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V Mezině chtějí zamezit
volnému pobíhání psů
Sto dvacet podpisů má petice, kterou
adresovali obyvatelé a rekreanti
Obecnímu úřadu v Mezině kvůli volně
pobíhajícím psům.
KAREL JANEČEK

Mezina – Lidé podepsaní v pe-
tici vyzývají obec k přijetí
obecně závazné vyhlášky, kte-
rá by problematickou situaci
se psy v obci radikálně řešila.

Volněpohybujícíchsepsůje
v obci podle autorů petice čím
dál tím víc, svévolně běhají po
cizích parcelách a znečišťují je
výkaly a močí podobně jako
fasády cizích domů. Ničí také
okrasné dřeviny v zahradách
nebo dětské hřiště u panelo-
vého domu. Problémy se psy

mají i motoristé, jimž se ple-
tou pod kola.

Starostka Stanislava Slo-
váková potvrdila, že byla pe-
tice podána prostřednictvím
petičního výboru a zaregis-
trována na Obecním úřadě v
Mezině vloni 5. prosince. „Od-
pověď byla členům petičního
výboru odeslána a doručena
letos 4. ledna s tím, že petice
bude projednána na nejbližší
poradě Zastupitelstva obce
Meziny a poté na veřejném za-
sedání,“ řekla starostka Slo-
váková. Zastupitelé projed-

nali petici 29. února, a právě
dnes vpodvečer se jí budou za-
bývat na veřejném zasedání.

Pes hocha kousl
do tváře
V roce 2008 si koupil v Mezině
pozemek k rekreaci Marek Pe-
likán z Bruntálu.

Těšil se, jak se bude rekreo-
vat poblíž přehrady Slezská
Harta. Místo klidu přišly ne-
čekané problémy s volně po-
bíhajícími psy.

„Mého syna kousl v Mezině
ve třech a půl letech pes do ob-
ličeje. Od té doby má syn
strach z jakéhokoliv psa, kte-
rého potká. Začne plakat,
prostě se bojí,“ řekl Marek Pe-
likán.

Jelikož začalo běhat po Me-

zině psů stále více, bylo nutné
situaci začít řešit.

„Hovořili jsme se starost-
kou, že by bylo vhodné při-
jmout nějaká opatření, která
by nynější nebezpečné situaci
zamezila,“ sdělil Pelikán.
Obává se nejen o zdraví dětí,
ale i ostatních, kteří po Mezi-
ně chodí pěšky, i o škody při
případné srážce se psem.
„Srazím psa, přitom si rozbiji
auto za sto tisíc korun, jak bu-
du vymáhat škodu? A po kom,
když většina volně pobíhají-
cích psů v Mezině nemá ani
známku, “ přemítal Pelikán.

K pokousání se podle sta-
rostky Slovákové vyjádřit
nelze, jelikož nikdo případ ne-
nahlásil ani obecnímu úřadu.
„Ani nebyl vznesen dotaz z Po-
licie ČR,“ doplnila starostka.

Starostka prý nic
neřešila
Petici podepsala rovněž ma-
minka dvou malých dětí Lu-
cie Jarolímová. Jelikož její
manžel sám sedí v obecním za-
stupitelstvu, manželka se ho
snažila přimět, aby se starost-
kou obce Stanislavou Slová-
kovou situaci s volně pobíha-
jícími psy rozebral.

„Manžel podal návrh, po-
bavili se o tom, ale tím to vlast-
ně všechno skončilo. Neřešilo
se nic,“ prohlásila Lucie Ja-
rolímová. Když uběhly další
tři měsíce, a ani po této době se
nic nedělo, vyrazila maminka
za starostkou ohledně psů sa-
ma.

Pokračování na straně 3

ODEŠEL LEGENDÁRNÍ KRNOVSKÝ DIRIGENT KAREL DOSPIVA

KAREL DOSPIVA odešel do muzikantského nebe pár týdnů před oslavami 50. výročí, kdy jeho orchestr poprvé zahrál na veřejnosti. Foto Deník/Jiří Krušina ...3
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Nepřehlédněte

Z DOMOVA:

Prodejci: Plyn teď
nezdražíme

Praha – Dobrá zpráva pro ro-
dinné rozpočty. Jeden z nej-
větších strašáků, cena plynu
se minimálně do poloviny
roku nezmění. Ve výhledu na
příští čtvrtletí to tvrdí domi-
nantní tuzemské plynárenské
firmy. Cena ropy, na kterou je
plyn navázán, sice roste, ale
případné zvyšování cen se
projeví až se zpožděním. Ne-
bo taky vůbec, protože firmy
už plyn kvůli ropě zdražovaly
na přelomu roku. ...14

ZAHRANIČÍ:

Evropská komise
projekt opět smetla

Praha, Brusel – Nepřepiso-
vat, ale rovnou hodit do koše.
Tak zareagovala Evropská ko-
mise (EK) na druhý pokus mi-
nistra školství Josefa Dobeše
(VV) prosadit půlmiliardový
projekt, který měl sto tisícům
lidí nabídnout vzdělávací
kurzy, kde by se poučili o fi-
nanční gramotnosti. Nepo-
mohl ani fakt, že ministr pů-
vodní projekt OKNO upravil
a změnil jméno na FIN-
GRAM. ...16

V pražském Klementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1957 (17,9 °C) a nejnižší
v roce 1785 (–18,5 °C).

Již zítra vychází nová příloha nejen o bydlení

Deník plný bydlení

10
00

79
87

75
_P

více uvnitř vydání

:::: Šlápněte do pedálů !  Šlápněte do pedálů ! ::::

INZERCE

10
00

81
80

51
_A

INZERCE

10
00

81
22

67
_J

STŘEDA  14. BŘEZNA 2012 - ČÍSLO 63 14 KČ / PŘEDPLATNÉ 11 KČ

9 771801 011014

1 2 0 6 3


