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JIŽNÍ MORAVA (ksm) Kam s opada-
ným stromkem, který místo vánoč-
ní atmosféry dělá už jen nepořá-
dek? Možností mají Jihomoravané
hned několik. Při odkládání strom-
ků je nutné řídit se pokyny jednot-
livých městských částí a obcí, v zá-
vislosti na systému sběru odpadu
i bioodpadu. Někde je třeba stro-
mek odložit do nádoby na biood-
pad, jinde se stromky shromažďují
na sběrných místech.

Brněnské vánoční stromečky
končí v líšeňské spalovně, kam do-
razí spolu s komunálním odpa-

dem. „Lidé mohou stromky ne-
chat u kontejnerů na odpad, roz-
hodně by se je neměli snažit na-
cpat dovnitř,“ vysvětluje Karel Pe-
routka ze společnosti Sako, která
svoz zajišťuje.

Část stromů je zpracovávána
jako bioodpad v černovické kom-
postárně, kam je přivážejí jak jed-
notlivé svozové společnosti, tak
sami občané. Pro ty je letos nachys-
taná speciální akce. „Za každý stro-
mek dovezený do Centrální kom-
postárny Brno nebo do kompostár-
ny v Boskovicích dostanou lidé

v povánoční akci deset litrů kom-
postu,“ upřesnila mluvčí svozové
společnosti Sita CZ Kateřina Koda-
dová.

Ve Vyškově je možné odložit
stromky k popelnicím s komunál-
ním odpadem nebo do sběrného
dvora. Břeclavští je mohou zane-
chat v kontejnerech na bioodpad
nebo ve sběrném dvoře.

Využití najdou i neprodané
jedle, smrky a borovice. Část
z nich míří do zoologických za-
hrad už před Vánoci, další teď.
V brněnské zoo je dostanou hlav-

ně sobi, losi a další kopytníci.
Podle mluvčí zahrady Moniky Brin-
dzákové takové krmení vydrží až
do března. Stromky z domácností
ale zahrady nepřijímají, zapome-
nuté háčky nebo ozdoby by mohly
zvířata poranit. Jako krmení pro
kozy, ovce a dobytek využili strom-
ky i ve vyškovském zooparku a ho-
donínské zoo. Tam zvířata snědla
i předvánoční dekorace.

JIŽNÍ MORAVA (ČTK) Svůj dosud
nejrušnější den zažila na Nový rok
jihomoravská záchranná služba.
Od silvestrovské půlnoci měla v ná-
sledujících čtyřiadvaceti hodinách
286 výjezdů. „Převládaly mezi nimi
úrazy,“ upřesnil mluvčí záchranky
Radek Turin. Největší počet zásahů
spadá ještě do silvestrovské noci
plné oslav. Od půlnoci do šesti ho-
din ráno vyjeli záchranáři ke

113 případům. „Podobný trend
ovšem pokračoval i po celý novo-
roční den. Rekord 264 akcí byl pře-
konán již ve 21.18,“ uvedl Turin.

Dosavadní nejrušnější dny spa-
daly do října a dubna. Podle Turi-
na tedy nelze říct, že by právě
Nový rok dlouhodobě přinášel nej-
větší počet výjezdů. Určující není
ani roční období. Hlavní roli podle
něj hraje spíše souběh okolností.

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603 469 105.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

INZERCE

V
ánoce, čas klidu a poho-
dy? Povídejte o tom
psům. Pro ně je to spíše
období stresu, mnozí

z nich se naopak objeví pod vánoč-
ním stromkem a pak končí v útulku
jako nevhodný dárek. Další zase
trpí vystrašení při novoročních oh-
ňostrojích a často se kvůli nim i za-
běhnou. Podle zaměstnanců útul-
ků jsou však pejskaři čím dál tím
zodpovědnější a problémů bylo ten-
tokrát méně než dříve.

„Letos je to nejklidnější vánoční
období,“ potvrzuje například Jarmi-
la Jurová z blanenského útulku pro
psy. Po silvestru k nim strážníci při-
vezli jen tři psy. „Pro dva už si přije-
li majitelé, zůstal nám jen jeden,“
dodává Jurová. Věří, že za nižší po-
čet může prevence. „Lidé si psy
více hlídají i díky neustálým upozor-
něním, že před ohňostroji je třeba
na domácí mazlíčky dávat větší po-
zor,“ myslí si.

Co se týče nevhodných dárků, ty
k nim ještě „nepřiběhly“. „S nevhod-
nými dárky je to bohužel tak, že se
vyhazují. A to až tak někdy v únoru
a březnu, kdy se štěňátka omrzí.
Jakmile začnou kousat a zlobit, pře-
stávají se majitelům mnohdy líbit,“
upozorňuje Jurová.

V brněnském Interpespenzionu
mají podobnou zkušenost. Během
svátků jim příliš nových zvířátek
nepřibylo. „Za necelých čtrnáct
dní tady máme dva nové pejsky.
Žádné nevhodné dárky zatím ni-
kdo nenosí, protože děti mají ještě
prázdniny, a tak s domácími maz-
líčky nejsou starosti,“ popisuje ře-
ditelka útulku Ivana Štolpa.

Nárůst očekává v druhé polovi-
ně ledna. „Děti začnou chodit do
školy, rodiče do práce a zjistí, že se
zvířátkům musí věnovat více a že
to tolik nejde,“ dodává Štolpa.
Lidé podle jejích slov spíše volají,
že hledají pejsky. „Máme na deset
telefonátů denně, kdy majitelé hle-
dají zaběhnuté pejsky po silvest-
ru,“ zmiňuje.

„Nevhodné dárky“
najdou nový domov
Útulek pro opuštěná zvířata v Bul-
harech na Břeclavsku neočekává
odložené psy, a to hlavně po loň-
ské zkušenosti. „Loni nám přes
svátky nepřibyl ani jeden pes, letos
tady máme jen zaběhnuté pejsky
po silvestru,“ podotýká zaměstnan-
kyně Lenka Suchomolová. Ta věří,
že lidé už jsou poučeni a nepořizu-
jí si zvířata, když na to nemají.

Ztracené psy odchytávali i ve
Vyškově. Tamní záchytná stanice
jich po silvestru našla šest, všichni
se ale vrátili k původním majite-
lům. Podle Michaely Malcherové
z vyškovské záchytné stanice je od-
kládání psů jako nevhodných dár-
ků jen mediální šum. „Není prav-
da, že spousta pejsků, které se na-
jdou pod stromečkem, pak končí
v útulku. U nás se nestává, že by je
lidé vyhazovali na ulici,“ zmiňuje.
Obyvatelé Vyškova mají prý jiné ře-
šení. „Co vím, tak většinou najdou
pro pejska náhradní domov nebo
ho někomu darují,“ dodává ještě.

Pejsci ani jiná zvířátka tedy ne-
končí v útulcích tolik jako dříve.
Naopak jich odtud přes vánoční
svátky spousta odejde s novou ro-
dinou. „Letos jsme díky vánoční
akci udali deset pejsků,“ pochvalu-
je si Vilma Gerlíková z hodonínské-
ho psího útulku.

Jednoho psa si vzal i starší pár
v Bulharech. Ostatní návštěvníci
pak do útulků chodili přes svátky
hlavně s dárečky. „Kromě nošení
dárků zareagovala spousta lidí i na
naši výzvu, jestli by nám nepomoh-
li s venčením,“ popisuje například
Lenka Suchomolová z Bulhar.

Irena Menšíková

Za vánoční stromek dostanou lidé kompost

JIŽNÍ MORAVA

Tříkrálová sbírka
pomůže Lince důvěry
Už počtrnácté pořádá Charita ČR
Tříkrálovou sbírku. Koledníky
s přáním šťastného nového roku
a prosbou o finanční dar můžete
ve městech a obcích potkávat až
do 14. ledna. Výtěžek sbírky má po-
moci lidem, kteří nemají vlastní do-
mov, potýkají se s handicapem
nebo se ocitli v těžké životní situa-
ci. Na jižní Moravě půjde napří-
klad Lince důvěry v Blansku. Při-
spět mohou zájemci na účet Tříkrá-
lové sbírky 66008822/0800, varia-
bilní symbol 777, nebo zasláním
DMS KOLEDA na číslo 87 777
(cena jedné DMS je 30 korun, na
pomoc potřebným jde 28,50 koru-
ny). (men)

BRNO

Debata se zaměří na
změnu územního plánu
Kde budou parky, kde nákupní
centra a kde se bude bydlet? Územ-
ní plán je dokument, který předur-
čuje budoucí podobu Brna. A vede-
ní města nyní oznámilo datum ve-
řejného projednávání jeho aktuali-
zace s občany. Lidé budou moci
o změnách přijít debatovat v úterý
4. února od 17 hodin do sálu brněn-

ského zastupitelstva v Dominikán-
ské ulici 1. Za vznik dokumentu při-
tom až do teď byli brněnští politi-
ci a úředníci kritizováni. Klíčový
dokument je totiž na webu Brna
k nahlédnutí v podobě, ve které se
dá velmi těžko vyznat. Do 11. úno-
ra pak lidé mohou magistrátu zasí-
lat písemné připomínky. (luv)

TIŠNOV

Silnici do Čebína
čeká oprava
Silničáři letos opraví rozbitou, vel-
mi vytíženou silnici druhé třídy
II/385 z Tišnova do Čebína na Br-
něnsku. Zhruba pětikilometrový
úsek se měl začít postupně opravo-
vat ve dvou etapách již loni na pod-
zim, takto by měl být hotový letos
na podzim kompletně. První etapa
má stát přes 87 milionů korun, dru-
há etapa, průtah Hradčanami, více
než 33 milionů korun. (ČTK)

Nový rok v útulku Ošetřovatelka
Kateřina ukazuje zaběhnutá zvířata,
která skončila v útulku na Kociánce.
V rukou drží jezevčíka Jackie, vlevo
je pes Arty. Nahoře pak kočka Ťapka
a dole Pivnička.

4x foto: Anna Vavríková, MAFRA

Záchranka měla na Nový
rok rekordní počet výjezdů
Sanitky musely 1. ledna vyjíždět k 286 případům

Odložené dárky?
Smutných psích
příběhů ubývá

VAŠÍM OBJEKTIVEM Fotografie z webu Rajče.net zachycují vánoční a silvestrovské veselí na jižní Moravě

Jak to bylo v Betlémě Na mnoha
místech jižní Moravy sehráli o svátečních
dnech dobrovolníci živé betlémy. Velmi
působivý byl v Bílovicích nad Svitavou
(nahoře), v Hroznové Lhotě zase měli
živá zvířata (uprostřed), ve Střelicích pak
zapojili na šedesát účastníků (dole).

3x foto: Věra Alexová, Jana Hostýnková
a fukan, Rajče.net

Pracovníci psích útulků vraceli majitelům psy, kteří se zaběhli, když je vystrašily
novoroční ohňostroje. Je jich však méně než dříve, podobně jako psů, kterých se
lidé vzdali, protože byli nevhodně zvoleným vánočním dárkem.

Krátce

Barevné oslavy Novoroční ohňostroj burácel nejen nad
Brnem, barvy se rozlévaly ve středu odpoledne i po vyškovské
obloze. 3x foto: Roman Chelík, Rajče.net

Jak dlouho vám vydrží vánoční
stromek? A co s ním uděláte?
Pište na red.brn@mfdnes.cz


