
 
 

 
 

Vážený pane místostarosto, 
 
včerejší komentáře na Facebooku nepsala Lucie Malečková, nýbrž já. Pokud se Vás osobně dotkly, tak se 
omlouvám, nicméně bohužel jsem z Vaší odpovědi na náš otevřený dopis opravdu nic jiného než sdělení, že město 
nám může pomoci, ale povinnost nemá, nevyčetla. My samozřejmě víme, že nám město může pomoci, proto jsme 
také kdysi založily o.s. a žádaly každý rok o granty, naše předsedkyně Naďa Tomalová s bývalou kolegyní Marií 
Brázdilové byly nesčetněkrát na zastupitelstvu, jednaly se starostou, ing. Mrkosová byla osobně v našich 
depozitech, jednaly i s tehdejším ředitelem ZOO Fraisem, s těmi všemi se pokoušely domluvit na spolupráci. Vše 
marné, jak jsem také psala na Facebooku, žádné konstruktivní dohody nikdy dosaženo nebylo, zatímco práce o 
kočky přibývalo, a tak časem na jednání s městem rezignovaly a raději se věnovaly práci s kočkami a shánění 
sponzorů jinde. 
 
Co se týče zákonné povinnosti města, tak platí § 13 odst. 2 zákona o ochraně zvířat proti týrání a § 135 
Občanského zákoníku: Každý, kdo se ujal toulavého či opuštěného zvířete je povinný oznámit nález obci, která je 
povinna se o opuštěná či toulavá zvířata postarat po dobu ½ roku, buď ve vlastních zařízeních či uzavřením 
smlouvy s útulky soukromými nebo spolků na ochranu zvířat. 
 
Nám však nejde o to, tuto povinnost po městu vymáhat. Jde nám o to, abyste nás nechali v klidu pracovat a aby 
nás zastupitelé města neuráželi. Myslím, že k tomu, abyste uznal, že přirovnání k Hitlerovi z úst Vašeho kolegy je 
nanejvýš nevhodné a že péče o opuštěné kočky je pro město určitě důležitá, nepotřebujete odbornou kompetenci 
ani reakci příslušného odboru. Přesto jste nic z toho nenapsal, stejně jako jste nereagoval na náš jediný, podle 
mne dost konkrétně formulovaný, požadavek součinnosti - dát veřejnosti najevo, že naše práce je potřebná, 
abychom nemusely čelit neustálým hádkám a urážkám (jen kvůli tomu, že pomáháme živým, bezbranným, 
člověkem opuštěným tvorům!!!). 
 
O opuštěné kočky v Hodoníně se naše předsedkyně Tomalová stará už od r. 1989. Počet koček, který jsme nechaly 
vykastrovat od r. 2005, je Vám znám z našeho posledního mailu - je jich přes 900. A Vy nám 20 let po revoluci, 
která byla pro mnohé obce milníkem, od kterého se začaly o opuštěná zvířata na vlastní náklady starat, napíšete, 
že pomoc kočkám ze strany města Hodonín "může být předmětem dalšího jednání". Tak se pak nedivte, že nám to 
po tom všem, co jsem uvedla výše, vyznívá jako nicneříkající politická fráze. Simona Navrátilová se nás sice na 
Facebooku snažila přesvědčit, že se lidé na zastupitelstvu změnili. Ale je tomu opravdu tak? Tehdejší starosta, s 
kterým jsme tehdy jednaly, nebyl nikdo jiný než ing. Jiří Koliba - nynější ředitel ZOO, který, jak víte, nechal před 
měsícem bezdůvodně zabít 3 kočky žijící v areálu ZOO. Dnes je zastupitelem. Další současný zastupitel je MUDr. 
Kubrický - svůj názor na nás nám řekl jasně do očí 22.7.2011. Kvůli tomu také nemusíme na zastupitelstvo chodit. 
Mohly bychom možná jednat s Vámi, ale Vy, 1. místostarosta, píšete, že nejste kompetentní... A opravdu se přístup 
města ke zvířatům od té doby tolik změnil? Není to tak dávno, co město zredukovalo 85 % přemnožených holubů 
jejich odchytem a zplynováním... 
 
Abych to tedy shrnula: Požadujeme od města tyto dvě věci: 
 
omluvu od MUDr. Kubrického za jeho hrubou urážku 
 
jasnou zprávu od města, v níž město uzná, že naše práce je potřebná, že venkovní kočky je nutné krmit, protože 
jinak by byly nemocné, a že tyto kočky, které venku krmíme, jsme tam nedaly my, ale nezodpovědní občané města 
Hodonín, a že my je v rámci pravidelného přikrmování monitorujeme a každou novou kočku odvážíme na kastrace, 
takže se dál nemnoží. Lidi by si měli uvědomit, že přítomnost venkovních koček okolí jejich bydliště chrání před 
jinými zvířaty - nebýt koček, byly by ulice plné potkanů a krys. Ve středověku se široká veřejnost ke kočkám 
stavěla podobně jako někteří "pořádkumilovní" občané dnešního Hodonína - kočky považovali za nežádoucí havěť a 
přenašeče nemocí. Důsledkem toho byly kočky masivně vyhubeny, načež se po celé Evropě začal šířit mor. Lidé si 
později uvědomili souvislost mezi kočkami, krysami, blechami a morem a díky tomu kočka opět nabyla svoji cenu 
ve společnosti a byla chována jako lovec krys a myší. S nástupem novověku se pak postavení koček ve společnosti 
opět obrátilo k lepšímu a v období baroka se kočky staly krásnou ozdobou salónů. Začalo také šlechtění koček a 
jejich systematický chov... Je smutné, že dnes, v 21. století, zůstává hodonínská veřejnost z této zkušenosti 
nepoučena. 
 
Další možností, jak nám město může výrazně pomoci, je zavedení kastračního programu tak, jak jsme navrhovaly 
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též již několikrát - tj. kompenzace nákladů za kastrace nalezených koček v určité výši přímo hodonínským 
občanům, kteří si kastraci sami zajistí a předloží městu doklad o kastraci. My jsme ochotny pomoci radou, 
zapůjčením přepravek, odchytových klecí apod. tak, jak to ostatně už dávno děláme. O tom, jak vysoký příspěvek 
by to měl být, a zda u jednoho doktora nebo kteréhokoliv doktora, je už na zvážení zastupitelstva - určitě bychom 
se přimlouvaly za to, aby to nebyl jeden veterinář (a už vůbec ne MVDr. Burský), ale kterýkoliv podle vlastního 
výběru občana. Inspirovat se můžete u ostatních obcí, který kastrační program mají již zavedený: 
http://www.kocky-hodonin.estranky.cz/clanky/kastrujte_/Mesta.html .  
 
S pozdravem 
Petra Podařilová 
  
Kočky SOS Hodonín 
občanské sdružení 
IČO: 27026205, č.účtu: 177627810/0600 
Tel. 724 142 463 
http://www.kocky-hodonin.estranky.cz 
e-mail: Kocky.SOS@seznam.cz 
 
Kalendář Kočky SOS 2012 s Janem Budařem: http://www.kocky-hodonin.estranky.cz/clanky/kocici-akce/Kalendar-
KockySOS-JanBudar_2012.html 
Videa z našich depozit: http://www.youtube.com/user/KockySOS 
Kočky SOS Hodonín na Facebooku: http://www.facebook.com/Kocky.SOS.Hodonin 
 
V mailech prosím nechávejte naši předchozí korespondenci. Děkujeme. 
 
> ------------ Původní zpráva ------------ 
> Od: Jaromir Hybner <jaromir.hybner@gmail.com> 
> Předmět: Reakce na dezinterpretaci mého vyjádření 
> Datum: 27.7.2011 08:31:14 
> ---------------------------------------- 
> Vážená paní Malečková, 
>  
> reaguji tímto na Váš komentář mé mailové odpovědi, který je umístěn na 
> facebooku Kočky SOS Hodonín. 
>  
> Na Váš mail ze dne 25.7. o problematice opuštěných koček, jsem reagoval 
> okamžitě. Ve 23:13 h v noci, doma, tj. v mimopracovní době. Jelikož nejsem 
> právník ani profesionální ochránce zvířat, a nemohl jsem tudíž zaujmout 
> okamžité konkrétní stanovisko, začal jsem se v problému orientovat hledáním 
> patřičných právních předpisů *z osobní iniciativy*. Výsledky svého 
> okamžitého *prozatímního* snažení jsem Vám obratem zaslal ve své odpovědi. 
>  
> Z pozice zástupce vedení města jsem učinil vše, co jsem mohl, postoupením 
> Vašeho podnětu kompetentním osobám. Za svou osobu jsem nevyloučil možnost 
> dalšího jednání a spolupráce. 
>  
> Vaši interpretaci mé *okamžité snahy se problémem zabývat, současně s 
> nabídkou možnosti dalšího jednání*, jako *POUHÉ** ZPOCHYBNĚNÍ* POVINNOSTI 
> MĚSTA STARAT SE O OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA, považuji osobně za velké zklamání a 
> obávám se, že tímto jste právě Vy určila vývoj našich dalších vzájemných 
> vztahů. 
>  
>  
>  
> S pozdravem J. Hýbner 
>  
>  
>  
> Má mailová odpověď: 
> http://62.240.177.250/soubory/SOS_Kocky/Reakce_SOS_Kocky.jpg 
>  
>  
>  

Stránka č. 2 z 2Email - Tisk Emailu

27.7.2011http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=sent&messagePos=0...


