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� Ke sběru exkrementů
Nenapadlo by mě psí potřebu po 

našem psovi nezvednout. Ale. Když 
to zvednete – ujdete i x kilometrů, 
než najdete koš do kterého to hodit. 
To se pak nemůžete divit, že to mno-
zí nezvedají. 

Dorostenec nebude chodit po měs-
tě s pytlíkem a v něm mít „hov..“. Pro-
tože jsme trvale s našim psem a po-
řád i na cestách, musím vyzdvihnout 
přístup města Znojmo. Ve městě na-
jdete sloupek s košem a pytlíky kaž-
dých poctivých 50 m v celém centru 
i na sídlištích. Vždy plné pytlíků a 
vysypané koše. 

Jak to, že to někde jde, a u nás ne? 
V Jihlavě vím asi o dvou místech, 
kde se dají pytlíky utrhnout, ale vět-
šinou stojany mají vybrané, protože 
naši velmi přizpůsobiví spoluobčané 
v nich nosí svačiny do školy.

Že psi dělají nepořádek? Ano tro-
chu, ale podívejte se, jak to vypadá 
po Vysočinafestu – to bylo zase v ale-
jích nablito. Lidi jsou daleko horší.

� Ať se pán přestěhuje – na samotu
Pán, co mu vadí počůraný žlutý 

sníh, může umístit na rohy trávníků 
velké kameny a kolem nich štěrk. 
Zde si pejsci budou psát své pese-
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mesky, a bude mít svůj trávník v 
zimě sněhobílý a v létě čistý a zelený 
do té doby, dokud nepřijedou kon-
cem května ze SML se sekačkami, 
nevyholí trávník na výšku 1cm, aby 
jim to tak rychle nevyrostlo, a pak 
celé léto koukáme na holou hlínu, 
protože už není dostatek mírných 
vytrvalých srážek, aby to do zelena 
vyrostlo, jako v posledních 5 letech. 

Pak se nemůžeme divit, že je město 
horké, když se ráno slunce opře do 
hlíny, namísto aby prvních pár ran-
ních hodin vysychala rosa zachycená 
v trávníku….

Práva a potřeby začínají a končí 
právy těch druhých. Všichni mají 
právo na prostor, co sdílíme. Proč 
nevyhovět druhým, a tím udělat 
dobře i sobě. 

Pokud má pán tak urputný vztek na 
své spolubydlící, má vždy možnost té 
volby si najít jiné bydlení. I když je tu 
možná déle, ale on je nespokojený. 

Zde plyne potřeba situaci změ-
nit. Půjde-li na samotu, nebude ho 
nikdo prudit. Může si pořídit i psa, 
zjistit, co na tom tolik jeho sousedů 
vidí dobrého, a možná ho pes naučí 
lidskosti a nebude myslet jenom na 
sebe. Majitel psa R. W.  
 ( Jméno a adresu redakce zná)

Pořídila pěkný snímek

Bylo to před tím velkým větrem. Byla jsem s pejskem na procházce na silni-
ci u  rybníka. Vypadalo to moc pěkně a trvalo to chvíli. Mám to i natočené. 

 Foto: Marcela Veverová

Chtěla bych poukázat na stav sídlišť, volných ploch ve městě Jihlavě. Neu-
stále se poukazuje na nedostatek vody, špatného ovzduší atd., šetřete vodou, 
vysazujte stromy apod.

Zároveň čteme, jak se město snaží vytáhnout občany do města, renovace 
náměstí...

Proč ale město nezačne jednoduše od sídlišť, kde lidi žijí? Kde se denně dí-
vají z okna? Proč sídliště vypadají jako velké zelené plochy, kde se jen seče 
trávník? 

Co tak vysadit stromy mezi ty rozpálené paneláky, kvetoucí keře, byliny a 
květiny přímo na sídliště s posezením? Kde květiny, různé spektrum keřů a 
stromů bude přímo vybízet jít se projít či posedět si jen tak před domem. 

Jeden příklad za všechny - viz foto. Holé nic…
To už se rovnou můžeme zabetonovat a hlásat, jak kanály odvádíme vodu a 

psát, co všechno děláme pro prostředí. Kdyby aspoň volnou louku nechali...
Stačilo by málo. A myslím, že by i sami občané  přiložili ruku k dílu.

PS: Podívejme se za hranice našeho města, i v obcích vysazují volně květi-
ny...jen Jihlava si vytasí pár květináčů na magistrátu a tím skončí.

Proč sídliště vypadají jako 
velké zelené plochy?

V redakční poště nám občas kon-
čí i praktické informace, o které se s 
vámi rádi podělíme.

Na moly a larvy platí zima 
Moli jsou postrach šatníků. Všich-

ni se bojíme malých motýlků, kteří 
se tak rádi prokousávají naším oble-
čením. Dírky po molech mají nepra-
videlný tvar, takže je můžete celkem 
snadno určit. 

Abyste předešli jejich řádění, zavěs-
te si do skříně past na moly, odpuzu-
jící sáčky nastříkané sprejem nebo 
repelentem proti molům. 

Pokud zjistíte, že se do vašeho šat-
níku skutečně pustili moli, vyperte 
veškeré oblečení a vyčistěte vnitřní 
stěny skříně. 

Nebo můžete oblečení zmrazit, 
nízké teploty spolehlivě zabijí všech-
ny moly i larvy. Levandule nebo mý-
dlo umístěné ve skříni také chrání 
před škůdci.

Jak vyčistit mikrovlnku? 
Mikrovlnná trouba šetří spoustu 

času a zároveň i peníze, jelikož nám 
umožňuje dojídat zbytky jídla a nevy-
hazovat je. 

Ovšem každodenním používáním 
se v ní hromadí spousta nečistot, kte-
ré pro nás představují spoustu zdra-
votních rizik. 

I když víme, že její čištění už tak 
jednoduché není, je potřeba jej pro-
vádět pravidelně. 

A aby to pro vás nebyla nervy drá-
sající činnost, máme pro vás snadný 
tip, jak na to.

V podstatě stačí jediné – umístěte 
do mikrovlnky misku s octem, vo-
dou a s plátky citrónu. Zapněte na 3 
minuty na nejvyšší stupeň a čekejte 
na zázrak, který přijde po chvíli. 

Směs v misce uvolní vlhkost a 
umožní připečené zbytky jídla snad-
no odstranit. Následně spotřebič vy-
třete vlhkým hadříkem.  -lm-

rAdoSt poHledět. Sídliště Březinova je nejen osázené a udržované, ale také 
pěkné na pohled. Za domem Březinova 93 – 97 je tato zajímavá výsadba.
 Foto: Lubomír Maštera

Ad Opravdu sponzoruje město zájmovou skupinu  
majitelů psů (JN březen 2020)

 Čtenářka JN A. Špačková
 (Uveřejněné příspěvky vyjadřují názory čtenářů – pozn. redakce).

Není sídliště jako sídliště

Kam to jde, tam se stromy snažíme 
dávat, bohužel sídliště jsou protkaná 
hromadou inženýrských sítí a ty ne-
dovolují, abychom nad nimi a v jejich 
ochranných pásmech stromy sázeli. 

Stromy nemůžeme sázet ani v blíz-
kosti domů, protože to pak vyvolává 
velký odpor obyvatel, kteří je chtě-
jí kácet a mnohdy je i zničí, protože 
se bojí stínění. A přirozeně nesázíme 
stromy ani do plochy hřišť, kde ne-
mají co dělat. Už ze samotné zaslané 
fotky je vidět, že kde to jde, jsou vý-
sadby realizovány.

Keře se rovněž snažíme sázet, v 
mnoha případech se však stávají ná-
sledně místem, kde se hromadí od-
padky a které slouží i jako noclehár-
na pro lidi bez domova, a lidé pak 
žádají o jejich odstranění proto, že se 
cítí ohrožení. 

No a květinové záhony do sídlišť 
nedáváme a nebudeme dávat, pro-

tože jejich doba přežití bývá velmi 
krátká a náklady na ně jsou příliš vy-
soké. Dáváme je tedy na místa, kde 
je velký pohyb osob a tím i zajištěná 
jakási „veřejná kontrola“. Takovým 
místem bohužel sídliště Horní Ko-
sov rozhodně není.

Snažíme se stromy a keře sázet na 
všechna místa, kde to jen trochu jde 
a je to smysluplné. Uvítáme tedy, 
pokud ten, kdo má takový podnět, 
přijde přímo za námi. Pak můžeme 
probrat konkrétní lokality a pokud 
společně najdeme místo, kde je vý-
sadba vhodná a smysluplná, určitě ji 
tam rádi dáme. 

A budeme jen rádi, pokud nám 
místní obyvatelé pomůžou v péči 
o ni, protože dopěstovat strom je v 
současné době opravdu problém.

 Katarína Ruschková,
 vedoucí odboru životního 

 prostředí magistrátu

Stromy sázíme, kde je to možné


