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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 událostí dávno minulých, jejich důsledky velmi
silně pociťujeme i dnes.
Znárodňování, kolektivizace a socializace venkova s sebou přinesla plošnou
degradaci kulturní krajiny utvářené v našich 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 velkovýrobním zemědělském hospodaření
nepřinesly. Překážkou bylo ve většině
případů již nevratné odtržení rodin bývalých hospodářů od půdy, dodnes
nevypořádané restituce a zvolený způsob
privatizace. Proto důsledky kolektivizace
pociťujeme stále. Na Podblanicku, stejně
jako jinde v České republice, stále významně 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 řepky 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
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