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Petr Janoš: Městský architekt je jako
navigátor na zaoceánské lodi
Před půl rokem jste se stal prvním městským architektem Kutné Hory. S čím jste vstupoval do výběrového řízení?
Účast ve výběrovém řízení jsem vnímal jako určitou
výzvu. Výběrové řízení na městského architekta Kutné
Hory bylo zveřejněno na všech odborných serverech
i v některých časopisech a bylo velmi dobře připraveno.
To mě přesvědčilo o tom, že město má o městského
architekta skutečně zájem, že se nepeče někde něco
pod pokličkou. Lhůta pro přihlášení byla poměrně
dlouhá, asi čtyřměsíční, což kandidátům umožnilo si
přihlášení promyslet. Shodou okolností jsem se studenty v Liberci řešil téma v Kutné Hoře-Sedlci, takže
město jsem měl trochu prohlédnuté a zmapované. O to
více mě lákalo se do VŘ přihlásit, vnímal jsem to jako
perspektivu profesního růstu i určitou prestiž, protože
Kutná Hora je jedinečným městem. Samozřejmě mne
pak potěšilo pozvání k pohovoru a nakonec nejvíce to,
že jsem byl vybrán.

Naplnila půlroční praxe vaše očekávání? V čem ano
a v čem je realita odlišná od představ?
Bude to znít asi trochu zvláštně, ale půl roku je opravdu
velmi krátká doba, především z pohledu vývoje města.
Tudíž určitě jsem neočekával, že by se věci mohly ihned
začít mou činností nebo mým vlivem někam hýbat.
Všechny procesy v rámci města – rozhodovací, administrativní a na konci samotné fyzické proměny – mají
velkou setrvačnost. Je to jako obrovská zaoceánská loď,
na jejíž palubě jsem se ocitl v roli jakéhosi navigátora
s mapou a kompasem, který kapitánovi a lodníkům
napovídá, kam by ideálně měli plout. I když kapitán
bude naslouchat a lodníci budou dělat, co mají, chvíli
to trvá, než loď změní kurz.
Práci městského architekta vnímám jako dlouhodobou
soustavnou činnost, která je viditelná a nese ovoce až
po čase. Předpokladem je pochopit prostředí a různé
kontexty města. Stále mám co nového poznávat, vidět
a naučit se. A ten kurz s prstem ve větru pořád zpřesňuji.
Kde vidíte v Kutné Hoře největší výzvy z hlediska
své pozice?
Kutná Hora je specifické město – svou terénní morfologií, topografií a samozřejmě svou historií a množstvím

památek. Největší výzvou je pro mne právě otázka, jak
skloubit bohaté dědictví historie a dané urbanistické
rozvržení města se současnými požadavky na kvalitu
života a rozvoj města. Myslím, že město si musí definovat, kam a jak se chce ubírat. Jestli se chce extenzivně rozvíjet – rozlohou, počtem obyvatel nebo spíše
zachovat své stávající hranice zastavěnosti a zvyšovat
hustotu zástavby či se nerozvíjet vůbec. Jestli chce být
městem průmyslovým nebo spíše rezidenčním, jestli
se má orientovat na výrobu nebo na služby, kulturu,
vzdělávání. Samozřejmě město má mnoho vrstev a vždy
to bude jakási mozaika různých zájmů, záměrů, náplní.
Ale právě proto je důležité sestavit určitou vizi. Existuje
samozřejmě územní plán, strategický plán, zásobník
projektů a plány podpory ledasčeho ve městě. Svou
roli vnímám i v tom, jak tyto dokumenty s určitým
nadhledem analyzovat, protřídit, koordinovat a v důsledku pomoci sestavit onen jednotící obraz.
Kterému problému se aktuálně věnujete?
V souvislosti s novým územním plánem se věnuji analýze vymezených rozvojových území. Byli bychom rádi,
kdyby se některé z těchto ploch, především pro bydlení,
skutečně začaly rozvíjet. Město zde může mít iniciační
roli – ať už při vyjednávání s investory, nebo přímo jako
vlastník pozemků. Přínosem nového územního plánu
je to, že pro velké rozvojové plochy stanovuje povinnost
vytvoření tzv. územní studie. To znamená, že investor
musí nejprve předložit konkrétní podobu záměru pro
dané území formou urbanistické studie, ta ukáže, jaká
bude struktura ulic, jak velké stavby a s jakou funkcí
zde vzniknou, kde budou veřejná prostranství, zeleň
apod., a teprve když je tento záměr schválen a studie
je zaevidována, je možné začít v území něco stavět.
Dalším z témat, kterým se věnuji, je například regulace
reklamy a grafického smogu ve veřejném prostoru.
Téma vzešlo z komise cestovního ruchu a je to záležitost, která se aktuálně řeší i v jiných městech. Cílem je
nastavit určitá pravidla nebo doporučení pro reklamu,
její umísťování, vizuální styl a grafiku provozoven
v centru města. Chtěli bychom zvolit spíše způsob jakési
osvěty, připravit manuál, který pojmenuje problémy,
ukáže pozitivní příklady a ideálně se stane i motivací
ke změně.
Jak zatím hodnotíte spolupráci s jednotlivými odbory a s vedením města?
Z mého pohledu funguje spolupráce v rámci úřadu
velmi dobře. Myslím, že se podařilo nastavit spolupráci tak, abych se od jednotlivých odborů včas dozvěděl podstatné věci, které se týkají rozvoje města,
veřejného prostoru nebo obecně o nichž bych měl být
informován. Totéž platí i o vedení města, řekl bych, že
oboustranně panuje atmosféra vstřícnosti, otevřenosti
a důvěry. Toho si moc vážím.

Kutnohorsko má šanci stát se vlajkovou lodí
vzdělávání v Česku
V našem předvolebním programu jsme deklarovali, že by se Kutná Hora měla stát městem
vzdělávání. Tento závazek se nám zatím daří velmi dobře naplňovat. První výsledky již přináší
spolupráce s Nadačním fondem Eduzměna.
V polovině roku 2019 jsme vstoupili do jednání s Nadačním fondem Eduzměna kvůli jeho případnému
vstupu do regionu Kutnohorsko. Po půlroční práci
se výsledek dostavil a Eduzměna od letošního roku
přichází do Kutné Hory s pětiletým projektem, který
má za cíl zkvalitnit vzdělávání v našem regionu. Proč
bylo vybráno právě Kutnohorsko? „Již ze samotného
několikaměsíčního procesu výběru máme velmi dobrý
pocit. Nadšení pro změny ve vzdělávání dětí ze strany
všech zúčastněných nám dodávalo spoustu energie

pro další práci. Ukázalo se, že všude řeší celou řadu
problémů, s nimiž by uvítali pomoct. U kutnohorského regionu jsme navíc vnímali největší soulad s cíli
Eduzměny a velký potenciál pro přenos získaného
know-how. Zaznamenali jsme rovněž ochotu převzít
zodpovědnost a chuť vést dialog a spolupracovat napříč
všemi skupinami – vedením škol, zřizovateli, učiteli
i rodiči,“ komentoval výsledek výběru Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.
pokračování na druhé straně

Vítek Šnajdr (* 1972) vystudoval
PřF UK, obor učitelství biologie,
a PF UHK, obor vychovatelství
s etopedií. Pracoval dlouhou dobu
ve školství, naposledy šest let jako
ředitel základní školy. V současné
době zastává post prvního místostarosty pro školství v Kutné
Hoře. V jeho gesci jsou oblasti
školství, sportu, kultury, památkové péče, životního prostředí,
dopravy a některé investiční akce.

MÍSTOSTAROSTA VÍT ŠNAJDR:
KORONAKRIZI I NÁSTUP DRUHÉ VLNY
JSME SPOLEČNĚ ZVLÁDLI DOBŘE
Vítku, kdy a proč ses rozhodl připojit k Pirátům a kandidovat za ně v Kutné Hoře?
K voličům Pirátů jsem patřil již dlouho,
cca 7 let, protože mi jejich politika a myšlenky byly vždy blízké. Na začátku roku
2018 jsem začal zjišťovat, zda v Kutné Hoře
Piráti působí a dozvěděl jsem se, že Štěpán
Drtina se snaží o založení místního sdružení. Přišel jsem hned na druhé setkání, se
Štěpánem a dalšími jsme si padli do oka
a v podstatě okamžitě jsme začali pracovat
na přípravách programu a kandidátky pro
komunální volby.
Pro funkci místostarosty jsi byl uvolněn
z pozice ředitele základní školy. Chybí
ti žáci?
Jako ředitel toho člověk moc neodučí a daleko víc je tato práce o řízení a administrativě,
což je velmi podobné tomu, co dělám teď
jako místostarosta. Žáci mi chybí, ale se
školstvím zůstávám v kontaktu, protože
tuto oblast mám ve své gesci.
Baví tě práce na radnici?
Z velké části ano, je to práce s lidmi, je to
hodně o hledání konsensů a kompromisů
a je možné pro své město mnohé udělat.
Co mě trápí, je obrovská nepružnost úřadu,
od nápadu k realizaci vždy uplyne strašně
dlouhá doba. A hodně mi vadí něco, čemu
říkám vykopané příkopy, sice všichni hovořili před volbami o tom, jak chtějí společně
pracovat pro město, ale realita je jiná.
Znamená to, že je těžké se s ostatními
domluvit?
Vždy záleží na konkrétních lidech, s většinou politiků nemám problém mluvit, ale
najdou se i výjimky. Pokud opozice přichází
s konstruktivními návrhy, rozhodně nemám problém o nich debatovat a případně
je i podpořit. Líbilo by se mi, kdybychom se
v Kutné Hoře dokázali dohodnout podobně jako v Litomyšli. Tam se všichni bývalí
starostové se současným pravidelně jednou měsíčně scházejí na pracovním obědě
a debatují o směřování města. Díky tomu
zachovávají již od devadesátých let kontinuitu směřování a koncepce Litomyšle.
To bohužel v Kutné Hoře zatím považuji
za utopii.
Momentálně se blíží krajské volby, kde
symbolicky kandiduješ na posledním místě kandidátky. Pokud se Piráti dostanou
do zastupitelstva, co bys jako místostarosta města rád, aby se změnilo?

Pro mě je velmi důležité, jak se povede realizovat integrace veřejné hromadné dopravy,
která zatím v kraji velmi vázne.
Druhým klíčovým tématem může být zlepšení stavu kutnohorské nemocnice, která
je součástí krajské nemocnice Kolín. Kraj
by v tomto případě mohl být velmi nápomocen. Zcela určitě bude užitečné bavit se
o postavení kutnohorských středních škol.
Jakým způsobem podle tebe město zvládalo nouzový stav během epidemie koronaviru?
Tato situace pro nás byla velmi obtížná.
Zejména proto, že nás vyhlášení nouzového
stavu zastihlo během jarních prázdnin, kdy
velká část úřadu čerpala dovolenou. Tato situace byla pro všechny úplně nová a musím
přiznat, že jsme v podstatě postupovali metodou pokus-omyl. Nicméně i přesto jsme se
nakonec dokázali postarat o všechny městské organizace, všechny zaměstnance úřadu
i o občany Kutné Hory. Myslím, že velmi
dobře jsme zvládli i přechod na distanční
výuku ve školách a uzavření mateřských
škol. Pouze jednu mateřskou školu jsme
nechali otevřenou pro zaměstnance IZS.
Velmi pozitivní byla míra občanské solidarity a ochota lidí vzájemně si pomáhat.
Přesto doufám, že tento stav už se v plné
míře nikdy nevrátí.
Ale Kutná Hora byla ještě nedávno ohniskem druhotné nákazy.
To je sice pravda, ale jednalo se pouze o šíření z jednoho ohniska. Díky rychlému jednání krizového štábu a zavedení částečných
ochranných opatření se podařilo epidemii
podchytit. V současné době naopak Kutná
Hora nevykazuje žádný přírůstek nemocných.
Když jsi po volbách vykonával obě funkce najednou, svůj plat ředitele školy jsi
věnoval na dobročinné účely. Kterým organizacím jsi je dal? A máš přehled, co si
za ně obstaraly?
Jednalo se o psí útulek v Kutné Hoře, o Cestu životem bez bariér a o Oblastní charitu
Kutná Hora. Se psím útulkem je to jasné,
příspěvek šel na krmení a potřeby pro pejsky. Cesta si pořídila plošinu do svého nově
vznikajícího centra a Charita myslím použila příspěvek na rekonstrukci budov nově
vznikajícího centra pro sociálně znevýhodněné osoby. Jsem rád, že peníze pomohly
potřebným.
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RADNÍ ŠTĚPÁN DRTINA:
ŠESTIČLENNÁ KOALICE JE NÁROČNÁ,
ALE DAŘÍ SE NÁM KULTIVOVAT MĚSTO

Štěpán Drtina (* 1994) se narodil v Čáslavi, ale celý život
žije v Kutné Hoře, kde také odmaturoval. Momentálně studuje na Filozofické fakultě v Hradci Králové obor Novodobé
české a československé dějiny. Je kutnohorským radním
s gescí kultura a památková péče, pracuje jako asistent
poslankyně Lenky Kozlové a je místopředseda Pirátů ve
Středočeském kraji.
Štěpáne, proč ses rozhodl v Kutné Hoře založit kandidátku?
Lokální dění jsem z pohledu občana sledoval dlouhodobě. K Pirátům
jsem se přidal v roce 2017, jejich ideje a směřování mě velice zaujaly
a přijal jsem je za své. Následně jsem se rozhodl pokusit se pirátské
myšlenky aplikovat přímo v Kutné Hoře skrze založení kandidátní
listiny pro komunální volby.
Momentálně jsi nejmladším pirátským radním ve Středočeském
kraji. Jaké máš z té zkušenosti pocity?
Jak se to vezme. Na jednu stranu je kolikrát diskuze napříč naší šestičlennou koalicí velmi složitá a náročná, ale na druhou stranu mám
možnost podílet se na věcech, které kultivují naše město. Kromě
toho mám i možnost iniciativně převádět své nápady do praxe, což
je zkušenost neocenitelná.
O jaké nápady se jedná? Podařilo se ti už nějaký takový nápad
prosadit?
Naše konání na radnici se řídí povolební strategií a volebním programem, který měli možnost sestavovat všichni kandidáti. Hned na
začátku se nám podařilo prosadit zveřejňování důvodových zpráv
z jednání Rady a Zastupitelstva. V současné době to je například
vypracování projektové dokumentace pro stavbu skateparku, ale za
hlavní úspěch považuji zřízení pozice městského architekta. Další radost mám z kompletní revize grantového systému a stanovení pravidel
pro rozdělování peněz z Fondu regenerace města na opravu kulturních
památek a nepamátek v městské rezervaci. Na těchto pravidlech jsme
půl roku pracovali v památkové komisi, jíž předsedám.
Pokud se v Kutné Hoře prosadí stavba skateparku, budeš ho navštěvovat?
Osobně tento sport neprovozuji, ale vnímám poptávku po vybudování takového místa. Skateparky mají i o hodně menší města v našem
okolí. Příkladem může být třeba Čáslav nebo Zruč nad Sázavou. Mám
mezi skejťáky několik kamarádů a rád se budu účastnit případných
komunitních akcí. Nicméně v případě vybudování skateparku se na
„prkno“ určitě postavím.
Kromě toho, co děláš ve městě, ještě studuješ a pracuješ jako asistent
poslankyně. Zbývá ti nějaký volný čas?
Volného času je čím dál méně. Posledního půl roku jsem pracoval
na diplomové práci s názvem Okresní komise regionálních dějin
KSČ a stranické dějiny Kutnohorska 1945-1948. V současné době
se připravuji na státní závěrečné zkoušky, které jsou na konci srpna.
Pak bych se chtěl celý měsíc naplno věnovat krajské kampani, jelikož
volby do krajských zastupitelstev jsou již 2. a 3. října.
Co očekáváš od nadcházejících krajských voleb?
Očekávám pro středočeské Piráty zisk alespoň deseti mandátů v krajském zastupitelstvu. Současné vedení našeho kraje je přehlídkou
arogance, papalášství a drzostí vůči všem občanům. Doufám, že bude
mít Středočeský kraj po letošních volbách důstojnější vedení. S Piráty
se o to maximálně zasadíme.

Nemocnice Kutná Hora: Politici se rádi fotí u nových
přístrojů, ale na personál už peníze nezbývají
V historii se kutnohorská nemocnice potýkala s finančními ztrátami a tehdejší vedení města Kutná Hora bylo nuceno
k převodu nemocnice Středočeskému kraji. V jeho vlastnictví je od roku 2010 a současným provozovatelem je Oblastní
nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Středočeský kraj je zřizovatelem celkem pěti oblastních
nemocnic na území našeho kraje, a sice v Kladně, Mladé Boleslavi, Příbrami, Benešově a již zmiňovaném Kolíně.
Základ jsou lékaři a další zdravotnický
personál
Současné zdravotnictví stojí na personálu,
který pracuje nepřetržitě v nepříznivých
podmínkách a za nízkého finančního
ohodnocení. Zdravotní sestry pracují
v nedostatečném počtu. Na desítky pacientů je přidělen většinou pouze jeden
lékař, který takto pracuje několik směn
v měsíci po sobě. Ve zdravotnictví se tak
dlouhodobě a plošně porušuje zákoník
práce. Do nemocnic jsou často nakupována nová zařízení, jako je např. CT či
magnetická rezonance. Na tyto zařízení
však chybí odborně vzdělaný personál,
který by mohl s těmito přístroji manipulovat. Politici se velmi rádi fotí u nových
přístrojů, ale na personál nemocnic už
peníze nezbývají. Kraj má podporovat
zejména nábor stážistů, a to především
v blízkosti nemocnice. Lidé z Kutné Hory

raději dojíždějí do zaměstnání v hlavním
městě, protože se jim dostane nejen lepšího finančního ohodnocení, ale i pracovních podmínek. V nejhorším případě jsou zdravotníci nuceni úplně opustit
svůj obor, protože si např. jako prodavači
v obchodě Lidl přijdou na 28 tisíc korun
měsíčně a nepotřebují k tomu žádné další
vyšší vzdělání či nástavby.
Nejen paliativní péče, ale i terénní služby
Kutnohorská nemocnice otevřela v roce
2019 oddělení paliativní péče, kde mají
zdravotníci za úkol pečovat o umírající
pacienty. Vznik tohoto oddělení je bezesporu dobrým krokem k restartu samotné
nemocnice. Piráti mají ve svém programu
mimo jiné vytvoření terénních služeb, kdy
by za pacienty do jejich bydliště dojížděli
sami zdravotníci, kteří by poskytovali
následnou péči a edukaci v domácím pro-

středí. Cílem je prevence zhoršení stavu
pacientů a návrat do nemocnice z důvodu
opětovného vzplanutí nemoci.
Zubní pohotovost blíže pacientům
Chceme zajistit zubní a lékařskou péči
v dojezdové vzdálenosti pro každého.
Nejbližší zubní pohotovost se nachází
v Kolíně, nicméně ta je mnohdy přeplněná a na všechny pacienty se často ani nedostane. Lékaři Vám tedy sdělí, že musíte
navštívit zubní pohotovost v Pardubicích,
a to je pro někoho, kdo je z Kutné Hory,
naprosto nemyslitelné.
Nabízíme Vám chytrá řešení a máme
vůli měnit věci k lepšímu. Budeme rádi,
když nám dáte šanci změnit budoucnost.
Milan Zelený

student ergoterapie

Kutnohorsko má šanci stát se vlajkovou lodí vzdělávání v Česku
dokončení z předchozí strany

Cíle pětiletého pilotní projektu
Výstupem pětiletého pilotního projektu
bude replikovatelný model regionální
podpory vzdělávání, který má napomoci efektivnějšímu fungování škol v daném území. Tedy soubor aktivit, nástrojů
a opatření, které budou ověřeny praxí,
důkladně vyzkoušené a vyhodnocené.
Nadační fond Eduzměna jej pak nabídne
veřejnému sektoru a jeho ambicí je, aby
do roku 2030 došlo k využití modelu podpory vzdělávání na 20 procentech území
České republiky. Konkrétními a měřitelnými výstupy by měl být pozitivní
vztah žáků ke škole, posílení čtenářské,
matematické a informační gramotnosti
a schopnost dětí řešit problémy. Důležité je, že tento projekt by měl zasáhnout
všechny školy na Kutnohorsku a ne pouze
několik vybraných. Eduzměna chce dosáhnout těchto cílů prostřednictvím práce
se všemi složkami vzdělávacího systému,

se zřizovateli, s řediteli, učiteli a s rodiči.
Jde o posílení vztahu rodičů ke škole, snížení administrativní zátěže a nastavení
skutečného řízení škol zřizovateli.

u nás měli šťastné a motivované školáky
a aby ze škol vycházeli mladí lidé, kteří
budou v životě úspěšní, ať už se rozhodnou pro jakoukoli profesní dráhu.

Nákup pomůcek během nouzového
stavu
Svou užitečnost Eduzměna prokázala
během nouzového stavu, kdy zajistil nákup pomůcek potřebných pro distanční
vzdělávání pro žáky, kteří si do té doby
tyto pomůcky nemohli dovolit. O příspěvky z fondu mohou žádat i mateřské,
základní a střední školy, dětské domovy,
neziskové organizace působící v oblasti
vzdělávání či pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami, MAS Kutnohorsko
a zřizovatelé škol v obci s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora.
Kutnohorsko má velkou šanci stát se
vlajkovou lodí vzdělávání v naší republice.
Pokud se tento projekt podaří, přinese
rozvoj celému regionu. Chceme, abychom

Co je Nadační fond Eduzměna?
Nadační fond Eduzměna funguje jako
platforma zástupců soukromého, neziskového a státního sektoru, která chce společnými silami, know-how a financemi
podpořit systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Pracuje na
principu kolektivního dopadu, sdružuje
silné finanční dárce (Česká spořitelna,
Avast, Jablotron, Karel Janeček a další)
a na druhé straně renomované obsahové
partnery (EDUIN, ČOSIV, Step by step
a další) z nichž každý se zabývá konkrétní
složkou vzdělávacího systému.
Mgr. Vít Šnajdr
místostarosta Kutné Hory

Piráti pečují o kutnohorské památky
Kutná Hora je z hlediska památkové péče jedno z nejvýznamnějších míst v Česku, ale věhlas města je bez nadsázky
celosvětový. Toto kulturní dědictví bylo svěřeno na určitou dobu do správy mj. dvěma pirátským zastupitelům.
Jak si vedou a jaké mají plány do budoucna?
Sochařská výzdoba před Jezuitskou
kolejí
Významnou památkou je unikátní parapetní zeď se sochařskou výzdobou před
Jezuitskou kolejí, která byla vytvořena na
začátku 18. století. Sochy vytvořil člen
jezuitského řádu František Baugut, který
měl v Kutné Hoře svou vlastní dílnu. V
letech 2017-2019 sochy prošly restaurátorskými pracemi a před ně byly instalovány malé bronzové desky se jmény
jednotlivých světců.
Co se nám ještě podařilo
Za minulý rok se také povedla celá řada
renovací a na tento rok se další plánují.
Na Kamenném domu byla dokončena II.
etapa restaurování uliční fasády, vstupní
mříže. Restaurátorskými pracemi prošel
také Morový sloup. Na Kaňku byla dokončena oprava fasády budovy bývalé

radnice. Dokončena byla také II. etapa
opravy ohradní zdi u areálu chrámu sv.
Barbory.
Plány pro další období
V minulém roce též začala rekonstrukce
střechy Hrádku, kde sídlí České muzeum
stříbra. Uskuteční se např. i kompletní
restaurování vitrážových oken Kamenného domu, oprava ohradní zdi u hřbitova Všech svatých, začne oprava fasády
Tylova divadla, obnova altánu v parku
pod Vlašským dvorem nebo rekonstrukce
vnějšího pláště budovy č.p. 56 Národního
odboje.
Úspěšný Fond regenerace města
Ve snahách o opravy soukromými vlastníky pomáhá značně také Fond regenerace města Kutná Hora, ze kterého byly
uvolněny příspěvky ve výši 2,4 mil. Kč na

opravy památek či nemovitostí v památkové zóně, které patří vlastníkům z řad
soukromníků nebo církví. Podpořen byl
tak např. areál bývalého pivovaru v Sedlci.
Soutěž Historické město roku podruhé?
Po dokončení stavebních prací, především
na Vlašském dvoře, budeme v příštím
roce usilovat o první místo v soutěži Historické město roku, kde se Kutná Hora
stala vítězem již v roce 1999. Žádnému
městu se zatím tuto soutěž nepodařilo vyhrát dvakrát – Kutná Hora je ale společně
s Prachaticemi zatím jediným městem,
které se po svém prvenství probojovalo
opět do finále. Tímto děkuji i našemu
odboru památkové péče, který na poli
oprav památek odvádí velký kus práce.
Bc. Štěpán Drtina

radní města Kutná Hora

