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Ze 75% prostředků na reklamní kampaň Věcí veřejných v Kutné Hoře jsme postavili a slavnostně 
otevřeli v parku Na Náměti dětské hřiště.

Poslankyně Parlamentu České republiky a místopředsedkyně sněmovny ThDr. KATEŘINA 

KLASNOVÁ si v Kutné Hoře převzala klíče od nové kanceláře.

Na začátku všeho byla informace, kolik peněz dostaneme na reklamní kampaň. Bylo nám opravdu líto 

tyto prostředky jen tak vyhodit do pódií, stánků s gulášem, nafukovací klouzačky, protože stejně občan 

nedá na plané řeči a sliby, které nám předvolební boj nabízí. My jsme zvolili cestu jinou, novou.

Přijeli nás podpořit ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, místopředsedkyně sněmovny Kateřina 

Klasnová a poslanci Radim Vysloužil a Stanislav Huml.

Poděkování patří Arciděkanství Kutná Hora, panu faráři Janu Uhlíři a fi rmě HEROLD.

Vážení kutnohoráci,
Kutnou Horu jsem si vybrala pro svoji poslaneckou kancelář, protože je to mé nejoblíbenější město ve středních Čechách.

Smysl této kanceláře je nejen informativní, abych Vás seznámila se současným děním na politické scéně, ale i sociální, kde se Vám 

budu snažit pomoci řešit problémy, které přinesl sám život. Budu se na Vás těšit už ve středu 13. října od 10.00 do14.00 hodin 

a v pondělí 18.října od 10.00 do 14.00 hodin, na adrese Komenského náměstí 76, Kutná Hora. Další termíny budou uveřejněny 

na mých internetových stránkách katerinaklasnova.cz a v podloubí na vývěsce nad Palackého náměstím.

Budu se na Vás moc těšit, Th Dr. Kateřina Klasnová



rie oken v Americké uli-

ci ? Když rozbijete první 

okno, další budou násle-

dovat a do týdne bude 

vytřískaná celá ulice. 

I hajzlíkovi často nedá, 

aby založil skládku na 

vzorně uklizeném mís-

tě. Dále v informování 

o nadměrném znečiště-

ní pracovníka MÚ, kte-

rý úklid zajistí. A nako-

nec jakýsi větší mandát 

napomínat neukázně-

né občany a volat měst-

skou polici na zaklada-

tele černé skládky v jeho 

rajonu. Adresné svěření 

kontejnerových stání ve 

spojení s represí je jedi-

ná cesta jak se bránit ne-

pořádku. Prevence a výchova je v současné době u některých mých do-

bytků spoluobčanů až na druhém místě. 

Ing. Jan Vališ

Není třeba bourat zavedené věci, v celku jsem 

spokojený s jejich chodem. Lidé mají motiva-

ci pracovat efektivně pro dobrý pocit a co nej-

méně problémů. Vše podstatné již bylo vy-

myšleno, je zbytečné objevovat objevené. Stačí 

dodržovat technologickou kázeň, stávající zá-

kony a mravní normy - k čemu zákon, když 

není srdce, že? A možná se někdy i vrátit tro-

chu zpět. Varuji před těmi, kteří se snaží vše 

zbourat a myslí si, že právě jejich „nový“ re-

cept spasí svět, než je praxe a skutečná práce 

srazí na kolena. Promiňte, pár řádků o sobě: „Přečetl jsem si vlastní kon-

cepci práce městské policie, se kterou jsem vyhrál konkurz na vrchního 

strážníka před 18 lety v Čáslavi. Za 18 let jsem získal další životní zku-

šenosti, zvládl druhou vysokou školu. A představte si, že tato koncepce 

je stále dobrá, nevím, co bych na ni měnil.“ Stačí věci doladit, pracovat 

na maličkostech, protože velké věci neexistují, jsou souhrnem drobnos-

tí. Pokud je třeba udělat razantní řez, tak snad výměnou např. vedoucí-

ho, který se tímto neumí řídit, nebo výměnou pracovníka, který si nepl-

ní své povinnosti. 

Městská policie v Kutné Hoře pracuje dobře. Mohla by ale pracovat 

i lépe. 

1.Chci strážníka vidět na kole!

Je to efektivní, ekologická a levná forma zvládání většího území obce, 

zvětšení četnosti vracet se na vybraná místa a mapování míst, kam se 

běžný strážník nedostane. Strážník na kole je v úzkých a jednosměrných 

uličkách rychlejší nežli služební vůz. Na kole strážník slyší hluk v okolí, 

v autě nikoliv. Nechci slyšet proč by to nešlo, chci slyšet jak vhodně kom-

binovat použití kola mezi chůzí a služebním vozidlem a v jakém čase, lo-

kalitách a v hodných ročních obdobích. 

2. Chci alespoň zázemí pro strážníky na sídlišti Šipší ! 

Nejlidnatější část Kutné Hory by měla mít ne snad plnohodnotnou slu-

žebnu, která musí splňovat kritéria cenově náročná, ale aspoň nějaký 

azyl pro strážníka a pár „úředních hodin“ pro obyvatele sídliště. Nechci 

slyšet proč to nejde, chci slyšet jak to zařídit v rámci platné legislativy, 

možností města a ochoty občanů a SVJ. Sídliště Šipší má svoje problémy 

s parkováním, hlu-

kem z restaurace, 

černými skládkami 

u kontejnerů. Mám 

svoji představu jak 

problém se služebnou 

řešit a zkušenost, že 

i jeden člověk by síd-

liště „vyčistil“. Na ob-

rázku: někteří občané 

na sídlišti jsou prasa-

ta. To musí skončit. 

Vybral jsem dnes jen dvě myšlenky. Kdybych se stal členem městského 

zastupitelstva, nevadilo by mi, kdyby mě zastupitelstvo pověřilo řízením 

městské policie. Podstatné je však prosazovat dobré myšlenky a jednat. 

A to může i obyčejný občan. 

Znám lék na nepořádek u kontejnerů
Kontejnerová stání, zejména na sídlišti Šipší, jsou zbytečnou ostudou 

města Kutná Hora zapsaného do světového kulturního dědictví. Vždy 

jsem tvrdil, že někteří občané zůstanou neukáznění, i když jim budeme 

vytvářet sebelepší podmínky. Ještě větší nepořádek u kontejnerů krát-

ce po letošním znovuotevření sběrného dvora v Kutné Hoře mi dal za 

pravdu. Jen pro celistvost zopakuji možnosti občanů jak se zbavit od-

V současné době pracuje jako učitel 

informatiky na střední škole. Za se-

bou má mnohaletou činnost podni-

katele a vybudování malé prosperu-

jící fi rmy. Z této činnosti vyplynu-

la letitá spolupráce s obecními úřa-

dy na Kutnohorsku. Má zkušenosti 

s výchovou mládeže a také s výcho-

vou svých vlastních tří dětí. Mnoho 

let se aktivně věnuje sportu. Zde je 

několik otázek, které jsme mu po-

ložili.

Proč jste se rozhodl kandidovat do 

senátu právě ve volebním obvodu 

Kutná Hora?

S Kutnou Horou je spojen můj ži-

vot již od narození. Postupem času 

člověk poznává své město a lidi, 

kteří v něm žijí a rovněž poznává 

obce a města v okolí. Srovnáváte 

s jinými regiony, se zahraničím a já osobně jsem stále více a více rád, že 

žiju právě zde. Mám rád historické uličky našeho města, kavárničky, let-

ní návštěvy svých rodičů na chalupě na Čáslavsku. Nyní se mi nabízí pří-

ležitost vrátit to, co dostávám. 

Jak hodnotíte skutečnost, že na volební setkání přijde kolem 50 lidí a ně-

kdy i méně?

Z politických kampaní mám „husí kůži“. Najednou jsme my všichni kan-

didáti ti nejlepší a myslíme vše nejlépe a hlavně to hodně prohlašuje-

me na náměstích. Dobře, že tam lidé nechodí. Otázkou je, kolik fi nancí 

se za to utratí a zbytečně. My jsme se ale jako klub Věcí veřejných v Kut-

né Hoře rozhodli věnovat více než 70% prostředků na něco užitečného, 

místo proslovů na náměstí.

Co chcete udělat pro to, aby lidé již nebyli politikou otráveni?

Já také nechci být otrávený politikou. Takže jsem si řekl: „Co je špatně 

a jak to zlepšit?“ Co mi vadí? Korupce, arogance. Zvolený člověk si může 

začít myslet, že je „něco víc“ a zapomíná, že je najatý lidmi na správu věcí 

veřejných. To je recept na zlepšení politiky. Musí to být znát. Ve stylu ži-

vota, v komunikaci s lidmi. Jsem zastánce referend a voleb přes internet. 

Lidé žijící v regionu si sami řeknou v referendu, co chtějí. A aby to neby-

lo nákladné, máme současné technologie. Mimochodem, internet je pro-

středek jak dostat k volbám okruh lidí, kteří se pohybují na Facebooku 

a do volební místnosti by nikdy nešli. A to je škoda, protože i oni mají co 

říci. Ale to už se dostáváme k tomu, jak vnímám celou společnost.  

Kdo podle Vás zavinil státní dluh České republiky?

Dluh zaviní ten, kdo utrácí více peněz než má v peněžence a na účtu 

v bance. Na tuto otázku Vám odpovím také otázkou? „Kdo že to v minu-

lých letech utrácel naše peníze?“ No, ale my jsme si tyto lidi přece zvolili.

V čem podle vás spočívá hlavní ústavní role Senátu? 

Voliči dlouhodobě vyjadřují určitou vůli nemít horní komoru Parlame-

tu ČR a dávají to najevo nízkou účastí ve volbách. Když s lidmi hovo-

řím, tak dost často slyším právě argument, že nebýt Senátu, ušetřily by 

se peníze ze státního rozpočtu. S tím nesouhlasím. Úspora by nebyla ni-

jak podstatná. Ale právě proto, že Senát má jinou funkci než Poslanecká 

sněmovna, proto je důležitý. Za hlavní funkci Senátu považuji vytvoření 

určitého fi ltru, který zkvalitňuje práci Poslanecké sněmovny a propojení 

senátora s regionem. Měl by to být člověk, který svůj region zná, ne pou-

ze dosazený nějakou politickou stranou, aby získal „trafi ku“.

Souhlasíte s projektem vzniku středočeské univerzity se sídlem v Kutné 

Hoře? 

Když se zeptáte rodilého Kutnohoráka, v tomto okamžiku studenta 

kombinovaného studia Univerzity Karlovy a ještě k tomu člověka s pro-

fesí učitele, zda by si přál univerzitu v Kutné Hoře, musíte již předem 

znát odpověď. Ano přál. Chápu, že v současné době, kdy se volá po sní-

žení počtu vysokých škol to může být problematické, ale Středočeský 

kraj patří mezi největší v naší republice a jako jediný nemá veřejnou vy-

sokou školu. Rád bych se osobně v okamžiku svého zvolení do Senátu 

touto věcí začal zabývat. Do senátních voleb jdu s jasným cílem. Zlep-

šení politiky, zvýšení podílu občana na běhu věcí veřejných. Teď jsem si 

také uvědomil, jak souvisí moje motto i s tímto problémem. Mysleme na 

budoucnost, je to místo, kde budeme žít. Školství a věda, to je myšlení 

na budoucnost, to je zasívání s myšlenkou na úrodu. Takto by měl mys-

let dobrý hospodář. 

Ladislav Exner

Věci veřejné posílají do Senátu učitele informatiky Ladislava Exnera

Chci vidět Městskou policii 
na kolech a na sídlišti

Ing. Jan VALIŠ

Doprava a bezpečnost - jsou obory, které 

mě provází celý můj profesní život. Sou-

časný stav dopravy ve městě je v žalostném 

stavu a je zcela nastaven proti veřejnému 

zájmu. Zasadím se o změnu průjezdnos-

ti městem, parkovacích míst a celkové bez-

pečnosti silničního provozu ve městě. Do-

prava ve vnitřním městě musí být nastave-

na na základě nejvyšší možné shody mezi 

občany, podnikateli a zejména osob těles-

ně a zdravotně postižených, a musí být v souladu s předpisy. Žád-

ná z těchto skupin osob nesmí být upřednostněna na úkor dru-

hé skupiny. Naše pozemní komunikace ve městě jsou „přeznačko-

vané“, což má ve svém důsledku negativní vliv na bezpečnost do-

pravy. Naším cílem je vybudovat odstavné parkoviště pro autobusy. 

Parkovací místa  před úřady jsou samozřejmostí. Je nutností vrátit 

jméno Městské policie a její poslání. Změnou priorit nastavit spo-

lupráci mezi občany a MěP při řešení věřejného pořádku a potírá-

ní pouliční kriminality. Jsem proti myšlenkám zrušit služebny Po-

licie ČR v malých obcích, jako např. Vrdy a Zruč nad Sázavou. Ten-

to krok by měl ve svém důsledku negativní vliv na vývoj kriminali-

ty ve městě Kutná Hora.

Stop korupci - je veřejně známo, že zhruba 20 procent ceny ve-

řejných zakázek tvoří tzv. všimné, různým lobbistům a úředníkům. 

V oblasti dopravy a stavebních činností je tento problém zvlášť pa-

trný. V tendrech vítězí stále stejné fi rmy a zakázky jsou tzv. ušity na 

míru těmto fi rmám. Prosazuji informace o všech veřejných zakáz-

kách zveřejnit na internetovém portále města včetně plného znění 

smluv uzavřených mezi městem a dodavatelem. Jsem pro zavede-

ní etického kodexu zastupitele, radních a úředníků Městského úřa-

du včetně testů korupční odolnosti. Provést audit zakázek od roku 

1990 včetně rozprodaného movitého a nemovitého majetku ze stra-

ny Městského úřadu a v případě zjištění, že byl tento majetek pro-

dán v rozporu se zákonem, učinit opatření v souladu s právním řá-

dem.

„Velcí dinosauři odešli, a co Ti malí na naší radnici,
změňme naše město společně,“

„Naším programem jste Vy.“
Zdravotnictví - zpřístupnit veškeré 

informace občanům města o fi nanco-

vání nemocnice až po její samotný pře-

vod na Středočeský kraj. Vyvodit osob-

ní odpovědnost a trestně právní odpovědnost 

vůči těm, kteří mohli svým rozhodnutím zapříčinit porušení zá-

kona v souvislosti s provozem nemocnice Kutná Hora. Hodnoce-

ní poskytovaných služeb ze strany lékařských ambulancí a lékařů 

je samozřejmostí. Dořešit kvalifi kovaně spory města a právnických 

a fyzických osob ohledně fi nancování této nemocnice. Zkvalitnit 

péči o naše seniory a zdravotně postižené.

Školství a sport - zcela přehodnotit způsob fi nancování školství 

a sportu ve městě. Nelze fi nancovat pouze určité odvětví sportu 

a ostatní nechat bez povšimnutí. Všechny sportovní kluby, které vy-

chovávají děti, podporovat stejným dílem. Zpřístupnit veškerá spor-

tovní zařízení města dětem pro jejich mimoškolní aktivity. Rovněž 

tak fi nancování základních a mateřských škol musí být rovnoceno. 

Ekonomika, zaměstnanost a činnost Městského úřadu - funkce na 

MěÚ nejsou doživotní. Provést audit o činnosti jednotlivých odbo-

rů, vyhodnotit tyto odbory jak z hlediska ekonomického, lidských 

zdrojů, a zavést hodnocení zaměstnanců na základě pozitivních 

a negativních událostí za přímé pomoci občanů. Výběrová řízení na 

místa provádět zásadně pomocí personální agentury. Učinit audit 

u všech právnických osob, kde je Město Kutná Hora spolumajite-

lem a jsou řízeny městem. Tyto právnické osoby musí být přínosem 

pro město a nesmí docházet k neúčelovým dotacím ze strany města 

a jejich zneužitím. Účetní závěrky, smlouvy, výsledky kontrol hos-

podaření, musí být pod kontrolou občanů na internetu. Jsem pro 

zavedení referenda občanů na internetovém portálu města dle pro-

blematiky. Podpořit v rámci možnosti města všechny právnické 

osoby, které mají jako jednu z priorit snížit nezaměstanost v Kut-

né Hoře tam, kde tato priorita nastavena není, vstoupit do jednání 

a v případě neshody ukončit spolupráci s touto právnickou osobou. 

Martin Vašíček

Martin VAŠÍČEK

padů. Zaprvé, i rozměr-

né odpady můžete vho-

dit do kontejnerů po  ro-

zebrání, rozřezání. Zad-

ruhé, město organizuje 

pravidelné svozy něko-

likrát do roka různých 

druhů odpadů. Svozový 

kalendář dostávají obča-

né zdarma do schránek 

a je k dostání na MÚ. 

Zatřetí, 13 km od Kutné Hory se nachází skládka Čáslav. Začtvrté, po ně-

kolika letech byl znovu otevřen přímo v Kutné Hoře sběrný dvůr. Všech-

ny tyto možnosti a prevence a apel na uvědomění některých občanů se-

lhaly. Jediným řešením je zajistit „správce“ pro jednotlivá kontejnerová 

stání. Tuto myšlenku je třeba prosadit. Ostatní otázky jako kde vzít tolik 

správců, zda budou placení, za kolik Kč, jak Kč zajistit, jaká bude jejich 

pracovní náplň … jsou již procesní záležitosti, které se dají řešit, a mám 

představu jak. Nemusí se podařit získat správce pro všechna kontejne-

rová stání, mohou se objevovat další problémy, zdržení. Hlavní je držet 

se základní strategie: kontejnerové stání musí mít adresnou osobu, kte-

rá jej bude spravovat. Pro tuto strategii se mi podařilo získat ostatní čle-

ny komise pro revitalizace sídliště Šipší. V čem vidím náplň správce? Ve 

sledování a drobném úklidu svěřeného kontejnerového stání. Znáte teo-



Více než 400 let byl pivovar Kutná Hora 

majetkem města. Přežil hospodářské krize, 

několik válek, ale nepřežil  divokou priva-

tizaci na přelomu 20. století. Zasloužili se 

o to městští zastupitelé, kteří si neváži-

li hodnoty značky kutnohorského piva 

a prodali pivovar do soukromých  rukou. 

A po 436 letech se v Kutné Hoře přestalo va-

řit pivo. Momentálně technologii a značku 

Dačický, Lorec vlastní společnost Heineken 

a pivo se vaří ve Velkém Březně. V pivovaru Kutná Hora se i přes os-

trahu pomalu začínají rozkrádat kovové prvky. 

Co s tím a co je nevyhnutelné? Musí se  samozřejmě odkoupit znač-

ka a technologie nazpět do Kutné Hory. Bude to stát určitě několik 

desítek milionů a zase budeme doplácet na to, co minulá zastupitel-

stva dopustila. Ale myslím, že kdo ctí značku, kterou naši předkové 

tak pečlivě střežili, pochopí, že je to nevyhnutelné. 

A co dál? Je více možností, ale nejekonomičtější je se dohodnout  

např. se společností Heineken o distribuci a marketingové podpoře 

Jak jistě všichni víme, je v platnosti zákon, kte-

rý ukládá povinnost obcím uklízet v zimním 

období „všechny“ chodníky ve svém regio-

nu. Já se ovšem sám sebe ptám, jestli tomu tak 

opravdu je. Odpověď je vždy stejná: nikoliv.  

Jak by bylo jednoduché, kdyby naši zastupitelé 

něco udělali pro občana v této problematické 

oblasti. Vždyť každý z nás řádně platíme daně 

včetně daně z nemovitosti, která se nám pro 

letošní rok markantně zvedla. Pochopím, po-

kud za zvýšenou daň dostanu i lepší službu od 

města. Přitom by stačilo vyhlásit referendum zaměřené na úklid chodní-

ku. Ať sami lidé rozhodnou, zdali jsou ochotni si sami uklízet před vlast-

ní nemovitostí či nikoliv. Ve většině případů si stejně každý uklízí při-

lehlý chodník sám. Na oplátku za to, že se budou starat sami o bezpeč-

nost na „svém“ přilehlém chodníku, by město mělo také něco dát obča-

novi. Co třeba snížení daně z nemovitosti a bezplatné skladování mate-

riálu před domem vlastníka, který tento právě opravuje. To je další věc, 

která je trošku proti logickému myšlení. Pokud si někdo na vlastní ná-

klady opravuje či rekonstruuje nemovitost, dělá to sice pro sebe, ale i ta 

obec je poté hezčí. Neměl by tedy platit žádný nájem z uloženého mate-

riálu před nemovitostí. Způsobů, jak by zastupitelé mohli vrátit ochotu 

občana, je spousta, jen by museli chtít.  Další možností je, že pokud oby-

vatelé budou uklízet sníh z chodníku, tak nebudou platit svoz komunál-

ního odpadu.

Tedy závěrem: Občan pro obec, obec pro občana. Jak jednoduché.

Martin Pacák

Je pravdou, že na 

současném sta-

vu kutnohorské ne-

mocnice nese odpo-

vědnost nejen tato 

garnitura zastupite-

lů, radních a vedení 

města, ale problém 

„nemocnice“ se táh-

ne celou porevoluč-

ní dobou. Ovšem co se za oněch více než dvacet let podařilo s ne-

mocnicí provést a kam až to došlo, je až neuvěřitelné. Jako běžné-

mu občanovi, který nedisponuje zdaleka všemi informacemi (pře-

sto, že by měl, neboť i peníze „utopené“ v kutnohorské nemocnici 

jsou veřejnými prostředky) jsem přesvědčen, že za tento vývoj odpo-

vídá poměrně silná zdejší lékařská lobby ve spojení se slabým a ne-

důsledným vedením města při totálním zanedbání kontrolních me-

chanizmů. 

Je zcela běžné, že každé zařízení města se musí čtvrtletně zpovídat ze 

své rozpočtové kázně a předkládat ke kontrole čtvrtletní uzávěrky .. 

a hlavně v případě jakéhokoliv porušení daných pravidel se musí ně-

kdo zodpovědný zpovídat proč došlo k porušení a jak a do kdy bude 

provedena náprava. 

Domnívám se, že při takovémto přístupu by se nikdy nemohla stát 

nemocnice „černou dírou“, která spolykala již stovky milionů z pe-

něz nás všech, a navíc takovým způsobem, že je dnes zřejmě zcela 

nemožné zjistit, kam a na co konkrétně tyto prostředky šly. Zde by 

zřejmě měla odvést svou práci v první fázi nezávislá auditorská fi r-

ma a pak policie a státní zastupitelství – ovšem zřejmě ne zdejší, ne-

boť provázanost v malém městě je příliš vysoká.  

Nyní tedy máme nemocnici „krajskou“, což by nebyla žádná kata-

strofa, pokud by převod nebyl proveden s trestuhodnou nezodpo-

vědností a nebyla jen pouhým „přívěskem“ nemocnice v Kolíně. 

Tento fakt asi nemůže nechat v klidu nikoho, kdo má zájem na dob-

rém fungování naší nemocnice. Obávám se, že takto je její vývoj cel-

kem předurčen a stane se zřejmě jen LDN a jakýmsi odkladištěm 

kolínské nemocnice, což je dost špatné a dost málo vzhledem k in-

vesticím, které již nemocnice „spolkla“ (nové operační sály apod.).

Vše je v lidech ! Na tomto místě nemohu jinak, než srovnávat. Před 

osmi lety jsem vlivem mnou nezaviněné autonehody skončila v ne-

Dlouhá léta se věnuji mládeži a dětem z hle-

diska sportu a jiných pohybových - pozná-

vacích aktivit. Jsem přesvědčen, že kdo se 

věnuje aktivně sportovní činnosti, je zdra-

vější a klidnější. Též se nenuceně vzdělává, 

protože každé odvětví má svá specifi ka jak 

praktická, tak teoretická. V každé obci, měs-

tě jsou problémy s mládeží, netýká se to jen 

toho, že v dnešní době počítačů tráví stá-

le více času bez pohybu, ve škole tělocvik 

nestačí a mnohdy žáky ani nemotivuje. Není to jen proto, že by byl 

nevhodně veden a nastaven, ale proto, že je plánován jako hromad-

ný ,ne však každému jedinci vyhovující a troufám si tvrdit, že pro 

mnoho žáků deprimující. Každý z nás je od přírody jinak nastaven 

a nelze proto každého nutit ,,musíš„ jinak dostaneš pětku z tělocvi-

ku. Tímto způsobem lze dítě zcela odrovnat psychicky do té míry, že 

dělá naschvály a nebo je mu zle už jenom z toho ,že musí ráno do 

tělocvičny, kde ho čekají pro něj nepřekonatelné úkony. Děti a mlá-

dež je třeba oslovit zábavnou formou, která upoutá jejich pozornost 

a následně výuka baví i vyučujícího.Toto neplatí jen pro tělovýcho-

vu a sport a mnohdy to neplatí jen pro děti a mládež. Proto by vede-

ní města mělo různé aktivity podporovat včetně prázdninových ak-

tivit / příměstské tábory / a dětské tábory jako takové. Velmi důležité 

je to, že si mladý člověk pod odborným vedením zvyká na určitý řád 

a disciplínu. Zároveň se učí , jak se pracuje s kolektivem a zvyká si 

i samostatně pracovat na sobě. Zde bych upozornil na závažný fakt, 

který je podložen odbornou studií. Skoro 80% žáků základních škol 

požívá alkohol, více jak polovina má zkušenost s cigaretami a mini-

málně 20% z nich kradlo. Rizikové chování na základních školách 

nám není neznámé, alkohol, šikana, a to nejen u chlapců, ale i děv-

čat. Patologické chování pak souvisí ve velké míře s tím, jak dítě tráví 

volný čas mimo školu. Z hlediska psychologie je velmi nebezpečné 

jen tzv. potloukání se s přáteli. Toto se netýká jen Prahy, to jsou fakta, 

která se dotýkají i ostatních obcí. Proto je třeba se též soustředit na 

kontrolu nad podáváním alkoholu mládeži při různých akcích, zvý-

šit dohled v ulicích a minimalizovat vandalismus, kdy se nejen mlá-

dež mnohdy baví tím, že ničí majetek nás všech. Podporuji preven-

tivní programy na školách - vždy je lepší uhasit jiskru, než likvido-

vat velký požár. Toto téma se týká nás všech!!!

Miloš Janoušek

Miloš JANOUŠEK

Městský pivovar Kutná Hora a park pod Vlašským dvorem

Tomáš GRYČ

a znovu začít v Kutné Hoře vařit pivo. 

Není to pivo, na čem by  pokladnice města mohla zbohatnout. V pi-

vovaru je dost prostoru na pivovarské slavnosti, na vybudování stře-

dověké pivovarské krčmy, kde by Vás přivítala dívka s korbelem piva 

a kde by hrála dobová muzika. Bylo by to velké lákadlo pro turisty, 

ale i pro naše občany města. 

Možná že je to jen náš sen, ale všechno jde a radnice by měla in-

vestovat prostředky do projektů, které budou chloubou Kutné Hory 

a které se budou vracet.

Park pod Vlašským dvorem

Magické místo pod chloubou památek Kutné Hory se mění k nepo-

znání, bohužel z té špatné stránky. Vysoká tráva, dětské brouzdališ-

tě se změnilo na jímku s odpadky, betonová prolézačka z dob dáv-

no minulých, která už dávno měla být odstraněna, několik funkč-

ních laviček a písek z cestiček odvál čas. Myslím, že by se naši pra-

dědové divili kam zmizely květiny z teras, popínavé růže z klenutých 

loubí. Je to z toho důvodu, že se o tento park nikdo nestará, praktic-

ky se nevyužívá a chátrá. 

Ale nebudu polemizovat nad tím co bylo, ale co se momentálně dá 

s tímto parkem dělat.

Všichni dobře víme, že na rekonstrukci parku budeme potřebovat 

hodně peněz. Samozřejmě že existují fondy jako evropský fond pro 

regionální rozvoj, fond ministerstva životního prostředí atd.

Nesmí se nic zanedbat, pustit se do práce a nějaké peníze získat. Dále 

pověřit jednoho až dva správce na plný úvazek, aby se o tento park 

starali. Ti zajistí dohled a maximální údržbu. Město by se také mělo 

začít chovat tržně a mělo by začít vydělávat v podobě kulturních 

akcí. Vždyť pro udržení turisty, pro jeho dobrý pocit z návštěvy na-

šeho města, patří i zábava. Ta by měla být orientována do centra 

města a tento park se tomu jen nabízí. Multifunkční přírodní amfi -

teátr s hledištěm pod dominantami města by bylo obrovské lákadlo 

i pro zahraniční agentury. Slavnosti, divadla, koncerty, dětské dny 

a v neposlední řadě i letní kino. Dovolím si říci, že by to bylo jedno 

z nejhezčích amfi teátrů v České republice. 

Tomáš Gryč

Naše chodníky

Martin PACÁK

NEMOCNICE v Kutné Hoře - cílená likvidace či pouze 
pohodlnost a ignorance ?

Ing. Stanislav ŠIMEK Naděžda ŠIMKOVÁ

mocnici v Havlíčkově Brodě. Do té doby jsem vůbec netušila, že 

máme v dosahu tak výbornou nemocnici. Jedná se také o krajskou 

nemocnici, ovšem rozhodně není žádným přívěskem Jihlavy (což 

se dá považovat za paralelu Kutné Hory s Kolínem) a hlavně tato 

nemocnice nejenže funguje, ale úroveň jak lékaři, tak i nemocnič-

ním personálem poskytované péče je na zcela nesrovnatelné úrov-

ni s Kutnou Horou. Přístup k pacientovi v této nemocnici lze zce-

la srovnávat s přístupem dobrého obchodníka k zákazníkovi. Zde 

není pacient někým, kdo „otravuje“ z klidu lékaře a sestry, nýbrž je 

váženým pacientem, pro něhož personál nemocnice dělá vše, co je 

v jejich silách. Při tom všem určitě platy těchto lékařů a sester ne-

jsou zcela jistě o nic vyšší nežli těch, kteří neodvádějí ani zdaleka tak 

dobře svoji práci. 

Mohli bychom tedy říci dobře, ať si je s nemocnicí co chce, můžeme 

se léčit v Havlíčkově Brodě a je to. Samozřejmě je to nesmysl. Mnoho 

lidí není schopno dojíždět tak daleko a hlavně chceme mít svojí kva-

litní kutnohorskou nemocnici. Když už nás tolik stála a díky „šikov-

nému“ převodu na kraj (bez dluhů) ještě bude stát, tak za to chceme 

péči minimálně shodnou s havlíčkobrodskou nemocnicí. Nová paní 

ředitelka bude mít hodně práce, aby toho dosáhla a získala zpět ztra-

cené dobré jméno naší nemocnice. Bohužel toho nelze dosáhnout 

pomocí peněz od kraje - tím lze pouze zlepšit nemocniční prostře-

dí. Hlavní rozhodně bude získat kvalitní primáře, kteří dokáží posta-

vit kvalitní týmy lékařů a sester, a to i za cenu nepopulárních opatře-

ní - nicméně v tomto okamžiku nutných. Zde jednoznačně víc, než 

kdekoli jinde platí to „jaký pán, takový krám“, a proto je nutné hle-

dat dobré odborníky, navíc i s uměním skutečně řídit svěřený kolek-

tiv, a to pevnou rukou.

Věci veřejné se snaží o maximální míru přímé demokracie, tj. chce-

me k tématům důležitým pro naše město. Vaše vyjádření, a to jak 

formou internetových hlasování, tak i formou písemných anket. 

Chceme na úrovni města zcela zprůhlednit nejen výběrová řízení, 

ale i otevřít a konkrétně a jasně specifi kovat hospodaření města s na-

šimi penězi. Pokud naši zastupitelé budou mít za sebou silný mandát 

daný Vašim hlasováním, pak věříme, že lze vyvodit i účinný tlak na 

kraj jako zřizovatele a dosáhnout zde cílů, které jsme si vytyčili. Vě-

říme, že i kutnohorská nemocnice bude jedním z nich.

N. Šimková, Ing. S. Šimek

Pokud jde o sport, má Kutná Hora ješ-

tě značné rezervy jak ve vybavenosti, tak 

i ve využití stávajících prostor k pořádání 

sportovních akcí, které by oslovily mládež.

Jsem pro podporu všech forem sportování 

jako např.: běh, inline bruslení, cykloturisti-

ka.Díky dosavadnímu rozvoji sportu a kul-

tury se z Kutné Hory stává město unudě-

ných mladých lidí, kterým nezbývá nic ji-

ného než posedávat doma nebo trávit svůj 

volný čas po barech a hernách, kterých je víc než dost. Nebylo by 

špatné vybudovat skatepark a samozřejmě víceúčelovou sportovní 

halu, cyklostezky, hřiště.

Co se týče kulturního života v Kutné Hoře, byl dosud zaměřen jen 

pro úzkou skupinu lidí, z které však byla vynechána mládež. Důleži-

té je obnovení festivalů a koncertů, které oslovují také právě mladé 

lidi, akcí ve Vlašském Dvoře nevyjímaje.

Michal Novotný

Hlavní nádraží, pomyslná vstupní brána 

do našeho města, zrovna nikoho neohromí 

a nenadchne.

Míjí se tu spousta lidí a turistů. A právě turi-

sté musí být překvapeni, když se těší na krá-

sy a památky našeho města, a už první po-

hled musí být odpudivý. Zjev schátralé bu-

dovy, špinavé a prakticky nepoužitelné to-

alety, zavřený kiosek, podchod zapáchají-

cí močí.

Tohle všechno nenapraví jeden fungující automat na kafe. Je to pro 

ostudu. Chybí tu květiny, natřené lavičky a občerstvení. Je to místo 

bez barev a bez života.

Úpravy a pár změn je tu určitě zapotřebí, a není to podle mě nad-

lidský úkol.

I místo jako je vlakové nádráží může reprezentovat a nebudit do-

jem hrůzy a špíny.

Sabina Vokálková

Sabina VOKÁLKOVÁMichal NOVOTNÝ

Kultura a sport
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KANDIDÁTI VĚCÍ VEŘEJNÝCH
pro Kutnou Horu

Možnost zřídit v jednotlivých městech a ob-

cích obecní nebo-li městské policie dal zákon 

č. 553/1991 Sb. Následovaly dále novelizace.

Hlavní úkol zněl a zní - zabezpečování míst-

ních záležitostí veřejného pořádku. 

Dnes má městská policie poměrně rozsáhlé 

pravomoce, které do nedávné doby přísluše-

ly pouze policii státní, tedy policii ČR. Uvěď-

me jako příklad nejčerstvější - nahlížení do in-

formačních systémů...

 Zákon mj. striktně stanoví, kdo se může stát pracovníkem této poli-

cie, tedy strážníkem. Tady bych se chvíli zastavil, neboť přijímací ří-

zení je mnohem benevolentnější než u příslušníků PČR. Např. bezú-

honnost se prokazuje výpisem z RT, nikoliv opisem. Znamená to, že 

strážníkem se může stát i osoba dříve pravomocně odsouzená za ně-

jaký trestný čin, ale vzhledem k výmazu z RT se jeví jako bezúhonná. 

Tedy jakýsi kozel zahradníkem. 

 Další věc je psychická a fyzická způsobilost. Psychotesty prováděné 

u budoucích strážníků se nedají ani z poloviny srovnat s psychotes-

ty budoucích policistů ČR (proč tomu tak není když plní podob-

né úkoly a jsou na ně kladeny ve službě podobné nároky ??). Fyzic-

ké přijímací testy mnohdy připomínají frašku, pokud se vůbec pro-

vádí (myslím v reálu, nikoliv „na papíře“...). Jednoduše řečeno, v ně-

kterých případech se přijímají „strejdové v papučích“, kteří by nejspíš 

vykonání takového testu ukončili infarktem. Pak tu máme ještě zdra-

votní způsobilost, osobně znám případy, kdy byli přijati i lidé s těles-

ným poškozením nebo s vážnými zdravotními problémy. 

 K činnosti strážníků: hlavní úkol byl již popsán. Strážníci by si měli 

uvědomit, že město není pouze náměstí, ale celé město. Ještě krát-

ce po vzniku zákona bylo celkem strážníky na ulicích vidět, a to for-

mou pěších hlídek. Postupem času se tato praxe změnila na „cestová-

ní“ služebními vozy, pěší hlídky je dnes vzácnost. Strážníci se prostě 

naučili (zřejmě s tichým nebo přímým souhlasem radních) suplovat 

v některých věcech policii ČR.

 Ve většině měst a obcí se stalo fenoménem měření rychlosti vozidel. 

Jistě, zákon to obecní policii umožňuje. Ale... Většina starostů měst 

a obcí přiznává, že z této činnosti plyne do kasy obce (nikoliv státu 

jako u PČR) nemalý peníz. Čili je zde nasnadě podezření, že ani tak 

nejde o udržování kázně řidičů, ale hlavním důvodem je vylepšit roz-

počet města. Osobně znám případy, kdy jsou strážníci hodnoceni ze-

jména podle počtu udělených pokut. Jaksi se přehlíží, že na prvním 

místě by měla být služba občanům a až pak případná represe. 

 Zmínit se musím i o výdělečných aktivitách městských policií. Stalo 

se celkem běžnou věcí, že na pult centrální ochrany (PCO) městské 

policie jsou napojeny i subjekty za úplatu. Jde tedy o výdělečnou čin-

nost, která ač nemusí být nutně v rozporu se zákonem nebo jinými 

právními předpisy, nepovažuji takovouto placenou činnost za správ-

nou. Logicky vzato, pokud mi někdo platí, jsem mu zavázán... Nabízí 

se jednoduché řešení – tyto aktivity přenechat soukromým fi rmám 

(i za cenu menších zisků). 

 Chování některých strážníků a jejich ústrojová kázeň taky není vždy 

v pořádku. Jestliže potkám nebo mě zastaví s vozidlem strážník, kte-

rý má v létě rozepnutou košili do půl hrudníku, těžko u mě může 

vzbuzovat autoritu. Pokud strážníci vyžadují od občanů (řidičů) do-

držování zákonnosti, musí je sami dodržovat. Stalo se mi, že přijelo 

služební vozidlo MP a požadovali po mně vysvětlení proč mám psa 

v autě, když nejsem přítomen. Jednalo se o noční hodinu a když jsem 

podotkl, proč nebyli oni připoutáni pásy, dostalo se mi odpovědi, že 

do toho mi nic není...K tomu není potřeba další komentář. Nemělo 

by být lhostejné ani chování strážníků v době mimo službu, tedy po-

dobně, jak to mají v zákoně o služebním poměru policisté ČR. Tedy 

dobře reprezentovat „sbor“ i mimo službu. Není podstatné, že stráž-

níci jsou „jen“ v pracovním poměru k obci, ale ve službě nosí unifor-

mu a požívají patřičné pravomoce ze zákona. Budou-li výše popsané 

strážníci dodržovat, lidé si jich budou více vážit. Nebude pak platit 

automaticky rovnice strážník = nepřítel. Policisté ČR absolvují prů-

běžně různá školení, u strážníků vyjma zkoušek většinou nic takové-

ho neexistuje. Přitom nemusí být všechno přímo nařízeno zákonem, 

hodně mohou udělat pro zlepšení samy jednotlivé radnice. Vždyť zří-

zením městské policie v konkrétní obci vše nekončí, ale teprve začí-

ná, jde o postupné zkvalitnění lidí vykonávajících tuto práci.

Přínos MP z hlediska ekonomiky: Dle ofi ciální statistiky níže uvádím ce-

lorepublikově efekt MP (rok 2009).

 přestupky v dopravě: 1 238 944

 přestupky ostatní: 237 321

 uloženo blokových pokut: 315 888 635

 fi nanční náklady za rok: 4 609 290 052 (!!!)

Když pominu otázku, zda se za cenu těchto obrovských nákladů MP 

v jednotlivých obcí „vyplatí“ či nikoliv, určitě stojí za zamyšlení, zda 

by veškerou činnost nepokryla policie státní, kdyby měla navíc tyto 

4 609 290 052 Kč/ročně. 

Ivo Rozman

Prameny: osobní zjištění

stránky www.mestskapolicie.cz

MĚSTSKÁ  POLICIE – KONCEPCE 

Ivo ROZMAN

Zelená linka: Zelená linka: 
800 879 709800 879 709

  www.veciverejne.cz

To, co velice chy-

bí Kutné Hoře, jsou 

farmářské trhy. 

Čerstvou zeleninu, 

domácí sýry, uze-

ninu a vše co pěs-

titel nebo výrobce 

doma vyrobí, může 

při splnění všech 

obchodních pod-

mínek prodávat. Od nepaměti k těmto účelům sloužilo náměs-

tí a přilehlé ulice, kterých Kutná Hora nabízí nespočet. Je jen 

na radnici, aby toto povolila a dala jasná pravidla pro prodej. 

Než se trhy v Kutné Hoře stanou tradicí, neměli by trhovci pla-

tit žádný nájem. Trhy by měli být hlavně v pátek, sobotu a neděli 

od 6 do 22 hod. Návštěvnosti města by to velice prospělo a my 

bychom nemuseli mít v sobotní polévce španělskou mrkev a ital-

ské brambory. A večer do centra s přáteli na burčák a horkou 

medovinu.

Lukáš Doležal a Aneta Zvolánková

FARMÁŘSKÉ TRHY

Lukáš DOLEŽAL Aneta ZVOLÁNKOVÁ
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