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Zprávy z fronty
Litomyšl se vzdala léty osvědčené taktiky
„obětujeme levé křídlo“ (Kornice) a přešla na
novátorskou taktiku „obětujeme obě křídla“
(Kornice i Prokop). Obě křídla se však vzbouřila.
Bitva s rebely trvala čtyři hodiny. Zteč
litomyšlských pozic začala rota z Prokopa poměrně
ostře, kornická četa se původně chtěla držet zpátky
a šetřit síly do dalších bojů s úhlavním nepřítelem
(ŘSD), ale nakonec se nechala strhnout napjatou
atmosférou vyvolanou nespočtem falešných
protiútoků protivníka a ke zteči se přidala. Podařilo
se rozbít seskupení koalice. Prokopský útok byl
nakonec odražen – proti se postavilo 12
z celkových 23 zastupitelů. Korničáci svůj útok
sice vyhráli – získali 10 rekrutů, proti bylo jen 7
zavilých nepřátel – ale pro vítězství bylo potřeba
porazit i nehlasující… Kornice nyní formují
partyzánské oddíly, které budou útočit na nepřítele
ze zálohy. Šance na vítězství jsou slušné, i když
jsou kornické oddíly početně slabé. Jsou však
podporovány záškodníky ze Strakova i Prokopa
a hlavně mají kvalitní výzbroj – munice je dokonce
přebytek.
Z hlavního města
Zvláštní kurýr přinesl do Kornic povzbudivou
zprávu přímo z hlavního města (z Ministerstva
dopravy): „Z dopravního hlediska navíc může být
MÚK Litomyšl-sever v budoucnu velmi významná
pro zajištění plnohodnotného dopravního napojení
oblasti, které bude současně šetrné k okolí, neboť
jedině v této lokalitě je reálné napojit budoucí
přivaděče pro oblast Ústí nad Orlicí a České
Třebové, které by odvedly budoucí automobilovou
dopravu z jednotlivých obcí na trase k dálnici D35.
Z tohoto důvodu považuje Ministerstvo dopravy
úplné vyškrtnutí MÚK Litomyšl-sever za
nekoncepční.“ V Kornicích okamžitě zavládla

nelíčená radost z toho, jak jsou plněny sliby,
kterých se místnímu obyvatelstvu dostalo.
Summit ostrovních republik
V hlavním městě koloniální mocnosti České
republiky se sešli velvyslanci z různých závislých
území. Z našeho kraje byly zastoupeny Ostrovní
republiky Kornice, Prokop i Strakov. Na summitu
se předávaly především zkušenosti – např.
partyzáni od Pražského okruhu se již deset let
soudí kvůli hluku, který podle papírových výpočtů
překračovat limity neměl (stejně jako u Kornic),
ale skutečnost je samozřejmě zcela jiná.
Středočeští vzbouřenci radí Kornicím boj
neodkládat, protože jakmile se dálnice postaví, už
se nic měnit nebude – šance je jen teď.
Ze světa
Stát ve státě (Ministerstvo dopravy a ŘSD)
připravuje nový protiústavní zákon. Podle něho by
měl vzniknout superúřad, který by měl rozhodovat
o trase dálnic i proti vůli obcí. A proti tomuto
rozhodnutí by nebylo odvolání ani u soudu. Tento
chvályhodný záměr sice odporuje základním
demokratickým principům, ale takové detaily u nás
snad nikoho nepohorší. Schvalování zákonů je
obvykle velmi rychlé – stačí jen pár let – ale i tak
již bude pozdě na čerpání evropských dotací, které
skončí v roce 2020. Naději nám však přináší
možnost financování staveb dálnic různými
dobroději (miliardáři), kteří nebudou hledět na
snadný a rychlý zisk a budou bezesporu
komunikace stavět kvalitně a ohleduplně k okolí.
Tajné
Nevyčerpatelný zdroj inovativních technik (ŘSD)
přišel s novým geniálním nápadem. Posílá
majitelům pozemků nevyžádané zálohy – když
není taková záloha vrácena, nemůže se již majitel
bránit budoucímu prodeji.

Inzerce
60 stavebních parcel
Hledáme místo na přesun 150 obyvatel obce
Kornice. Nelíbí se jim, jakou podobu bude mít
dálnice D35, proto jsme jim doporučili své domy
prodat a odstěhovat se pryč.
Kontakt: ODS Litomyšl.
Značka: Ať už jsou pryč!

Hledá se viník
Město Litomyšl odmítlo roli hlavního viníka
zdržení stavby dálnice D35, proto vyhlašujeme
konkurz na jiného obětního beránka. Ekoteroristé
z Kornic a Strakova se hlásit nemusí, jejich
přihlášky máme. Vlastní nominaci odmítáme –
o pravdu nikdo nestojí.
Kontakt: ŘSD Pardubice.
Značka: Hlavně bezpracně!

Koutek finanční gramotnosti – zadání
Spočítejte příklad, kolik se dá vydělat na dálnici. Dálnice zabere z vašeho pole 2000 m2, které ŘSD
odkoupí za osminásobek úřední ceny (ta je stanovena na 10 Kč za 1 m2). Kdybyste pole prodali nějakému
zemědělci nebo vám bylo vyvlastněno, dostanete tržní cenu, která činí 60 Kč za m 2. Zbývající výměra
pole činí 4000 m2, cena tohoto zbytku po dostavbě dálnice poklesne kvůli pravidelnému znečišťování
zplodinami na 40 Kč za m2. Ceny nemovitostí klesnou kvůli blízkosti dálnice o 20 %, váš dům má
hodnotu 2 000 000 Kč. Kolik získáte stavbou dálnice? Odpověď naleznete na konci stránky.
Křížovka
Co je největší nebezpečí pro budoucnost Kornic?
starosta
ministr
ředitel pobočky ŘSD
květinka
bývalý starosta
místostarosta
hejtman
bývalý místostarosta
krajský radní
Koutek finanční gramotnosti – řešení
+ 40 000 Kč (zisk z prodeje pole)
- 80 000 Kč (pokles ceny zbytku pole)
- 400 000 Kč (pokles ceny domu)
---------------------------------------------------Celkový zisk z dálnice je -440 000 Kč
2 000 000 Kč – původní cena domu
1 600 000 Kč – nová cena domu

360 000 Kč – původní cena celého pole
240 000 Kč – cena zbytku pole před stavbou
160 000 Kč – cena zbytku pole po stavbě dálnice
120 000 Kč – tržní cena prodaného pole – tj.
cena při vyvlastnění
160 000 Kč – „osminásobná“ cena pole
zaplacená velkoryse státem při souhlasu
s prodejem

(Příklad je jen hypotetický, realita je složitější – nepočítá např. s pravděpodobným poklesem vod ve
studních a nutností kupovat vodu z vodovodu nebo poškozením statiky domů průjezdy těžké techniky
během stavby. Majitelé polí mají možnost se bránit požadavkem na výměnu polí, bezzemci se mohou
snažit jen o úpravu trasy dálnice tak, aby se vedle ní dalo žít…)
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