Plodina
Řepka olejná
Pšenice ozimá
Ječmen jarní
Slunečnice
Kukuřice na zeleno
Kostřava červená (tráva)

Výměra
239,64 ha
377,92 ha
73,46 ha
133,99
108,58 ha
8,95 ha

Hektarový výnos
2,52 t
5,98 t
6,26 t
2,46 t
26,71 t
0,39 t

Sklizeno
604 t
2 260 t
460 t
330 t
2 900 t
3,5 t

Letošní rok byl jedním z nejhorších za dobu sledování z důvodu velkého sucha. Proto družstvo
přešlo od záměru sklidit kukuřici na zrno (jak tomu bylo každoročně) a byla sklizena na zeleno
(siláž).
Nové stroje ani novou technologii družstvo v letošním roce nepořizovalo.
2. Porovnání hektarových výnosů v ZD Hluboké Mašůvky za minulých pět roků
Plodina
hektar. výnos v r. 2015
Řepka
2,52 t
Pšenice
5,98 t
Ječmen
6,26 t
Slunečnice
2,46 t

2014
3,9 t
5,4 t
4,5 t
2,7 t

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

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

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

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám začaly někde žňové práce v letošním
roce dokonce o několik týdnů dříve než obvykle. Podle předpokladů měla být letošní úroda asi
o třetinu nižší než rekordní loňská, ale nakonec skutečnost byla příznivější – sklidilo se téměř
stejné množství jako v loňském roce.
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Vlivem velkého nedostatku srážek byly velmi slabé porosty kukuřice, která někde ani
nevytvořila klasy, takže nebyla vhodná ani na siláž.
Teplé a suché počasí naopak příznivě ovlivnilo kvalitu hroznů, které by mohly být
poškozeny pouze déle trvajícími dešti v podzimních měsících, tedy v době před sklizní. Horší
kvalitu měly pouze hrozny pěstované ve vinicích na písčitých půdách.
Zatímco u základních obilovin suché a teplé počasí v průběhu vegetace nemělo
negativní dopad na úroveň sklizně, u kukuřice a okopanin byla úroda přibližně o třetinu nižší.
3. Celková sklizeň v České republice v letošním roce činila:
Komodita
Celková sklizeň
Porovnání s r. 2014
Obiloviny (bez kukuřice)
7 848 tis. tun
- 1,1%
Kukuřice na zrno
555 tis. tun
- 33,3%
Kukuřice na zeleno a siláž 6 621 tis. tun
- 30,9%
Brambory
4 88 tis. tun
- 30,0%
Cukrovka
2 975 tis. tun
- 32,8%
Řepka
1 266 tis. tun
- 17,7%
Slunečnice
33 tis. tun
- 23,0%
Mák
27 tis. tun
+ 9,0 %
Hrách na zrno
81 tis. tun
+88,7%

Hektarový výnos
6,02 t/ha
5,93 t/ha
28,62 t/ha
21,53 t/ha
51,64 t/ha
3,46 t/ha
2,11 t/ha
0,82 t/ha
3,38 t/ha

Celková sklizeň brambor byla nejnižší od celoplošného statistického sledování, tedy
od roku 1920.
4. Úroda ovoce
Stromy třešní, které jsou vysázeny např. podél silnice z Hlubokých Mašůvek do
Přímětic a do Únanova, byly napadeny škůdci, takže měly nejen nekvalitní plody, ale začaly
usychat. Na stromech podél silnice do Plenkovic byla ale úroda třešní dobrá, v minulosti byl o
ně zájem, lidé je česali ke konzumaci, ke zpracování na kompoty nebo i na kvas k výrobě
třešňovice. V posledních letech ale zájem zcela opadl, takže třešně zůstávají nesklizeny a
přezrálé opadají.
Úroda meruněk byla v letošním roce dobrá, na Znojemsku se stále v zahrádkářských
koloniích pěstují a zralé ovoce se prodává zájemcům. V minulosti se dodávaly do sběren ovoce,
kterých byl ve zdejším regionu značný počet. Meruňky se rovněž dávají zkvasit k vypálení
meruňkovice, naopak ubývá vypálené slivovice, protože úroda švestek byla v letošním roce
slabá.
I přes obavy z letošního velkého sucha byla dobrá i sklizeň jablek, jen kvalita byla o
něco horší – plodů bylo hodně, ale byly malé. Proto i z jablek dávali pěstitelé v pálenicích
vypálit kalvádos.
Pěstitelé ovoce mají možnost dát si vypálit kvas jen z vlastního ovoce a pouze pro
vlastní potřebu (nesmí lihovinu prodávat). Poplatek za vypálení litru lihoviny (s daní) činil
kolem 140 Kč.
S úrodou byli spokojeni i vinaři, protože vlivem teplého a slunečného léta měly hrozny
vysokou cukernatost, takže byl předpoklad pro výrobu kvalitních vín.
5. Včelaři
Včelařství má v naší obci dlouholetou tradici, počet včelařů a chovaných včelstev se jen
nepatrně mění, v posledních letech se mírně zvyšuje.
V letošním roce se věnovali této velmi záslužné činnosti tito naši občané:
Bořil Vojtěch
58 včelstev
Bořil František
38 včelstev
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Tomková Miroslava
Vystrčil Jiří
Krula Jaroslav
Sedláček Pavel
Tondl Jiří
Bořil Ivo

26 včelstev
15 včelstev
9 včelstev
9 včelstev
7 včelstev
3 včelstva

Celkem místní včelaři chovali 164 včelstev, je potěšitelné, že za uplynulé tři roky se
jejich počet stále zvyšuje, proti minulému roku to bylo o 14 včelstev více.
Důvěrníkem včelařů je Jiří Vystrčil. Podle jeho informací včelaři hodnotí letošní sezónu
jako průměrnou, poznamenanou suchem v letním období. Celkem vytočili 2 655 kg medu,
převážně květového a řepkového. Průměrná cena medu se mírně zvýšila, pohybovala se
v rozmezí 100 Kč až 120 Kč za kilogram.
Vojtěch Bořil se dal ve včelaření na budování kočovných vozů, má již tři pojízdné. Nově
se do včelaření zapojil Ivo Bořil.
Léčení bylo klasické – dvakrát ročně gabonem a varidolem, koncem roku probíhalo
ošetření včelstev na varoázu a včelí mor.
6. Rybáři
Zájemci o rybaření z naší obce jsou členy místní organizace Moravského rybářského
svazu v Jevišovicích. Jsou to:
1. Bloudíček Miroslav
2. Bloudíčková Gabriela
3. Bořil František
4. Bořil Ivo
5. Bořil Josef
6. Dohnal Kamil
7. Dohnal Karel
8. Dvořák Jiří
9 . Dykast Radomír
10. Hnilo Zdeněk
11. Jordánek Josef
12. Kamarád Pavel
13. Krejčí Jaromír st.
14. Krejčí Tomáš
15. Kroupa Miloslav
16. Krula Jaroslav
17. Krula Josef
18. Kúřil Lukáš
19. Řiháček Oto st.
20. Řiháček Oto ml.
21. Řiháček Patrik
22. Semotamová Hana
23. Slonek Jaroslav st.
24. Slonek Jaroslav ml.
25. Slonek Pavel
26. Ševčík Jaroslav
27. Tancer Ladislav
28. Tondl Daniel
29. Vodák Václav
30. Volinger Jiří
31. Volinger Jiří
32. Zahrádka Ladislav
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:
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.
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Příležitostní zájemci o rybaření mají možnost chytání ryb po zaplacení příslušného
poplatku na soukromém rybníku v Plenkovicích u Havlínova mlýna.
Úspěšnými úlovky se letos může pochlubit Ota Řiháček, kterému se podařilo ulovit na
přehradě Výrovice kapra o váze 13,8 kg, v pískovně v Božicích o váze 14,5 kg a největším
úlovkem byl kapr o váze 18,2 kg, kterého ulovil v Čáslavicích.
7. 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 č. 278, členem výboru Pavel Hellman č. 212. 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 1 152 Kč.
Myslivecké sdružení Hájek Hluboké Mašůvky mělo počátkem roku 2015 celkem
jedenáct členů a dva členy čestné, z nichž během roku zemřel p. Jaroslav Krula.
Výbor pracoval 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:
Dominik Holinsky
Mgr. Miloslav Kroupa
Libor Oliva
Jiří Tondl
Čestným členem je:
Josef Krula
Odchov bažantů
Myslivecké sdružení podobně jako v minulých letech nakoupilo 80 ks mladých bažantů,
o které v odchovně pečoval předseda Václav Bořil.
8. Hon
Za pěkného slunečného počasí se konal v sobotu 14. listopadu hon na drobnou zvěř. Od
8,30 se v Lázeňském hostinci scházeli členové Mysliveckého sdružení Hájek a přizvaní hosté
k potřebné registraci a kontrole dokladů, kterou prováděl hospodář Josef Havlík.
V 9 hodin
nastoupili účastníci honu před Lázeňským hostincem, kde je po trubačském signálu uvítal
předseda MS Václav Bořil. Hospodář Josef Havlík sdělil potřebné informace k průběhu honu a
poté se 26 střelců se třemi lovecky upotřebitelnými psy a 2 honci vydali do honitby, kterou
procházeli až do podvečerních hodin. Po návratu nastoupili již za tmy na náměstí ke zhodnocení
a zakončení honu, který proběhl bez jakýchkoliv problémů. Na výřadu bylo
38 bažantích
kohoutů, 1 zajíc, 2 lišky a 1 kuna skalní.
V 19 hodin se v Lázeňském hostinci konala poslední leč, na kterou byli pozváni všichni
účastníci honu a jejich rodinní příslušníci, ale předem také prostřednictvím rozhlasu zdejší
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občané. K příjemné pohodě hrála živá hudba a pro účastníky byla připravena tombola a
občerstvení, zúčastnilo se asi sedmdesát osob.
26. prosince Myslivecké sdružení Hájek uspořádalo naháňku, ale žádnou zvěř neslovili.
9. Odlov zvěře v roce 2015
V roce 2015 bylo v honitbě sloveno:
bažant kohout (umělý odchov)
zajíc
zvěř jelení vysoká: laň
kolouch
zvěř srnčí: srnec
srna, srnče
zvěř škodná: liška obecná
zvěř černá: sele + lončák

38 ks
1 ks
3 ks
1 ks
9 ks
8 ks
9 ks
28 ks

10. Majitelé psů
Podle evidence, kterou vede Obecní úřad, je v naší obci chováno celkem 209 psů, za
každého majitel platí obci roční poplatek ve výši 200 Kč.
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.
Těžbu prováděli pracovníci obce v lokalitě akce „Revitalizace údolní nivy
Plenkovického potoka“, v lokalitě před samotou Hlavatův mlýn, kde vytěžili cca 40 m3 dříví,
dále na Plenkovickém kopci a prováděli probírku na Kalvárii.
Protože v letošním roce trpěly stromy nedostatkem vláhy (hlavně borovice na Kalvárii
a na Plenkovickém kopci), řada jich uschla a budou v zimním období pokáceny.
3. Houbařská sezóna
Houbařská sezóna v letošním roce nebyla téměř žádná. Vlivem dlouho trvajícího sucha
houby nerostly, dokonce ani na podzim, kdy houbaři po vydatnějších deštích očekávali, že
porostou alespoň bedly a suchohřiby, ale ani těch se nedočkali. Takže na koše plné hub, které
nosili z lesů v minulém roce, mohli letos jen vzpomínat.
4. Úklid lesa
Lesy v nejbližším okolí vesnice - Kalvárie, Plenkovický kopec, Výrův kopec - slouží k
vycházkám občanů. Aby pobyt tam byl příjemnější, rozhodl se p. Ivo Bořil zorganizovat
dobrovolnou akci na úklid lesa za školou. Vyzval občany Hlubokých Mašůvek, kterým není
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lhostejný vzhled našeho okolí a bezpečnost dětí, aby se v sobotu 11. dubna v 10 hodin dostavili
ke křížku na pokraji Plenkovického kopce.
Na jeho výzvu se této záslužné akce zúčastnilo 12 dospělých (převážně žen) a 17 dětí,
bylo sesbíráno celkem 17 pytlů plastů a odpadků, tři dvěstělitrové popelnice skleněných střepů
a 37 kg železného šrotu.
Všem zúčastněným patří za jejich iniciativní zájem o zvelebení okolí naší obce veřejné
poděkování.
5. Ošetření stromů
V březnu byla upravena proschlá koruna statného topolu, který roste vedle mostu u
hráze rybníku. Práce byly provedeny pomocí autojeřábu, větve byly upevněny lanem, postupně
zkracovány a ukládány na přistavenou vlečku. Práce prováděla firma ADAMERA s.r.o.
Višňové za pomoci pracovníků obce.
V měsíci listopadu provedla tato firma na náklady obce prořezání lípy u č.p. 165, u
č.p.93 a za kostelem, břízy u prodejny Jednoty č.p. 230 a skácení dvou akátů, které ohrožovaly
opěrnou zeď pod farní zahradou při cestě na Kalvárii. Náročnou likvidaci dřeva provedli
pracovníci obce František Stehlík a Jiří Dvořák, kteří za pomoci vrátku vytahovali nařezané
metrové kusy z údolí na cestu a odtud je odváželi ke kostelu na vlečku.
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