Vážení akcionáři,
V minulém roce prošla naše společnost celou řadou změn, personálních, technologických i
ekonomických. Ke konci června odstoupili ze svých funkcí někteří členové představenstva,
kteří působili zároveň v provozním vedení. Tím vznikla komplikace v řízení podniku. V září
jsme trošku nešťastně zaměstnali nového ředitele, který ovšem na své pozici vydržel pouhých
sedmnáct dnů. Zde se jednalo o naši chybu, která pramenila z nastalé tíživé situace.
Naopak dobrými kroky bylo přijetí několika nových zaměstnanců a mladé agronomky, která
se po dvou měsících stala ředitelkou podniku. V současné době je již provoz personálně
stabilizován na počtu devíti zaměstnanců. Další dva jsou v dlouhodobé pracovní
neschopnosti.
Vzhledem k nedobrým výnosům loňských žní, nedopadl pro nás hospodářský rok zas až tak
špatně. S vědomím toho, že na tom nebudeme ekonomicky nejhůře, rozhodli jsme se ještě
před koncem roku investovat. 750 tis. Kč šlo do oprav zázemí a sociálního zařízení dílen,
které bylo již v tristním stavu. S výhledem do budoucnosti jsme pořídili štípací poloautomat
na dřevo a štěpkovač za 350 tis Kč. Na tyto stroje byla podána žádost o dotaci u Státního
zemědělského intervenčního fondu v rámci rozšíření nezemědělské výroby. Dále jsme
provedli nutné opravy strojů cca za 1 mil. korun. Za další milion korun byla nakoupena
hnojiva pro jaro 2022. Nemalou částku spolykala likvidace odpadů včetně nebezpečných,
které se nacházely v areálu střediska Drnovice, Račice a Kašparov. V úklidu a likvidaci těchto
odpadů, které se kupily několik let, pokračujeme postupně do dnes.
Nemálo peněz se investovalo do půdy, téměř celá výměra byla na podzim zorána, nebo
hloubkově podryta. I tak jsme ukončili rok 2021 ziskem ve výši 1 294 000,- Kč. Za to náleží
poděkování všem zaměstnancům, kteří se na výrobě podíleli, vedení podniku a ekonomce,
členům představenstva a dozorčí rady.
Pokud budeme pokračovat ve vedení společnosti ve stejném složení jako v uplynulých
měsících, jsme připraveni pro další hospodářský rok navýšit nájemné za půdu, protože jsme si
vědomi, že současný stav neodpovídá požadavkům vlastníků, ani ekonomickým možnostem.
Navíc nás trápí, že vlastníky láká pod svá křídla jiný zemědělec, který jim slibuje až nereálné
plnění. Pokud jste se i vy již setkali s podobnou nabídkou, zvažte prosím, zda je výhodná pro
Vás a pro Váš pozemek. Nezřídka se může jednat o vlastníka, který během pěti let Vaši půdu
vytěží kukuřicí do bioplynové stanice. S čistým svědomím mohu tvrdit, že pro kvalitu půdy
jsme již začali dělat maximum, a do budoucna v tom hodláme pokračovat. Už jen z důvodu
potřeby organických hnojiv se snažíme o zachování živočišné výroby, začali jsme pěstovat
plodiny na zelené hnojení. Zavedli jsme medonosné biopásy, zvětšili výměru vojtěšky,
i úhorů, z důvodu ochrany před vodní a větrnou erozí. Také širší škála plodin bude mít
pozitivní vliv na půdu i krajinotvorbu.
Budeme rádi, pokud nám zachováte přízeň, abychom mohli pokračovat v započaté práci.
Za představenstvo ZS Drnovice, a.s.
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