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LEGRACE NA PLACE - NÃ•Å KOCOURKOV
ÄŒtvrtek, 12 Ãºnor 2009

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... Mistrovství svÄ›ta v klasickém lyÅ¾ování se koná kaÅ¾dé dva roky, v ÄŒesku (za
ve stÅ™edu 18. 2.) bude úplnÄ› poprvé. Podle zji&scaron;tÄ›ní Nejvy&scaron;&scaron;ího kontrolního úÅ™adu pÅ™i jeho
pÅ™ípravÄ› do&scaron;lo k podvodu, úvÄ›rovému podvodu, poru&scaron;ování pravidel hospodáÅ™ského styku a
poru&scaron;ování pravidel pÅ™i správÄ› cizího majetku.
NKÚ kontroloval víc neÅ¾ jednu miliardu vydaných korun a na&scaron;el problematické vyuÅ¾ití mnoha desítek milionÅ
NKÚ pÅ™edalo závÄ›ry kontroly státnímu zastupitelství. Podle prezidenta Nejvy&scaron;&scaron;ího kontrolního úÅ™adu
Franti&scaron;ka Dohnala provÄ›Å™ovali roky 2006 a 2007, Ä•ásteÄ•nÄ› i rok 2008. Ze zprávy vyplývá, Å¾e selhalo jak
ministerstvo &scaron;kolství, tak vedení mÄ›sta Liberce a Technické univerzity v Liberci.
&Scaron;ampionát se mÄ›l
pÅ¯vodnÄ› obejít bez finanÄ•ní pomoci státu, nakonec ale z veÅ™ejných rozpoÄ•tÅ¯ získal témÄ›Å™ dvÄ› miliardy korun.
A
UÅ¾ v noci na nedÄ›li tÄ›Å¾ká nákladní auta odváÅ¾ela sníh na tratÄ› ve Vesci sníh z luk na Jizerce. NakladaÄ•e ho tam
plo&scaron;nÄ› vyhrnovaly aÅ¾ na zem. Sníh braly také z nÄ›kterých lesních cest. Podle ochráncÅ¯ pÅ™írody leÅ¾í louky na Ji
ve druhé nejpÅ™ísnÄ›ji chránÄ›né zónÄ› chránÄ›né krajinné oblasti a v evropsky významné lokalitÄ› soustavy Natura 2000.
Bagry podle bÄ›Å¾kaÅ™Å¯ navíc berou sníh pÅ™ímo na Jizerské magistrále v okolí SmÄ›davy a niÄ•í bÄ›Å¾kaÅ™ské tratÄ›. L
poÅ™adatelÅ¯m prý hrozí pokuta aÅ¾ 2 milióny korun.
Co je to za lidi, kteÅ™í pro slávu vlastní a snad i trochu ostatních jsou
ochotni devastovat pÅ¯lku Jizerek, aby pÅ™emístili sníh na patÅ™iÄ•né místo, který beztak odtaje dÅ™íve, neÅ¾ se na kýÅ¾en
dostane? Ano, pÅ™eváÅ¾ení snÄ›hu na stovky kilometrÅ¯ je pouze logickým vyústÄ›ním toho, Å¾e jsme neschopni pochopit od
&bdquo;nejvÄ›t&scaron;ího ÄŒecha" Járy Cimrmana, který zastával zásadu, aby sportovní klání &bdquo;bylo jako ze
Å¾ivota", a tak odmítal, aby se pro sport vytváÅ™ely zvlá&scaron;tní podmínky. &bdquo;Bude-li Vás honit Ä•etník nebo budeteli spÄ›chat na vlak, také neodloÅ¾íte zavazadla a nepÅ™evléknete se do trenýrek s lampasy."
Zkrátka - zlatá Katka by mÄ›
více naslouchat hlasu mrtvého génia... Flori@n
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