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MÄšSTSKÃ• HONORACE NA VENKOVÄš
StÅ™eda, 21 Ãºnor 2018

Celý Å¾ivot bydlíme na vesnici a máme spoustu zvíÅ™at, konÄ›, kozy, drÅ¯beÅ¾&hellip; Baví nás to, je to ná&scaron; styl Å¾iv
No, ale nedávno se k nám pÅ™istÄ›hovali lidé z mÄ›sta. V rámci pÅ™iblíÅ¾ení se k pÅ™írodÄ›, ale zjevnÄ› nechtÄ›jí zas aÅ¾
blízko. Na v&scaron;echno si totiÅ¾ neuvÄ›Å™itelnÄ› stÄ›Å¾ují.

Ne, nemÅ¯Å¾eme zaÅ™ídit, aby ná&scaron; kohout kokrhal aÅ¾ po deváté ráno. Ne, nemÅ¯Å¾eme zmÄ›nit vý&scaron;i
hlasitosti na&scaron;ich koz, pÅ™ípadnÄ› &scaron;tÄ›kání psa. Ne nemÅ¯Å¾u pokácet na&scaron;í lípu, protoÅ¾e va&scaron
manÅ¾elka má na lípy alergii. Ale nebudu tu v&scaron;echno vypisovat :-))). Problém je, Å¾e oni si nám od samého
zaÄ•átku na v&scaron;echno stÄ›Å¾ují, ale my nemÅ¯Å¾eme Å™íct jim nic. Ne Å¾e by se k nám chovali otevÅ™enÄ› uráÅ¾liv
koukají se na nás, jako bychom my, vesniÄ•tí balíci, mÄ›li IQ na&scaron;ich zvíÅ™at. Ale o tom ani psát nechci. Nechci ani
psát o tom, Å¾e jejich dva rotwaileri se k nám pravidlenÄ› prohrabávají a honí na&scaron;i drÅ¯beÅ¾. Jedná se mi o to, Å¾e
máme venku konÄ›. A konÄ›, aÄ• je to k nevíÅ™e, taky kopou. A sousedi mají osmiletou dcerku, kterou nechávají volnÄ› pobíha
po okolí. Okolím myslím i to, Å¾e ona pÅ™eleze plot a bÄ›há po na&scaron;em pozemku. To samo by mi tak nevadilo, a
dokonce i chápu, Å¾e by si tÅ™eba chtÄ›la pohladit koníÄ•ka, jenÅ¾e bylo by vhodné, kdyby se její rodiÄ•e, Ä•i aspoÅˆ ona, na
nás zeptala. KdyÅ¾ se to stalo poprvé, tak jsem ji odvedla domÅ¯, a snaÅ¾ila jsem se to vysvÄ›tlit jejím rodiÄ•Å¯m. Å½e kÅ¯Åˆ n
malý pejsek&hellip; Jen mlÄ•eli a Å™ekli, zda jsem uÅ¾ skonÄ•ila. VÅ¯bec nevím, jak jim vysvÄ›tlit, Å¾e dítÄ› by mohlo být zr
VÅ¯bec nevím, co by se stalo, kdyby ji ná&scaron; kÅ¯Åˆ opravdu kopnul. SnaÅ¾ila jsem se si s rodiÄ•i o tom promluvit
nÄ›kolikrát, ale buÄ• mi rovnou Å™eknou, Å¾e na tyhle Å™eÄ•i nemají Ä•as, nebo Å¾e v&scaron;e samozÅ™ejmÄ› chápou. J
v&scaron;e je pÅ™i starém. A nejedná se jen o nás, ona se takhle toulá v&scaron;ude. ÚÅ™ady a policie se mi zdá moc
silná volba, ale uÅ¾ si váÅ¾nÄ› nevíme nikdo rady. Ono to totiÅ¾ mÅ¯Å¾e být nakonec i velký prÅ¯&scaron;vih, Å¾e&hellip; P
mi, jak bychom mÄ›li správnÄ› postupovat? JANA
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