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Někdejši trať Tochovice - VD Orlík připo-
míná tochovická vytopna -

- a lIa Lavičkách dievěné boudy lryvalého
překladiště

Povídání na peróně
tratí (3256 km) - důvodem má být roční pro-
vozní úspora I 7 mld. Kč a chybějících asi
10 mi liard na jejich rekonslIUk:ce. Mi-
nisterstvo uvádí, že "regionální tratě nérnají

V Tochovicích jsme si s panem výpra-
včím nejdřív zavzpomínali. Ve středu II. 6.
totiž úklidem posledních zbytků materiálu
skončila historie železniční tratě Tochovice -
Vodní dílo Orlík z padesátých let. Likvidaci
tratě prováděla Stavební obnova železnic
Olomouc (bývalé "železniční vojsko"). Vy-
trhané kolejnice byly odvezeny do plzeňskě
Skodovky, pražce budou zčásti užity na
údržbu tratí v jižních Čechách, ty k použití
nevhodné pak prodány soukromníkům. V
Tochovicích zůstala jen původní - později
ovšem rozšířená - výtopna ...

Tochovickým nádražím projede během
24 hodin devětatřicet osobních a asi pět ná-
kladních vlaků - "Už to není, co to bývalo, a
nikdo neví, jak to bude dál," pos.eskl si pan
výpravčí. " edávno koupené lokomotivy
stojí v depu v Berouně ... " Situace není nijak
urěšená: víc než třetině železničních tratí
hrozí zrušení (v našem regionu jsou ohrože-
ny tratě Březnice - Rožmitál, Březnice -
Blatná - Strakonice, Sedlčany - Olbramo i-
ce).

Vedení ČD a ministerstvo dopravy hodlá
totiž v krátké době zrušit 128 regionálních

U pytláka
je utěšena hospůdka v Pňovicích, kterou

provozuje - podobně jako pískovnu a auto-
dopravu coby "přidruženou výrobu" - Země-
dělské družstvo Pňovice. Jsou však důležitější
fakta ...

Družstvo - s nynějšími šesti desítkami pra-
covníků - vzniklo v roce 1992 (po Státním stat-
ku Tochovice a po vypořádání restitučních
nároků oprávněných osob). Obhospodařuje v
katastrech obcí Pňoviee, Skuhrov, Vševily a
Bezděkov 1450 ha zemědělské půdy. Letos má
obilí na 600 ha. řepku na 120 ha, brambory na
65 ha.

" Lani jsme brambory podle smluv prodali,
i letos máme smluvně prodej zajištěn," čí-
'~vá předseda Karel Daniel (absolvent V me-

nizační - funkci předsedy zastává Iři roky).
" Květnová horka a sucho mají špatný vliv

na jaře - obilí neodnožilo, bude nízké a řídké.
To už nespraví jakékoli deště. Snad se ještě
vzpamatují ozimy."

Družstvo "dělá" rovněž mléko, hovězí a
vepřové: mš 750 kusů hovězího dobytka - z
toho 2 O krav. 80 prasnic. 150 prasat ve vý-
krmu. Mlékárna i masokombinát Příbram, kam
pňovičtí mléko a maso dodávají, platí spolehli-
vě, i když třeba výkupní cena hovězího. 34
Kč/kg je vzhledem k nákladům nízká. Přesto
družstvo loni dosáhlo mírného zisku - jím
hradí ztráty předchozích let.

V současné době rekonstruuje 'dva pňovic-
ké kravíny a z úvěrů (jejichž čerpání muselo
omezit vzhledem k úspomým opatřením a
vzhledem k vysokým úrokům - donedávna až
35 %) koupilo pluh a další závěsné zemědělské
nářadí.

Ukazuje se, že bez úvěrů se dnes žádný,
sebelepší zemědělský závod neobejde. T když
snad dosáhne zisku (což je spíše výjimkou),
zatěžují ho úroky úvěrů, takže na investiční
rozvoj má v současných podmínkách naději
málokterý. tj

Prstíčkem hrabalo, špendlíčkem kopalo
už v červenci několik mladých ze

Sedlčan i odjinud - pod vedením Mgr.
Rastislava Koreného, arecheologa Okresní-
ho muzea Příbram - na staveništi v
sedlčanské ulici 28. října: nikoli doslova
špendlíčkem, nýbrž zčásti lopatami a
krumpáči, zčásti lopatičkami a štětečky. Pro-

tože už v první archeologické sondě na sta-
veništi byl nalezen středověky kachel a
úlomky keramiky, bylo rozhodnuto provést
průzkum podrobnější. Půdorys budoucího
staveniště je rozdělen do čtverců 4 x 4 m,
mladí pracují od 8 do 14 hodin, podle potře-
by (a počasí) však i déle: termín není příliš
dlouhý - čas, kdy bagry vyhloubí základo-
vou jámu budoucí stavby, se blíží.

Výsledky už jsou: četné úlomky kerami-
ky (už řada beden), sedm - osm mincí,
kachle, spečené hrudky hlíny (poté, co kdysi
požár vypálil cihlářskou hlínu, jíž se vyma-
závaly spáry roubených stavení). Nalézané
kamenné zdivo je vlastně ze všech dob - od
patnáctého století po minulost zcela nedáv-
nou.

Nalézané předměty nejsou zatím přesně
určeny - to bude možné teprve po detailním
prozkoumání a srovnání s dalšími materiály.
Prozatírn lze konstatovat, že řada nálezů je
opravdu středověkých, z 15. a 16. století.

- u Cetyně však ui. stopy po pražcích a ko-
lejích zarůstají trávou

tj

žádný význam z hlediska povinnosti státu
zabezpečit dopravní spojení občanům nebo
podnikatelské sféře". Zrušením regionálních
tratí by v ak byly určité oblasti venkova
prakticky odříznuty - těžko lze počítat s ná-
hradní dopravou autobusovou.

ČD a ministerstvo uznává, že "přímé ru-
šení tratí naráží na prudký odpor v dotče-
ných místech" a nabízí privatizaci tratí -
ovšem bez podmínky zachování provozu.

Podle odhadů odbohúkil' způsobuje u
nás automobilová doprava ročně ekologické
škody 17 miliard Kč. Ekologických škod au-
todopravy je si vědoma Evropská unie, proto
podporuje rozvoj železnic - u nás vláda za-
stává stanovisko zcela opačné. Není to sta-
novisko krátkozraké? vh

Podívejte se kolem,
postěžoval si Milan .Homák, předchozí

předseda samosprávy bloků 103 až 105 uživa-
telů družstevních bytů jednoho křídla zda-
bořského přfbramského křižáku. "Jsme tu sedm
let - a nikdy, ač daně platíme (spočtěme: 120 x
4 x 15 Kč). Technické služby Příbram nedoká-
zaly travnaté okolní plochy ošetřit. Sami jsme
koupili a vysadili okrasné stromky - traktor TS
nám je při pozdní senoseči posekal. Nový ředi-
tel TS mi osobně slíbil, že dodá nové stromky,
zbudou-Ii peníze. eozval se - zřejmě peníze
nezbyly a stromky nejsou. Slíbil, že okolní plo-
. chy budou sekány bez traktoru, proto jsme
koupili a zasadili nové stromky. Nastoupil
nový ředitel - znovu traktor a nové stromky
opět zlikvidovány.

Koupili jsme si proto společně sekačku,
abychom obsekali chodníky, dětské pískoviště
a znovu zasázené stromky. Velké plochy
ovšem by měly sekat - a trávu odvézt - podle
slibu TS. Výsledek už několikaletý: přijedou,
mávnou trávořezem, část nechají neposekanou.
Seno složí - časově daleko pro možné využití -
na hromadu' a přikáží: Zakažte dětem seno roz-
hazovat! Dobře, ale tráva je složena na písko-
višti ... A zakažte dětem si hrát!"

"Ach jo, telefonuju, jednám, lítám, kdes-
kým mluvím. po ouřadech trávím svou dovole-
nou, sliby slyším, skutky nevidím .,."

Okresní město je děleno na zóny s priori-
tou údržby, byť občané platí daně rovnoměrně.
Nerovnoměrnost údržby vůči rovnoměrnosti
poplatků. Ovšem už i lak platí: všichni řidiči,
vyjíždějící z parkoviště křižáku na hlavní ko-
munikaci, mají - doleva - zcela omezený vý-
hled: tráva. křoví. A to je věcí města. vh


