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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Město vloni přispělo na 76 kastrací koček a kocourů,  

letos program pokračuje 

Kočičí obyvatelé k Nymburku patří, odkazuje na ně i dřevěné posezení na břehu Labe nebo 

název místní restaurace. Město pro ně již třikrát uspořádalo sbírku a i letos nadílka 

putovala do nedalekého útulku CATKY. Právě kvůli smutným osudům mnoha toulavých 

koček, spustilo loni město nový program a přispívá na kastrace koček a kocourů. Tuto 

možnost využilo přes 50 žadatelů pro 76 zákroků (50 koček a 26 kocourů) a město poskytlo 

40 400 Kč. Program pokračuje i letos.  

Během roku 2021 jsme vyhověli 53 žadatelům. Každý žadatel musí mít trvalé bydliště 

v Nymburce a jeden žadatel může během kalendářního roku žádat o příspěvek na kastraci 

pěti koček či kocourů. Loňským výsledkem je 50 vykastrovaných koček a 26 vykastrovaných 

kocourů.  

„Mám kočky velmi ráda, společnost nám doma dělají hned tři chlupaté krásky. Také si ale 

velmi dobře pamatuji, v jakém stavu byla koťata ve chvíli, kdy jsem je domů přinesla. Kolik 

péče bylo třeba k tomu, aby se zbavila nemocí a věčného pocitu hladu. Proto mne těší, že 

občané nový program využívají a město tak může přispět k tomu, aby se kočky v Nymburce 

nekontrolovaně nemnožily,“ dodala místostarostka Stanislava Tichá, která zavedení 

programu v Nymburce iniciovala.  

Touto cestou jdou i další města, například sousední Poděbrady, kde sídlí i zmíněný, věčně 

plný, kočičí útulek.  

Jak získat finanční dar od města na kastraci kočky? Je nutné doložit originální doklad 

o uhrazení platby za provedený veterinární výkon a žádost podat do tří měsíců od provedení 

zákroku. Finanční dar se poskytuje ve výši 400 Kč za kastraci kocoura a 600 Kč za 

ovariohysterektomii u koček. Pravidla pro poskytování finančních darů na kastraci koček 

a formulář žádosti najdete na webu města pod záložkou Dotace, granty a dary/Program 

podpory kastrace koček: http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&idO=87.  

Modelový případ: Jedna kočka může mít za rok 2 vrhy po 6 koťatech. Pokud vyjdeme 

z těchto čísel, podařilo se nám potencionálně jen v roce 2021 zabránit nechtěnému narození 

600 koťat.  
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