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Úvodní slovo

Letošní rok byl náročný pro nás všechny. Zažili jsme
nárůst cen pohonných hmot, energií i  potravin, které zasáhlo
peněženky každého z nás. Naše zařízení také musí prát, topit.
Naše kočičky musí jíst.  V důsledku všeobecného zdražování
rovněž  stouply  některé  ceny  veterinární  péče,  stejně  tak
kastrační program se kvůli výkyvům v cenách pohonných hmot
prodražil více, než jsme si přáli.

Samozřejmě ani  naši  skvělí  dárci  rovněž nemohli  být
tak  štědří,  jak  by  si  oni  sami  přáli,  což  se  muselo  někde
projevit. O to větší dík jim tak patří, zejména všem drobným
dárcům, kteří nám mnohdy dali i když sami měli málo.

Pevně ale  věřím,  že  se  situace  postupně stabilizuje  a
snad dokonce zlepší.



Co nám rok dal a vzal

Zvířátka, která přišla a odešla

Řeč čísel je pro letošní rok opravdu chladná. Přijato k
nám bylo celkem 161 koček, 2 psi,  13 ježků, 3 kohouti  a 2
morčata. Umístěno bylo 75 koček, 3 kohouti a 14 ježků.
V azylu v současnosti zůstává 58 koček, 2 morčata, 7 psů a 11
ježků. Navráceno do místa odchytu nebo původnímu majiteli
bylo dohromady 45 koček.

V důsledku stáří  zemřelo 7 koček,  které  v azylu žily
několik let (Pan Pažout, Bobinka, Tylinka, Venda, Bublinka a
další). 

V  čem  byl  loňský  rok  opravdu  krutý  byla  vysoká
úmrtnost  koťata.  Celkem  40  jich  zemřelo  na  virové  a
bakteriální onemocnění, které si zpravidla do azylu přinesla a
nebylo  možné  jim pomoci.  Byť je  prevence  v  tomto  směru
takřka  nemožná,  věříme,  že  situaci  do  budoucna  může
napomoci širší využívání depozit u našich příznivců. Alespoň
to výrazně usnadní karanténní proces a zamezí přenos nemocí
ze starších nově příchozích koček na koťata s horší imunitou a
také vzájemnému přenosu mezi nimi. Věříme,  že  tento
krok  přispěje  ke  zlepšení,  také  díky  němu  dojde  k  lepšímu
přivyknutí  zvířátek  na  život  s  lidmi  a  následně  snazšímu
nalézání nového domova pro tato zvířátka.

Stále funguje naše ježčí vesnička a věříme, že bude i
nadále plnit svůj účel.

Pes  Dědoušek,  který  žil  v  azýlku  pouhý  měsíc  a
stařenka Dufinka umřeli na rakovinu.



Personální stav našeho spolku

Během roku jsme se rozloučili s několika lidmi, kteří
nám krátkou či dlouhou dobu pomáhali, ale každý z nich udělal
pro azýlek velký kus práce.

Nejvíc  nás  zasáhl  odchod  paní  Miluše,  která  byla
nucena  ukončit  spolupráci  z  velmi  vážných  zdravotních
důvodů. Nyní máme náhrady a troufám si tvrdit, že výjimečně
schopná a pracovitá děvčata. 

Kastrační program

Náš azyl pomáhá lidem řešit kastrace tak, jak nám to
určují stanovy potvrzené krajským soudem. Během tohoto roku
se nám podařilo díky finančním prostředkům od dárců nechat
vykastrovat velké množství koček.

KDD alias domov důchodců pro kočičky

V loňském roce jsme dotáhli projekt kočičího domova
důchodců  až  k  dokončení.  Bohužel  se  objevil  problém  v
podobě  sousedských  vztahů.  Ačkoli  naši  sponzoři  přispěli
nemalou částkou, momentálně nemůžeme KDD otevřít, neboť



nechceme vést vleklé žabomyší války se sousedy. Věříme, že
se  nám  podaří  tuto  nemilou  situaci  vyřešit  k  všeobecné
spokojenosti, avšak momentálně by otevření zařízení způsobilo
jen zbytečné zhoršení  vztahů s lidmi,  kteří  nejsou nakloněni
pobývání  starých koček v  sousedství.  Je  nám velice  líto,  že
nejsou v současnosti svolní k diskuzi, neboť věříme, že nemají
sebemenší reálný důvod k obavám. 

Krmná místa

Stále  se  nám  daří  udržovat  v  chodu
krmná místa v Lovosicích, která jsou dotována
především z darů posílaných přes Kočičí přání.
O místa je s láskou pečováno několika místními
obyvatelkami,  kterým patří  obrovská  pochvala
za odvedenou práci.

Plány do budoucna

Pro  příští  rok  máme  spoustu  plánů,  které  jak  věřím
dotáhneme ve spolupráci s našimi příznivci do zdárného cíle.
Ačkoli naše práce je nikdy nekončící, jsme optimističtí a jdeme
do dalšího roku s chutí dělat (nejen) opuštěným kočkám lepší
místo k životu.



Poděkování

Velké díky patří  našim dlouhodobým sponzorům, bez
kterých by azyl nemohl fungovat. 

Rovněž děkujeme všem, kdo mají snahu pomáhat. Panu
Drašnarovi, který nám umožňuje účast na akcích v Lovosicích
a výstavišti v Lounech (jemuž rovněž patří velký dík), českému
rozhlasu  jmenovitě  paní  Chládkové  za  vystoupení  v
Libochovicích s paní Klukovou a panem Zmožkem. Velký dík
patří i modelkám, výrobkyni šperků a dalším lidem podílejícím
se na akci českého rozhlasu.

Dále patří dík i Doniu a Zoohitu za vybranou finanční
částku pro naše zvířátka. Stejně tak paní Kernové a projektu
Kočičí přání.  Dále velký dík patří projektu Staň se srdcařem.

Nerada  bych  na  někoho  zapomněla  a  tak  děkujeme
všem, kdo pomáhají lepšímu životu opuštěných zvířat.

Jana Zárubová
Předsedkyně Azylu pro opuštěné kočky Lucky, z. s.


