Reakce na článek:
„Černý pes déle než týden smutně čeká u silnice mezi Krnovem a Branticemi“, zveřejněný
19.6.2020 v Moravskoslezském deníku.

Vážení spoluobčané,
vůbec není pravda, že obec nehledá řešení. Již měsíc a půl se snažíme psa odchytit. Doposud
se nám to nedaří, protože tento pes je zdivočelý. Již několikrát jsem ho chtěl osobně přilákat
na jídlo, ale pes vždy utekl, tudíž jsem ho nemohl ani vyfotit a dát ho na webové stránky obce
a do vývěsních skříněk. Oslovil jsem odchytovou stanici ve Slezských Pavlovicích. Bylo mi
řečeno, ať psa odchytneme do nějakého prostoru a potom že si pro něho přijedou a odvezou
si ho do útulku, protože nejsou schopni ho odchytit v prostoru několika hektarů. Dále jsem
oslovil Městskou policii Krnov, protože tento pes pobíhá někdy v části katastru města Krnov a
oni mají prostředky, jak ho odchytit. Také se to nepodařilo. Oslovil jsem také člena myslivecké
stráže o odchycení psa. Marně. Dobrovolníci uspořádali akci na odchyt tohoto psa a opět
bezúspěšně. Tímto děkuji paní Mikulcové, která má zkušenosti s toulavými psy a má stále
snahu tohoto psa odchytit. A to, že lidé mu nosí jídlo k cestě, je to nejhorší, co mohou udělat,
protože tento pes se tam nají a potom nemá nutnost hledat potravu někde jinde. Proto běhá
kolem cesty a řeky. Dle mého úsudku, když tento pes nebude mít co jíst, tak se stáhne za jídlem
do obce a tam bude větší pravděpodobnost ho odchytit. Dále mi bylo sděleno, že lidé viděli,
jak tento pes nesl v tlamě zajíce. Vyhladovění není z důvodu, aby pes zemřel, ale z důvodu,
aby se za potravou vydal k lidským příbytkům s následným odchytem.
Když jsem si přečetl tento článek, tak jsem přemýšlel nad tím, proč si novináři neověřili řešení
tohoto problému před vytištěním u druhé strany, a to je Obec Brantice, co činí pro odchyt
zmiňovaného psa. V tomto článku se tyto noviny prezentovaly jako bulvární tisk a poškodily
dobré jméno obce a také starosty. Nakonec bych chtěl jenom říci, že denně mám několik
telefonátů a e-mailů a vysvětluji lidem, proč jsme psa doposud neodchytili. Lidé tyto
argumenty uznávají a říkají, že kdyby věděli, že obec má snahu psa odchytit a toto bylo
zmíněno v článku, nebudou volat a psát e-maily. Nemusíte mi připomínat, že obec má
povinnost se o psa postarat. Není to první a také poslední případ, kdy se lidé zbavují psů. O
tom by Vám mohli vyprávět starostové z okolních obcí, jaký je to problém.
Dofek Vladimír
starosta

