


Újezda. Při „odborném” výkladu v místě 
přímo nad rourou, kdy jí vydatně sekun-
doval i její manžel a statečně odváděl řeč 
na obchvat, kanalizaci dešťovou apod., 
doslova uvedla: „Zkrátka to prameniště je 
buď tady, nebo pod Zaříčanskou, nebo na 
poli támhle na druhé straně a je to hlavní 
prameniště Běchovického potoka.”
Zajímavé bylo i slyšet, jak podsouvá ob-
čanům, že jsme psali o jiném místě: „Aby 
nedošlo k mýlce, tak tady pánové z Oka 
nás nařkli, že máme grant na revitaliza-
ci tohoto prameniště, ale není to pravda. 
My máme grant na revitalizaci pobočného 
prameniště. Tam vás nepoženu, protože to 
je asi půl kilometru kukuřicí.”

za humny čeká splach
Pro obyvatele především Šlitrovy ulice pak 
bylo zajímavé slyšet, co se vlastně za je-
jich domy bude odehrávat:
„Grant je na přetvoření lokality na přírodní 
pozemek … kdy nejvhodnější by byl polní 
mokřad s vytvořením tůňky na těch nejvíc 
podmáčených místech.
Takže cílem není podmáčená místa odvod-
nit, ale celý pás pole ještě více zamokřit, 
naplnit vodou a zničit, resp. zamaskovat 
údajné pobočné prameniště tůňkou.

Jestlipak jsou domy ve Šlitrově ulici 
připraveny na jakousi vodní nádrž za 
humny? Mají dostatečně kvalitní zákla-
dy a hydroizolace? Co se bude dít, až 
přijde přívalový déšť a voda se bude 
valit meliorační strouhou, rourami a též 
od hřbitova do oné tůňky? Vydrží, nebo 
se protrhne a spláchne kde co? A kdo 
se bude o tůňku starat, až ji Újezdský 
STROM předá naší radnici? A kudy se 
k ní bude chodit, když okolní pozemky 
nejsou „obecní”? Byli obyvatelé soused-
ních pozemků vyzvání k vyjádření se? 
Otázek více, než by se z chlácholícího 
letáčku loni rozdávaném spolkem ob-
čanům zdálo. Každopádně komáři musí 
mít z chystané komáří porodnice velikou 
radost. Bzzz!

slízli to i jiní
Aby mi to ale asi nebylo líto, zchladila 
si pí Kazdová žáhu na webu Újezdského 
STROMU i na dalších lidech: 
Projekt "Prameniště" jsme představili Ing. 
Orlovskému, novému vedoucímu OŽPD 
P21. Jednání byla věcná a vstřícná, po éře 
Ing. Březiny - v závěru jeho působení na 
ÚMČ P21 posílené "normalizačním staros-
tou" Růžičkou - veliká úleva.

Pobočné prameniště kdesi 
v poli

Široko ve Stínadlech ukrýval v ježkovi 
v kleci plánek na Tleskačovo létající kolo. 
Ježek v kleci nakonec skončil ve stoce 
a plánek už nikdo neviděl. Existoval vů-
bec? Věřím, že ano.

Politický spolek Újezdský STROM kvalit 
Velkého Vonta v masce Široka nedosa-
huje, přesto zjevně ukrývá plánek k na-
lezení pobočného prameniště nalézajícího 
se kdesi v kukuřičném poli v pásu dobré-
ho půl kilometru podél strouhy. Anebo je 
pravděpodobnější, že pobočné prameniště 
existuje pouze ve fantazii spolku?

Petr duchek

veřeJnÝ Prostor veřeJnÝ Prostor

Neoraný pás pole, kde se má údajně nalézat pobočné prameniš-
tě a kde má vzniknout jakási tůňka, říkejme jí komáří porodnice. 
Tentýž pás ponechaný nyní ladem, nikoliv však půl kilometru 
cesty kukuřicí k údajnému prameništi je též na obálce.

Vpravo je zanesené koryto Běchovického potoka resp. melio-
rační strouhy zcela bez vody. Fotografie je z místa více jak půl 
kilometru od hlavního prameniště a již za údajným pobočným 
prameništěm. Oba zdroje vody zjevně nechtějí dát ani kapku ve 
prospěch grantu pro Újezdský STROM. 
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