OSTUDA JE NESEBRAT!
Vážení spoluobčané,
neustále se nám množí stížnosti na znečištění veřejných prostranství domácími mazlíčky.
V současné době evidujeme v Lošticích přes 400 psů, jejichž majitelé mají trvalý pobyt
v Lošticích a psa mají řádně přihlášeného. Majitelé psů chtějí volný pohyb ve městě,
maminky dětí chtějí, aby jejich děti mohly běhat po zelených prostranstvích města, aniž by se
museli bát, že v lepším případě vyšlápnou psí hromádku, v horším případě dostanou škrkavku
nebo toxoplazmózu, ostatní občané chtějí, aby město bylo čisté, turisté se chtějí projít městem
bez výkalů. Budeme-li se k sobě a svému okolí chovat odpovědně, pak nikdo nebude nic
namítat proti tomu, aby lidé psy doma chovali. Pes je již po staletí nejlepším přítelem člověka,
přítel příteli vždy rád pomůže, uklízejte proto po svých nejlepších přátelích, když oni to sami
nezvládnou.
Rok má 365 dnů a pes vytvoří minimálně 1 hromádku denně, takže za rok je to už pořádná
hromada! Proto se nestyďte sebrat ze země hovínko po svém psovi, i když je kolem plno lidí,
časem zjistíte, že je naopak dobře, že vás při této činnosti pozorují – děti se od Vás učí jak se
starat o svá zvířata a jak být zodpovědný ke svému okolí a zarytý anti pejskař Vaše počínání
také ocení. Psi by měli být zpestřením života a ne postrachem pro své okolí.
Podle platné legislativy nejsou psí hovínka (psí exkrementy) nebezpečným odpadem a sáček
můžete odhodit do kteréhokoliv odpadkového koše nebo kontejneru na směsný odpad. A, že
se vám zdá, že sáčků je málo?, že zrovna nenajdete u odpadkového koše přivázaný „paklík“
sáčků? V takovém případě můžete navštívit pokladnu městského úřadu a sáčky na psí
exkrementy Vám budou pracovnicí vydány, mimo to každý rohlík, koláček, koblihu dostanete
v pekařství zvlášť zabalené – stačí tyhle sáčky nevyhazovat a nosit s sebou po kapsách.
Uklízet je normální. Všem majitelům psů jménem všech spoluobčanů děkujeme!

