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POPLATKY ZA PSA
PondÄ›lÃ-, 26 listopad 2007

K tomuto zamy&scaron;lení mÄ› inspirovala dne&scaron;ní ranní pÅ™íhoda. Bydlím v bytÄ› na malém sídli&scaron;ti na okraji
nejvÄ›t&scaron;ího moravského mÄ›sta. Mám dva velké psy, se kterými samozÅ™ejmÄ› chodím na vycházky. A protoÅ¾e je
jeden jiÅ¾ Ä•trnáctiletý a ménÄ› pohyblivý, a protoÅ¾e ráno potÅ™ebují jít ven oba, je ranní procházka krátká a v podstatÄ› jen
sídli&scaron;ti. VÅ¾dycky s sebou nosím igeliÅ¥áky a po svých psech uklízím.

Nelíbí se mi totiÅ¾ chodníky a trávníky poseté exkrementy. No, a dnes, jak jsme se tak vraceli domÅ¯, potkali jsme
známou, taktéÅ¾ bydlící na stejném sídli&scaron;ti, taktéÅ¾ mající velkého psa. Její fenka si ulevila na trávníku u
na&scaron;eho domu. KdyÅ¾ se ona paní nemÄ›la k úklidu, nabídla jsem jí igeliÅ¥ák, coÅ¾ odmítla se slovy, Å¾e si pÅ™ece p
korun poplatek za psa, tak proÄ• by uklízela. A je&scaron;tÄ› jsem dostala vynadáno, Å¾e se starám o nÄ›co, do Ä•eho mi nic
není.
NejdÅ™ív jsem byla na&scaron;tvaná, protoÅ¾e tihle bezohlední majitelé nám, slu&scaron;ným pejskaÅ™Å¯m, dÄ›lají
&scaron;patné jméno, ale potom jsem se nad problémem zamyslela trochu hloubÄ›ji. Za jednoho psa v bytÄ› se platí 750,-KÄ•, v domku 400,--KÄ•, dÅ¯chodci pak polovinu. ProÄ• jsou majitelé psÅ¯ postiÅ¾eni poplatkem za provozování svého koníÄ•ku
ProÄ• nejsou tedy stejným zpÅ¯sobem zpoplatnÄ›ni majitelé koÄ•ek, králíÄ•kÅ¯, pÅ™ípadnÄ› dal&scaron;í Ä•tyÅ™nohé
&bdquo;havÄ›ti"? Za co vlastnÄ› platíme? Není to jen relikt nedávné komunistické minulosti, kdy bylo vlastnictví psa
povaÅ¾ováno za znak luxusu? A není na Ä•ase nazírání na vlastnictví psa zmÄ›nit?
A nebo dobÅ™e, plaÅ¥me, ale dostáve
za to adekvátní úklid ulic a veÅ™ejných prostranství. VÅ¾dyÅ¥ nekvalifikovaných lidí, registrovaných na ÚÅ™adu práce je dost
tuto nenároÄ•nou práci by mohli vykonávat. DluÅ¾no Å™íct, Å¾e na místní radnici je moÅ¾né si vyzvednout papírové!! sáÄ•ky
exkrementy. Ale to podle mÄ› není Å™e&scaron;ení.

Co na to Å™íkáte vy, pejskaÅ™i i nepejskaÅ™i?

My&scaron;ka

http://www.kudlanka.cz
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