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Krtci
V místech, kde se zemědělcům v nedávné minulosti
podařilo vyhubit křečky, kteří mohli zastavit stavbu
dálnice, se objevili na jaře noví hlodavci. Nejsou
sice chránění podle zákona o ochraně přírody, ale
brání je státní moloch. Krtci z firmy Pragoprojekt
rozvrtali kornickou půdu kvůli geologickému
průzkumu. Podle zákona k průzkumu potřebují
výslovné svolení majitele, a pokud ho nezískají,
musí mít povolení od Krajského úřadu. To by bylo
ale zbytečně složité, jednodušší bylo rovnou přijet
a bez povolení vrtat. Korničtí majitelé si své
pozemky naštěstí nedokázali ubránit – nezavolali
policii, na což měli právo – takže krtkům hrozí za
porušení zákona jen pokuta, ale hlavní je, že mají
potřebná data z průzkumu.
Zdá se, že to dobře dopadlo, ekoteroristé zaspali. Ale
možná to nebude tak jednoduché vzhledem k tomu,
že se dálnice nebude pravděpodobně stavět ještě
řadu let a nakonec se bude muset dělat průzkum
znovu. Ale stát jistě ochotně zaplatí ještě jednou. Jen
bude potřeba na kornické vlastníky stejně chytře
vyzrát jako letos.
Záplava zeleně
Tak nám kolem Kornic vyrostou nové krásné parky.
Litomyšl nám slíbila v 80. letech vysázet zeleň
oddělující skládku od obce a v 90. letech zeleň
kolem překladiště odpadu. Má to sice trochu
zpoždění, ale určitě se do toho s chutí pustí zároveň
s budováním zelené bariéry kolem dálnice.
Ta měla původně vést hned za humny, ale
kornickým hnidopichům se tato varianta nelíbila,
protože nechtěli mít za zahradami dvoumetrové
kopřivy. A navíc chtěli, aby zeleň sloužila alespoň
trochu jako protihluková bariéra – a k tomu musí být
co nejblíže zdroji hluku. Údržba patnáct metrů
širokého pruhu, který by zabíral plochu jednoho
a půl hektaru, by pro město jistojistě nebyl
v nejmenším problém – jako není problém údržba

stávající zeleně v obci. Korničtí rýpalové nakonec
prosadili posun tohoto pásu až k dálničnímu valu –
plocha by sice narostla na tři hektary, ale i o ty by se
město rádo poctivě staralo.
Pak se ale objevil nečekaný problém s neochotnými
Sedlišťáky v části u kaštanu. Starosta Kašpar
kreativně vyložil usnesení zastupitelstva („u částí
stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových
norem, požadujeme vykoupení širšího pásu
pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu
dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení
hlukového zatížení okolní zástavby“) tak, že z něho
vyplývá naprosto jasně, že se týká jen katastru
Kornic a ne Sedlišť. Naštěstí mají na městě v zásobě
dobré nápady, takže chtěli po Sedlištích, aby se
o zelenou bariéru na svém katastru postaraly samy.
Že je ta zeleň důležitá jen pro Kornice, protože
Sedliště jsou za kopcem, je nepodstatný detail –
zásadní je, aby Sedliště posloužily Litomyšli. Ale
s těmi zatvrzelci je stejně těžké jednání jako
s kornickými berany, kteří se nechtějí s D35 ve
stávající podobě smířit, jak doporučuje pan Kortyš…
Pekelný problém
ŘSD chytře utrácí za projektování dálnice kolem
Litomyšle, přestože doposud není jisté, jestli ji sem
vůbec bude moct přivést. Dálnice prochází přes
vodní zdroj Pekla, který patří k nejvydatnějším
v republice a zásobuje Vysoké Mýto a výhledově se
počítá i s napojením Pardubic. Až se někdo ozve, že
je to problém, protože je sucho, tak se řekne, že už
v tom jsou milióny za projekty a stavět se proto
musí, i když hrozí narušení spodních vod…
ŘSD tady také zkušeně hlídá termíny. Podle zákona
by mělo do dvou let po vydání závěrečného
Stanoviska EIA podat Dokumentaci pro územní
řízení – tj. spustit druhou fázi schvalování trasy –
jinak Stanovisko ztrácí platnost a musí se udělat
znovu. Na ŘSD všichni dřou jako koně, ale stejně
nestíhají. Naštěstí stačí územní řízení zahájit jen na

oko – k tomu došlo u úseku Džbánov – Litomyšl na
poslední chvíli před propadnutím EIA v listopadu
2017. No a spřátelený stavební úřad „překvapivě“
zjistil, že dokumentace není kompletní a dal ŘSD
lhůtu na doplnění do konce června 2019…
Schvalování jde tedy kupředu mílovými kroky.
Ekoteroristé zatím neměli příležitost tady něco
zdržet, ale ty (minimálně) čtyři roky příprav místo
dvou let se na ně nakonec stejně hodí.
Hluk
Tak to prasklo. ŘSD se snaží ušetřit peníze na
boháčích žijících kolem dálnice, aby něco zbylo na
chudé stavební firmy, ale ti zatracení boháči mají
tolik peněz, že je utrácí za posudky hlukových
studií. ŘSD nechalo zfalšovat oba úseky u Kornic,
jeden jenom z poloviny a druhý úplně. Je to snadné,
stačí nastavit vysokou odrazivost protihlukové stěny,
vypnout odrazy hluku od stěn domů nebo dát
maximální pohltivost terénu (toho, že mezi
Kornicemi a dálnicí není les, si nikdo nevšimne). Že
to prasklo, je průšvih, ale musíme doufat, že
pracháčům z Kornic dojdou peníze a nebudou ve
svých diverzních akcích pokračovat.
Sedm statečných
V Kornicích se točí nová verze slavného westernu
Sedm statečných. Scénář ještě není úplně hotov, ale
už nyní je jisté, že bude oproti předloze silně
pozměněn. Role Calverovy bandy se ochotně ujalo
ŘSD, ale o role pistolníků se nikdo nepral. Nakonec
tak bylo v lednu 2018 obsazeno jen sedm rolí
statečných sponzorů, kteří se rozhodli složit na
jediného profesionálního pistolníka, kterého bude

hrát
advokát
Vítězslav
Dohnal.
Menších
sponzorských rolí se nakonec ujalo dalších 10 osob
a jeden spolek. K natočení pořádného velkofilmu je
potřeba komparzu více, zatím peníze stačí produkci
jen na televizní film. Volné jsou i větší role.
Sedm statečných II
Začalo i natáčení druhého filmu (celkově se počítá
s trilogií). Děj se odehrává mezi Kornicemi
a Janovem (třetí díl se přesune mezi Džbánov
a Kornice). Calverova banda řádí dál. Dohnal bojuje
v první linii a záda mu kromě spolku kryje sedm
statečných majitelů pozemků, kteří se odhodlali
vystoupit proti banditům sami za sebe. Vzhledem
k tomu, že se druhý díl odehrává jen na menší části
kornického území, zapojily se do boje dvě třetiny
dotčených vlastníků. Až se bude točit třetí díl, bude
se nejspíš muset hledat nový název, se „sedmi“ se
nevystačí.
Jízdní řád na rok 2018
duben – Spolek Živé Kornice a dotčení vlastníci
podávají připomínky k Dokumentaci pro
územní řízení pro úsek D35 Litomyšl –
Janov
léto – stavební úřad v Litomyšli zamítá připomínky
spolku i vlastníků
léto – spolek i vlastníci se odvolávají ke krajskému
úřadu
podzim – krajský úřad zamítá odvolání spolku
i vlastníků
podzim – spolek a někteří vlastníci podávají
v součinnosti se Strakovem, Janovem
a spolkem Pro Litomyšl žalobu
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