Vážené paní zastupitelky, páni zastupitelé, občané
pro začátek bych se měl představit těm, kteří mě neznají. Jmenuji se M.Starý a
jsem zástupcem obč. sdružení Denemark. Naše sdružení iniciovalo začátkem
tohoto roku vybudování hřbitova pro domácí zvířata v Kutné Hoře. Přesněji na
lokalitě u hřbitova Všech svatých. Myslel jsem si, že nebude třeba zde na
zasedání Zastupitelstva města vystoupit. Bohužel okolnosti mě k tomuto
donutili. Nejsem přívržencem radikálních řešení, proto jsem od začátku jednal
s vedením města na rovinu a veškeré kroky jsme spolu konzultovali. Při
předposledním jednání Rady města však vyvstal v celé kauze problém. Nebyl
jsem osobně přizván, abych mohl námi navrhovanou lokalitu obhájit. Paní ing.
Štorková se proti návrhu, resp. proti této lokalitě, postavila s tím, že se tato
myšlenka neslučuje s jejím názorem, vyznáním věřícího člověka. Nic proti - i
když já a mnoho jiných lidí máme názor opačný. Vadí nám však to, že tohoto
názoru a možného střetu se zalekli i ostatní radní a návrh neprošel, i když tak
bylo ústně přislíbeno. Proto zde stojím, abych Vám přednesl argumenty pro
vybudování pietního místo přímo na této lokalitě. Abyste měli proti sobě
„citový“ argument paní Štorkové a několika věřících a argumenty zcela věcné,
finanční, pragmatické. Myslíme si, že pokud si kompetentní zástupci města mají
stát za svým rozhodnutí, neměli by se ani za tato svá rozhodnutí stydět a bát se
následků. Každá rozhodnutí mají své odpůrce a přívržence, což je rizikem
politické i úřednické činnosti. Ale od toho jsme Vás my voliči, volili. Napsal
jsem již do novin několik článků, proč chceme budovat hřbitov pro domácí
zvířata, takže je zbytečné se zde znovu o tomto rozšiřovat.
Spíše bych zde chtěl nastínit důvody, proč říci ANO právě lokalitě pod
hřbitovem Všech svatých.
Otázka vlastnictví - na rozdíl od situace, která byla před 7 lety, je dnes ve
vlastnictví Města nejen dotčený pozemek, ale i samotný hřbitov Všech svatých.
Z toho vyplývá že Římskokatolická církev není v žádném případě účastníkem
jakéhokoliv řízení. Tím je pouze Město Kutná Hora a dotčené orgány státní
správy. Pokud se na tomto pozemky nic budovat nebude, pozemek zůstane
bezprizorní, nevyužívaný - důvodem je jeho neúrodnost a nemožnost přístupu.
V pásmu ochrany hřbitova a na viničních tratích se nemůže žádná trvalá stavba
stavět. Ovocnáři si začínají navíc stěžovat, že se v houštinách zdržuje spárkatá
zvěř, která jim poškozuje stromky. Co tedy chce město jako „správný
hospodář“ s pozemky dělat, jak je využívat, obhospodařovat? Vám, zastupitelům
a radním, by mělo jít hlavně o ekonomickou prosperitu města.
Přístup na hřbitov – budování hřbitova v této lokalitě je i z důvodu dopravní
dosažitelnosti pro imobilní spoluobčany – převážně důchodce. Ti jsou totiž
hlavními „zákazníky“ těchto pietních míst. Pokud bychom hřbitov vybudovali
někde za městem, staří lidé se bez MHD nebo vlastního automobilu na místo
nedostanou. Pro přiklad v Hradci Králové je pietní místo vybudováno
v lesoparku za městem společně se hřbitovem lidským a jezdí sem pravidelná

linka MHD. Někteří namítají, že přístup přes lidský hřbitov je nedůstojný.
Tenhle argument mi připadá scestný. Copak lidé, kteří chtějí pohřbít své zvíře,
mají Kainovo znamení, jsou prašiví? To už trochu zavání diskriminací. Brána ve
zdi hřbitova je určena hlavně pro údržbu a správu tohoto místa, aby Technické
služby mohli levněji, bez problémů vjíždět na pozemek při sekání trávy, odvozu
odpadu atd. V budoucnu bychom rádi vyčistili úvozovou cestu podél zdi, do
ulice Česká, aby byl vchod pro návštěvníky úplně samostatný. Je to však zase
jen otázka peněz
Budování hřbitova samotného – rozhodli jsme se jako nezisková organizace
svépomocí a za podpory sponzorů toto pietní místo vybudovat. Předpokládané
náklady jsou cca 80tis. Kč. Více jak polovinu této ceny bude stát oplocení celé
plochy. Tím, že dvě strany tvoří současná kamenná zeď hřbitova ušetříme více
než 50tis. Kč, které nám nikdo jen tak nedá. Další otázkou je vodovod – v této
lokalitě by se jednalo o 30m dlouhou povrchovou přípojku na stávající rozvod
na hřbitově, což by stálo doslova pár korun. Pokud bychom byli nuceni budovat
hřbitov na jiné lokalitě, bylo by nutné dělat vrt na studnu nebo přípojku pitné
vody, což by realizační cenu navýšilo o dalších několik desítek tisíc korun.
Nepočítám v případě připojení vody na vodovodní řád poplatky za stočné. O
legislativních problémech nemluvě. Další věcí jsou legislativní průtahy ohledně
hygieny atd.
Správa a provoz budoucího hřbitova – je dohodnuto, že Technické služby
Kutná Hora budou pak provozovat správu a údržbu pietního místa za cenu ve
výši vybraných poplatků, případně se bude jejich práce dotovat malými
částkami vybranými od sponzorů. Obrovskou výhodou pozemku pod hřbitovem
Všech svatých je tedy blízkost správce, který má na starosti všechny hřbitovy
v Kutné Hoře. Nejen pro časovou flexibilitu při pohřbívání zvířat, ale i pro
krátkou vzdálenost při svozu odpadků, listí, sekání trávy, opravách. Pro tento
účel byla zamýšlena brána ve zdi – aby bylo možné veškeré údržbové práce
provádět levně, rychle, operativně a aby byl vlastně celý pozemek zpřístupněn
(do této doby se na něj nelze nijak dostat). Pokud by se pietní místo vybudovali
kdekoliv jinde, každodenní (někdy i několikanásobné) dojíždění na vzdálené
místo tuto údržbu tak prodraží, že by financování správy „za vybírání poplatků“
nestačilo. Tím pádem by někdo musel velkými částkami provoz dotovat. To si
ale jako nezisková organizace nemůžeme dovolit a Město nám žádné velké
finanční prostředky nedá.
Argumentem proti je možná reakce několika málo lidí, kterým se nezamlouvá
ať už celková myšlenka pohřbívání zvířat nebo místo samotné. Ale
s negativními reakcemi se setkávám i při údržbě zeleně. Chtěl bych znovu
zdůraznit to, že oba hřbitovy budou odděleny kamennou zdí a opticky i plotem.
Na současném lidském hřbitově jsou v těsné blízkosti zdi skoro po celé délce
hroby zrušeny a je tam skládka materiálu (což nikomu nevadí). Na části jsou
urnové hroby.

Všichni víme, že v České republice je věřících lidí asi 12%, z toho více jak
polovina z Moravy. Někteří věřící jsou pro pohřbívání zvířat, naopak někteří
ateisté jsou proti. Tím jsem chtěl naznačit, že cca 80 až 90% lidí v České
republice budou buď pro nebo jim bude tento hřbitov a jeho účel doslova fuk.
Pak se tedy ptám, pokud máte jako zvolení zástupci občanů rozhodovat
většinově ku prospěchu lidí, proč se bojíte postavit proti 20% lidí? Z nichž se ale
ozve tak 0,5%. Tato slova bych zde rád podpořil podpisy cca 650lidí, kterým
jsme dali možnost se vyjádřit. Mimo pár výjimek to jsou podpisy doslova
dobrovolné, s žádným oslovováním, obcházením, otravováním. Jsou to podpisy
lidí, kteří sami chtěli podepsat tuto petici a našli si podpisové archy na veřejných
místech. Neměli jsme čas a ani chuť lidi oslovovat na ulici, jak tomu v mnohých
případech bývá. Věřím, že by se podpisů našlo mnohem a mnohem víc.Chtěli
jsme však jen dát možnost k vyjádření nenásilnou formou. Z toho vyplývá, že
v Kutné Hoře je obrovská podpora lidí k tomuto projektu.
Pietní hřbitov pro zvířata nebude však fungovat jen pro kutnohoráky, ale bude
k dispozici všem, kdo budou mít zájem. Dalším a velkým argumentem pro
vybudování tohoto pietního místa, ať už je to na tomto místě nebo jinde, je totiž
zviditelnění Kutné Hory v rámci celé republiky, možná i střední Evropy. Jako
zástupci města často řešíte, čím přilákat návštěvníky a turisty do Kutné Hory.
Zatím se to moc nedaří. Tohle je nenásilnou formou další možnost, jak sem
přivést lidi. Uvědomme si to, že v celé republice je těchto pietních míst pouze
několik. Víme o 6. Nejbližší funkční hřbitůvek je od Kutné Hory je v Hradci
Králové a pak až 120km daleko pod horou Říp. Praha má již pietní místo kvůli
zaplněnosti zavřené. Proto je spádovou oblastí pro Kutnou Horu i větší část
pražské aglomerace. Měli byste se zamyslet i nad tímto aspektem a risknout
několik případných negativních ohlasů
Na závěr bych vás chtěl požádat, abyste při dalším zasedání Rady města znovu
projednali tuto lokalitu pod hřbitovem Všech svatých a vzali v potaz všechna
pro a proti. Nechte si třeba k celému projektu vydat stanovisko komisí –
kulturní, životního prostředí, regionálního rozvoje atd. Obávám se, nebo jsem si
skoro jist tím, že pokud se nám nepodaří vybudovat tento hřbitov v lokalitě
Všech svatých, pak se nám to nepodaří již nikde. Nebo budou náklady tak
vysoké, že hřbitov nebude možné udržovat. Což jsou vyhozené peníze, čas a
práce na samotné jeho vybudování.
Děkuji za pozornost
Bc. Martin Starý
Přílohy: podpisové archy

