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SMUTEK BEZMOCNÃ•CH?
NedÄ›le, 17 Ãºnor 2008

NeÄ•estné a nesportovní, to byla nejsilnÄ›j&scaron;í slova, která Å™ekl Mirek Du&scaron;ín, kdyÅ¾ chtÄ›l Å™íci, Å¾e jde o pod
&scaron;pínu, chucpe. A slova &bdquo;neÄ•estné a nesportovní" mne napadají, kdyÅ¾ si vzpomenu na v&scaron;echno to,
co provázelo lyÅ¾aÅ™ské závody minulého víkendu. Liberec je poÅ™adatelským mÄ›stem SP v klasickém lyÅ¾ování 2009. Pr
se zde vybudovalo mnoÅ¾ství sportovi&scaron;Å¥ a infrastruktury.
ProtoÅ¾e jde o velké prostÅ™edky ze státních penÄ›z, provázejí organizaci uÅ¾ od samého poÄ•átku zmatky a nesrovna
To, Å¾e Vesec leÅ¾í cca 400 m.n.m. a leto&scaron;ní zimu tam sníh prostÄ› uÅ¾ nebyl, v&scaron;ak nebylo pro prezidentku
mistrovství svÄ›ta 2009 KateÅ™inu Neumannovou &bdquo;Å¾ádným problémem". Zatímco ale na dovoz snÄ›hu do Prahy
vyrábÄ›li &scaron;umav&scaron;tí vlekaÅ™i technický sníh dopÅ™edu, tady, na úpatí Jizerských hor se&scaron;krábli sníh v
CHKO Jizerské hory - konkrétnÄ› ve druhé zónÄ› CHKO, zaÅ™azené do celoevropského systému Natura 2000, a na
bÄ›Å¾ecké Jizerské magistrále.
Bagry strhávaly spolu se snÄ›hem i pÅ¯dní pokryv s hlínou, kameny, koÅ™eny a rostlinstve
a to v místech, kde je i samotný vstup mimo cestu celoroÄ•nÄ› zakázán. V ochranném pásmu vodárenské nádrÅ¾e
Sou&scaron;, kam ani v suchém létÄ› nesmÄ›jí vozidla nad 3,5 t, jezdily tÄ›Å¾ké Tatry, bagry a nakladaÄ•e. Nu, a tak teÄ• je
úsek více neÅ¾ jednoho km Jizerské magistrály je vybrán aÅ¾ na asfaltový podklad...
Vím, Å¾e v celém pÅ™ípadÄ› pramál
zmÅ¯Å¾eme. Plundrování jsme nemÄ›li &scaron;anci zastavit. PÅ™ípadné soudní spory s mÄ›stem Libercem a ing. Synerem
také vyhrát nemÅ¯Å¾eme, na to máme málo prostÅ™edkÅ¯, a to nejen finanÄ•ních...
Je stra&scaron;nÄ› smutné, Å¾e se
mezinárodní sportovní podnik odvíjí od poniÄ•ené pÅ™írodní rezervace, Å¾e závody v bÄ›hu na lyÅ¾ích zkazily mnoha lidem
moÅ¾nost jít na bÄ›Å¾ky, Å¾e arogance moci a penÄ›z válcuje v&scaron;echno od zdravého rozumu aÅ¾ po úctu k lidem, pÅ™
hodnotám.
Je to jednání neÄ•estné a nesportovní, je to podraz, &scaron;pína, chucpe. Z Ä•lánku P. Ivana Peschky,
psaného pro Neviditelného psa(autor je starokatolický knÄ›z z Desné v J.h.)
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