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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.

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 starají 3 zaměstnanci.

Naše činnost 

Útulek  pro  psy  Ligy  na  ochranu zvířat  ČR  organizace Olomouc  je  v  provozu již  přes  20  let  a  je
majetkem LOZ Olomouc. Kapacita útulku je 75 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  starají  3  stálí  zaměstnanci  a  smluvní
veterinární  lékař.  S ohledem na  momentální  stav  zaměstnanců nemůže  útulek plně  využívat  svoji
kapacitu.  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 

Veřejnost  se zapojila  především do dobrovolných brigád při  pracích spojených s údržbou a úklidu
prostor útulku. 

- stále více zájemců se zapojuje do dobrovolného venčení útulkových psů.

 - 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.
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vrátí zpět do reality. Problémové psy se také snažíme, opět pozitivní motivací, navyknout na košík. U
většiny psů se to daří. Útulek pravidelně navštěvuje smluvní veterinář MVDr. Pospíšil.

Novinky v roce 2021

 -  nejvýznamnější  novinkou  roku  2020,  o  které  jsme  již  informovali,  byla  skutečnost,  že  naše
organizace přišla  o  dvě velká  smluvní  města,  se  kterými  měla  smlouvu na  péči  o  psy.  Vzhledem
k tomu, že tímto přišel i o velkou část příjmů, byli jsme nuceni snížit počet zaměstnanců z dosavadních
šesti  na  tři.  Tím  pádem  nejsme  schopni  plně  využít  kapacitu  útulku,  protože  3  zaměstnanci  se
nemohou postarat o 80 psů tak, aby byly zajištěny všechny jejich potřeby. Taktéž je v současné době
útulek financován z největší části z darů veřejnosti, takže by se tolik psů nepodařilo pokrýt veškeré
náklady.

- díky NF Pes v nouzi byly letos opraveny výběhy u ošetřovny a také plot v karanténě

- byl zrušen pětikotec u vstupní brány, neboť vzhledem k jeho stavu a skutečnosti, že se snížil počet
psů v útulku, by byla jeho oprava zbytečně nákladná. Použitelné součásti si vzali ze Záchranné stanice
Páteřín, kde je ještě využijí

Akce pro veřejnost, propagační akce, mediální akce v roce 2021

Výše uvedených akcí bylo více než v roce 2020. Z těch, které se v letošním roce konaly, byly především
níže uvedené:

- každoroční sbírka pro náš útulek v prodejně SUPERZOO Prostějov

- brigády firemních dobrovolníků

- účast na akci „Psí den s úsměvem“ spolku Jezevčíci v nouzi, kde jsme měli svůj charitativní stánek

- účast na akci „Blahošoviny“, kde jsme měli svůj charitativní stánek

- Charitativní čtení s výtěžkem pro náš útulek

-  Charitativní  vernisáž  Pole Dogs  k vydání  plakátů na  podporu útulku,  kterou pořádala  děvčata  z
Apokalips Pole Dance studia

- Den otevřených dveří 28.10.2021

- 30.10.2021 Dobročinný knihotrh s výtěžkem pro náš útulek

- podpora akce Běhejme a pomáhejme útulkům

- účast na projektech Click and Feed a Vánoční psí přání Nadačního fondu Pes v nouzi

- aktivní spolupráce, pomoc při bakalářských pracích studentů fakulty veterinární hygieny a ekologie
obor ochrana zvířat a welfare

- praxi u nás mimo jiné absolvovala Rena Sweny z Ameriky, která vypomáhá tamním útulkům, takže to
bylo oboustranně zajímavé
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Statistiky

Celková statistika psů:

Celková statistika koček:
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Financování provozu

Provoz útulku je z menší části financován příspěvky z rozpočtu obcí,  které zde mají  umístěné psy,
z větší  části díky řadě dárců jak převážně fyzických, tak i  právnických osob, a to ať  už se jedná o
peněžní či nepeněžní dary. 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. Příjmy a výdaje za rok 2021 jsou
podrobněji  vypsány  v tabulce  https://www.olomouckyutulek.cz/wp-
content/uploads/2022/09/Prijmy-a-vydaje-2021.pdf

Nejvážnější a nejzajímavější případy psů v naší péči

Jorkšíři z Plavska

V nevhodných podmínkách žilo přes padesát psů. Až do dne 9.12.2021 kdy byli  všichni tito pejsci
oficiálně předběžně odebráni pro podezření  týrání za asistence krajské veterinární správy Českých
Budějovic a odboru životního prostředí města Jindřichův Hradec.

Psi žili  uvnitř relativně malého domu, někteří  pobíhali  volně, jiní  byli  v ohrádkách,  či  provizorních
klecích. V době odběru psů byl uvnitř domu neskutečný zápach, všude výkaly, psi bez dostatečné péče
a některým už bohužel nebylo pomoci. Pejsci byli různého staří - od dospělých až po feny se štěňaty,
která měla být, dle našich informací, následně prodávána. K nám do útulku bylo přijato celkem 18
psů.
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Fíbí a Bax

Dva starší  kříženci maltézáčka byli nalezeni v říjnu 2021. Srst měli tak plstnatou, že tvořila doslova
krunýř.  Byli  závislí  na  sobě,  k lidem  nedůvěřiví,  bez  hygienických  návyků.  Baxík  byl  na  útulku
vykastrován a oba odešli do společného domova.

Monty, labrador narozen 1.2.2010

je mazel a psí pohodář, ale co se zdravotního stavu týká tak je velký smolař. Monty přišel na žádost
jedné dobré duše, která jej objevila u opuštěného domu, který byl na prodej. Občas mu tam někdo
přinesl jídlo a to bylo vše. Očividně nebyl Monty v pořádku, okolo očí a na tlamě byly veliké krvavé,
mokvavé boláky. Zjistilo se že má Pemphigus - což je autoimunitní onemocnění. Započala léčba, která
zpočátku velmi dobře zabírala, boláky se zklidnily a začaly se zmenšovat. Byl přeléčen antibiotiky a byl
nasazen  Dermipred,  Equoral  a  mastičky  na  postižená  místa.  Do  toho  začal  mít  Monty  občasné
problémy se zády (spondilosis )a tak další tabletky od bolesti.Aby toho nebylo málo tak léčba na jednu
věc  sice  zabrala  ,  ale  vyhrotili  se  pravděpodobně  i  díky  ní  další  problémy.  Začalo  to  průjmem  a
pokračovalo olysáním téměř celého těla. A tak další vyšetření ukázala na další problémy a to problém
se štítnou žlázou a alopecie (způsobná pravděpodobně léčbou) a plísně. Změna léčby na Apoquel
16mg, koupele v šamponu Malaseb  Letrox na štítou žlázu. A tonoucí se stébla chytá a tak zkoušíme i
Ječmen a Chllorelu od Green Way.
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Sluníčko a její koťátka

Kočička Sluníčko, takto krásně ji pojmenovala dobrá víla, která nás požádala o pomoc.

V lokalitě blízko jejího bydliště se nějaký čas pokoušeli pomoci kočkám. Některé nebyly až tak divoké a
ty se podařilo nechat vykastrovat přímo této paní. Postarala se o koťata i o kočičky. Jen dvě divoké
stále odolávaly a nenechaly se chytnout. Ovšem tím pádem se z toho stával nikdy nekončící příběh. A
tak jsme byli požádáni o pomoc. Obě divoženky se podařilo odchytit. Jedna byla po kastraci navrácena
zpět do lokality nálezu. Sluníčko bylo ve vysokém stádiu březosti a tak kastrace nebyla již možná.
Porodila 4 krásná koťátka, která po očkování odešla do nových domovů. Sluníčko bylo vráceno zpět do
lokality odchytu.
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Materiální stav

Materiální stav organizace byl navyšován dvěma způsoby. 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. 2021 má organizace k dispozici:

-   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,

 - 37 ks kotců pro psy + 61 ks zateplených bud , venkovní voliéra pro kočky,

 - dřevěný vytápěný domek pro kočky, vnitřní vytápěná voliéra pro kočky

 - 2x propagační stánek

 - odchytové vybavení (2x tyč, rukavice, fixační klec na kočky)

 - 6x kovová přepravní klec, nosítka pro zraněné psy, 2x 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

Plány do roku 2022

-  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 udržení dosavadního wellfare

- uspořádání již tradičních akcí

- rozšíření základny dobrovolníků
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Závěr

Na závěr  bychom chtěli  poděkovat  vám za  přízeň a především za finanční  dary,  které  jste nám v
loňském roce  na naši  činnost  poskytli.  V dřívější  době jsme byli  schopni  z  převážné části  pokrýt
náklady na provoz našeho útulku pro psy v Olomouci – Neředíně ekonomickou činností, což se ale ne
naší vinou změnilo a jsme téměř zcela odkázání na dary od vás, nezištných dárců. Věříme, že se nám s
vaší pomocí bude i v budoucnu dařit udržet provoz útulku při zachování minimálně stejné kvality jako
dosud. 

    Hana Dědochová, vedoucí útulku                                                    Ivan Puhač, předseda výboru
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