
ročník X číslo 1 únor 2021 www.listyregionu.cz

Vedoucí útulku Jarmila Jurová s jed-
ním z obyvatelů útulku, který už také 
našel milující rodinu
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Pokračování na str. 1
dozor nad útulkem a ošetření psům 
poskytuje od roku 2007 MVDr. 
Jiří Bárta (veterinární ordinace  
Zámeček – Blansko).  V roce 2017 
splnil útulek všechny parametry 
nové legislativy a je stálým regist-
rovaným útulkem pro zvířata, kaž-
dý rok je v útulku prováděna na-
mátková kontrola KVS. Studenti 
VFU Brno oboru ochrana zvířat  
a welfare si v něm mohou plnit  
odbornou praxi. V útulku se psi 
hlavně léčí, cvičí, socializují, pře-
vychovávají. Odchyt psů provádí 
MP Blansko, karanténa trvá nej-
méně 7 dní a do nového domo- 
va jdou psi odčervení, očkovaní  
a označení mikročipem. Útulkem 
prošlo za dobu jeho trvání více než 

1 600 psů všech velikostí, barev  
a stáří.
   Útulek má v Blansku dobré jméno, 
může se do něj přijít podívat kaž- 
dý během návštěvních hodin. V době 
koronaviru útulek funguje standart-
ně, ale návštěvy pro zájemce o pej-
sky jsou řešeny individuálně po  
telefonické dohodě. Každoroční tra-
diční koncert Tanečního orchestru 
ZUŠ Blansko sbližuje všechny přá-
tele psího útulku a majitele adopto-
vaných pejsků, tímto patří mezi 
krásné akce na podporu útulku.  
Mezi velké akce byly i sbírky Psí 
šance ve spolupráci s Nemocnicí 
Blansko, i obchodní dům Billa má 
sběrné místo pro pomoc pejskům. 
Již čtvrtým rokem je útulek zapojen 
do projektu Hasiči pomáhají útul-

kům a kalendáře plné psů a kočiček 
z 21 útulků pomáhají propagovat 
útulky a tak hledat jejich obyvatelům 
nové domovy. 
 Přeji městskému psímu útulku, a 
se mu nadále daří a opuštěným pej-
skům teplé pelíšky a plné misky.
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Blanenský městský psí útulek 
slaví dvacáté narozeniny
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