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Odkývané příměří
Generální ředitel ŘSD Mátl dotáhl do konce jednání
s ekoteroristy a v březnu 2021 s nimi podepsal
memorandum o D35 u Litomyšle.
Ekoteroristé se ukázali jako nepříjemný protivník,
kterému bylo ustoupeno až příliš, i když se ŘSD
snažilo ze všech sil. Snad to neinspiruje podobné
potížisty někde jinde u jiných bohulibých projektů.
Memorandum mohlo být ve stejném znění uzavřeno
o rok dříve, protože již na první schůzce v únoru 2020
si obě strany vyjasnily, z čeho neustoupí – a nakonec
také za celý rok neustoupily. ŘSD se nedá upřít snaha,
ale s dubovými selskými palicemi je všechna práce
marná – na jaře ŘSD zatlačilo vyhlášením územního
řízení v kornickém úseku D35, na podzim odmítnutím
pozdržení vydání územního rozhodnutí v tomto řízení.
To bylo vydáno v prosinci 2020 a korničtí zatvrzelci
se rozhodli proti němu zase odvolat. Pak teprve ŘSD
přistoupilo na všechny jejich podmínky.
Město Litomyšl všemu podle své chvalitebné tradice
jen přihlíželo a ŘSD odsouhlasilo každý návrh.
Návrhy se ale postupně měnily, protože odpůrci byli
paličatí, a tak se v Litomyšli kývalo hodně. Bohužel
se v Litomyšli kromě žádoucích projevů loajality
rozhodli pošpinit spoluprací s ekoteroristy, když
nabídli obecní pozemky k výsadbě v trase
biokoridoru, kterou Korničáci prosazují.
Co je tedy v onom dokumentu?
Strakováci a Janováci si prosadili protihlukové stěny,
mělčí zářezy, které zabírají méně orné půdy, a osázení
křižovatky Janov, aby byla pohledově odcloněna.
Spolek Pro Litomyšl již více než před rokem správně
pochopil, že proti ŘSD se bojovat nemá. Bohužel to
nepochopili renegáti Lux s Tmějem, kteří vzdorovali
dál a získali pro Prokop snížení obou valů i jejich
osazení protihlukovými stěnami. Zajistili také nutné
zkapacitnění Primátorské hráze.
S čím souhlasili ekoteroristé z Živých Kornic?
1) nebudou dál bojovat za koridor u topolu

2) nebudou chtít posun v rámci koridoru u Končin dál
k lesu (šlo by provést jen za kaštanem směrem na
Dolní Končiny)
S čím bohužel souhlasilo ŘSD?
1) sníží násep u kaštanu až o 1,7 metru, zkrátí ho
a vybuduje tu protihlukovou stěnu
2) prohloubí zářez u Končin průměrně o 2 metry
3) prohloubí zářez dálnice v místě křížení se silnicí do
Končin o 2,5 metru, což umožní výrazně snížit násep,
po kterém tato silnice přes dálnici povede
4) sníží násep u vrbiček až o 3 metry, zkrátí ho
a vybuduje tu protihlukovou stěnu
5) zvedne zářez u Němčic nad hladinu spodní vody
6) provede pozemkové úpravy (scelení rozpůlených
pozemků)
7) rozšíří pasportizaci studní
8) navrhne vedení biokoridoru Nedošínský hájHusilna-Končiny kolem vrbiček, i když to bude
v konfliktu s případnými budoucími plány na
křižovatku, přivaděč nebo odpočívku; parametry
mostu u vrbiček by měly vyhovovat i srnám; příčnice
bude osázena řadou stromů
9) napojí příčnici na polní cestu kolem dálnice, aby
byly přístupné všechny pozemky
10) nebude v celém úseku navrhovat žádnou
odpočívku pro kamiony
11) bude všem poskytovat v předstihu kompletní
podklady
Poslední pokusy o záchranu tváře ŘSD
ŘSD se pokusilo do memoranda propašovat pár věcí,
aby je tolik nemrzelo, že ustupuje partě vidláků, která
ničemu nerozumí a jen prudí. I když se celý rok řešil
jen úsek Litomyšl-Janov, tak chtělo náhle po spolku
Živé Kornice i stažení odvolání v úseku DžbánovLitomyšl. Vidláci s tím souhlasili, ale vynutili si pár
ústupků ve prospěch svých příznivců z Bohňovic –
protihlukovou stěnu, vysázení stromů u křižovatky
Řídký, aby nebyla z Bohňovic vidět, a výslovný
závazek, že ŘSD přebírá zodpovědnost za možné

Právní závaznost
Celá dohoda je z právního hlediska jen cár papíru,
protože neobsahuje žádné sankce za její porušení.
ŘSD není naštěstí tak hloupé, aby s něčím takovým
souhlasilo. Snad nebudou ekoteroristé v kontrole
plnění jednotlivých bodů tak důslední, jak vyhrožují.
Paradoxy částečného úspěchu
Členové spolku Živé Kornice by měli skákat jako
jeden muž radostí do stropu, ale nedělají to. Tím, že
ŘSD pomalu ustupovalo, vzalo řadě z nich naději na
boj za lepší koridor u topolu. Nyní by se totiž
porovnávala vylepšená trasa u Končin s původní
nevylepšenou trasou u topolu. Rozdíl mezi nimi by
nebyl tak očividný, jako když měl být u Končin dva
kilometry dlouhý násep bez protihlukovek. Že by šla
i trasa u topola výrazně vylepšit oproti trase v EIA, je
fakt, který byl dokázán již studií Optimy v roce 2010.
Naštěstí by se to ale ekoteroristům bez vypracování
podrobného projektu těžko dokazovalo. A hlavně to
nikoho nezajímá – ať už dají pokoj!
Z dopisů čtenářů
Pžíspěfek od Herr Hafránek von Prokop
[Dopis se v redakci Kornického komára po omluvě
v Lilii záhadně ztratil. Její členové si matně vybavují,

že se téma příspěvku točilo okolo hymny Leitomischel
über Alles, über Alles in der Welt. Po dopisu budou
redaktoři pátrat, až bude zase potřeba kornickým
a němčickým Untermensch vysvětlit, že mají uvolnit
Lebensraum litomyšlským Übermensch.]
Z dopisů čtenářů
Příspěvek od soudruha Dubského z Pochodně
Čest práci!
Redakce našeho pokrokového deníku Pochodeň (po
listopadovém puči zbabělými reakcionáři označován
jako Svitavský deník) se snaží ze všech sil podporovat
budování naší vlasti. V Kornicích však podvratné
živly opakovaně útočí na údernické úsilí ŘSD
a dalších státních podniků. ŘSD si rozvracet
nenecháme! Pokrok nezastavíš a světlým zítřkům je
nutné přinášet oběti. Zpátečnické spolky brzdí poctivé
úsilí o lepší budoucnost nás všech. Nechtějí se řídit
heslem „ani kapka betonu nazmar“ a místo, aby
podporovali jeho využití na odpočívky pro kamiony
nebo přivaděče, prosazují jeho plýtvání na
protihlukové stěny a podobné změkčilosti, které
socialistický zocelený člověk nepotřebuje!
Náš list proto přijímá závazek, že i nadále bude
mocným zastáncem pokroku, státních orgánů, ŘSD,
České Třebové a v neposlední řadě i Města Litomyšle,
které je jedinou správně smýšlející obcí v okolí –
proto ji opakovaně chválíme za to, že nikdy nic po
ŘSD ani státu nechtělo, všechno odsouhlasilo
a nebrzdilo pokrok. Pokusíme se ji ale také
vyburcovat k sebekritice, aby bylo angažovanější
v otázce přivaděče, a tak podpořilo výstavbu naší
země. S revanšistickými živly, které namítají, že
Litomyšl vše zavinila, když souhlasila s posunem
dálnice od Ústí nad Orlicí a pak si vymyslela posun
dálnice za Kornice, bez slitování po soudružsku
zatočíme!
První úder dělnické pěsti již byl zasazen vytržením
výroku o „partě vidláků“ z kontextu a jeho
pohotovým umístěním do titulku článku v našem
deníku. Další rány jsme nepřátelům připraveni zasadit
kdykoliv a kdekoliv! Práci ŘSD čest!

Křížovka
Dálnice u Litomyšle se má stavět od roku 2023. Co to nejvíce ohrožuje? Státní [tajenka].
Křižovatka, kde Kornice prosadily výsadbu.
(Bývalé?) doupě litomyšlských flastenců.
Německy „všechno“.
Pokrokový deník.
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ovlivnění zdejšího vodního zdroje, který zásobuje
okolní obce. ŘSD se ale snad pokusí vymluvit na
změnu klimatu i v případě, že bude tento zdroj
zářezem dálnice (vedeným částečně pod hladinou
spodní vody) opravdu ovlivněn…
Když se první pokus o chytračení moc nevyvedl,
vymyslelo ŘSD další na úkor Sedlišť, které stejně
jako Bohňovice nevěnovaly jednáním o dálnici
žádnou pozornost, i když o nich věděly.
V memorandu je nastíněna možnost zrušení plánů na
vybudování retenčních nádrží, které měly zabránit
povodním v Sedlištích. Obec Sedliště byla mezi
signatáře dohody přidána na poslední chvíli a i přes
varování podvratných živlů z Kornic hned po prvním
Mátlově odmítnutí bez připomínek podepsala. Tak
alespoň něco se podařilo a ŘSD by mohlo ušetřit…

