
 
 

 Úvodní slovo…. 
Vážení akcionáři, kolegové, spolupracovníci. Držíte 
v ruce první číslo Faremních novinek vydávaných 
ve skupině společností LUKRENA a.s. a POLANA 
HORŠICE a.s. 
Myšlenka na vlastní časopis se objevila již před 
dvěma lety při návštěvě kolegů ze zemědělských 
společností, které tímto způsobem dlouhodobě 
komunikují se svými zaměstnanci, akcionáři či ná-
jemci půdy. Jistě vnímáte, že v našich společnos-
tech dochází k velké řadě změn, novým investicím 
či rozšiřováním výroby o nové činnosti. Rádi by-
chom Vás touto formou o všech těchto změnách či 
akcích průběžně informovali. 
 

Farmářské novinky budou vycházet dvakrát do 
roka na jaře a na podzim. Chtěli bychom v nich 
přinášet informace o hospodaření našich společ-
ností, o nové technice či nových oborech naší čin-
nosti. Chceme Vám přiblížit aktuální dění a disku-
tovat o dalším vývoji. Budeme se snažit obohatit 
obsah množstvím fotografií či kreseb a občas na-
hlédneme i do historie akciových společností a je-
jich předchůdců JZD. 
 

Uvítáme proto i Vaše příspěvky či podněty k ob-
sahu časopisu. Věřím, že se nám časem podaří na-
vázat oboustrannou komunikaci a obohatit zpravo-
daj o témata, která jsou pro Vás zajímavá. Závě-
rem děkuji všem spolupracovníkům za přípravu a 
ochotu, s kterou se na vydání zpravodaje podíleli. 
                                                 Ing. P. Netrval 
Naše první faremní prodejna 
Po dlouhé úvaze jsme se rozhodli otevřít naši první 
faremní prodejnu. Využili jsme nabídky pana Ing. 
Pavla Netrvala a v prostorách Komerční banky ote-
vřeli náš malý obchůdek. Dnes skoro po tříměsíč-
ním provozu můžeme říci, že si k nám našlo cestu 
mnoho spokojených zákazníků. Prodejna je ote-
vřena třikrát týdně vždy v pondělí a ve středu od  
9 do 13 hodin a v pátek od 12 do 16 hodin. V na-
bídce jsou jak jablka, tak čerstvý i trvanlivý mošt  
a mák vše z vlastní produkce. Prodejna dostala  
i krásnou grafickou úpravu.  
Koncem měsíce května bude z důvodu vy-
prodání zásob prodejna až do zahájení nové 
sezóny uzavřena.     

V budoucnosti počítáme i s prodejem ostatního 
ovoce. O nabídce Vás budeme informovat pro-
střednictvím webových stránek společnosti Lukre-
na nebo na tel. 737260025. Děkujeme všem svým 
zákazníkům a těšíme se brzy nashledanou.  
                                                   J. Zikmundová 
 

Půda je základ našeho hospodaření. 
 

Stále častěji 
zaznívá v ČR 
obava ze sta-
vu půdního 
fondu. Oproti 
minulým dese-
tiletím drastic-
ky poklesl po-
díl humusu 
v půdě, pře-
stalo se hnojit 
statkovými hnojivy, téměř se nevápní. Výsledkem 
jsou převážně kyselé, utužené půdy bez kyslíku  
a bez schopnosti absorbovat vodu. Tato realita je 
v kontrastu s přístupem k půdě v západní části Ev-
ropy. Zde zpracování půdy věnují maximální priori-
tu, půdu kypří, pravidelně hnojí a snaží se rozvíjet 
přirozený život půdních mikroorganismů. Věříme, 
že i v našich podmínkách dokážeme postupně vrá-
tit půdě její přirozený život. Druhou otázkou je 
vlastnictví půdy. Poslední dobou se na nás obrací 
stále víc zájemců s žádostí o odkup půdy. Přestože 
se jedná o poměrně velké finanční objemy, mají 
obě společnosti vyjednané dlouhodobé hypotéky  
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a jsou připraveny tyto nákupy operativně realizo-
vat. Chci ujistit každého z vlastníků, že máme 
dlouhodobý zájem o hospodaření na půdě a pokud 
bude mít kdokoliv zájem o prodej či pronájem pů-
dy, neváhejte se proto obrátit na naše pracovnice 
pověřené touto problematikou: LUKRENA – Marti-
na Žofáková 737260033 či POLANA Horšice – Jitka 
Svobodová 723074254 
                                                        Ing. P. Netrval 
Pasení dobytka 
 

Živočišná výroba, zvláště pak produkce mléka je 
poslední dva roky pod silným ekonomickým tla-
kem. Se snahou o rozmělnění rizik v živočišné vý-
robě jsme i díky nadprůměrným výsledkům 
v reprodukci začali budovat v r. 2009 masné stá-
do. Pro pasení skotu bylo vyčleněno celkem 117 
ha travních porostů v lokalitách Dolní Lukavice, 
Háje – Osek a Řenče. Letos jsme v jarním období 
koupili na aukci již druhého masného býka pleme-
ne Siemental. Základ stáda pro masnou produkci 
jsme převedli pouze z vlastní produkce, vyřazením 
neperspektivních dojených krav. Vzniklo tak za 
pouhý jeden rok základní masné stádo, které čítá 
téměř 100 krav. Cílový stav je 80 – 85 kusů 
v základním stádě. V letošním roce proběhne kvali-
tativní třídění paseného skotu a dokončení oploce-
ní pastvin.                          Ing. P. Tuháček 
 

Exkurze v nebílovském sadu 
 

Již tradičně k nám zavítali studenti České zemědělské 
univerzity pod vedením pana docenta Aleše Hese  
a paní profesorky Marty Regnerové. Návštěva pro-
běhla 6. 5. 2010 a přijeli studenti 4. ročníku obor 
provoz a ekonomie zemědělství a potravinářství. Za-
jímali se hlavně o nový provoz moštárny, skladovací 
prostory a o současný trh s ovocem. 
 

Dne 11. 5. 2010 přijeli do sadu žáci základní školy  
v Dolní Lukavici a prohlédli si prostory nové moštár-
ny, ochutnali čerstvý mošt, pokračovali pak prohlíd-
kou sadů, krásné dopoledne zakončili opékáním špe-
káčků. Děti i paní učitelky si dopoledne moc užili  
a přálo jim i krásné slunné počasí. 

Obě setkání byli moc příjemné a doufáme, že se  
k nám budou vracet buď jako brigádnici nebo  
zákaznici.                                         J. Zikmundová 
 
Bude letos dobrá senáž?  
 

Společnost kromě jiného pravidelně pořádá pro za-
městnance školení a semináře zaměřené na aktuální 

sezónní práce. Dne 18. 5. 2010 proběhl seminář na 
téma senážování pícnin. Lektor Ing. Douša informo-
val o nejnovějších poznatcích při výrobě objemné 
píce a o zásadách při její výrobě. Semináře se zú-
častnili i zástupci dceřinné a.s. Polana Horšice a ko-
legové z a.s. Pošumaví. Hlavním motivem těchto akcí 
je snaha o neustále zlepšování pracovních postupů a 
dosahování lepších výsledků v rostlinné i živočišné 
výrobě.  
Jak shrnul Ing. Doucha, je to vlastně jednoduché - 
mladý porost, vyšší sušina, kvalitní dusání a hlavně 
vždy hned zakrýt fólií – výsledkem je pak kvalitní se-
náž s nízkými kyselinami a vysokým cukrem a hlavně 
VYŠŠÍ UŽITKOVOST krav. 
Tak ještě aby se trochu umoudřilo to počasí…  
                                                 Ing. J.Terš 

Polana Horšice má nově opravené sklady  
 

V průběhu roku 2009 provedla Polana Horšice roz-
sáhlé rekonstrukce dvou největších skladových ob-
jektů – bývalé bramborárny z roku 1988 a poskliz-
ňové haly z roku 1975. Oba objekty měly 
v kritickém stavu především střešní krytiny  
a bramborárnu proto nebylo možno na skladování 
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využít. Celková investice byla cca 3,6 mil. Kč  
a společnosti se na ní podařilo získat dotaci 50% 
ze ZIF. Výsledkem rekonstrukce jsou kvalitní skla-
dy o kapacitě až 8.000 tun, což umožní Polaně 
uskladnit veškerou produkci a prodávat ji později 
za vyšší ceny. 

Ing. M. Hůlová 
Budoucnost je diversifikace a zvyšování 
přidané hodnoty. 
 

Velmi často se zamýšlíme s dobou, kam dál směřu-
je české zemědělství. Od euforie vysokých cen 
všech zemědělských komodit po naprostou depresi 
ze situace loňského roku. Řada zemědělců si zvoli-
la tu nejjednodušší cestu – omezení výroby-a to 
především té živočišné. Na cestách v zahraničí 
však vidím pravý opak – rozvoj jak standardních 
zemědělských oborů, tak diversifikace do nových 
činností – především energetika, biomasa,  
ale i potravinářství, či zelinářství. Zkrátka snaha  
o rozložení rizika a zvýšení výnosu z hektaru ob-
hospodařované půdy. Byl jsem doslova zaskočen  
z poznání, že ziskovost podniků z bývalého vý-
chodního Německa z jednoho hektaru půdy často 
převyšuje tržby naše. Nezbývá nám nic jiného, než 
se tomuto trendu přizpůsobit a ne jen pasivně če-
kat na „záchranu“ od státu, ten se o nás na rozdíl 
od některých evropských zemí nepostará. 
V každé společnosti proto připravujeme či již reali-
zujeme několik projektů podporujících tyto cíle,  
uvedu jen některé: moštárna, fotovoltaické elek-
trárny, výroba  peletek z odpadu obilovin a olejnin, 
nové stavby v rostlinné či živočišné výrobě. Pláno-
vané investice pro letošní rok přesáhnou částku  
40 mil. Kč, s obdobnou částkou počítáme i pro 
příští rok. O každé nové investici Vás budeme prů-
běžně informovat ve Farmářských novinkách. 
                                                        Ing. P. Netrval 
Slavnost květu 
 

Již třetí ročník tradičního setkání zaměstnanců sa-
dů proběhl 7. 5. 2010 v objektu sadů. S výsledky 
společnosti seznámil zaměstnance ředitel společ-
nosti  Ing. Pavel Tuháček a s plány do budoucna 
předseda představenstva Ing. Pavel Netrval. Pro 
zaměstnance bylo připraveno malé občerstvení. 
Každý ročník se nese v duchu návštěvy kulturní 
památky v okolí Nebílov, tentokrát jsme navštívili 
kostel svatého Jakuba staršího na Prusinách. Se-
tkání alespoň doufám bylo pro všechny příjemné, 
přálo nám také počasí. Těšíme se za rok na další 
setkání se všemi zaměstnanci Lukreny a Polany… 
                                                      J. Zikmundová 
ŽV Polana Horšice, a.s. 
 

Živočišná výroba je zaměřena výhradně na odchov 
masného skotu a krav bez tržní produkce mléka.  
V roce 2009 Polana Horšice nahlásila chov hovězí-

ho dobytka společně s pastvinami a trvalými trav-
ními porosty do ekologického hospodaření. Díky 
této změně muselo být předěláno zimní ustájení v 
Týništi z vazného na volné s hlubokou podestýlkou 
slámy. Při této částečné vnitřní rekonstrukci byly 
také vybudovány pracovníky rostlinné a živočišné 
výroby dva venkovní výběhy. V letošním roce pro-
běhne celková vnitřní rekonstrukce kravína včetně 
s novou střešní krytinou ve výši cca 4 mil Kč. Na 
tuto rekonstrukci Polana Horšice zažádala o dotaci 
od EU.  
Skot byl rozdělen na dvě stáda. První stádo tvoří 
jalovice s letos nově zakoupeným plemenným  
býkem francouzského masného plemene Charo-
lais. Druhé stádo tvoří krávy s telaty a plemenný 
býk. Celkem bylo v loňském roce od počátku květ-
na do konce listopadu na pastvě kolem 140 kusů 
hovězího dobytka, v letošním roce dojde ke kvali-
tativnímu třídění základního stáda.                                                                                               
                                                          J. Honzík 
 

Solární energie v zemědělství 
 

Jednou z možností jak rozšířit a stabilizovat podni-
kání v zemědělství je využití nejen dotovaných in-
vestičních programů ale i výhodných pobídek ze 
strany státu. Jednou z takových je využití a výroba 
solární energie, za současně platných a ekonomic-
ky zajímavých podmínek. Toto odvětví je podporo-
váno i bankovním spolufinancováním. Po opatrném 
vyhodnocení této příležitosti jsme se rozhodli in-
stalovat a zprovoznit solární výrobny elektřiny  

v lokalitě střediska Řenče a Dolní Lukavice.  
Fotovoltaická elektrárna ve středisku Řenče byla již 
úspěšně zprovozněna a má výkon cca 100 kW. Je 
funkční a zatím naplňuje očekávání. Vyrobená 
elektrická energie je využita především pro vlastní 
spotřebu střediska. S podobným záměrem bude 
vybudována v tomto roce i fotovoltaická elektrárna 
ve středisku Dolní Lukavice s cílovým výkonem 300 
kW. Finanční objem cílově vyráběné elektrické 
energie může dosáhnout až 4,5 mil. Kč ročně. Zá-
roveň očekáváme snížení celkového nákupu el. 
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energie od dodavatelů v objemu až 1 mil. Kč roč-
ně, tedy snížení nákladů společnosti. Celkové plá-
nované investiční náklady se blíží 30 mil. Kč. Za-
chycení tohoto trendu nemění hlavní zaměření 
společnosti, jímž je zemědělská výroba ale pouze 
stabilizuje podnikání z pohledu ziskovosti společ-
nosti.                                     Ing. P. Tuháček 
 

Co nového v nebílovských sadech 
 

Jednou z nevětších novinek je zprovoznění nové 
moštárny v prostorách bývalé odchovny selat na 
podzim 2009. Zpracováváme převážně průmyslová 
jablka, jak na čerstvý tak pasterovaný mošt, který  

následně balíme do tzv. BIG-BOXU. Jeho obsah je 
5 litrů a zaručuje až půlroční trvanlivost. 
Všechny tyto výrobky spolu s jablky můžete za-
koupit v sezoně jak v nebílovských sadech, tak  
i v naší nové prodejně v prostorách Komerční ban-
ky v Přešticích. Dalším počinem byla likvidace 
zhruba 3 ha přestárlých švestkových sadů, na jejíž 
místo počítáme s výsadbou převážně hrušní a 
jablek. Dále pak budeme pokračovat s celkovou 
úpravou areálu v Nebílovech. 
V měsíci květnu byl pro sad zakoupen nový rosič – 
ten původní, sloužil sadařům již 17 let. 
Na závěr bych ráda poděkovala, vedení společnosti 
za podporu a nesmím v neposlední řadě zapome-
nout na kolektiv zaměstnanců i těm paří dík za od-
vedenou práci.                            J. Zikmundová 
 
 

Lukrena dokončila modernizaci sklado-
vého hospodářství 
 

V roce 2006 započala Lukrena s komplexními investi-
cemi do skladového hospodářství. V areálu v Dolní 
Lukavici vyrostla nejprve dvě nová sila o kapacitě 
1800 tun a byl do podlahy instalován systém provět-

rávacích kanálů v největší skladové hale. V roce 2008 
investice směřovaly do nového příjmového koše, je-
hož kapacita je 100 tun za hodinu. V loňském roce 
pak došlo ke komplexní rekonstrukci skladové haly ve 
Vodokrtech, kde byl rovněž instalován provětrávací 
systém. Na obě etapy se společnosti podařilo získat 
35% dotaci, investice přesáhly 10 mil Kč. Teď již 
zbývá jen získat dotaci na „srdce“ posklizňové linky – 
novou čističku a výkonnou sušku – snad to vyjde již 
letos…                                         Ing. M. Hůlová 
 
 

Slavnosti jablek na nebílovském zámku 
 

Spojení nebílovských sadů a místního zámku se zpo-
čátku zdálo jako taková zkouška dospělosti. Celá ak-
ce se uskutečnila na konci září 27. 9. 2009. Přiznám 
se, že jsme byli trochu rozpačití, zda naše úsilí nevy-
jde naprázdno. Slunná neděle ale předčila naše oče-
kávání. Odpolední akci pořádanou spolu s kaste-
lánem Milanem Fialou navštívilo více jak 1500 ná-
vštěvníků. Moderátorem pořadu byl Petr Jančařík. 
Současně probíhala soutěž o nejlepší štrúdl. Hlavní 
cenu vyhrála Monika Kupcová. Cenu předal poslanec 
Jiří Pospíšil. Návštěvníkům hráli do ouška dudáci  
a všichni si pochutnávali na jablíčkách a štrúdlu. 
O produkty místních sadů byl takový zájem, že jsme 

nestačili jablka dovážet. Bylo zapotřebí mnoho šikov-
ných lidiček, aby pomohli uspokojit všechny zákazní-
ky. Zámek jsme opouštěli ve večerních hodinách 
unaveni, ale s krásným pocitem. Takže v září 2010 se 
na Vás moc těšíme.                             J. Zikmundová 
    

    

Výročí zaměstnanců Lukreny 
Věra Brabcová, 55 let mzdová účetní 
Miloslav Janda, 50 let strojník 

 

Odchod do důchodu 

Václav Špelina, Osek – LUKRENA a.s. 
Marta Hrubá, Horšice – POLANA Horšice,a.s. 
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