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Tak jsme se dočkali! Je tu druhé číslo Kornického komára. Trvalo to
jen chvíli. Jenom necelých 72 let. První číslo se objevilo na Silvestra
1945. S druhým číslem jsme na konec roku čekat nechtěli, stačí, že se blíží konec starých dobrých časů…
Óda na ŘSD
Úkol zní jasně – předstírat snahu o výstavbu dálnic, a krýt tak neschopnost politiků sehnat na ně peníze –
a z toho mála, co se na silnice vyčlení, přelít co nejvíc do spřátelených kapes. Máme velké štěstí, že se
tohoto nelehkého úkolu i u Kornic chopila instituce z nejpovolanějších – Ředitelství silnic a dálnic.
Je před volbami, proto je potřeba naslibovat voličům, že všechno bude, i dálnice budou… Prý se
všude (po celé republice) postaví spousta dálnic. Že se to nakonec nepovede, se shodí na různé
„ekoteroristické“ organizace jako jsou třeba Živé Kornice (dříve vystupující pod nesmyslným názvem
zaniklé vesnice Domašice – vždyť dálnice neznamená konec života, jen trochu hluku, znečištění, pokles
spodních vod a cen nemovitostí, nastěhování méně náročných spoluobčanů…).
Nikdo nepotřebuje vědět, že Evropská unie bude přispívat na dálnice v Česku jen do roku 2020.
Tohle se fakt prošvihlo, ale naštěstí je ŘSD zkušený kamuflážník. Komu jinému by také prošlo třeba to,
že zákon sice předepisuje, že EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) má být hotová od oznámení po
závěrečné stanovisko za jeden rok a přitom její dokončení k úseku D35 u Kornic zabralo celých deset let
(2006–2016)… Naštěstí se do EIA podařilo vpašovat pasáže, které splní hned dva účely.
Za prvé – na základě zkreslených údajů se podařilo posunout D35 za Kornice, čímž se Město
Litomyšl stalo dlužníkem ŘSD a nebude už mu v ničem odporovat. Navíc bude prostřednictvím své
hlásné trouby – Lilie – šířit mezi lidi ty „správné“ informace – dostatečně zamlžené a upravené.
Za druhé – pasáží typu „Z obce Kornice nebude přímo viditelná trasa žádné z variant, konfigurace
terénu přímý pohled znemožňuje“ se snad chytnou místní ekoteroristé a budou klást odpor, takže vina na
nepostavení D35 nebude na politicích, kteří prošvihli možnost čerpat evropské dotace, ale na těch
zatracených aktivistech. To, že je hluková studie zfalšovaná a u Kornic to dopadne stejně jako u ústecké
D8 (tam to na papíře taky moc pěkně vyšlo, skutečnost byla „překvapivě“ jiná, ale hlavně, že dálnice
stojí), se jistě podaří ututlat.
Korničtí ekoteroristé svým odporem proti přivaděči a odpočívce pro kamiony sice způsobili dočasné
potíže, ale ŘSD je naštěstí zkušeně vyřešilo přesunem obou staveb do „druhé fáze“. Takže stavby budou
schváleny, protože „jinak by to bylo proti EIA“, a nakonec se začnou stavět – protože v plánech „přeci
pořád byly a vy jste o tom věděli“.
Majitelé pozemků bývají občas tvrdý oříšek, ale ŘSD ví, jak na ně. Stačí je postrašit vyvlastněním
s dostatečným předstihem – pár let předtím, než k němu může skutečně dojít. Lidi se právnických řečí
vždycky leknou. Pro radu za někým z Živých Kornic snad chodit nebudou.
Nejpodstatnější je, aby ŘSD ekoteroristé nepřerostli přes hlavu. Dokud jich bude jen pár, není
problém je pranýřovat ve spřízněném tisku. Pokud bude v každé vesnici aktivních jen pár osob, je to
ideální stav. Živé Kornice začínají trochu zlobit, když se spojují s teroristickou buňkou ze Strakova a
arcikacířkou Pošvářovou, kterou dalo tolik práce z ŘSD propustit, když prosazovala takové extrémistické
požadavky, jako je výstavba kvalitních dálnic. Ale věřme ŘSD, že se mu podaří spolu s Městem Litomyšl
tyto nepřátele státu rozprášit. Využít čas, který odklad stavby z nedostatku financí nabízí, k optimalizaci
trasy by znamenalo, že by úředníci museli pracovat, a tomu se musí za každou cenu zabránit!

Pro chytré hlavy
Samostatnou obec vyhlásit nemůžeme, ale něco jiného ano. Co to je?
Odpověď najdeš na konci stránky.
Pepíček z Kornic

Kornická křížovka
Kdo nás mohl zachránit před dálnicí, ale bohužel už jsme je pár let u Kornic neviděli?
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