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JE MI Z TOHO DÄšSNÄš SMUTNO...
ÃšterÃ½, 06 prosinec 2016

DNES DOPLNÄšNO O NOVÉ INFORMACE - V KOMENTÁÅ˜ÍCH - ProtoÅ¾e mám pesa, svého drahého a nesmírnÄ›
milovaného chlupáÄ•ka, jsem i víc neÅ¾ kdy dÅ™íve citlivá k sebemen&scaron;ímu týrání zvíÅ™at. A obÄ•as si Ä•tu stránky Dit
Pullmannové, která se o v&scaron;echny ty zbloudilce, opu&scaron;tÄ›Åˆátka a pÅ™edev&scaron;ím týrané pejsky vÅ¯bec,
úÅ¾asnÄ› stará. A tam jsem objevila následující!!!!

Dnes, 4. 12., krátce pÅ™ed &scaron;estnáctou hodinou, nás poÅ¾ádala o spolupráci PÄŒR Horní Slavkov. Jednalo se o
oznámení týrání zvíÅ™ete, se kterým mÄ›la nezletilá osoba silnÄ› udeÅ™it o zem. Navíc se jednalo o matku &scaron;tÄ›Åˆat. P
na&scaron;em pÅ™íjezdu (Nová Ves na Sokolovsku - sociálnÄ› vylouÄ•ená lokalita) jsme nejprve &scaron;li k
oznamovatelÅ¯m pro fenku.
Laickým odhadem zlomenina pánve, moÅ¾ná i vykloubená kolena, vyhublá, po tÄ›le odÄ›rky,
teplota.... Fenku jsme tedy od oznamovatele za asistence policie pÅ™evzali a je&scaron;tÄ› jsme chtÄ›li vidÄ›t &scaron;tÄ›Åˆata
NáslednÄ› jsme tedy jeli do bytu té dotyÄ•né, která mÄ›la fence ublíÅ¾it. Na ohrazeném prostoru cca - 1m2 - se tísnila Ä•tyÅ™
odrostlá &scaron;tÄ›Åˆata, evidentnÄ› tÄ›Å¾ce pÅ™eÄ•ervená. Ptal jsem se, Ä•ím je krmí a co s nimi hodlají dÄ›lat. Prý tak nor
oni seÅ¾erou v&scaron;echno, mají to, co my, chleba, polívku...
MÅ¯Å¾e být na mÄ› podáno klidnÄ› 24 dal&scaron;ích tres
oznámení, ale &scaron;tÄ›Åˆata jsem odvezl taky. SmÄ›Å™ovali jsme ihned na veterinární pohotovost k MVDr. Jiránkové.
Fence byla poskytnuta ve&scaron;kerá moÅ¾ná, v tomto ohledu v&scaron;ak velmi omezená péÄ•e, podány léky proti
bolesti, &scaron;tÄ›Åˆata jsme odÄ•ervili, v&scaron;echno jsme to nakrmili a uloÅ¾ili.

NYNÍ AKUTNÍ PROSBA NA V&Scaron;ECHNY SERIÓZNÍ SPOLKY:

PotÅ™ebujeme nutnÄ› momoci s touto poranÄ›nou fenkou a &scaron;tÄ›Åˆaty. Toto mnoÅ¾ství a typ poranÄ›ní je jiÅ¾ nad reá
moÅ¾nosti, které jsme schopni poskytnout. Prosíme o pÅ™evzetí této poranÄ›né fenky do péÄ•e vÄ•etnÄ› &scaron;tÄ›Åˆat.

Dále se budou Å™e&scaron;it (já budu Å™e&scaron;it a to jakoÅ¾e velmi) odpovÄ›dné orgány státní správy, jako je vedení
obce a KVS. Obec se k tomu ov&scaron;em nestaví nijak, na dosahové telefony se nedá dovolat. Tedy opÄ›t máme u
sebe 5 psÅ¯, náklady jako kjáááva a odpovÄ›dní si chodí po nákupech pÅ™i adventní nedÄ›li a dloubou se v nose.
NÄ›jak
mÄ› tento styl uÅ¾ pÅ™estává bavit... Petr Proke&scaron; - záchranná a odchytová sluÅ¾ba pro zvíÅ™ata 4.12.16 - Nová
Ves 605 058 410
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