Rok 2021 je za námi,
další rok před námi.
Práce se zvířátky, péče o pejsky a kočičky,
nás nutí zůstávat převážně v přítomnosti,
starat se o to, co je teď a tady. Přece jen
jsou ale chvíle, kdy je dobré spočinout zrakem k tomu minulému. Pojďme tedy na
takovou malou roční rekapitulaci s pár čísly.

V roce 2021 útulkem prošlo 102 psů. Díky
značení mikročipem a našemu aktivnímu
prohledávání registrů jsme domů původním
majitelům vrátili víc jak polovinu pejsků.
O ty, co zůstali, jsme se starali: léčili, hojili,
pečovali o tělo i duši, inzerovali, snažili se
být dobrou přestupní stanicí. Po pečlivém
výběru nového páníčka jsme domů s tou
největší radostí poslali tento rok celkem 36
psích šťastlivců. Na
nový domov u nás
čeká k poslednímu
dni v roce 8 pejsků,
z toho 5 pejsků je
součástí správního
řízení a domů odjet
zatím nemůže.
Letní měsíce nám
ještě nyní rezonují
kauzou 21 odebraných argentinských dog,
z nichž 10 našlo dočasné útočiště u nás.
Zimní vládu úředně odebraných pejsků převzalo 53 jorkšírků, z nichž 5 bydlí v našich
vnitřních prostorech a čeká na výsledek
správního řízení. Obě
kauzy týrání se odeh r á v a l y
n a
jindřichohradecku
v této souvislosti nelze nezmínit neuvěřitelnou práci místních úřadů a Krajské
veterinární
správy,

Útulek Tábor
pro psy a kočky
které se postavily na stranu zvířat a
z hrůzostrašných podmínek je zachránily.
Náleží jim náš velký obdiv a ještě větší
poděkování.
Stejně jako v roce 2020 i v roce 2021 početně zvítězily kočičky nad pejsky, tentokrát
však jen o fous, v roce
2021 jich do útulku
strčilo tlapku celkem
109. V naprosté většině
šlo
o
bezprizorná
koťátka, která nikdo
nehledal,
nemocná,
s kočičí rýmou, průjmem, zánětem očí, svrabem v uších a podobnými kočičími trápeními. Léčili jsme, pečovali, kastrovali a posílali
do zodpovědných domovů. K poslednímu dni
v roce na svou životní šanci čeká šťastná
sedmička kočiček.
Oproti roku 2020 evidujeme o 39 kočiček
méně, věříme, že je to důsledek komplexní
péče o kočky – umisťování bezprizorných
koťat do útulku, výběr vhodného zodpovědného nového domova pro kočičí svěřence a
především kastrace pohlavně dospělých jedinců. Pokles počtu kočičích obyvatel je pro
nás velmi pozitivní
ukazatel
„kočičí
otázky“ na území
města
Tábora.
Nicméně je třeba
zmínit, že v roce
2021
šly
kočičí
adopce ve srovnání
s předchozím rokem
o něco pomaleji, sice
početně méně zvířátek na svůj nový vhodný domov však čekalo
o něco déle než v roce 2020. Plná
obsazenost kapacity kočičí sekce útulku nás
tak trápila až do pozdního podzimu.
Na čísla roku 2021 jsme pyšní, jsme vděční,
že můžeme pomáhat a děkujeme všem, kdo
nám pomáhat pomáhají. Děkujeme novým
adoptivním páníčkům, děkujeme našim
dobrovolníkům, venčitelům, dárcům, našemu fotografovi, děkujeme naší Veterinární
klinice Karakal, děkujeme Nadačnímu fondu
Pes v nouzi, děkujeme Městské Policii Tábor,
děkujeme Městu Táboru.
Pomáhání zvířatům v nouzi
je kolektivní prací.
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