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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
v tomto čísle časopisu Pod Blaníkem bych 
Vás rád upozornil na článek Jany Špačkové 
věnovaný kolektivizaci na  Voticku (str. 
21 – 24). Byť jde o dokumentaci událos- 
tí dávno minulých, jejich důsledky velmi 
silně pociťujeme i dnes.

Znárodňování, kolektivizace a  socia- 
lizace venkova s sebou přinesla plošnou 
degradaci kulturní krajiny utvářené v na- 
šich zemích po  staletí. V  tomto procesu 
významně napomohla rychle postupující 
industrializace zemědělství. Možnosti 
se zdály být neomezené, pro dosažení 
co největších výměr scelených pozemků 
zmizelo v  České republice 30 tisíc km 
liniové zeleně, 800 tisíc km mezí, 35 tisíc 
hektarů remízů či 120 tisíc km polních 
cest. V mimořádném rozsahu byla zničena 
vododržnost krajiny odvodněním milionu 
hektarů půdy a utužením obdělávané půdy 
a vysušením dvou třetin mokřadů.

Bohužel, společenské změny po  roce 
1989 kýžený pozitivní zvrat ve  velko- 
výrobním zemědělském hospodaření 
nepřinesly. Překážkou bylo ve  většině 
případů již nevratné odtržení rodin bý- 
valých hospodářů od  půdy, dodnes 
nevypořádané restituce a zvolený způsob 
privatizace. Proto důsledky kolektivizace 
pociťujeme stále. Na Podblanicku, stejně 
jako jinde v  České republice, stále vý- 
znamně převažuje velkovýrobní intenzivní 
zemědělství spojené s vysokou chemizací 
a  snižováním organické hmoty v  půdě. 
Tyto negativní jevy jsou v  posledních 
letech umocněny s nárůstem ploch řep- 
ky a  významným poklesem živočišné 
výroby, kdy seno, sláma či kukuřice místo 
k dobytku putuje do bioplynových stanic. 
Nemůžeme se dnes divit, že krajina s natolik 
poškozenými retenčními schopnostmi 
nedokáže odolávat erozi a suchu.

Pro pochopení hlavní příčiny nevratných 
negativních změn v zemědělské krajině, 
ale i v životě na vesnici, doporučuji vaší 
pozornosti nejen zmíněný článek, ale též 
výstavu a publikaci, kterou ke kolektivizaci 
uspořádalo Město Votice.

Do dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem 
uvítáme kratší i delší příspěvky o přírodě, 
krajině, životním prostředí, historii, kultuře 
i současném dění na Podblanicku. Podělte 
se o své poznatky a dojmy z malebného 
Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního 
Posázaví, Českého Meránu a České Sibiře. 
Příspěvky vítáme v elektronické podobě, 
ale přijmeme je v jakékoliv písemné formě. 
Články pokud možno doplňte fotografiemi, 
pérovkami či jinými ilustracemi.

Pavel Pešout
Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem 

(4. číslo XXII. ročníku) bude 10. 12. 2018.

OBSAH ČÍSLA
„Krvavé“ rybníky (L. Hanel, R. Cáder)  ...................................................................................  2
Mokřad u Křivsoudova v péči ČSOP (M. Klaudys)  ..........................................................  4
Štír jako černý pasažér (L. Hanel)  ...........................................................................................  6
Sekvojovec ve vlašimském parku přesazen  ....................................................................  8
Skupina lip srdčitých u lávky v Sázavě Černých Budech (M. Štědra)  ......................  8
Archeologické doklady středověké výroby mincovních střížků  

v Kostelních Střimelicích (J. Bernat) .................................................................................  9
Sraz rodáků a oslavy 100. výročí založení republiky v Domašíně  ..................... 12
150 let pošty Divišov  (A. Svoboda)  .................................................................................... 13
Odkazy První republiky ve Voticích (J. Špačková)  ....................................................... 15
Zámecká věž ve Vlašimi a příběhy jejích podlaží I. (J. Nusek)  ................................ 18
Kolektivizace na Voticku pohledem kronikářů (J. Špačková)  ................................ 21
Oprava památného mostu v Sedlci-Prčici (V. Kovařík) ............................................... 25
Honorifikační názvy ulic ve Vlašimi (O. Boštička) ......................................................... 27
Ohlédnutí za Slávkou Rýdlovou (M. Neradová) ............................................................. 29
Nový vítr pro turistický ruch v Kraji blanických rytířů (K. Červenková)  ...........  32

 PŘÍLOHA
Ze starších čísel
 Kondrac. Románský kostel sv. Bartoloměje  .........................................................  I
Regionální pověsti, povídky, vyprávění a poezie
 Koloniál Františka Manna v Divišově (Z. Seidl)  ...................................................  II
Regionální literatura

Vlašim 2017 – 2018 (J. Pavelka)  .............................................................................. IV
Kytička od nedostavěného chrámu (M. Štědra)  ............................................. IV
Domašín v době občanské (R. Cáder)  ...................................................................  V
Prčické střípky a jiné příběhy z Českého Meránu (J. Špačková)  ...............  V

Zprávy a sdělení
Zemřel Josef Žížala, dobrá duše zahrady Podblanického  
ekocentra (P. Pešout)  ........................................................................................  VI
Ekologická olympiáda ve Vlašimi (J. Pavelka)  ................................................ VII 
Setkání rodáků (B. Matušková)  .............................................................................. VII
Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy  
ČSOP Vlašim (M. Jakubův)  ........................................................................................  IX

Do tohoto čísla Pod Blaníkem přispěli  ....................................................................  XII

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/

