
Maidanezii isi \&quot;trateaza\&quot; foamea la spital
"Este interzisa reteritorializarea cainilor in parcuri, piete, spitale, scoli/licee/gradinite, precum si in zonele
centrului istoric ale municipiului Sibiu. in cazul spitalelor, scolilor/liceelor/gradinitelor cainii vor putea fi
reteritorializati la cererea reprezentantilor institutiilor mai sus mentionate doar cu conditia de a-si asuma
intreaga raspundere in ceea ce priveste cainii returnati, prin semnarea unui formular de adoptie.
Reprezentantii spitalelor, scolilor/liceelor/gadinitelor au responsabilitatea de a lua toate masurile necesare
pentru a impiedica accesul ulterior al cainilor fara stapan in incinta institutiilor, Serviciul public de
gestionare a cainilor fara stapan nefiind raspunzator de prezenta cainilor in curtile acestor institutii", scrie
in Hotararea Consiliului Local Sibiu nr. 39 din 2010.
  
  Un exemplu de situatie clara in care lucrurile se intampla exact pe dos este ceea ce se petrece in curtea
Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, unde maidanezii sunt la ei acasa. 
  
  Au fost luati de serviciul de ecarisaj de mai multe ori, fie la solicitarea spitalului, fie la cea a locuitorilor
din zona, insa de fiecare data cainii au revenit. De la finalul saptamanii trecute si pana ieri, hingherii au
fost de trei ori aici si au prins cainii. Un singur lucru ii face pe maidanezi sa revina cu regularitate: traiul
bun. 
  
  Desi situatia este negata de conducerea spitalului, cainii primesc mancare in cantitati mari. 
  
  Directorul unitatii spitalicesti si-a luat masuri si i-a pus pe angajati sa semneze ca nu mai hranesc cainii
vagabonzi. in plus, si pacientii dau in scris la internare ca nu vor arunca mancare cainilor. Nici unii, nici
altii probabil ca nu respecta decizia conducerii.
  
  
  
  "Din bucata mea de paine am hranit un om si-un caine"
  
  
  
  Ieri, putin inainte de ora 13.00, deci cam la ora mesei, si la cateva ore dupa vizita hingherilor, "ordinea"
s-a restabilit in curtea Spitalului TBC. Nu mai sunt atat de multi si imprastiati peste tot, insa pe una din
laturile dinspre Aleea Filozofilor, doi vagabonzi se bucura de ceea ce parea sa fi fost un pranz copios. De
la distanta pe care ne-o impune teama de a fi muscati, putem zari felii mari de paine aruncate probabil de
la unul din geamurile de la parter. Peretele de sub fereastra poarta imprimate adanc urmele multor mese
copioase - dare de mancare scurse pe perete, de culori si grosimi diferite, in functie de meniu. 
  
  La ceva distanta, in curtea spitalului, un alt maidanez doarme netulburat, langa un barbat ce fumeaza
linistit. 
  
  Multi dintre trecatori fac cale intoarsa si prefera sa ocoleasca Aleea Filozofilor. Daca scapi de
maidanezii de la prima poarta, sigur haita de la cea de-a doua intrare te ia in primire.
  
  in zona, gard in gard, se afla si o gradinita, de unde ies zilnic sute de copii.
  
  
  
  Maidanezii - problema fara sfarsit
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  Sunt cu miile maidanezii din Sibiu si aproape ca nu este colt de oras unde sa nu dai de ei. Indiferent de
cate adaposturi ar fi, indiferent de cat de multe sterilizari s-ar face si indiferent de cat de multi maidanezi
de-ai nostri ar lua nemtii sa-i adopte, nu vom scapa de pericolul cainilor fara stapan atata timp cat
locuitorii orasului nu tin seama de niste reguli simple.
  
  Maidanezii vor fi in continuare cu sutele in oras, cat timp sunt cu sutele si oamenii care ingrijesc cainii
in strada. Sunt situatii duse la absurd, de custi improvizate pe trotuare, la poarta caselor, sunt sibieni care
improvizeaza adaposturi si spatii de hranit pentru maidanezi pe domeniul public. Cat timp oamenii nu vor
intelege ca un animal nu il ingrijesti pe strada, ca un animal il tii la tine acasa si trebuie sa ai grija sa nu
scape pe drum, ca sa nu faca pui maidanezului din colt si astfel sa sporeasca numarul lor, nu vom scapa
de aceasta problema.
  
  Iar dragostea de animale nu poate fi folosita drept justificare de catre cei care hranesc maidanezii in
drum. Pentru ca acolo vor tot reveni ca sa primeasca mancare. Cei care iubesc cainii si vor sa ii hraneasca
au la indemana sute de variante. Pot alege oricare din maidanezii din oras, si din nefericire, au de unde
alege, il pot lua acasa, gata sterilizat si vaccinat si il pot ingriji. Din pacate, numarul celor care procedeaza
asa, adica corect, este foarte mic. Iar numarul celor muscati este mare.
  
  P.S. La ora inchiderii editiei, maidanezii au disparut de tot din curtea Spitalului de Pneumoftiziologie.
Ramane de vazut cat va dura pana ce un suflet "milos" le va oferi din nou mancare.

Cuvinte cheie: centrul  animale  ispa  rent  ion  cazul  consiliul  gradinite  arme  consiliului local sibiu
caini  prima  gradinita  team  osim  vaccin  lulu  abs  ref  aleea
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