Kácení stromů a šikana občanů v Újezdě nad Lesy
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V Újezdě nad Lesy si lidé potrpí na zeleň. Chrání si „svůj“ Klánovický les a jsou
rádi, když se jim město zelená. To ovšem není případ stávajícího starosty Milana Samce,
který se rozhodl, že vykácí alej topolů (celkem 32 stromů), která chrání školu od hlavní
silnice, a to jak před hlukem, tak před větrem.
Všichni víme, že topoly nejsou moc trvanlivé stromy, že se musejí obměňovat. V
jiných obcích to dělají tak, že vykácí stromy ob jeden a do vzniklých mezer zasadí nové,
mladé stromky. Pak se počká deset let a vymění se ty zbývající. Ještě moudřejší
starostové mají tu strategii, že místo jednoho vykáceného stromu vysadí dva nové, a tak
jim zelená nejen město, ale jejich starostenské řemeslo, protože je mají rádi všichni
obyvatelé napříč stranami.
To však není případ Milana Samce z ODS. Tomu jak se zdá se zelená především
jeho velké ego. Jakmile ho začali kritizovat občané za to, že chce vykácet šmahem celou
alej, co chrání školu před hlavní silnicí, začal se mstít. Při první příležitosti zablokoval
chodník podél stromů a nechal odstavit i zastávku MHD Rápošovská – zřejmě podle
pravidla: „No počkejte, vy budete ještě škrabat prstíčkem, abych vám ty topoly milostivě
pokácel.“
Každý pochopí, když bude u aleje stát cedulka „Pozor, za silného větru padají
větve.“ Ale nikdo nechápe, proč za naprostého bezvětří, kdy z těch stromů padá nanejvýš
stín, musí půl Újezda chodit o zastávku dále jen proto, že Samec si usmyslel pokácet alej
u školy, a dokud se mu to občané nepodvolí, tak je bude porůznu šikanovat.
Navíc včera v noci (2019-03-10) byla vichřice – povalilo to smrk před školou,
kolem lítaly kusy kanadských šindelů, u hasičárny to odneslo střechu, ale pověstné, podle
starosty prý zcela shnilé topoly tam dnes stojí bez jakékoli újmy. Zkrátka i starostenské
řemeslo se dá dělat lépe i hůře. Škoda, že topoly nemohou mluvit...
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Alej po vichrici
Vidět je zavřená zastávka – šikana občanů Újezda, že jsou proti pokácení aleje

Pár metrů za alejí vichřice povalila smrk, ale ne topoly, které se mají pokácet

Pohled na celou alej po vichřici, která se má celá pokácet

Takto vypadá chodník u topolů po vichřici

Takto se po ulicích povalovaly kanadské šindele po vichřici

Podobně to odneslo střechu z hasičárny,
ale stromy určené k demolici to přežily
Černá tkanina zůstala viset volně na stromě

