NEKRMTE ZVÍŘATA
ZVÍ
– KRMENÍM
OHROŽUJETE JEJICH ZDRAVÍ
Nápis podobného znění
ní jste jistě již v životě několikrát zahlédli,
minimálně přii prohlídce ZOO. Nevhodnou stravou m
může člověk
zvířeti, ač v dobré víře,
e, velmi ublížit. Nep
Nepříjemnosti může
způsobit
sobit také neznalost. Chovatelů
Chovatel různých zvířat je v naší obci
víc, myslím, že dále uvedený příklad
př
z praxe může být přínosem
pro všechny.
Zveřejňuji
uji proto dopis vlastníků
vlastník obůrky pod Vinařickou
ickou horkou. V minulosti tam došlo
k hromadnému úhynu zvířat
řat a lidé mají toto nesmazateln
nesmazatelně v paměti.
ti. Nicmén
Nicméně, obůrka za tu dobu
změnila
nila vlastníky a tito lidé se o svá zvířata
zví
starají. Při procházce do těchto
chto kon
končin se může stát, že
se stanete svědky
dky okamžiku, kdy se zvíře dostane do nějaké
jaké nestandardní situace. Zejména, je-li
navyklé, že dostane od kolemjdoucích nnějakou dobrotu. Strčíí hlavu do hrazení a má potíže dostat
se zpět. I příchod jehněte
te je zcela „jiný“ stav...
Pokud se tedy ocitnete tváří
ří v tvář něčemu, co vás leká a děsí a neznáte--li vlastníka, obraťte se
nejprve na obecní úřad.
ad. Máme většinou
v
u kontakty na všechny majitele chovaných zvířat
zví a můžeme
se v případě potřeby s nimi spojit a přivolat
p
je k řešení.
Děkuji a přeji krásné jarní dny plné zdraví.

M. Jehličková

VLASTNÍCI HOSPODÁŘSKÝCH
HOSPODÁ
ZVÍŘAT,
ŘAT,

POZOR NA ZLODĚJE!
ZLODĚJE!
V SAKÁCH DOŠLO Z NEDĚLE
NED LE NA PONDĚLÍ
POND
KE KRÁDEŽI HOLANDSKÉ KOZY.
V pondělí
lí mezi 19 a 20 hodinou byl identifikován modrý Megane
SPZ: SAI 34 .... přičemž
p
posádka tmavé pleti
si obhlížela náves v SAKÁCH a nahlížela přes
es vrata a ploty d
domů.
Prý si přijeli popovídat...

Dopis vlastníků obůrky pod Vinařickou horkou
Vážení přátelé,
vzhledem k udání ze dne 9. 3. 2015 na Krajskou veterinární správu v Benešově Vaší
spoluobčankou, která je do dnešního dne v anonymitě, Vám bohužel touto cestou musíme oznámit
následující:
V naší oboře pod Vinařickou horkou vyhlašujeme přísný zákaz krmení zvířat!!
Toto opatření jsme nuceni vydat na základě rozhovoru s veterinární správou, která na našem
registrovaném hospodářství ještě téhož dne provedla kontrolu, při které neshledala žádné
nedostatky.
Problém naopak viděla v krmení lidmi z venku – nekontrolovatelnost toho, co zvířata pozřou
a možné zažívací potíže tím vyvolané s možnými fatálními následky (bachorová acidóza, atd.).
9. března námi neznámá žena byla u naší obory (krmit naše ovce a kozy???), přičemž spatřila ovci,
která právě bahnila. Žena zřejmě z laického pohledu usoudila, že jehně, které právě probíhalo
přirozeným procesem – porodem – je mrtvé a ovce umírá. Na základě této domněnky zavolala
Státní veterinární správu v Benešově.
K tomuto musíme konstatovat, že ovce je v pořádku, obahnění jehnice proběhlo samovolně, bez
nutnosti našeho zásahu, jehně je v domácí péči na náhradní mléčné směsi, jelikož ovci - prvničce
se neutvořilo během březosti mléko. Živé jehně bylo během kontroly ukázáno (a na ukázání živě
narozeného jehněte kontrolnímu orgánu jsme trvali!!) státní veterinární správě, která toto zjištění
zapsala do protokolu.
Dalším podnětem, na základě kterého jsme byli poctěni veterinární kontrolou bylo, že zvířata jsou
hladová, protože je nekrmíme... Náš každodenní krmný harmonogram je v ranních hodinách okolo
8-9 hodiny, v odpoledních hodinách je už opravdu seno "vyžrané". Zvířata krmíme. Státní
veterinární správa neshledala nedostatky.
Zdvořile žádáme také všechny pejskaře, aby své psy nenechávali záměrně dorážet na zvířata
a pobíhat okolo oplocenky, aby se zvířata resp. březí samice zbytečně nestresovala a
nevysilovala!!! Respektujte prosím jejich klid!
Tímto se omlouváme všem slušným lidem, kteří naše zvířata chodili krmit s potěšením a současně
děkujeme za respektování zákazu a za pochopení.
V podobných případech prosím volejte 776 472 383 nebo 608 551 262

Lenka a Jirka, majitelé obůrky pod Vinařickou horkou

