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Průvodní slovo-kdo jsme
Z pověření ústředí pražské Ligy na ochranu zvířat ČR, která více jak jeden rok evidovala také 16
přihlášek členů z Olomouce, byla 11. února 1991 založena olomoucká organizace. Chceme pomáhat
hlavně reálně a hmatatelně, proto jsme se pustili do pomoci týraným a opuštěným zvířatům.

Do 30.12.2013 byla LOZ Olomouc právní formou občanské sdružení a od 31. 12. 2013 se sdružení
přizpůsobilo změnám v novém Občanském zákoníku, platným od 1. 1. 2014 a došlo k přejmenování
na pobočný spolek zapsaného spolku.  

Dne 9.5.2017 proběhla členská schůze s volbou statutárních orgánů pobočného spolku.

Organizace má k 31. 12. 2017 celkem 143 členů

Samozřejmě k nám patří i další dobrovolníci, kteří pomáhají ať už specializovaně ( správa profilů na
sociální  síti,  výpomoc  na  akcích...)  popřípadě  jinak  (  účetní  poradenství,  právní  poradenství,
kombinované například s manuální výpomocí). Všichni tito lidé taktéž tvoří v podstatě LOZ Olomouc.

O celkový chod útulku se stará šest zaměstnanců.
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Naše činnost

Útulek pro psy Ligy na ochranu zvířat ČR organizace Olomouc je v provozu již 20 let a je majetkem
LOZ Olomouc. Kapacita útulku je 80 psů a 10 koček. Hlavní náplní práce v útulku je péče o toulavé a
opuštěné psy a kočky, kterou poskytujeme jednak jako ekonomickou činnost pro obce a města, která
nemají  vlastní  útulek a jednak o tuláky,  kterých jsme se ujali  a péči  hradí  dárci  a  podporovatelé
finančními a jinými dary. O blaho zvířat se stará 6 stálých zaměstnanců a smluvní veterinární lékař.
Zvířata jsou umístěna ve venkovních kotcích a budovách s podlahovým vytápěním, mají přístup do
výběhů. Pravidelně jsou též vyváděna na proběhnutí do 3 výběhů velikosti cca 300m2. Útulek pořádá
dny otevřených dveří, provozuje osvětovou činnost. Členům - aktivistům  je umožněno venčení psů
mimo areál útulku.

Zapojení veřejnosti

- rok 2017 se nesl ve znamení rekonstrukce zázemí pro psy a kočky v nouzi. Veřejnost se zapojila
především do dobrovolných brigád při těchto pracích.
- stále více zájemců se zapojuje do dobrovolného venčení útulkových psů.
- je stále větší zájem o exkurze s přednáškami o činnosti Loz Olomouc z řad škol, školek, zájmových
spolků a seniorů.
- spolupráce s PMS (Probační a mediační službou), kdy umožňujeme pro naši organizaci vykonávat
OPP (obecně prospěšné práce)

Práce se psy

Velmi důležitou činností je sledování zdravotního stavu zvířat a také jejich socializace. Mnoho psů
přijde vystrašených, nesocializovaných a agresivních. Naším úkolem pak je přesvědčit je o tom, že
jsou v bezpečí, nikdo jim neublíží a mohou nám věřit. Se psy se snažíme pracovat pomocí pozitivní
motivace. U některých, problémovějších, se snažíme jim vštípit jeden povel,  aby na něj reagovali
okamžitě a v každé situaci, tedy i v případě, že po ošetřovateli zaútočí. Je to takový povel, který je tzv.
vrátí zpět do reality. Problémové psy se také snažíme, opět pozitivní motivací, navyknout na košík. U
většiny  se  to  podaří,  ale  je  pár  jedinců,  u  kterých  to  lze  jen  opravdu  těžko.  Útulek  pravidelně
navštěvuje smluvní veterinář MVDr. Pospíšil.
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Novinky v roce 2017

- nejvýznamnější novinkou roku 2017 bylo zahájení rekonstrukce stávající, již nevyhovující budovy
s ubikacemi pro psy, která nejen že mnohem zlepší podmínky ubytovaných, ale přidá velký vytápěný
prostor pro umístění koček
- výměna 10ks psích bud
- opravy chodníků, rozvody pitné vody po útulku
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Akce pro veřejnost, propagační akce, mediální akce v roce 2017
Za uplynulý rok jsme se aktivně účastnili umisťovacích akcí, psích dnů  apod.
-akce „Kopírka hledá umístění
-členská volební schůze
-dobrovolnické dny tzv.“Give and gain day“
-festival mazlíčků v Galerii Šantovka : představení činnosti LOZ a útulku
-Naplňte bříška Hill´sÍ
-"Sen zvířat 2017" - největší umisťovací akce zvířat z útulků. Zúčastnili jsme se již po dvanácté.-
„Chcete nás?“ 1 ročník osvojovací výstavy v Brně, pořadatel Dočasky.cz                                   ------  
----Exkurze studentů z Ústavu ochrany zvířat, welfare a etologie, Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno.
-děti MŠ ZŠ Logopedická Olomouc exkurze + přednáška
-projekt „Jsem Laskavec“, exkurze studentů z Ústavu ochrany zvířat,welfare a etologie, Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno
-Rádio UP AIR - rozhovor
-provedení registrace dle novely vet. Zákona - kapacita pes 80, kočky 10, fretky 1- registr. č. u KVS 
CZ 71C00012
-Vánoce v útulku. Den otevřených dveří 
– aktivní spolupráce, pomoc při bakalářských pracích studentů fakulty veterinární hygieny a ekologie 
obor ochrana zvířat a welfare
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Zajímavosti
Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči

Iggy – 31.5.2017
Ve  velmi  špatném stavu  k  nám byla  převezena  asi  10-ti  měsíční  fenka  NO,  odebrána  pro
podezření z týrání (případ stále není dořešen). Měla staré zlomeniny obou pánevních končetin,
anemie, křivice, otok hlavy... Po šesti  měsících, ve kterých proběhly operace a rehabilitace,
fenka nalezla nový domov.

Dex
starší  NO  zachráněn  před  utracením,  lidé  se  jej  báli  a  štítili  pro  jeho  kožní  problémy.  Zjištěno
onemocnění  štítné  žlázy,  potravní  alergie,  girardie.  Z  ustrašeného,  vyplašeného  psa  se  stal
sebevědomý pes užívající si život. Domov sice nemá, ale již jej nic nebolí a urputně nesvědí
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LOZ ČR organizace Olomouc v bodech

Zde si můžete přečíst seznam zajímavých informací, které u nás na webu možná nenajdete.
 největší počet venčitelů za den: 11

 největší útěkář roku: Lomax 5x v útulku

 počet lidí sledujících naši aktivitu na sociální síti Facebook přesáhl 9.000

 36 psům a 20 kočkám jsme pomohli jen díky dárcům

 rekordní počet přijatých psů v jeden den: 15
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Financování provozu 

Provoz útulku je financován jednak příspěvky z rozpočtu obcí, které zde mají umístěné psy, cca 15%
celkových  nákladů  provozu–cca  350tisíc,  dále  díky  řadě  dárců  jak  převážně  fyzických,  tak  i
právnických osob cca 15% nákladů provozu-350tis., dále nepeněžní dary-krmivo jak od právnických,
tak  fyzických osob  v hodnotě  350  tis.  a  hlavně ekonomickou činností,  tedy poskytování  péče  za
úplatu,  bez čeho bychom nemohli  v  takovém rozsahu vůbec fungovat  a činí  cca 55% celkových
příjmů-2,2mil. Přijímáni jsou nalezení, případně odebraní psi z důvodu týrání, psi z tzv. množíren, ale
také od soukromých osob, ti však po splnění určitých podmínek. Jen díky dárcům z řad veřejnosti
můžeme pomáhat psům, kteří nespadají pod žádnou obec. Zde je potřeba uvést, že úhradu nákladů
na psy ze Statutárního města Olomouce neseme na svých bedrech částečně my, neboť částka na
jeden den psa pobytu v útulku daná smluvně v roce 2007 již dávno nepokryje náklady a prozatím nám
navýšení nebylo ani po žádostech z prosince 2013 a srpna 2018 umožněno. Mzdové a režijní náklady
na státní zaměstnance stoupou pravidelně, nám to však uznáno není. Doufejme, že se situace změní,
jinak bychom museli přijmout radikální úsporná opatření, abychom mohli alespoň částečně fungovat.
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Spolupracujeme

Veterinární služby
-smluvní útulkový lékař MVDr.Michal Pospíšil

–případná ostatní zdravotní péče a dodávky léčiv „Klinika TOSA“ Olomouc

Jiná podpora pro LOZ Olomouc

OLOMOUCKÁ DRBNA
 Hledáme páníčka – týdenní nabídka našich svěřenců, pomoc při hledání nových domovů
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LOZ ČR organizace Olomouc v médiích
-Pes přítel člověka 2/2017nabídka psů, představení útulku
 

-
Olomoucká drbna
každý týden nabídka našich svěřenců

 

časopis Psí kusy 11/2017
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Statistiky

Statistika umístěných psů  2017

Celková statistika psi:

Celkem přijato:    80 (z roku 2016) + 558 (nově přijatí v roce 2017)
Vráceno majiteli 302
osvojeno 255
Vráceno obci, nebo předáno jinému útulku 2
úmrtí 18
Zůstalo do roku 2018 61

Měsíční statistika psi:

Měsíc                                                                přijato                         osvojeno + vráceno majiteli
leden 48 20+34
únor 43 21+26
březen 45 26+23
duben 45 19+18
květen 48 19+23
červen 43 23+23
červenec 37 18+28
srpen 52 15+31
září 46 22+23
říjen 60 18+26
listopad 45 26+23
prosinec 46 28+24
Celkem                                                                558
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Celková statistika kočky :
Celkem přijato:     6 ( z roku 2016) + 14 (nově přijaté v roce 2017)
osvojeno 17
Vypuštěny po kastraci 3
úmrtí 0
Vráceno majiteli 0
Do roku 2018 0

Měsíční statistika kočky :

Měsíc                                               přijato                          osvojeno                      vypuštěny
leden 0 2 0
únor 0 1 0
březen 1 0 3
duben 0 0 0
květen 6 1 0
Červen 0 1 0
červenec 1 6 0
srpen 3 2 0
září 3 1 0
říjen 0 2 0
listopad 0 1 0
prosinec 0 0 0
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Materiální stav

Materiální stav organizace byl navyšován dvěma způsoby. Významná část materiálu byla věnována
veřejností (přímo či skrze externí materiální sbírky), zbytek byl zakoupen nebo vyroben na zakázku
jako nezbytné vybavení za finance organizace.

Ke dni 31. 12. 2017 má organizace k dispozici:

  krmivo umístěné ve skladu, které pokryje naší spotřebu na cca 7 měsíců

  dostatek obojků, vodítek, náhubků, postrojů, obvazový a zdravotnický materiál, veterinární přípravky
dezinfekční prostředky

  12 ks kotců karanténních, 10ks karanténních kotců ve vytápěné budově,
   ošetřovna s 10 ks vytápěných kotců v budově, 23 ks kotců ve vytápěné budově,
   42 ks kotců pro psy + 66 ks zateplených bud , venkovní voliéra pro kočky,
   dřevěný vytápěný domek pro kočky
  propagační stánek

  odchytové vybavení (2x tyč, rukavice, fixační klec na kočky)
 
  6x kovová přepravní klec, nosítka pro zraněné psy, čtečka čipů

  automobil na přepravu zvířat Peugeot Partner

  ochranné oděvy a návleky na manipulaci se psy

  bakteriocidní germicidní lampa ke sterilizaci, veterinární stůl, veterinární váha
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Plány do roku 2018

Hlavním úkolem je dokončení rekonstrukce stávající budovy s výběhy

 Změna Loga , které by více vystihlo naší činnost

 Zefektivnění práce a komunikace s veřejností a dárci.

 Navazování nových možností spolupráce

 Specializace funkcí dobrovolníků

 Opravy, úpravy a zvelebení prostor útulku k maximální efektivitě a wellfare

 Další uspořádání již tradičních akcí

 Rozšíření základny dobrovolníků
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Závěr

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám za uplynulé roky zachovali přízeň a pomohli jak
finančně a materiálně, tak i fyzicky. Uplynulý rok se díky darům podařilo zahájit  rekonstrukci další
budovy s větším komfortem pro psy i kočky. Nemůžeme pomoci každému zvířeti v nouzi, ale uděláme
vše, co jen bude v našich silách, abychom alespoň částečně pomohli v alarmující situaci s nechtěnými
psy v naší zemi a stali se alespoň pro někoho příkladem pomoci opuštěným a týraným psům. I my
jsme jen lidé a nejsme neomylní, snažíme se však ze všech chyb maximálně poučit a neustále tak
zdokonalovat nejen přístup ke psům, ale i k veřejnosti.

Doufáme, že následující rok budeme moci nabídnout opuštěným psům, kočkám a fretkám ještě více
než dosud a neustále budeme zlepšovat naši činnost. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na vás v
dalších letech našeho působení.

     Hana Dědochová, vedoucí útulku                            Ivan Puhač, předseda výboru

                              




