ZÁPIS ZE SETKÁNÍ FARNÍ RADY V PONDĚLÍ 29. ČERVNA 2020 VE FARNÍM DOMĚ
|PRVNÍHO SETKÁNÍ PO KORONAVIROVÉM VYPNUTÍ SPOLEČNOSTI|
PŘÍTOMNI: F. HLADKÝ, D. CHLUDILOVÁ, J. DUŠEK, V. ŠOUPALOVÁ, J. JAŠKOVÁ, J. BŘOUŠEK, M. BAČOVSKÝ, L.
HLADKÁ, M. HLADKÝ, J. HREŽO, J. NOVOTNÝ, J. HANÁK
OMLUVENI: V. BAČOVSKÝ
HOSTÉ: J. NOVOTNÝ, P. HLOBIL, K. SOUČKOVÁ
VEDL A ZAPSAL: J. HANÁK

1. Farní rada projednala téma více než jedenácti hektarů polí v rostěnickém katastru, kde letos skončí
pacht firmy Rostěnice a.s. (po pětileté výpovědní lhůtě). Akciovka s tím počítá a napsali, že pole budou
volná od 1. září. Farář Jan se už předběžně sešel s dvěma možnými novými pachtýři, kteří se nabízejí, a
to s Pavlem Hlobilem a Jurou Novotným, stejně jako s týmem Mendelovy univerzity (která by do toho
možná mohla vstoupit i jako „výzkumník“) a Nadace Partnerství (která vedle odborné rady může přinést
i konkrétní pomoc zejména se zajištěním, respektive aspoň částečným financováním výsadeb). Pavel
Hlobil a Jura Novotný byli vyzváni, aby dodali nástin projektu, jak by s těmi poli chtěli zacházet, a to ve
variantě, že bude pachtýřem jeden nebo druhý, nebo v případné spolupráci obou. Oba svou vizi písemně
dodali - viz níž v přílohách tohoto zápisu - a farní rada tyto texty dostala v dvoudenním předstihu k
prostudování. Pavel i Jura byli přítomni na tomto setkání farní rady, k otázkám, debatě, aby farní rada
mohla kvalifikovaně rozhodnout. Přičemž jisté je, že ekonomický výnos pro farnost musí být minimálně
ve výši dosavadního, tj. cca 66.000 korun ročně, ovšem akciovka dlouho nevalorizovala, takže se dá
předpokládat, že z biskupství vyjde požadavek trochu vyšší - což je ale důležité i pro farnost, protože
jde o jediný příjem rostěnické farnosti, přičemž se z toho odečítá ještě cca 15 tisíc ročně daně.
Každopádně se shodujeme v tom, že je důležité, abychom k poli přistupovali „s péčí řádného
hospodáře“, jak nás zavazuje mimo jiné i partikulární právo brněnské diecéze, tedy s ohledem na
dluhodobou udržitelnost, záchyt vody v krajině, ochranu proti erozi atakdál. Aby to nedopadlo jako
třeba na poli nad Bohdalicemi směrem ke Kučerovu, kde letos akciovka zasela kukuřici a kdo šel v
pátek od Bohdalic na mši svatou k lipce, tak ví - po ranní bouřce polní cesta k lipce prakticky zmizela
pod nánosem bahna a mnozí jsme se na této cestě(!) bořili až nad kotníky - kdyby to nebylo tak smutné,
tak by si to člověk vlastně mohl i užívat jako zdravotní bahenní koupele. Inu tak. Farní rada o tématu
debatovala notně přes hodinu a nakonec hlasovala. Farář Jan se předem zdržel hlasování, s tím, že se
zapojí pouze v případě rovnosti hlasů. Pro variantu, že pachtýřem bude jen Jura Novotný, nehlasoval
nikdo. Pro variantu, že pachtýřem bude pouze Pavel Hlobil, hlasovali 3 radní. Pro variantu spolupráce
obou pachtýřů hlasovalo 8 radních. Tedy, bude to tak. Jura a Pavel si rozdělí polnosti zhruba na půlky,
tak aby oba měli přístup k polnostem z obslužné komunikace kopírující dálnici, Jura blíž k dědině, Pavel
blíž ke křížku. Oba budoucí pachtýři byli seznámeni s tím, že tyto polnosti jsou výkladní skříní farnosti
a musí podle toho vypadat. Zdá se nám, že spolupráce obou je dobrá volba, koneckonců i z výzkumného
hlediska, kde na jednom pozemku stejného charakteru, povětrnostních podmínek.. dlouhodobě
vystavenému „superkonvenčnímu“ zemědělství vzniknou dva sousedící celky, jeden obhospodařovaný v
eko režimu a druhý konvenčně, ale s maximálním ohledem na krajinu, jak to jen tento způsob
zemědělství umožňuje (viz projekty níž). Srovnání obou těchto přístupů by mohlo být zajímavé.
Přičemž kompletních jedenáct hektarů bude obehnáno „zelenou hradbou“ (agrolesnickou výsadbou?) a
uvnitř bude pozemek členěn na řadu menších polí dělených řadami ovocných stromů - tak, aby všechna
menší pole umožňovala jak Jurovy bylinky, tak Pavlovo obilí. Oba pachtýři souhlasí s tím, že pěstované
plodiny na těchto různých menších polích budou v jednom roce rozmanité, žádná zelená poušť. Jan
Hrežo vypracuje pachtovní smlouvy, ideálně na pět let s následnou automatickou roční prolongací, s
tím, že po pěti letech se ukáže, zda dobře fungují polnosti obou pachtýřů, či zda se s jedním z pachtýřů
rozloučíme a jeho pacht převezme ten druhý.
2. Jan Hlobil skrze faráře Jana vyzývá farnost, jestli bychom neopravili žulový(?) kříž po pravé straně
silnice z Bohdalic do Kučerova, mezi dvěma vzrostlými akáty. Stačilo by ho lépe usadit, vyčistit a
opatřit novou sochou Krista ukřižovaného. Farář Jan navrhl angažmá brněnského architekta Daniela
Struhaříka (u nás pokřtěného), který dělal před časem něco podobného a socha byla vytištěna
jednobarevně na 3D tiskárně, což v sobě spojovalo staré klasické tvarosloví a (viditelně) zcela novou
technologii. V tomto případě by byla asi nejvhodnější barva bílá. Farní rada byla s tímto nápadem

seznámena a vrátí se k tomu na příštím setkání. Je třeba zjistit i právní hledisko, protože kříž ani
pozemek není farní.
3. Pokud jde o pokračování oprav našich kostelů, letošní dotace jsou dle očekávání nulové. Ovšem
loňská dobrá zkušenost a přetlak některých farníků v době koronavirového vypnutí společnosti způsobil
to, že k dnešku se podařilo kompletně dokončit opravy interiéru lysovického kostela a je to skutečně
nádherné. Farní kasu to nestálo ani korunu (přičemž v režii nějaké restaurátorské firmy bychom se bavili
o nákladech v řádu statisíců korun - zejména při opravě rozpadajícího se stropu). Zároveň byla zvenku
na kostel instalována vývěska, kam se snažíme umísťovat aktuální informace, což je též důležité pro
propojování Lysovic s farním životem. Farní rada vyslovuje nesmírné díky všem brigádníkům-dárcům,
na prvním místě Františku Hladkému a Pavlu Měřínskému. Potíž ale samozřejmě je, že střecha je v
havarijním stavu (tu brigádnicky opravíme asi jen těžko) a velké deště minulých týdnů už jdou znát i na
opraveném stropě kůru. Farář Jan s tím kontaktuje technika děkanství Pavla Galatu. Zatím jsme neměli
moc štěstí na relevantní dotační tituly, plánuje a domlouvá se snad již úspěšná podpora Ministerstva
kultury na příští rok. Teče ovšem i skrz přinejmenším jedno hůř zatěsněné okno. Ujal by se toho někdo?
Brigádnicky byla důkladně opravena i sakristie rostěnického kostela a částečně i praskliny v lodi a
presbytáři. Je ovšem nutné opravit ještě střešní krytinu zejména v kontaktu střechy a věže, kde je i
zespodu viditelné, že jsou tašky odpadané, což při nedávných výrazných deštích způsobilo celkem
masivní zatékání do klenby na kůru. Je nutné to opravit (zdá se, že nejen položit tašky, ale i nějakou
klempířinu). Farář Jan kontaktuje technika Pavla Galatu s prosbou o zajištění horolezců-řemeslníků.
4. Ve věci realizace nového liturgického prostoru v Kučerově jsme oslovili obecní úřady v Kučerově a
Hlubočanech s prosbou o pomoc s financováním a dopadlo to tak, že Hlubočany darovaly 20 tisíc korun
a Kučerov 10 tisíc korun. Za což samozřejmě děkujeme. U obou obcí je ve hře žádost i pro příští rok,
kterou je třeba dodat dejme tomu do září, aby se s tím dalo pracovat v obecních rozpočtech. Oltář a
ambon jsou stavebně víceméně dokončeny, sedes a sezení pro ministranty by měly být dokončeny do 14
dní. Pak už zbývá „jen“ dokončení mozaikových obrazů, což by mělo být hotové do podzimu.
5. Obnovené farní adorační dny spojené s modlitbou za bohoslovce se uskuteční ve dnech 5-6. srpna v
podobném režimu jako loni. Ve středu 5. srpna bude od 9h celý den k tiché adoraci, modlitbě,
meditaci otevřený bohdalský kostel (16-18h s možností svátosti smíření), tento den dovršíme mší
svatou za bohoslovce v 18h. Ve čtvrtek 6. srpna bude takto od 9 do 18h otevřený kučerovský kostel,
zakončený požehnáním.
6. Nejbližší možnost svátosti smíření o více kněžích bude v neděli 9. srpna od 16h v bohdalském kostele.
7. Terminář: hodová mše svatá o slavnosti svatých Cyrila a Metoděje v Rostěnicích v neděli 5. července
v 10h, „předhodová“ mše svatá u lipky v pátek 7. srpna v 18h, hodová mše svatá o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie v Bohdalicích v neděli 16. srpna v 11h (přijede děkan Milan Vavro),
poutní mše svatá o svátku svatého Bartoloměje ve Zvonovicích v neděli 30. srpna v 10h, pouť na
Svatý Hostýn v sobotu 26. září.
8. Příští setkání farní rady bude v neděli 20. září 2020 v 18:00 h ve farním domě.

PŘÍLOHY:
(1) VIZE JURY NOVOTNÉHO:

Návrh způsobu využití parcely č. 1146 v k.ú. Rostěnice v režimu zemědělského pachtu

Jiří Novotný
Moravská krajina s.r.o.
&
Dita Novotná
Moravská zahrádka s.r.o.
Parcelní í slo:
Obec:
Katastrální území:
í slo LV:
Vým ra [m2]:
Typ parcely:
Mapový list:
Ur ení vým ry:
Druh pozemku:

1146
Rost nice-Zvonovice [554898]
Rost nice [741396]
140
111198
Parcela katastru nemovitostí
DKM
Ze sou adnic v S-JTSK
orná p da

Moravská krajina = starší a obhospodařovanou výměrou cca 200 ha větší z našich dvou firem se zhruba deset
let zabývá ekologickým zemědělstvím v přibližně 20 katastrálních územích. Pečuje o travní porosty (produkce
krmiv) a sady, chová ovce a koně.
Moravská zahrádka = hospodaří na cca 40 ha a více se zaměřuje na zpracování produkce s cílem zkompletovat
zpracovatelský proces u širší řady produktů až k finalizaci pro koncového zákazníka. Momentálně provozuje
Pivovar Manner a sýrárnu, připravuje moštárnu a pálenici (stavební projekt).
Předmětnou parcelu bychom rádi dostali svěřenu do péče s tím, že:
-

Ji převedeme do režimu ekologického zemědělství
Zajistíme trvalé vyznačení a zabezpečení jejích hranic prostřednictvím výsadeb dřevin
Vysadíme soubor sadařských a případně agrolesnických kultur zastavujících vodní a větrnou erozi,
zlepšujících vodní režim, kvalitu půdy a druhovou pestrost

Návrh opatření:
-

-

-

Osazení lemu parcely: v souladu s obč.zákoníkem by prostor do tří metrů od hranice parcely tvořila
mozaiková výsadba cca 10 domácích druhů keřů (ptačí zob, řešetlák, kalina, brslen, šípek, trnka ad.), jež
vytvoří hradbu chemii ze sousedních parcel, a také potravní a hnízdní prostor pro početné druhy ptactva,
jež je přirozeným regulátorem škůdců.
Tento lem by byl doplněn řadou třešní ptačích coby agrolesnického opatření, krom části parcely
limitované vedením vysokého napětí.
Vnitřní plocha by byla 11m vzdálenými vodorovnými řadami ovocných stromů ve sponu 8m přeměněna
na extenzivní ovocný sad s 28 meziřadími (směr SZ-JV), v nichž by se střídaly pícniny, zelenina,
obilniny a ostatní plodiny (bylinná osiva, léčivky). Použity by byly výhradně staré odrůdy jabloní,
hrušní a slivoní ve tvaru vysokokmen nebo polokmen. V části parcely limitované vedením vysokého
napětí by stromy nahradily uznané odrůdy ovocných keřů (rybíz, bez, rakytník) nebo stromů nízkého
vzrůstu do 3m (mišpule, kdouloň).
Alternativou řad ovocnáčů pro část parcely je výsadba agrolesnická (nelze ji aplikovat v části parcely
omezené VVN), rozdíl oproti sadařské viz příloha.

Uvedená opatření by měla následující dopady:
EKONOMIKA
Peníze jsou příslovečně až na prvním místě, proto je třeba říci, že ohleduplné ekologické zemědělství
neznamená snížení ekonomické produkce. Neznamená a nemůže tedy znamenat ani snížení příjmů
z pachtovného pro vlastníka. Nabízíme tedy STEJNÉ PACHTOVNÉ jako předchozí uživatel, ovšem za
výrazně lepších ukazatelů jdoucích vysoko nad rámec tzv. konvenčního chemického zemědělství.
Důležitým faktem ekonomické povahy dále je, že všechny vysazené dřeviny se stanou součástí pozemku a tedy
vlastnictvím farnosti. Hrubý odhad při sponu 11*8 pro celou plochu dává cca 1000 ovocných stromů, což je jen
v pořizovacích cenách cca 0,3 milionu korun zhodnocení pozemku, plus přírůst dřevin každým rokem, plus
dřevinný lem lokality.
A konečně, dokonalé zastavení vodní a větrné eroze spolu s organickým zemědělstvím bude dlouhodobě nejen
udržovat, ale dokonce zlepšovat bonitu a tedy i hodnotu půdy, zatímco obecný trend zemědělské půdy (nejen)
v ČR je degradace a znehodnocování.
EKOLOGIE
Hlavní příznivé efekty jsou již popsány – zlepšení vodního režimu, klimatická funkce, ale také omezení
prašnosti, produkce kyslíku, poskytnutí životního prostoru pro početné druhy rostlin, ptactva, hmyzu a drobné
zvěře…
Zkrátka, na rozdíl od příznivých trendů, jež nastanou na příklad při pouhém zatravnění (horizontální efekt),
výsadba dřevin přidává životnímu prostředí členitou vertikálu.
DALŠÍ
Pokud by byl navržený model aplikován, byla by to jedinečná šance mj. pro odbornou zemědělskou veřejnost
studovat budování moderního agrolesnického systému v podmínkách ČR. 11hektarový „pilotní“ projekt by se
stal ukázkovou lokalitou a místem srovnání a výzkumů Mendelovy univerzity. Využití pozemku by tedy
přineslo i vědecké plody, aniž by bylo nutné obětovat ekonomické přínosy, jež jsou pro rozumně hospodařícího
vlastníka na prvním místě.
PŘÍLOHA:
SROVNÁNÍ AGROLESNICKÉ A SADAŘSKÉ VÝSADBY
Agrolesnictví
= jednoduše řečeno jde o výsadbu „cenných“ listnatých dřevin v řadách na orné půdě, kdy meziřadí jsou nadále
obdělávána třebas i konvenčním (chemickým) způsobem a pěstuje se v nich to, co doposud, tj. obilí, kukuřice,
řepka…
Výsadba stromů sice odčerpá část vláhy a živin z blízké půdy, ale daleko převažují výhody přítomnosti stromů,
a to zvýšení zástinu (klimatický efekt, zabránění vysychání, mírnění větru a větrné eroze) a produkce cenného

dřeva – například z poměrně rychle rostoucí třešně ptačí.
Za starých časů byly agrolesnické systému běžné (světlé pastevní lesy, značné množství dřevin v zemědělské
krajině) a zemědělská věda dnes v podstatě objevuje to, co lidé dávno znají. Ve státech západní Evropy se
moderní podoba agrolesnictví aplikuje již desítky let, v ČR se teprve vytvářejí podmínky pro jeho zavedení.
Sadařství
= používá výhradně uznané kulturní odrůdy stromů, hlavním rozdílem oproti agrolesnictví je jejich množství
(agrolesnictví zná hustou řadu, my navrhujeme do sadu spon 8m). Ostatní aspekty jsou shodné, tzn. i
v extenzivním sadu se v meziřadí může pěstovat všelicos. Ekologické přínosy jsou rovněž stejné – zastínění,
klima, eroze… ale druhová pestrost je podle našeho názoru vyšší.
Hlavní produkční rozdíl spočívá v tom, že agrolesnické dřeviny jsou určeny k produkci dřeva, jež se vytěží při
obmýtí např. za 60 let. Ovocné sady oproti tomu produkují dřevo sice rovněž cenné, ale spíše průběžně a jako
druhotný výstup. Zato s relativně rychlým nástupem po založení každoročně produkují ovoce.
Další výhodou sadů je, že systém zemědělské politiky v ČR je zná, umí s nimi zacházet, má zavedená pravidla,
míry dotací, předpisy apod. Oproti tomu agrolesnictví ještě stále není nijak zakotveno a není dosud jasné, kdy a
jak je bude možné aplikovat.
PŘÍLOHA PŘÍLOHY
Alternativa „spolupráce“ na parcele s p.Hlobilem. Vzhledem k tomu, že nelze kombinovat ekologické a
chemické zemědělství, spolupráci lze uvažovat spíše „vedle“ sebe než „spolu“. Aplikace chemie předpokládá
daleko širší meziřadí (18m + odstup) a tedy daleko méně dřevin (plošně, ne na kusy). Klasické plodiny
v konvenci by předpokládaly spíše agrolesnickou výsadbu. Ta nemá omezení ve východní části parcely.
Logicky by tedy připadalo v úvahu uživatelské rozdělení např. podle barevné hranice na obrázku, kdy světlejší
východní část (cca 7 ha) by byla ekologickým sadem s trochou agrolesnictví, a západní tmavomodrá část (cca 4
ha) konvenční orná s agrolesnictvím. Pro výzkumníky Mendelu by tak na jednom místě, na jedné parcele a za
stejných výchozích podmínek vznikl ideální pokusný terén pro srovnávání efektů odlišných přístupů.

(2) VIZE PAVLA HLOBILA:

Návrh způsobu využití zemědělské parcely č. 1146 v k.ú. Rostěnice
Naše firma je farma rodinného typu, která navazuje na zemědělskou tradici našich předků v této oblasti.
Zabýváme se rostlinnou výrobou na cca 80 hektarech orné půdy ve více či méně vzdáleném okolí Bohdalic,
živočišnou výrobou, kdy vykrmujeme zhruba 1500 prasat ročně a v poslední době jsme rozšířily naše aktivity o
výrobnu krmných směsí. Hospodaření probíhá v tzv. konvenčním režimu s klasickou produkcí polních plodin.
Přestože hospodaříme v tzv. konvenčním režimu, od okolních mamutích zemědělských společností se snažíme
odlišit šetrnějším přístupem k půdě a celkově ke krajině, což v praxi znamená, že námi užívané pozemky jsou
oproti sousedním spíše malé, čímž se zvyšuje rozčlenění a pestrost krajiny a naopak snižuje možnost vzniku
eroze, plodiny pěstujeme v rozumné míře intenzity, kdy nepoužíváme nejvyšší dávky minerálních hnojiv a
ochrana rostlin je prováděna tzv. integrovaně, kdy se pesticidy používají jen v nutném případě a nenadužívají se
v plošných preventivních aplikacích (jako v případě obrovských agrospolečností, které při jejich celkové
velikosti i velikosti jejich jednotlivých “nekonečných“ lánů ani nemají reálnou možnost individuálního
přístupu). Jako jedni z mála máme ještě živočišnou výrobu, která samozřejmě produkuje statková hnojiva, jež
využíváme jako nenahraditelný zdroj organické hmoty - humusu. Pro obohacování půdy o humus používáme
také vlastní kompost a v posledních letech se učíme využívat kladného efektu meziplodin. Do budoucna
bychom chtěli pozemky ještě více odlišit od velkopodniků výsadbou stromořadí či keřových pásem na okrajích
pozemků, obnovou mezí a dalších krajinných opatření na smysluplných místech. Samozřejmostí je sledování a
aplikace moderních trendů, které dále snižují ekologickou zátěž současného hospodaření a zlepšují parametry
půdy, jsou to například systémy přímého setí, setí do pásově připravené půdy, setí do mulče nebo setí s
pomocnou plodinou a podobně. Orba pluhem pro nás také není zapomenutou technologií.
O pozemky máme zájem hned z několika důvodů. Naše technické vybavení, získané znalosti a zkušenosti nám
umožňují obhospodařovat 2-3 násobek současné výměry, bohužel získat k užívání nové pozemky v našem okolí
je takřka nesplnitelný úkol, kvůli ekonomické síle sousedních zemědělských podniků, která je dána tím, že
hospodaří na tisícových a desetitisícových výměrách. Navýšení naší výměry je tedy pro nás vzácným a pro

zakotvení a stabilizaci naší rodinné farmy nezbytným předpokladem. Předmětné pole u Rostěnic je navíc v
nejúrodnější části našeho kraje a nejspíše i našeho státu a bylo by mi tedy potěšením hospodařit na takovémto
Bohem požehnaném kousku jižní Hané. Dalším hlediskem je navázání spolupráce s odborníky na tématiku
ozdravování České (Moravské) krajiny z Mendelovi univerzity a z Nadace partnerství, se kterými již proběhla
první schůzka a další budou doufám následovat. Jejich zkušenosti a rady hodlám využít nejen k aplikaci na
tento projekt, ale i na ostatní farní polnosti, které již máme v užívání a následně na celou námi
obhospodařovanou plochu. Plány na krajinná opatření mám v hlavě již delší dobu, ale jejich praktické
vybudování je pro mě z legislativního hlediska natolik komplikované, že budu opravdu vděčný za každou
pomoc a věřím, že jakmile se rozběhne první projekt, tak tím získám potřebné zkušenosti a tvorba dalších
projektů pro mě bude již mnohem jednoduší.
Farnosti tedy nabízíme:
–

pachtovné ve stejné výši jako předchozí nájemce a jeho včasnou úhradu (konkrétní platební podmínky
jsme ochotni přizpůsobit dle požadavků – např. rozdělení do dvou splátek, platba v určeném termínu –
běžně konec roku, atd.)

–

šetrnější přístup k půdě, obohacování o organickou hmotu statkovými hnojivy a dalšími moderními
metodami hospodaření na orné půdě

–

výsadbu agrolesnických stromořadí a okrajového porostu a jejich následnou údržbu. V našem případě
by okrajový lem byl shodný s Jurovým návrhem a stromořadí uvnitř půdního bloku, tvořené listnatými
stromy (raději bych také volil ovocné stromy s produkcí plodů), by mělo rozestupy mezi jednotlivými
řadami 18 metrů nebo jejich násobek a v meziřadí bychom pěstovali polní plodiny. S finální podobou
navrhovaných opatření si však nechám rád poradit od přizvaných odborníků

Co se týče spolupráce s Jurou Novotným, jak již bylo popsáno naše dva systémy hospodaření jsou skutečně
možné provozovat pouze na sobě nezávisle - tedy vedle sebe. I pro nás bude zajímavé moci tyto dva rozdílné
systémy hospodaření sledovat a porovnávat jejich dosažené výsledky, ovšem rozvržení plochy mezi naše firmy
by mi připadalo logičtější například s přihlédnutím k současné velikosti obou farem a ne podle odstínu modré
barvy v katastrální mapě. Kde však vidím prostor pro spolupráci je třeba výsadba okrajového lemu, který by
měl koneckonců sloužit oběma stejně.
Závěrem chci poděkovat za možnost se ucházet o tento jistě převratný projekt a těšíme se na přátelskou
rozmluvu vedoucí ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
S pozdravem, Bc. Pavel Hlobil a Jan Hlobil.

