Císařovy nové (zahradní) šaty v Kroměříži ???
Prohlášení a petice ministrovi kultury, zastupitelstvu města Kroměříže a ředitelce NPÚ
Znáte tu pohádku? Takovou parafrázi na Andersena právě prožíváme v Kroměříži. Kastelánka zámku ing. Zdeňka Dokoupilová
byla „odejita“ z funkce, protože se snažila svou práci dělat řádně a zodpovědně. Paní kastelánka, která má 25 letou praxi ve správě
zámku a zahrad, vyjádřila konkrétní pochybnost o kvalitě projektu Národního centra zahradní kultury (NCZK) v Kroměříži,
prezentovaného jako součást plánů na rekonstrukce kroměřížských zahrad. V normální společnosti, pokud někdo s takovou
autoritou a kreditem upozorní na hrozbu nevratných škod, které realizace projektu ve stávající podobě bude znamenat, bude
nadřízenými přinejmenším bedlivě vyslechnut a celý projekt bude podroben odborné nezávislé oponentuře. V Národním
památkovém ústavu tento postup zřejmě není obvyklý – volí se jednodušší cesta, kdy nepohodlný kritik je úředníky zadupán do
země. Kde budou tito úředníci za 20 let, až se ukáže, že měla paní kastelánka pravdu?
Je-li deklarovaným důvodem odvolání paní kastelánky špatná komunikace s veřejností, či nedostatky v práci, my níže
podepsaní se domníváme, že to jsou důvody falešné. Je-li důvodem neshoda a pochyby o přínosu projektu NCZK, pak je my, níže
podepsaní, sdílíme a klademe např. následující otázky:
• jak je zajištěna obnova 8 km špalírových zelených stěn v Květné Zahradě?
• jak je tímto projektem zajištěna obnova památek a zeleně v Podzámecké Zahradě?
• jak je tímto projektem vyřešen zásadní problém nedostatku vody v Květné?
• bude konečně po investici 300 mil. Kč zpřístupněna Rotunda?

Žádáme Vás, jako zástupce státu a tedy i vlastníka jedinečné památky, o řádnou odbornou nezávislou oponenturu
připravovaného projektu a poctivé veřejné zodpovězení těchto a dalších otázek. Věříme, že v zájmu nás všech je účelné, nikoli
účelové vynaložení finančních prostředků EU. Dokud nebudou výše uvedené otázky zodpovězeny, žádáme Zastupitelstvo
Kroměříže, aby neschválilo partnerskou účast města na tomto projektu. Město Kroměříž nesmí být podepsáno pod něčím, co hrozí,
že zahradám nepřinese užitek, ale nevratné poškození. Je ostudné, že tak závažný zásah do provozu kulturní památky nejvyššího
významu, je připravován bez nezávislé odborné oponentury, nezodpovědně v soustavném časovém skluzu a pod tlakem hořících
termínů. Ptáme se, proč není projekt zařazen do dotační kapitoly „Prostá obnova památek“, tak jako třeba Velehrad nebo
Luhačovice, nýbrž je natlačen mezi „Vzdělávací projekty“, což neumožňuje využít dotaci na celou řadu neodkladných zásahů, na
které zahrady léta čekají a naopak to nutí investora provádět věci, které jsou zahradám ke škodě? Není možné, aby byly zahrady
přizpůsobovány potřebám lobbyistů, kteří čekají na svůj díl z 300 miliónového sousta. Projekt je třeba připravit na míru zahradám.
Pokud projekt nebude kvalitní, je třeba ho odmítnout, a připravit znovu. Jsme toho názoru, že je lepší přijít o peníze v řádu desítek
miliónů, než zničit dědictví generací v hodnotě nevyčíslitelné.
Vážíme si paní kastelánky ing. Zdeňky Dokoupilové, že našla odvahu vyslovit to, co ji stálo zaměstnání :

Projekt je špatně zařazen a tím od samého počátku nemůže plnit svůj základní účel - deklarovanou obnovu
zahrad. Proto je v současné podobě nepřijatelný.
Paní kastelánku známe, vážíme si jí, věříme jí a voláme spolu s ní:

Král je nahý !!! Zahrady jsou ohroženy !!!
Připojte se k nám - prohlášení můžete podepsat na náměstí v Infocentru nebo na webu www.petice.net/km
Petiční výbor: ak.malíř František Sysel, dr. Michal Plintovič, ing. Petr Fencl, Eva Milotová, dr. Roman Zazula, dr. Richard Kreml
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