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0pľaudu se naše město o toulaué koclĺy neslará?

V p íloze Mladé fronty Dnes Bľtro a jižní Moľava z letošního prvního sľpna
jsem si p ečetl článek napsany pod titulkem Jak netľápit kočky? Vykastrovatje.
Netajím se tím, že rně jelro obsah značněroz|adil Stěžejní infoľmaoe o pľoble-
matice ľegu|ace kočičí populace Se v něrrr totiŽ nezak|ádají na pravdě.

Petra Pocla ilová z oľganizace Kočky SoS uvádí' že tento problém zatínr vět-
šinou spočívá na bedľech kočkornil a salna redaktorka MfD lvana Sola íko-
vá, vybaverrá jejími cĺalšírni sděleními, pak vyvozrrje, že Jilromoľavsk kraj je
V tomto ohlędu na tom zatímbídně. Kočičí problém žę totiž eší pouze Kyjov,
a to pľávě díky organizaci Kočky SoS' jež kastľaci odchycen ch kočelĺ za i-
zuje, p ičemž raďnięę zákrok rrásledně propláoí. Vriči takov m pľohlášením se
cl ľazně olrrazuji' Parrí Podal'ilová, stejně jako její další kolegyně, dob e ví, žę
tuto činnostjiž od ľoku 2002 zabezpećuje i lrodonínská zoologická zahrada. Sárn
jsern byi velk m pľopagátotem této služby a díky finančním prost edk m, kte-
ľé jsme dostali z trrěsta, se nám poda ilo vybudovat i k tomtl pot ebné za izęĺli:
záchytrrou stanioi pro kočky s boxy pro pooperační stavy' A nejen to' K dispo-
zici pocl-ropite]ně máme i sklopce na odchyty. zaměstnanoe, kte í je pĺovádějí,
i veterináľrrílro léka e, jerrž vykorrává vlastní kastracę. ostatrrě, nęní to <lávno,
co jsme na žádost místĺrstarostky Zuzany Domesové ĺispěšně zamęz1lí množení
koček v areálu hodonínskyc|l lázni'

Naopak už mnolrem d íve jsem v rámci šet ení finančuírni pľost edky i lidsl<ou
energií opakovaně ž'áda\ đány z organizace Kočky SoS o spojení sil a spolupĺá-
ci, ale nikdy jsem neuspěl. Na jedinou jejich nabídku, žeby dě\a|y revizorky, p i-
čemż požadovaly neomezen;i vstup do psího tulku, jehož je záchytná stanice
součástí, jsem poclropitelně p istoupit rremohl. o sęrítizrrí a ęfęktivní spoluprá-
ci jsem však vŽdy stál' Tu ale nenabídly. Mľzí mě, že ptávě tyto clámy zpochyb-
ují naši činrrost a místo toho opakovaně žádají město o až neuvětYitelně vysoké

p íspěvky, aby jimohly vlastně dublovat'
Clrol, aby lrodonírrská ve ejnost věděla, jak se věci skutečrrě majiaže se na nás

urťlŽe v ešerrí kočičí problematiky kdykoliv obľátit. Mámę zájem a vše pott'eb-
né k tot-lru, abychorn bezproblémově dokáza7i vyhovět.

Ing. Mirosĺal, Frcli's.
i,editel Zoo IIodonín
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POVINNE RUCENI

za nejnižsí cenu
osobní automobily
. do 1350 cm3 od 1 651 Kc
. do 185o cms od 2 419Kč
. do 2500 cm3 od 3 691 Kc
. nad 2500 cm3 od 5 158 Kc

Nákladní automobily
. nad 12 O00 kg 6 215 Kc

TRlG LAV pojišťovna a.s.

Tel.:774 44O 953
jazyková škola
tlumočnická
a p ekladatelská
agentura
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oslav a speciálních nabíĺlek v nové ško|e!

) vl uka A, N, I{, F, I, S, CZ
} kuzy Standaľr], Cclmľor1, Individual
; oscHon).]ĺRNcl_ ĺNĚľł ilłuŚ.
} novč I(IJRZY PRo SENIORY A JLINIORY
} sobottrí konverzační klrrb A a N
} p íprava na mczinárodní a státní zl<oušky
i komplexní iazvkové Dľogľamv pro firmy

P ihlášky a;rodrobné info:
MK iazykové cenĺľum, NáĺIľažní ádek 20,

Ho do n ín ; koc i(iiln lł ce nĺľ um. c z :
wll; ĺ ĺ,. m lĺc' e n t r u u' c a

777 649 648; 518 344 432-3.

orłŻĺrľĺ, cr'nr'rľ'rxÁr'u KvÁt,I'ľY lso
9001 :200l, złrlÁoł.lÍcÍ ČlnN

AsoclÁcB' JÁZYKovÝcH Šxor, ĺ
AGtrNTUR čnsxÉ nnpusĺrxy


