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PLÁNY,
Za léta, kdy město vede Změna pro Kolín, jsme se dočkali 

pochvaly i kritiky. Jsme vděční i za tu kritiku, pokud má věcné 
jádro a upozorňuje na věci, které jsme ještě nevyřešili, nebo 
bychom je mohli řešit lépe. V poslední době ale přibývají také 
útoky, které se – slušně řečeno – neopírají o realitu. Příkladem 
budiž stále se opakující obvinění, že neplníme, co jsme slíbili. 
Tomu lze čelit jediným způsobem a děláme to tak před každými 
volbami. I dnes na těchto stránkách nabízíme inventuru, jak to 
s naším programem dopadlo. 

Milí kolínští občané!
Jsme před volbami. Na sociál-

ních sítích i jinde se dnes dočteme 
leccos, co s realitou nemá moc 
společného, a vidíme tváře, které 
se tak nějak pravidelně objevují 
jednou za čtyři roky. V mezidobí 
jsme o těchto lidech často neslyšeli, 
pro Kolín nepracovali, ale nyní 
nabízejí někdy až zázračná řešení 
na všechny problémy našeho světa. 
Když se podíváte na jejich minulost, 
překvapí vás, jak čile putují mezi 
různými kandidátkami a hledají 
uplatnění bez ohledu na program. 
V hnutí ANO naše město například 
opustil pan Herman z Ovčár 
a vystřídal ho bývalý mnohonásobný 
kandidát za hnutí Tomia Okamury.

Chcete někoho takového za 
starostu? Já ne, ale můj hlas je málo. 
Záleží na hlasu většiny a tak to má 
být. Pokud jde o mě, nemám ve 
zvyku slibovat nesplnitelné. Mohu 
jen slíbit pokračování systematické 
práce, kdy se ze zadluženého města 
stává město zdravé, město, které 
má možnost posunout se v kvalitě 
života zase o příčku výš.

Spolu s ostatními kandidáty 
Změny pro Kolín nabízím pokračo-
vání v tom, co jsme začali. V tom, co 
se nám povedlo a o co se chceme 
snažit dál. O našem pohledu na 
Kolín i jeho budoucí potřeby se 
dočtete na dalších stránkách. Děkuji 
všem, kteří naše snažení podpořili 
v minulosti. Současné volby ukáží, 
jestli máme Vaši důvěru i nadále. 
Doufám v to, chtěl bych tomu věřit, 
ale je na Vás, jak rozhodnete.

Váš Michael Kašpar

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ Náklady na provoz
Ve školách a dalších budovách 

provozovaných městem jsme nechali 
instalovat moderní technologie, které 
přinášejí úspory ve spotřebě vody a elek-
třiny. Další úspory přináší modernizo-
vané městské osvětlení.

Investice s dotacemi
Na investice si nepůjčujeme, žádáme 

o dotace. Kvalitně podané žádosti městu 
přinesly jen za toto volební období 
zhruba 750 miliónů korun. 

Žádné podmínky pro korupci
Na zakázky města vypisujeme trans-

parentní výběrová řízení. Oslovujeme 
více fi rem, než vyžaduje zákon, a soutěže 
jsou otevřené pro všechny zájemce, také 
nad rámec zákona. Pokud je i nejnižší 
nabízená cena vysoká, neváháme soutěž 
opakovat. Veřejnost nás může kontrolo-
vat, údaje nabízíme na webu.

Řádné účetnictví
Hospodaření radnice prověřuje 

nezávislá auditorská společnost. Když 
ve vedení města končili naši předchůdci, 
menších i větších výhrad k jejich účet-
nictví byly v protokolu desítky, včetně 
opakovaných porušení zákona. Škody 
jsme napravovali dlouho, ale už sedm-
krát máme hodnocení auditorů stejné: 
„Bez výhrad.“ 

Dluh po předchůdcích
Dluhy zanechané našimi předchůdci na radnici snižujeme už třetí volební období 

v řadě. V tom současném se nám ho podařilo srazit ještě víc, než jsme čekali. Celkem 
jsme ho už snížili o víc než 850 miliónů a ke splacení zbývá místo čtvrtiny jen necelá 
pětina. Šetrné hospodaření nám přitom umožnilo i řadu velkých investic.
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OTEVŘENÁ RADNICE
Transparentní jednání
Zveřejňujeme on-line přenosy 

z jednání zastupitelstva města na webu, 
pořádáme výjezdní zasedání Rady 
města do jednotlivých městských částí. 
Pořádáme i veřejné projednávání velkých 
projektů. Investiční a rozvojové záměry 
města s předstihem zveřejňujeme ve 
Zpravodaji města a na webových strán-
kách. Všechny smlouvy nad 50 tisíc korun 
zveřejňujeme na webu města.

Vstřícnost úřadu
V soutěži Přívětivý úřad jsme už 

třikrát obhájili prvenství mezi městy 
a obcemi Středočeského kraje a letos 
jsme byli vyhodnoceni jako vůbec 
nejlepší v republice. Hodnotila se nejen 
dostupnost služeb úřadu, ale také jeho 
otevřenost, kvalita komunikace a míra, 
jak se může do jeho činnosti zapojit 
veřejnost. Celkem šlo o sedmdesát krité-
rií, od zjednodušené administrativy až po 
aktivity během epidemie Covidu-19.

Dostupnější služby 
Zavedli jsme Portál občana, kde se 

lidé mohou dozvědět, pro co dřív museli 
na úřad. A leccos mohou z pohodlí 
domova i vyřídit. Přes počítač nebo 
mobilem je možné domluvit si jednání 
na konkrétním odboru, zaplatit za svoz 
odpadu nebo poplatky za psa, uhradit 
parkování nebo si předplatit městskou 
dopravu. U provozovaných aplikací 
pokračujeme v přidávání dalších služeb 
a informací.

SLIBY, REALITA
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Kvalitní ulice a infrastruktura
Revitalizace širšího středu města je z většiny hotova, rekonstrukcí inženýrských 

sítí, kanalizace a osvětlení prošla i řada ulic na sídlišti a dalších místech. Ulice na 
snímku, které dostaly novou tvář, jsou jen některými příklady z mnoha podobných. 
Menších i větších oprav se dočkají i další ulice. Některé práce zpomalily lockdowny 
v krizových obdobích pandemie, ale seznam připravených oprav se nemění. 

ROZVOJ MĚSTA 
Jaselská ulice
Její revitalizace nezačala, máme 

jen studii. Ke zpoždění došlo ze strany 
Ředitelství silnic a dálnic, vleklo se její 
předání městu. ŘSD také slíbilo, že před 
tím na své náklady provede rekonstrukci 
mostků a podchodu a položí nový povrch 
vozovky. I na to jsme dlouho čekali.

Revitalizace sídlištních ploch
Pokračuje podle plánu.

Zibohlavy
Zavázali jsme připojit ke kanalizaci 

Zibohlavy. Stalo se. Novou kanalizaci už 
dostaly nebo ještě letos dostanou i tři 
problémové ulice v Sendražicích.

Smuteční síň
Kompletní rekonstrukce smuteční 

obřadní síně i zeleně na městském cent-
rálním hřbitově je hotova.
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Jiráskovo náměstí
Slíbili jsme veřejnou debatu a archi-

tektonickou soutěž na novou a lepší 
podobu Jiráskova náměstí. Obojí 
proběhlo, dalším krokem je studie, 
realizace závisí na termínu, kdy pro ni 
zajistíme potřebné dotace.

Pravidla pro developery
U developerských projektů smluvně 

stanovujeme jasná pravidla pro převod 
komunikací a infrastruktury do měst-
ského majetku. Už se tak nebudou stávat 
chyby z minulosti, které řešíme dodnes, 
kdy developer s městem smlouvu neuza-
vřel a nyní chce komunikace a infrastruk-
turu prodat městu za desítky milionů 
a komplikuje život občanům, jako napří-
klad na Heladě nebo na Spálence. 

Parkoviště  
Po dokončení autobusového terminálu a parkoviště před ním jsme počítali se 

záchytným parkovištěm na Starokolínské ulici v návaznosti na prodloužení podchodu 
pod vlakovým nádražím. Místo parkoviště jsme ale nakonec zvolili časově náročnější 
řešení – velkokapacitní parkovací dům. A to se stihnout nedalo. Podchod je v rukou 
Správy železnic, parkovací dům bude dalším krokem. Jsme připraveni, už jsme pro 
něj vykoupili i pozemky od Českých drah. S realizací jsme vázaní na investici SŽ. Ta už 
vypsala výběrové řízení na zhotovitele a vše spěje ke zdárnému cíli. Prozatím navyšu-
jeme počet parkovacích míst při rekonstrukcích ulic, nikoli na úkor zeleně, ale změnou 
podélných parkování na šikmá a kolmá.

Nákupní centrum 
Slíbili jsme velké nákupní centrum na zálabské straně. Je hotovo. Kromě poho-

dlnějšího nákupu tamější obchodní řetězce trochu ulevily i dopravě v Kolíně – obyva-
telé Zálabí, Sendražic i širokého okolí mohou často pořídit, co potřebují, bez nutnosti 
přejíždět po Starém či Novém mostu na druhý břeh. Podařilo se i to, co jsme se slibo-
vat neodvážili, našli jsme investora ochotného postavit supermarket s potravinami na 
Zálabí, v Ovčárecké ulici.

Hromadná městská doprava 
Slíbili jsme, že po vypršení nevý-

hodné smlouvy s Arrivou, kterou uzavřeli 
naši předchůdci, vysoutěžíme lepšího 
dopravce. Na nových autobusech je 
vidět, že se to povedlo. Dá se v nich platit 
kartou, jejich polohu lze sledovat online 
a ušetřit si zbytečné čekání na zastávce. 
Za nedodržování jízdních řádů jsme ve 
smlouvě nastavili výrazné sankce. 

Bydlení 
Zvyšujeme kulturu bydlení a každo-

ročně do bytového fondu města inves-
tujeme. Kromě běžné údržby měníme 
v městských bytech kompletní rozvody 
elektřiny a vyměňujeme nevyhovující 
výtahy za nové.

POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Úklid města
Nevýhodná smlouva s fi rmou AVE 

nám svazuje ruce, ale snažíme se udržet 
pořádek ve městě tím, co můžeme ovliv-
nit. V množství sběrných dvorů nemáme 
v celém kraji konkurenci. Rozšiřujeme 
počet podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad a na pomoc s drobným nepořád-
kem zaměstnáváme adepty veřejně 
prospěšných prací z Úřadu práce.

Kolín v mobilu
V péči o město využíváme ke 

včasné nápravě nedostatků i podněty 
občanů. Aplikace Kolín v mobilu umož-
ňuje vyfotografovat a poslat na radnici 
obrázek nebo popis čehokoli, co vyža-
duje nápravu, od podupaného trávníku 
přes rozbité osvětlení až po následky 
vandalismu sociálně nepřizpůsobivých 
jedinců. Systém zároveň ukazuje, jak 
a kdy se s tím odpovědní úředníci vyrov-
nali. Statistika říká, že si vedou dobře. 

Osvěta
Ve spolupráci s městskou policií 

pokračujeme v kurzech sebeobrany 
pro ženy a v přednáškách o bezpečném 
chování doma i ve veřejném prostoru, 
určených nejen pro seniory.

Bezpečný Kolín
S pomocí této platformy – těsné 

spolupráce sociálního odboru, nezisko-
vých organizací, městských strážníků 
a policie – budeme i nadále mapovat 
aktuální rizika a přijímat odpovídající 
preventivní opatření, jako bylo například 
zavedení hlídkové služebny policie České 
republiky na sídlišti. 
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Stop hernám a ubytovnám
Vyhnali jsme z města všechny 

herny a slíbili, že nepovolíme vznik 
nových. Slib jsme dodrželi. Slíbili jsme 
také, že v Kolíně nepovolíme žádné 
další ubytovny a stavební uzávěra stále 
platí. V platnosti jsou i další naše opat-
ření – pokračují přísné kontroly provozu 
a zvýšený dohled státní i městské policie. 
Dvě z ubytoven jsme navíc odkoupili. 
Budova v Legerově ulici po rekonstrukci 
slouží k přechodnému ubytování pro 
maminky s dětmi v nouzi, budovu na 
fotbalovém stadionu rekonstrukce čeká. 

Strážníci s přehledem
Trvá rajonizace hlídek městské 

policie, kterou jsme zavedli, aby byli 
strážníci v lepším kontaktu s občany, 
dobře znali místa svého působení a mohli 
si lépe všimnout podezřelých změn. 

Kamery a osvětlení
Zlepšili jsme osvětlení i kamerový 

dohled problémových míst. V době 
příchodu Změny na radnici jich bylo ve 
městě sedmnáct a fungovaly čtyři z nich. 
Dnes je jich čtyřicet osm a jsou také 
podstatně kvalitnější.

Rekonstrukce gymnázia 
Gymnázium v Kolíně chátralo dlouhá léta. Středočeský kraj, který je jeho zřizo-

vatelem platil městu za budovu jen symbolický nájem ve výši jedné koruny. Teprve 
po našem zásahu začal kraj platit slušné nájemné, které pomohlo zaplatit rekon-
strukci. Budova dostala nová okna, topení i fasádu. Obnovy se podle plánu dočkal 
i zanedbaný vnitroblok a jeho oplocení a také prostor před budovou v okolí pomníku 
T. G. Masaryka. Prostranství přilehlé k Žižkově ulici dostalo parkovou úpravu. 

Větší kapacita mateřinek 
Dostavěli jsme z dotace nový 

pavilon MŠ Chelčického a rozšířili kapa-
citu kolínských mateřských škol a jeslí. 
Počet míst v nich zvyšujeme téměř pravi-
delně a vylepšujeme i jejich vybavení. Za 
poslední volební období vzrostla kapa-
cita mateřinek zhruba o stovku míst 
a plánujeme další navýšení. Na řadě je 
oprava a rozšíření mateřské školy na 
Zálabí, v ulici Štítného.

Investice do základních škol
Slíbili jsme rekonstrukci kuchyní, 

jídelen a tělocvičen základních škol. 
Pokračuje podle plánu, na řadě je ZŠ 
Kmochova a sportovní hala BIOS. 
Slíbili jsme nový pavilon mezi školami 
v Bezručově a Masarykově ulici. Stojí. 
Realitou jsou i nové třídy v nástavbě 
ZŠ Mnichovická. Učebny jsou moderní, 
s vybavením pro výuku počítačových 
dovedností i cizích jazyků.

INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ

Sportovní hala
Zrušili jsme megalomanský projekt ztrátové sportovní haly a hotelu (na úvěr 200 

miliónů!) a slíbili lepší řešení. Nová multifunkční hala pro sporty, které nemají vlastní 
zázemí je hotova, dokonce získala i cenu v celorepublikové soutěži Stavba roku. 
Město přitom stála mnohem méně a úvěr nebyl potřeba, naopak jsme ještě uspěli 
s žádostí o dotaci.

PODPORA POHYBU

Vodní svět
Akvapark se dočkal rekonstrukce, 

vylepšení technologií i nového 
a úspornějšího ledkového osvětlení. 
Připravujeme i rozšíření služeb. V první 
etapě dostavění bazénku pro batolata, 
ve druhé vybudování nového bazénu 
pro školy a plavecký oddíl, a nakonec 
i rozšíření wellness centra. Na část už 
máme i projekt, ale realizace se bohužel 
protáhne. Nechceme stavět za peníze 
města, čekáme na dotaci.

Podpora sportovních klubů
Pokračujeme ve výrazné fi nanční 

podpoře sportovních klubů, kterou nám 
jinde mohou jen závidět. Peníze rozdělu-
jeme, jak jsme slíbili, v závislosti na péči 
klubů o mládež.

Zimní stadion
Po modernizaci, kterou jsme 

provedli v předchozím volebním období, 
si postup kolínského hokeje do první ligy 
vyžádal další úpravy, na které jsme rádi 
přistoupili.  

Proti roku 2018 klesl vloni v Kolíně 
počet násilných trestných činů o 20%,
krádeží o 31%. Ubylo i dopravních 
přestupků – téměř o třetinu.
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Postupná renovace zámku
Žerotínský palác dostal novou 

fasádu a střechu. Restaurátoři dokon-
čili i práce v kapli, sakristii a kvelbu. 
V současné době probíhá stavebně 
technický a historický průzkum, který 
poslouží zpracování projektu rekon-
strukce vnitřních prostor zámku a jejich 
využití. Vypsali jsme i slíbenou archi-
tektonickou soutěž na budovu nové 
moderní městské knihovny, která bude 
umístěna v zámeckém areálu.

Cyklostezky a věž
Věž pro bezpečnou úschovu kol 

včetně cyklistické výbavy už stojí neda-
leko vlakového nádraží. Jak jsme slíbili, 
podporujeme rozvoj této ekologické 
a zdravé dopravy také budováním 
nových cyklostezek po městě i v okolí. 
Ve spolupráci s krajem například připra-
vujeme cyklostezku ve směru na Kutnou 
Horu. Projekt se dokončuje a realizaci 
plánujeme na příští rok.

Hřiště a venkovní sportoviště
Slíbili jsme obnovu starých i vybudování nových. Největší z nich je volně 

přístupný sportovní areál u Billy v Seifertově ulici. Kromě multifunkčního hřiště pro 
míčové hry zahrnuje i malou lezeckou stěnu, dětské hřiště s několika herními sesta-
vami, tartanový běžecký ovál a travnaté hřiště pro malou kopanou.  K dispozici jsou 
tu i cvičící stroje a další nářadí. Připomenout můžeme i proměnu hřišť v Zibohlavech 
a Sendražicích, opravu volnočasového areálu V břízách, jeho doplnění dalšími herními 
prvky a podobná vylepšení na řadě dalších míst. 

Vstupné zdarma
Slíbili jsme zachovat vstup zdarma na Kmochův Kolín i všechny akce každoroč-

ního programu Kulturní léto. Slovo jsme splnili. Zvýšili jsme i rozpočet na provoz 
Městské hudby Františka Kmocha.

Oživení břehu Labe
Slíbili jsme oživit břeh Labe 

v prostoru Radimského mlýna a elek-
trárny a dohodli se na spolupráci 
s Ředitelstvím vodních cest při stavbě 
přístavu pro osobní lodní dopravu a malá 
plavidla. Na projektu se podílíme vybu-
dováním přístupových cest. Práce na 
Kmochově ostrově už začaly, na protěj-
ším břehu, u Radimského mlýna, začnou 
na jaře. Zpoždění způsobily problémy 
zadavatele s výběrovým řízením.

Zahrada za knihovnou 
Po rekonstrukci Kulturního domu, 

opravě teras a revitalizaci okolí jsme 
plánovali zkultivovat v podobném duchu 
i prostor za městskou knihovnou. Máme 
hotový krásný projekt i stavební povo-
lení, na realizaci však nedošlo. Výběrové 
řízení na zhotovitele nejprve zpozdila 
pandemie a pak jsme ho museli čtyři-
krát opakovat. Nabídku s cenou, která 
nebyla přemrštěná, jsme dostali až před 
několika týdny, teď už se začalo pracovat.

Bartolomějské návrší
Dokončili jsme kompletní obnovu 

a areálu kolem chrámu svatého 
Bartoloměje a zpřístupnili tak nové 
reprezentativní místo pro odpočinek 
i atraktivní cíl našeho města pro turisty. 
Těm dobře poslouží i zrenovované info-
centrum Na Hradbách. 

KULTURA A TURISTIKA
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Zdravotní a sociální péče
Městská poliklinika prošla plánova-

nou rekonstrukcí, zbývají už jen rozvody 
elektřiny. Důkladné opravy se dočkal 
i Domov pro seniory. Pro starší spolu-
občany jsme zavedli nadstandardní 
program slev na MHD – cestovat zdarma 
mohou už po dovršení 65 let. Slevu 
poskytujeme i na odvoz domovního 
odpadu. Samozřejmostí je propracovaný 
systém sociální a zdravotní péče i pomoc 
při jejím zprostředkování, ať jde o soci-
ální dávky, příspěvky na péči, na mobi-
litu, průkazky mimořádných výhod či 
zdravotnické a kompenzační pomůcky. 

Pohyb bez bariér
Myslíme na snadný pohyb pro vozíč-

káře a dbáme na něj při rekonstrukcích 
budov, stejně jako při opravách ulic 
a chodníků.

Podpora volnočasových aktivit 
Společenský život seniorů i zdra-

-votně postižených podporujeme, jak 
jsme slíbili. Provozujeme klub seniorů, 
organizujeme přednášky v Městské 
knihovně a taneční na Zámecké, pokra-
čujeme v Univerzitě středního věku 
v podnikatelském inkubátoru. Ve 
spolupráci s Českým červeným křížem 
a dalšími organizacemi pořádáme bezba-
riérové poznávací i rekreační zájezdy. 
Podporujeme i dobrovolné aktivity, ať 
už jde o výrobu ozdob, pečení cukroví 
nebo zapojení seniorů jako dohled na 
přechodech. 

Poradenská a preventivní pomoc 
Sociální odbor pomáhá zájemcům 

s úpravou domácnosti, aby vyhovovala 
potřebám ve stáří. Jako pomoc potřeb-
ným provozujeme i byty s pečovatel-
skou službou.  Zajišťujeme praktické 
motivační dárky a jejich distribuci (půliče 
a dávkovače léků, preventivní protisklu-
zové a protipádové pomůcky), podobně 
i distribuci ochranných prostředků pro 
pečující i opečovávané. Pořádáme kurzy 
pro opatrovníky a pomáháme i s vyřizo-
váním nutných záležitostí (úřady, lékaři, 
doprava, bezbariérový přístup, služby do 
domácnosti).

POMOC POTŘEBNÝM

Tříděný odpad 
Slíbili jsme ve vybraných lokali-

tách nabídnout a zdarma obsluhovat 
celkem dva a půl tisíce popelnic na 
plast. Počet jsme překročili a dnes lze 
s jejich pomocí třídit i nápojové krabice 
a plechovky, konzervy, kovové zátky 
a tuby i další drobný kovový odpad. 
Pokud jde o podzemní kontejnery na 
tříděný odpad, dokončili jsme budování 
jejich sítě máme za sebou druhou etapu 
a budeme pokračovat v opravách kontej-
nerových stání na sídlištích.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kompostování
Slíbili jsme podpořit kompostování 

a rozdat zájemcům kompostéry. Stalo se.

Dešťová voda a úspora energií  
Parkány na Bartolomějském navrší 

zavlažujeme dešťovou vodou a ve spor-
tovní hale s ní splachujeme. Kromě 
retenčních nádrží na dešťovou vodu 
patří k novinkám i fotovoltaická elekt-
rárna na její střeše. Šetrné k životnímu 
prostředí jsou všechny nově postavené 
či rekonstruované budovy, u nich dbáme 
na dlouhodobou udržitelnost a nízké 
provozní náklady. 

Péče o Borky
Převzali jsme správu městských lesů od fi rmy, která se starala víc o svůj zisk 

než o jejich prospěch, a pečujeme o ně jako o kvalitní odpočinkovou zónu, v souladu 
s ochranou životního prostředí. Ze stejného důvodu se snažíme zabránit škodám, 
kterými hrozí plány na rozšíření asfaltovny u Hradištka. Za hodné obrany považu-
jeme i borové lesy mezi Bělušicemi a Konárovicemi, jeden z nejzachovalejších lesních 
porostů na Kolínsku, kde hrozí kácením společnost České štěrkopísky. Věříme, že 
zabráníme nejhoršímu, podobně jako jsme už v prvním kole uspěli na ministerstvu 
životního prostředí s námitkami proti zavezení břehů Sandberku pod záminkou 
rekultivace.

Komenského park
Slíbili jsme toto krásné místo udělat pro všechny ještě příjemnější. Uspořádali jsme 

veřejné slyšení a vyhlásili architektonickou soutěž. Vyšel z ní kvalitní návrh, který při zacho-
vání zeleně splňuje kladené požadavky na větší pocit bezpečnosti ze strany návštěvníků, 
zahrnuje i vodní prvek, nový mobiliář a květinové záhony. Projekt je hotový, ale bohužel 
se vleče domluva s památkáři. Realizace bude se zpožděním, možná příští rok.

Nové stromy a květiny  
Kromě sledování zdravotního 

a estetického stavu veřejné zeleně (www.
stromypodkontrolou.cz) rozšiřujeme i vý- 
sadbu a na vhodných místech také zvyšu-
jeme počty závěsných květinových košů.
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V roce 2006 se počet obyvatel Kolína 
lehce přehoupl přes hranici třicet tisíc 
obyvatel. Ale nebylo to proto, že by 
v těch letech nějak zkrásněl. Přitažlivým 
pro nově příchozí hotehdy udělala 
nabídka rady města pod vedením 
starosty Miroslava Kaislera (ČSSD). 
Každý, kdo se tehdy přihlásil do Kolína 
k trvalému bydlení, i kdyby měl mít jen 
adresu na městském úřadu a bydlel na 
ubytovně či pod mostem, dostal darem 
tisíc korun a byly mu odpuštěny správní 
poplatky.

„Marketingový tah“ městu přinesl 
dost úředně potvrzených obyvatel, aby 
s odřenýma ušima překonalo státem 
danou hranici pro vyšší příspěvek 
z rozpočtu. Velká výhra to ale nebyla. 
Městu, po letech vlády CSSD a ODS 
rekordně zadluženému, příspěvek nijak 
zvlášť nepomohl. Jeho dluh i v dalším 
volebním období pod taktovkou ODS 
dál narůstal. A přírůstek obyvatel také 
nepředstavoval žádné terno. Tehdejší 
nárůst kriminality napovídá, že tisícovka 
na ruku přilákala do Kolína i lidi, kteří 
měli k pěstování dobrých sousedských 
vztahů hodně daleko. 
ZMĚNA S NÁMI A ZLÉ PRYČ     

O patnáct let později je už naštěstí 
Kolín hodně jiným městem. Po třech 
volebních obdobích, kdy město spra-
vuje Změna pro Kolín, je dluh téměř 
splacen a kriminalita klesla na historické 
minimum. Opatření, která přiměla reci-
divisty a lehkoživky všeho druhu vyrazit 
o dům dál (případně putovat za mříže), 
přijeli dokonce do Kolína odkoukat 
i ministři vnitra a spravedlnosti, přestože 
tehdy nešlo o politické spojence.

Město prokouklo a nově příchozích 
v poslední době přibývá několik set 
ročně.Co je přivádí? Někteří se s tím po 
příchodu svěřili v městskémZpravodaji.

Jednou z mladých rodin, které se do 
Kolína nově přistěhovaly, jsou manželé 
Bystřičanovi, které prý z Prahy vyhnal 
malý byt a drahota. „Jsem na volné noze 
a převážně pracuju v Praze, ale nepotře-
buji v ní být denně. Vadilo by mi, kdybych 
musel jezdit autem, ale vlakem je to 
perfektní,“ pochvaluje si Ivo Bystřičan, 
režisér a scénárista. Kolín se mu líbí. „Je 
tu strašně moc míst, kam se dá jít s dětmi, 

PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD, PŘÍVĚTIVÉ MĚSTO?
Česká republika je jediná postkomunistická země, které neklesá počet obyvatel. Za posledních 

deset let vzrostl o čtyři procenta. Je to úspěch? Důkaz, že se u nás žije lépe? Do jisté míry. 
Lidé ve městech jako je Bruntál, Ústí nad Labem nebo Jeseník, odkud mladí lidé odcházejí za 
kvalifikací, lepším zaměstnáním nebo prostě příjemnějším životem, by s tím asi nesouhlasili. 
Jak je na tom Kolín?

hřiště nejsou zanedbaná, do hezké krajiny 
se dostanete pěšky a je tu i dobrá občan-
ská vybavenost. Před stěhováním jsme 
trochu zpanikařili, jestli to nebude šílená 
nuda, ale vlastně nám v Kolíně nic nechybí. 
Jestli ve městě žije třicet tisíc lidí nebo 
milión, na tom při slušné kulturní nabídce 
moc nezáleží.“

„Kolín si pamatuju už z dětství, jezdili 
jsme sem na plavání,“ zavzpomínala Eliška 
Pácaltová, která se do Kolína přistěho-

vala s manželem Pavlem. „Ale pamatuju 
si ho jako hodně špinavé a ne úplně přátel-
ské město.“ Oba manžele nenadchly ani 
Dolní Počernice, kde předtím bydleli. 
Čím po letech Kolín zabodoval? Praha 
je prý pořád blízko a s dobrým spoje-
ním, bydlení sehnali za rozumnou cenu 
a současná podoba města i jeho správa 
má jejich sympatie.

„V té době tu působil Vít Rakušan a my 
pozorovali, že to tady je trošku jinak než 

Manželé Veronika a Lukáš Tomkovi se do Kolína přistěhovali ze severní Moravy. 
Většinu roku jezdí po městě na kole a chválí si, že je tu všechno blízko. Nejvíc se jim 
líbí Labe, Bartoloměj a výhled z lávky na Starý most.

Ivo Bystřičan s dcerami Amálkou (vlevo) a Ninou. „Beru to tak, že tady v Kolíně už 
jsem doma“ říká. „Líbí se mi i s tím průmyslem. Sám pocházím od Frýdku-Místku, 
takže mně nepřijde fabrika jako ohavnost.“
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v jiných městech podobné velikosti,“ 
říká Eliška. „Jak to fungovalo v Kolíně, to 
s námi rezonovalo. Taky Otevřená ulice 
tomu pomohla, to bylo úžasné, tady se 
fakt něco děje a proměňuje se.“

Po nastěhování Pavel s Eliškou hodně 
pospíchali s vyřízením trvalého bydliště, 
aby stihli komunální volby a mohli přidat 
svůj hlas ke Změně. „Na to jsme byli pyšní. 
Že jsme se mohli s nějakým místem identifi -
kovat. Myslím, že to nám předtím chybělo, 
pořád jsme byli jen takoví pasažéři. 
Najednou jsme pochopili, že jsme zakotvili, 
že tady jednou chceme mít rodinu.“
CHYTRÝ A PŘÍVĚTIVÝ

Data pro podrobné zmapování 
a vysvětlení přírůstků kolínských obyva-
tel nejsou k dispozici a pestrou paletu 
jejich motivů můžeme jen odhadovat. 
Mezi těmi, o kterých zatím nepadla 
zmínka, je jistě i dobře placená práce ve 
zdejší moderní automobilce nebo další 
pracovní nabídky z průmyslové zóny.

V neposlední řadě zaslouží jmenovat 
i dlouholetá snaha radnice nekompliko-
vat lidem zbytečně život a naopak usnad-
nit všechno, co se dá, větším zaváděním 
chytrých technologií počínaje a vstříc-
ností radnice konče. Opakovaný postup 
do fi nále a nakonec i první místo mezi 
všemi městy České republiky v soutěži 
o nejpřívětivější úřad je toho dokladem.

Někteří obyvatelé s tak pozitivním 
hodnocením nesouhlasí. Na sociálních 
sítích se často objevuje kritika od konku-
rentův boji o vedení radnice a svou 
nespokojenost občas dají najevo i staro-
usedlíci, kteří jsou na své město zvyklí 
a spíš si všimnou nepříjemného překva-
pení, ať už jde o nepořádek u popelnic, 
rozkopaný chodník zrovna před jejich 
domem, nebo problém s parkováním. 

Lidé, kteří přicházejí zvenku a dívají se 
na Kolín novýma očima, ale vidí přede-
vším něco jiného. Vidí chytré město, 
radnici otevřenou lidem, vybavené 
mateřské školky a udržovaná dětská 
hřiště, dobře fungující kino a divadlo, 
možnosti sportovního vyžití a hezkou 
přírodu v okolí. Kvalita života tu stoupá 
a Kolín získává nové srdcaře, kteří si 
město zamilovali.

O již zmíněné Elišce Pácaltové, která 
pro nadcházející volební období vystu-
puje i jako nová tvář mezi kandidáty 
Změny pro Kolín,to platí bez výhrad. 
A neváhá to potvrdit i veřejně,sama 
se také zapojila v rámci Nadace Via 
do programu Nebojme se komunální 
politiky. „Když vyprávím jinde o Kolínu 
a porovnám to s tím, co říkají o svých 
městech ostatní, chytré město a jeho 
otevřená radnice vede a svítí. Kolín je 
napřed, mám z toho radost.“

Bedirhan Yigit je zubař a pracuje v kolínské nemocnici. Do Čech přijel z Istanbulu 
a nejprve bydlel v Olomouci. „Kolín se mi ale líbí víc,“ říká. „Město je pěkné a má 
přátelské rozměry. Všude si dojdu pěšky, blízko je i k lidem.“

Eliška Pácaltová pochází z Vlkanče, její manžel Pavel je z Ostravy. Seznámili se 
v Praze, kde Pavel studoval architekturu. Vystřídali tam několik adres, ale pak hlavní 
město vyměnili za Kolín. „Žije se tu dobře,“ shodují se.

Starosta Kolína Michael Kašpar hrdě přebírá diplom, který hodnotí Městský úřad 
Kolín jako nejpřívětivější v celé republice.
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Vaše jméno bylo na prvním místě 
volebního lístku Změny ve třech minu-
lých komunálních volbách. Letos tam 
není. Byla to vaše volba, nebo šlo 
o kolektivní rozhodnutí?

Probírali jsme to společně, chtěl jsem 
znát i názor ostatních. Ale rozhodnutí 
nechali kolegové na mně. 

Myslíte, že by vaše jméno na kandi-
dátce mohlo Změnu poškodit? 

V očích některých lidí možná ano. Třeba 
těch, kteří se o veřejné věci moc nezají-
mají a věří pomluvám, které o Změně šíří 
naši oponenti. Ale nebojím se o sympa-
tie těch, co vidí pozitivní změny, kterých 
se město během posledních dvanácti let 
dočkalo. Změna si důvěru určitě zaslouží. 

Dobré jméno Starostů a nezávislých 
ovšem v poslední době díky kauze 
Dozimetr dost utrpělo… 

Nepochybně. A dokud neskončí vyšet-
řování, které jasně oddělí úplatkáře od 
těch, kteří se od nich z nevědomosti či 
naivity nedrželi dál, ale sami nic nepro-
vedli, bude pro STAN těžké něco lidem 
vysvětlovat. Zejména, když Babiš a jemu 
podobní vykřikují nesmysly typu „co 
starosta, to mafi án“. Ale já věřím, že 
STAN tohle přežije. Ano, udělali jsme 
jako nováčci ve vysoké politice chyby. 
V personální politice, v komunikaci… 
Nedali jsme dost pozor a stalo se nám to, 
co skoro všem před námi. Ale postavili 
jsme se k tomu čelem a kdo chce vidět 
rozdíl, tak ho vidí.

Můžete to upřesnit?
Nechci korupci spojenou s pány 

VŽDYCKY BUDU KOLÍŇÁK
Poprvé od vzniku Změny pro Kolín chybí na kandidátce 

tohoto hnutí VÍT RAKUŠAN (44). Stalo se jeho jméno po 
aférách, které v poslední době zasáhly STAN, pro Změnu 
přítěží? Jak se bývalý starosta Kolína cítí v ministerské funkci 
a jak vidí budoucnost rodného města? Může se Kolín těšit, že 
má svého muže ve vládě?

Hlubučkem, Redlem a dalšími zlehčovat. 
To vůbec ne. Jen srovnávám současnost 
s minulostí. Co potkalo STAN – že se na 
něj s vidinou vlastního prospěchu nale-
pilo pár grázlů – to ve své době zažily 
snad všechny politické strany. Ostatně, 
do tisku už pronikly informace z výpo-
vědi takzvaných spolupracujících obvi-
něných, a ukazuje se, že ony tak odsu-
zované kontakty s podezřelými v kauze 
Dozimetr měli i významní politici z ANO 
a TOP 09. Aniž by z toho dotyční, na 
rozdíl od nás, vyvodili svou odpovědnost 
a z politiky odešli. 

Vy ovšem neodcházíte. Jen už nejste 
na kandidátce Změny…

Nemám zprávy z vyšetřování ani do 
něj nezasahuji, vývoj sleduji jen z tisku. 
Ale vím, že s takovými kontakty spojený 
být nemohu. Nemám důvod odcházet. 
Ani nemyslím, že by mé jméno bylo pro 
Změnu nějakým břemenem. Na kandi-
dátce nejsem, protože nechci voliče 
uvést v omyl, že bych se při svém vytížení 
mohl v komunální politice nějak angažo-
vat. I když se mi po ní docela stýská. 

S kolínskými občany jste se v minu-
losti dělil o své zážitky z místní poli-
tiky i z parlamentu velmi otevřeně. Jak 
byste popsal své dojmy a zkušenosti z 
působení ve vládě?

Pokud jde o parlament, jako poslance 
mě docela překvapilo, že s vyšší úrovní 
politiky nijak nestoupá inteligence 
řečníků ani úroveň vedených debat. Spíš 
naopak. Ale má dosavadní zkušenost 
z vlády je naopak překvapivě dobrá.

V jakém ohledu?
Byť je to vláda pěti stran a podle poli-

tologických teorií by se měla rozpadnout 
už na druhém zasedání, nic takového 
se nestalo. Debaty jsou slušné, věcné 
a konstruktivní. Samozřejmě je to i tím, 
že nás spojuje společný cíl - místo sporů 
o programové priority hledáme řešení 
problémů, které před nás postavila válka 
na Ukrajině a energetická krize.

Vám osobně asi přinesla starosti 
hlavně vlna válečných uprchlíků. Ne 
všichni je vítali a ne všichni považo-
vali zavedená opatření za správná. 
Myslíte, že jsme v této výzvě obstáli? 

Na jedničku. Prakticky okamžitě jsme 
vymysleli systém, který se ukázal jako 
nejlepší v Evropě. Národní a krajová 
asistenční centra, kde bylo uprchlíkům 
postaráno o děti, a rodiče během půl 
hodiny prošli řízením, po němž měli volný 
přístup na trh práce, přístup k základní 
zdravotní péči a nějaké ubytování. Ne 
luxusní, ale nepršelo na ně a měli se kde 
vyspat. A takhle jsme odbavili přes čtyři 
sta tisíc lidí! Ze zahraničí se k nám jezdili 
učit. Přijeli ministři z Dánska a Rakouska, 
přijela eurokomisařka odpovědná za 
oblast bezpečnosti...

Zdá se ale, že se za to velkého vděku 
nedočkáte. Berete vážně rostoucí kritiku 
veřejnosti a politických oponentů?

Možná dáváme negativním stanovis-
kům příliš velkou váhu. STEM nedávno 
udělal průzkum, ze kterého vyšlo 
jim neuvěřitelné číslo – přes sedm-
desát procent naší dospělé popu-
lace Ukrajincům nějakým způsobem 
pomohlo! Lidé přispěli penězi, přinesli 
šaty, hračky, ubytovali, dobrovolničili. 
Mám z toho dobrý pocit, stejně jako 
z toho, že se nenaplnilo strašení politiků 
typu Babiše a Okamury. Že sem přijdou 
nemocní lidé a přetíží náš zdravotní 
systém? Ve skutečnosti čerpají zdravotní 
péče méně než „naši lidi“. Že sem přije-
dou mafi áni? Naprostou většinu tvoří 
ženy s dětmi, na ulicích je klid a krimina-
lita nijak nevybočila z běžných čísel.

Ozývá se i kritika sociálních dávek…
Ze čtyř set tisíc příchozích u nás zůstalo 
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něco pod tři sta tisíc. Práci už má víc než 
polovina dospělých. A často pracují na 
místech, o která my Češi moc nesto-
jíme. Což vidím pro ekonomiku spíš jako 
bonus. Dávky berou jen do doby, než 
si práci najdou, a jsou tak nízké, že je k 
práci silně motivují. Komu připadá pět 
tisíc hodně, ať si za ně zkusí žít. 

Válka může trvat dlouho. Nebojíte 
se, že u nás uprchlíci zůstanou?

Někteří jistě ano. Teď je tu zhruba 

sto tisíc dětí a bezvadně se aklimatizují. 
Vidím to na spolužačce naší Agátky, která 
už mluví plynně a bez přízvuku česky, 
má české kamarády a je plně vrostlá 
do tuzemského prostředí. Rodičům to 
samozřejmě bude trvat déle, ale jejich 
děti tady brzy budou jako doma. Hodně 
rodičů bude váhat, jestli tady kvůli nim 
nezůstat. A mě osobně myšlenka, že 
tady vyroste o desítky tisíc dětí víc, nijak 
nevadí. Alespoň vím, že tu bude někdo 
vydělávat na můj důchod.

Jen abyste se ho při současném 
pracovním vypětí dožil. Prý jste začal 
brát nějaké prášky na srdce…

Začalo mi občas bít trochu jinak, než 
by mělo. Bylo to trochu divné. Najednou 
je člověk unavený, musí si sednout, 
neposlouchá, co říkají lidi kolem, a čeká, 
jestli zase vstane, nebo to bude horší. 
Ale dostal jsem léky a nejde o nic fatál-
ního. A ten pracovní zápřah za to možná 
ani nemůže, i když to asi odstartoval. 
Nejsem už nejmladší a srdeční choroby 
máme v rodině.

Obraťme list. Účty za energii spolu 
s infl ací likvidují naše úspory, ani covid 
možná ještě neřekl poslední slovo. Pak 
je tu Babiš, zloděj křičí chyťte zloděje. 
V příštích volbách na to možná doplatíte. 
Máte představu, kde byste se pak chtěl 
uplatnit?

Mám štěstí, což na rozdíl od jiných 
věcí oceňuje a uznává i moje žena, že 
jsem zatím vždycky mohl dělat s nasa-

zením, co mě zajímalo, a tudíž jsem to 
vlastně dělal rád. A klidně se k něčemu 
z toho vrátím. Ještě jako poslanec jsem 
si například udržel možnost dvě hodiny 
týdně učit, bavilo mě to a určitě se někdy 
zase postavím před katedru. Stejně tak si 
dovedu představit návrat na kandidátku 
Změny.

Zlé jazyky to asi ohodnotí jako krok 
zpět z pražského výsluní…

Kdybych chtěl bydlet v Praze, mohl 

jsem se tam už s rodinou přestěhovat, 
nemusel každý den dojíždět a vracet se 
div ne za tmy. Ale jsem Kolíňák a vždycky 
budu. Tohle město je můj domov, mám 
s ním spojené všechny své příběhy, 
osobní i pracovní. Nechci jinam a svou 
zdejší aktivitu nepovažuju za uzavřenou. 

Můžete k rozvoji Kolína nějak přispět 
i ze současné vládní pozice?

Snažím se. Spolu s ostatními kolegy, 
kteří za sebou mají zkušenosti z práce 
starosty a dobře znají aktuální potřeby 
našich měst a obcí, připravujeme napří-
klad změny některých zákonů. Třeba 
stavebního, který považujeme za špatný 
v mnoha ohledech. 

Například? 
Dnes je jen na libovůli developerů 

a vyjednávací schopnosti radnic, jestli 
se úměrně k počtu stavěných bytů nebo 
výrobních kapacit přiměřeně posílí také 
dopravní obslužnost, místa v jeslích 
a školách. Jinde to mají určené zákonem, 
chceme to taky. 

Kterou z připravovaných změn pova-
žujete za nejdůležitější?

Důležité bude zjednodušení legislativy 
jako celku, zrušení zákonů a směrnic, 
které jsou přežilé a často věci jen kompli-
kují. A velmi důležité je spravedlivější 
rozdělení daní pro kraje. Dnes dostávají 
všechny stejně – malý Karlovarský kraj 
stejně jako veliký Středočeský kraj. Ten 
přitom musí udržovat víc silnic, potřebuje 
víc sociálních lůžek, víc míst ve školách... 
Tyto náklady musíme zohlednit.

Plánujete něco užitečného i přímo 
pro Kolín?

Kolín se před lety stal obětí vlád-
ního rozhodnutí, které zemi pomohlo 
a  Kolínu uškodilo. Musel se kvůli auto-
mobilce zadlužit, přizpůsobit dopravu,-
zajistit bydlení a občanskou vybavenost 
pro rostoucí počet obyvatel. Já i můj 
nástupce Michael Kašpar jsme před-
chozí vládu opakovaně žádali, aby Kolín 
konečně mohl volně nakládat s byty, 
které byly původně určené pro zaměst-
nance automobilky. Toyota už jich tolik 
nepotřebuje a dohodli jsme se, chyběl 
jen souhlas státu jako třetího účastníka 
původní dohody. Nedostali jsme ho, 
částečně vinou byrokracie, částečně 
kvůli neochotě politiků z hnutí ANO vyjít 
nám v čemkoli vstříc. Ta možnost přitom 
stále trvá a Kolínu pomůže. 

Vidíte ještě nějakou příležitost, jak 
svému městu výrazně pomoci?

Kolín by si zasloužil druhý obchvat, 
který by vedl rovnou k průmyslové zóně 
a svedl by dopravu od Jihlavy, Havlíčkova 
Brodu a Kutné Hory mimo město. Ulevilo 
by se lidem na Šťáralce, na Zálabí… Mám 
dobré argumenty, aby se při vládním 
plánování důležitých staveb dostal na 
seznamu hodně vysoko.
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K letošnímu desetiletému výročí 
přesáhl počet rodin, kterým dárci 
prostřednictvím nadace Dobrý anděl 
pomohli, deset tisíc. Dobrých andělů 
– dárců, jejichž peníze nadace rozdě-
luje, aniž by si z nich na provoz nechala 
jedinou korunu – je dnes v naší republice 
bezmála patnáctkrát víc. 

Kolik z nich žije v Kolíně? Ke dni, kdy 
vzniká tento text, se jich k tomuto dárcov-
ství veřejně přihlásilo 465. Uvedený 
počet nás může těšit. Přepočteno 
na hlavu, žije v Kolíně víc Dobrých 
andělů než Kutné Hoře, Poděbradech, 
Nymburce, nebo i větších městech jako 
jsou Pardubice či Hradec Králové.
BĚH PRO ZDRAVÍ

Dobří andělé nejsou zdaleka jediní 
obyvatelé Kolína, kteří dokážou ulehčit 
svým bližním. V posledních době se ve 
městě každý rok koná hned několik 
charitativních akcí pořádaných díky 

dobrovolné a bezplatné iniciativě orga-
nizátorů. Od vánoční rozdávání jídla 
potřebným, přes trh s rukodělnými 
výrobky a Mikulášskou nadílku (výtěžek 
z obou posledních akcí pomohl uhradit 
motorkem poháněný elektrický vozík 
pro chlapce postiženého obrnou a epilep-
sií) až po pravidelný běh skrze Borky.

V závodu Běhej Borky jde o zdraví 
a kondici účastníků, ale také o zdraví těch, 
jimž se ho nedostává a výtěžek pomůže 
zajistit jejich lepší léčbu či péči. Letos se 
běželo už popáté.

Z kolínských nezávislých dobročinných 

VŠECHNO JE O LIDECH
Před deseti lety začali v naší republice působit Dobří andělé. Svými příspěvky pomáhají 

rodinám, které se kvůli vážnému onemocnění potýkají kromě náročné léčby i s finančními 
problémy. A někdy jim i malý příspěvek ulehčí těžké rozhodování, jestli mohou dítěti dopřát 
rehabilitaci nebo třeba opustit zaměstnání a pečovat doma o nemocného partnera.

aktivit jde o akci nejnáročnější. Příprava 
vyžaduje od pořadatelů hodně času 
a zajištění akce je nákladné – aparatura 
na měření času a další výdaje spojené 
s organizací dosahují několika desítek 
tisíc korun. Na druhé straně – výsledek 
za to rozhodně stojí. 

„První běh, kdy jsme se teprve všechno 
učili, byl těžký,“ vzpomíná místostarostka 
Kolína Iveta Mikšíková. Ve skupině dobro-
volníků, která s nápadem přišla, má na 
starost shánění sponzorů, a rostoucí 
popularita akce ji dnes práci trochu 
usnadňuje. „Sponzoři nám většinou zůstá-

vají věrní a jejich počet roste. V posledních 
dvou letech se k nám dokonce některé 
nové fi rmy hlásí samy od sebe, aniž bych 
je musela oslovovat.“
PRO SEBE I PRO DRUHÉ

Parta, která pořádá akci Běhej Borky, 
je v Kolíně celkem známá. Její rukopis 
nese i další akce, tentokrát na podporu 
obyčejné lidské vzájemnosti, totiž 
Otevřená ulice. I tady tvoří jádro dobro-
volníků lidé z uskupení Změny pro Kolín. 

V Kolíně toto hnutí nezávislých kandi-
dátů vede radnici už třetí volební 
období a není divu, že i město pod jeho 

O tom, že je Kolín soucitné město, svědčí i charitativní akce organizované za pomoci 
radnice a fi nančního přispění radnice.

Účast závodníků i diváků na akci Běhej Borky roste každým rokem. Stoupá i její 
výtěžek. Vloni pomohl dojatým rodičům nemocné Jasmínky.

Loňská mikulášská nadílka pomohla 
ochrnutému Filípkovi
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taktovkou poskytuje ze svého rozpočtu 
podporu potřebným v nebývale velkém 
záběru. Pozitivními výsledky se i díky 
příspěvku radnice může pochlubit i řada 
nestátních organizací a spolků a sdru-
žení, které v kolínském regionu působí.

Celkem jich z rozpočtu dostalo peníze 
zhruba dvacet a jejich činnost sahá od 
provozu dluhové poradny přes péči 
o seniory či zdravotně postižené až po 
odlehčovací službu v Hospicu Dobrého 
pastýře.„Na pomoc lidem mimo stan-
dardní sociální služby přispívali z rozpočtu 
radnice i naši předchůdci, bohužel v nedo-
statečné míře. V porovnání s posled-
ním rokem jejich vedení představuje 
naše letošní podpora navýšení bezmála 
o sto procent,“ počítá starosta Michael 
Kašpar. „Z projektů, na které jsme přispěli 
v tomto roce, mi dělá velkou radost napří-
klad nově otevřená budova, kde sdružení 
Volno poskytuje odlehčovací a sociálně 
rehabilitační služby seniorům, zdravotně 
postiženým nebo rodinám s postiženými 
dětmi.“ 

K počinům, které v kraji nejsou tak 
docela běžné, patří i spolupráce s praž-
skou Potravinovou bankou. Kolín s ní má 
smlouvu jako jedno z mála měst v repub-
lice a díky jeho příspěvku z ní může 
dovážet potraviny, které pak vydává 
potřebným středisko Farní charity.
PO KOLÍNĚ ZADARMO

O soucitu s bližními v Kolíně – a to je asi 
ta vůbec nejlepší zpráva – svědčí kromě 
aktivit dobrovolníků a politiky města 
také vstřícnost, s jakou na cizí neštěstí či 
ohrožení reaguje velká část jeho obyva-
tel. Když udeřila pandemie, šily se roušky 
v tolika rodinách, že jich byl brzy dostatek 
pro celé město. A když Rusko napadlo 
Ukrajinu? Kromě kapacit města našli 
váleční uprchlíci ubytování i v domech či 
bytech nejednoho Kolíňáka.

V současné době bohužel přichází 
další krize, se kterou dosud nemáme 
zkušenost. S výjimkou těch nejbohat-
ších dopadá na všechny. Ceny energií 
letí vzhůru, stoupá infl ace a existenční 
problémy najednou musí řešit i lidé, 
kteří jsou zdraví, řádně pracují a nespa-
dají do běžných kolonek pro znevýhod-
něné skupiny obyvatel. „Je nám jasné, 
že příspěvek od státu nemůže vyřešit 
všechno,“ komentuje situaci Michael 
Kašpar. „Navzdory napjatému rozpočtu 
chceme přispět také.“ 

Jakou pomoc zvolit, aby se nestala 
jen kořistí pro lehkoživky a nemaka-
čenky, a zároveň neporušila zákony, 
které hospodaření měst a obcí přísně 
omezují? Prostor pro aktivitu samospráv 
není velký, ale radnice přece jen našla 
způsob, jak obyvatelům Kolína podat 
pomocnou ruku. Od nového roku bude 
městská doprava pro všechny zdarma. 
„Na rozdíl od jiných měst v kraji má Kolín 
velmi dobrou síť veřejné dopravy – zajiš-
ťuje ji dvanáct autobusových linek. Pro 
srovnání, třeba Kutná Hora má dvě,“ 

vysvětluje záměr starosta. „U nás se 
s MHD opravdu dostanete všude. Když 
toho začnou lidé víc využívat, přesed-

nutím z auta do bezplatného autobusu 
pomohu nejen své peněžence, ale i život-
nímu prostředí.“

Do střediska Farní charity Kolín si mohou lidé přijít pro jídlo z Potravinové banky. 
Soucitní lidé sem svezli i oblečení pro ukrajinské válečné uprchlíky.

Na počátku epidemie stát nechal Kolín bez pomoci. Lidé si tehdy pomáhali navzájem. 
Podomácku ušité roušky nosili i na radnici, aby je město nabídlo potřebným.

Ukrajinským dětem nabídlo město pro výuku školící místnost u hasičů v Polepské 
a volné přízemí bytového domu v Husově ulici.
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BARTOLOMĚJ MÁLEM NEBYL
Workoholik. Naivka. Ztělesněné zlo. Na sociálních sítích má MICHAEL KAŠPAR (39) spoustu 

příznivců, ale i zarputilé nepřátele, kteří jedovatou slinou nešetří. Naučil se s tím žít. Současného 
starostu a šéfa Změny pro Kolín více než řeči zajímají výsledky. Za nimi jde neústupně, někdy 
i ke své škodě. Loni v létě ho přímo z radnice odvezla záchranka.

Na radnici jste začal jako pravá ruka 
Vítka Rakušana, před třemi lety jste 
povýšil z místostarosty na starostu. 
Jak moc se změnila vaše práce? Čekalo 
vás v křesle starosty nějaké příjemné 
či nepříjemné překvapení?

Žádné velké překvapení nepřišlo, ani 
velká změna. Před odchodem Vítka jsem 
s ním skoro pět let úzce spolupracoval 
a skoro všechno podstatné jsme řešili 
společně. Samozřejmě, práce mi přibylo. 
Narostla mi agenda, protože teď jsem 
ten první, který za všechno může. 

To asi není velká legrace…
Vtipkuju, ale jen trochu. Kromě větší 

odpovědnosti, která mi nevadí, má 
pozice starosty i některé stinné stránky. 
Lidi na mě prostě víc reagují, v dobrém 
i zlém.

Co si pod tím představit?
Všechno. Někteří lidé si domluví 

schůzku, jiní o tom, co je trápí, napíšou 
dopis. Další pošlou mail a hodně se jich 
ozve přes Facebook. Když to má věcný 
základ, vyřídím to buď sám, nebo to 
přepošlu tomu, pod koho ta věc spadá. 
Většinu věcí může vyřídit úředník na 
příslušném odboru. Nejvíc času mi para-
doxně zaberou maličkosti, které bych 
dostávat snad ani neměl.

Například?
Když je někde nevyvezený odpad, 

spadla uschlá větev, není posekaná tráva 
nebo je posekaná na výšku deseti centi-
metrů místo na sedm, nemyslím, že je 
nutné kontaktovat hned starostu. Já to 
samozřejmě zařídím, ale zabírá mi to čas, 

který si zaslouží jiné věci. Když se někdo 
ptá, jak vypadá jeho žádost o městský 
byt, kdy se bude rekonstruovat kana-
lizace v jeho ulici, nebo kam má nahlá-
sit nepojízdný vrak, rád mu poradím, 
na koho se obrátit. Ale informace, že je 
někdy nevyvezený odpadkový koš, snad 
opravdu může mířit jinam, než na můj 
facebookový profi l nebo mail. 

Kolik takových podnětů dostáváte?
Obvykle jeden nebo dva denně, někdy 

i deset. Někdy u odpovědí sedím do tmy. 
Jak to snáší vaše rodina?
Když řeším pracovní věci o víkendu, 

nebo v deset večer vyvracím nějakou 
fámu šířenou přes sociální sítě, manželka 
z toho samozřejmě nijak nadšená není. 

Nabízí se otázka: je to opravdu nutné?
Asi to není obvyklé. Možná je to 

i trochu zvláštní. Ale já se snažím podněty 
vyřizovat co nejdřív, aby se moc nevršily 
a nepřerostlo mi to přes hlavu. A mám 
dobrý pocit z toho, že jsem nikdy nikoho 
neodmítl, vždycky jsem nějak reago-
val, buď sám, nebo jsem přeposlal na 
příslušný odbor a vyžádal si zprávu, jak 
s tím naložili. V tom mám čisté svědomí 
a je to pro mě důležitá věc. Jiné je to 
samozřejmě s osobními útoky a pomlu-
vami. Někdy cítím povinnost reagovat, 
ale na některé ani neodpovídám.

Můžete být konkrétní?
Takových je nejvíc na Facebooku, kde 

je zveřejňují lidé ze skupiny Kolínské 
Fórum.

Fórum, to zní hrdě. Je to velká skupina? 

Nová tvář Bartolomějského návrší dělá starostovi radost. V loňské soutěži Stavba 
roku se jeho rekonstrukce v celorepublikovém klání dostala až do fi nále, kde 
získala Cenu předsedy Senátu PČR. Do fi nále se probojovala i nová sportovní hala.

Ocenit lidi, kteří si to zaslouží, patří k těm příjemnějším povinnostem. Na snímku 
přijímá od starosty Cenu města Kolína za celoživotní dílo Josef Čáslava.
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Spíš skupinka. Pár členů ODS, jedna 
komunistka, samozřejmě pan Herman 
z ANO. Nejpilnější ze všech je Martin 
Němec. Ten už dštil oheň a síru na 
Vítka Rakušana. Nazýval ho kolínským 
Sauronem a mě psal, že mi fandí a bude 
podporovat, abych se stal starostou. 
Když k tomu pak došlo, napsal, že se ve 
mně hluboce zmýlil. Teď jsem podle něj 
„ztělesněné zlo“, největší v Kolíně.

Vysvětluje to nějak?
Pomlouvá a lže. Příkladem budiž jeho 

obvinění, že těch jedenáct let, co Změna 
pro Kolín vede radnici, pořád jenom 
slibujeme. Nic – cituji doslova – nic jsme 
prý nesplnili. To snad ani nepotřebuje 
nějaký podrobný komentář. Snad jen 
připomínku, že inventuru splněných 
slibů zveřejňujeme po každém volebním 
období. Kdyby tomu pan Němec nechtěl 
věřit, u většiny jsou i fotografi e.

Je za jeho útoky něco osobního? 
Nebo je to důsledek sporu, který vedl 
jeho otec s městem o pozemky fotba-
lového klubu AFK?

Začalo to ještě dřív. Jeden z nejstarších 
fotbalových spolků v republice se totiž 
pod vedením Jaroslava Němce téměř 
rozpadl. Nakonec měl jen pár členů, ale 
pan Němec jich evidoval zhruba dvě 
stovky, od města na ně bral dotace. 
Když se na podvod přišlo, ještě za Vítka 
Rakušana, město dotace zastavilo. To 
byl počátek nenávisti. Spor o pozemky 
přišel až pak. AFK je dostal od města za 
korunu, s podmínkou, že na se na nich 
bude sportovat. Jenže potom kdosi 
zapálil tribunu a po požáru pan Němec 
požadoval změnu územního plánu, aby 
se tam mohly stavět rodinné domy.

Za to by mu developeři pozlatili ruce...
Kdybychom odsouhlasili změnu 

pozemků na stavební, jejich cena by 
v té době byla asi dvacet miliónů. Ale 
chtěli jsme, aby tam zůstalo sportoviště, 
jak zněla smlouva. To už bylo pro pana 
Němce druhé příkoří. Tím třetím pak z jeho 
pohledu bylo trestní stíhání za zpronevěru. 

Podnět k němu podala radnice?
Udělal to člověk, kterému se v roce 

2017 Němcův kolega ve vedení klubu 
svěřil, že účet, na který po požáru 
tribuny pojišťovna poslala náhradu 
škody, nepatří AFK, nýbrž panu Němcovi 
osobně. Rozjelo se vyšetřování, proká-
zaly se další věci, podle rozsudku šlo 
skoro o pět miliónů korun, které si pan 
Němec postupně přivlastnil. Dostal za 
to podmínku asi na dva a půl roku a jako 
náhradu škody musí zaplatit necelé tři 
milióny.

V porovnání s aférou někdejšího 
kolínského místostarosty a poslance 
za ODS Romana Pekárka je to trochu 
málo, ne?

Pekárek si „jen“ řekl o úplatek, peníze 
nakonec ani nedostal. A šel do basy, 
vyfasoval pět let natvrdo. Zatímco zpro-
nevěra miliónů projde s podmínkou 
a náhradou, která ani nepokrývá škodu. 
Hlava mi to nebere.

Boj města o vrácení pozemků proda-
ných díky Pekárkovi hluboko pod 
cenou se vleče mnoho let. Kauza AFK 
rovněž. Jaká je aktuální situace?

V případě pozemků prodaných fi rmě 
COSS už soud kupní smlouvu označil za 
neplatnou a fi rma by je měla vrátit městu. 
Jenže je předtím stihla dát jako záruku 
za podezřele vysoký úvěr a budou z toho 
možná ještě další soudní tahanice. Pokud 
jde o pozemky AFK, v kupní smlouvě 
uzavřené ještě před příchodem Změny 
pro Kolín na radnici, nejsou za porušení 
podmínek prodeje žádné sankce. Spor 
tedy nakonec také skončí u soudu.

Máte starosti ještě s něčím, co Změna 
po příchodu na radnici objevila?

Většinu problémů jsme vyřešili. Zbývá 
problematická spolupráce s fi rmou AVE. 
Smlouva, kterou s ní naši předchůdci 
uzavřeli, vypadá jako vytvořená na objed-
návku fi rmy a ne města. Některé služby 
se platí paušálem, bez ohledu na výkon. 
Sankce pro AVE za porušení podmínek? 
Tisíc korun. Pro město? Milión. A tak 

dále. Smlouva je nevyvážená i v dalších 
bodech, ale platí až do roku 2032, bez 
možnosti ji vypovědět. 

Kdyby si město ponechalo Technické 
služby pro sebe, měli bychom ve městě 
uklizeno lépe a levněji?

Mnohem lépe a mnohem levněji. Ale 
abych byl spravedlivý, ani Ave nemůže 
za všechno. Někteří lidé nepořádek 
zbytečně přidělávají. Přitom máme 
perfektní síť sběrných dvorů, kam lze 
vozit bezplatně všechno, co nepatří 
do popelnic. Kutná hora má jeden, 
Poděbrady taky, okolní města na tom 
jsou podobně. My máme sběrných míst 
šest, nejvíc v celém kraji! A přesto se 
najdou lidi, kteří místo na sběrné místo 
dovezou ledničku, pračku nebo pohovku 
někam do lesa nebo ke kontejnerům na 
tříděný odpad. A my za jejich úklid platíme 
další peníze navíc. Možná to někoho 
překvapí, ale úklid města je největší 
položka v našem rozpočtu vůbec. Platíme 
šedesát osm miliónů za rok! 

Kolik z toho platíme z vlastní kapsy, 
za odvoz popelnic?

Za odvoz komunálního odpadu vybe-
reme tak devatenáct miliónů, zbytek 
doplácí město. A bude hůř. Zákon stano-
vuje objem odpadu, který můžeme 
vyvézt na skládku za normální cenu. 
Za každou tunu navíc se pak poplatky 
zvyšují. Už dnes přitom nelze stanovený 
objem dodržet a v dalších letech se bude 
dál snižovat. Skládky pro nás budou stále 
dražší.

Když pomineme dědictví minulosti, 
jsou tu i některé novější kauzy, které 
Kolíňákům dělají starosti. Životní 
prostředí ohrožují plány na zavezení 
břehů Sandberku, rozšíření asfal-
tovny u Hradištka i kácení v jednom 
z nejzachovalejších lesních porostů 
na Kolínsku kvůli těžbě písku. Jaká je 
aktuální situace?

Stále bojujeme. V prvním kole jsme 
shromáždili námitky a všechny záměry 
rozporovali na Ministerstvu životního 
prostředí. To je může zamítnout a fi rmy 

Michael Kašpar na setkání starostů 
Kolínska. Možnosti dotací, postup 
při covidu i uprchlickou krizi je dobré 
řešit společně.

Změna pro Kolín je otevřená. Program zastupitelstva zveřejňuje na webu předem 
a jednání lze sledovat v přímém přenosu. Ta minulá pak mohou zájemci najít v archivu. 
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buď ustoupí, nebo plány přepracují. 
V případě Sandberku už nám na MŽP dali 
za pravdu a fi rma záměr upravila. Podle 
nás ovšem stále nevyhovuje a napadli 
jsme ho znovu. 

Jinak řečeno, máte za sebou vyhra-
nou bitvu, ale válka trvá…

Tady ale musím zdůraznit, že zásluhy 
v těchto bitvách nemá jen radnice 
a odborné instituce, od kterých jsme si 
vyžádali k námitkám konkrétní podklady. 
Do obrany se zapojili také starostové 
okolních obcí, občanské spolky i jednot-
livci, kteří podepisovali petice. Tahle 
občanská aktivita mě moc potěšila, stejně 
jako maily s poděkováním za podporu. 
I když od některých lidí se člověk samo-
zřejmě pochvaly nedočká. Pan Herman 
například napsal, že bychom se do sporu 
o kácení u Konárovic neměli vměšovat, 
a přirovnává to k situaci v Afghánistánu.

Musí to být zvláštní. Na jedné straně 
mít radost z vybojovaných úspěchů 
v práci pro město, na druhé straně 
o sobě číst, nejrůznější výmysly, 
pomluvy, nadávky… Máte nějaký 
recept, aby vás to neštvalo? 

Na to recept není. Občas mě něco 
namíchne. Ale některým nesmyslům se 
už jen směju. Víc mě mrzí, když se někdy 
kvůli zbytečnému politikaření brzdí 
potřebná věc. 

Můžete být konkrétní?
V letech, kdy na kraji vládlo ANO 

a ČSSD, jsme se v mnoha případech 
místo pomocné ruky dočkali spíš různých 
ústrků, neplněných slibů i vyslovených 
podpásovek. Příkladem může být již 
zmíněný Sandberk. Zavezení jeho břehů 
kraj odsouhlasil způsobem, který jim 
umožnil, aby nás obešli, a museli jsme to 
rozporovat až na ministerstvu životního 
prostředí. Nebo si vzpomeňte, jak dlouho 
kraj sliboval opravy Nového mostu, aniž 
by se vůbec obtěžoval vybrat pro opravu 
dodavatele. O vyloženou podpásovku 

se pak postarala hejtmanka Jermanová 
předloni na jaře, na počátku covidové 
pandemie.

Kraj městu nepomohl?
Kdyby jen to! Tehdy se nám rozjela 

nákaza v domě seniorů, ještě v době, kdy 
nebyl ani dostatek roušek, natož respi-
rátorů a jiných ochranných pomůcek. 
Oslovil jsem proto Státní správu hmot-
ných rezerv, jestli by nám neposkytli, 
co chybí. A tehdy chybělo všechno: 
ochranné obleky, respirátory, dezin-
fekce, ochranné rukavice… Slíbili, že 
nám pošlou, co potřebujeme, ale díky 
hejtmance jsme to málem nedostali.

Co s tím měla společného?
Na státních rezervách nebyli proti. 

Řekli ale, ať dám žádost na vědomí 
taky náměstkovi ministra zdravotnictví 
Filipu Vrubelovi. A taky, že by byl dobrý 
souhlas Středočeského kraje. Poslal 
jsem tedy paní Jermanové mail, kde jsem 
situaci vysvětlil, do kopie jsem přiložil 

pana Vrubela a požádal, jestli by to tedy 
nepřeposlala se svým souhlasem. Místo 
toho mi ale hejtmanka zatelefonovala, 
co že to je, proč by měla dávat souhlas, 
že to nechápe a že to dělat nebude. Nic 
vám nedáme, pravila. A zavěsila.

Vždyť jí to mohlo pomoci i na veřej-
nosti, která už tehdy měla jejích skan-
dálů plné zuby. Sama nic nevyjednala, 
ale mohla by se chlubit, jak pomohla 
Kolínu, ohroženým seniorům. Není 
možné, že by se spletla?

Nespletla. Vzápětí od ní přišel ještě 
mail, kde znovu napsala, že nic odsou-
hlasovat nebude, že neví, co tím pan 
starosta vlastně myslí, že tam budou 
nějaké postranní úmysly a že nechápe, 
co je to za hry. Naštěstí to v kopii 
odeslala všem. A ta její reakce byla tak 
neuvěřitelná, že z toho i pan náměstek 
Vrubel pochopil, která bije. Zavolal mi 
pak a pravil, že je to pro něho nepocho-
pitelná komunikace a že posílá dva maily. 
Jeden paní hejtmance, kde jí píše, že od 
ní nic nechceme – to aby od ní byl pokoj – 
a další na Státní správu hmotných rezerv, 
aby nám poslali, co potřebujeme. Druhý 
den bylo v Kolíně nákladní auto se vším, 
co slíbili.

Pojďme k veselejším věcem. Co vám 
v poslední době udělalo radost? 

Když ještě zůstanu u Středočeského 
kraje, po úspěšných krajských volbách se 
změnilo jeho vedení. Za hejtmana Petery 
i jeho nástupkyně Jermanové jsme 
museli spíš hlídat škody, které díky jejich 
postupu hrozily. 

A co vám dělá radost v Kolíně?
Každý splněný slib, který jsme jako 

Změna dali voličům. Za těch dvanáct let 
je toho spousta. Čistička, nové nádraží, 
opravené domy i ulice, víc míst ve škol-
kách, větší bezpečí ve městě… 

Poslední volební období ovšem kvůli 
pandemii nebylo jednoduché…

Něco jsme museli odložit, ale i tak je 

Pravidelné výjezdní zasedání Rady města, toto konkrétně v Sendražicích. Do 
příměstských částí Kolína jezdí vedení města každý rok. Řeší se lokální problémy, 
investice i podněty občanů.

Gasparáda byla pro rodinu vítanou příležitostí ke společnému zážitku. Michael 
Kašpar s dětmi, osmiletou Amálkou a šestiletým Kryštofem.



17

to slušně dlouhý seznam. To nejpod-
statnější, čím se Změna pro Kolín může 
pochlubit, shrnujeme v úvodu této 
brožury. 

Kterých úspěchů si nejvíc považujete 
vy osobně?

Především se nám podařilo město 
oddlužit. Opakuju to často, asi už jsem 
s tím otravný. Ale z více než miliardy, 
což v republice nemělo obdobu, jsme 
už snížili zadlužení na méně než pětinu. 
Když dostaneme důvěru i při těchto 
volbách, stáhneme zbytek na nulu. Také 
mě těší, že se nám povedlo zjednodušit 
a zpříjemnit život obyvatel otevřenou 
radnicí a zavedením chytrých techno-
logií. Loňské první místo v celorepubli-
kové soutěži o nejpříjemnější úřad jsme 
si docela odpracovali. A pak je tu řada 
velkých a podařených investic. V první 
řadě nová sportovní hala a rekonstrukce 
Bartolomějského návrší. Mimochodem – 
k té málem nedošlo. Žádali jsme o dotaci 
z fondů Evropské unie, zhruba o deva-
desát miliónů z výsledné stovky, ale na 
Ministerstvu pro místní rozvoj žádost 
nedoporučili. 

Proč?
Některé pozemky i budovy na návrší 

nejsou v majetku města, máme na ně 
jen nájemní smlouvu s Římskokatolickou 
farností. Zaslali jsme ji na minister-
stvo ještě před vlastní žádostí o grant 
a příslušný pracovník k ní neměl připo-
mínky. Pak jsme se ale dozvěděli, že 
její forma nevyhovuje, a naši žádost o 
dotaci vyřadili z programu. Museli jsme 
se obrátit na přezkumnou komisi, která 
nám dala za pravdu. Kdybychom se s tím 
smířili a nebojovali, návrší by dnes po 
rekonstrukci nebylo.

Ještě ale není hotovo…
Pokračují práce v interiérech chrámu 

a okolních kaplí, na to dostala velkou 
dotaci církev. Jde o kompletní opravu 
varhan a také veškerého mobiliáře, 
zrestauruje se a zpřístupní krypta. 
Vznikne i zádveří u hlavního vchodu, 
jako mají například v pražském chrámu 
svatého Víta. I když Bartoloměj nebude 
zrovna otevřený, portálem proti zvonici 
bude možné vstoupit do prostoru 
uzavřeného mříží a nakouknout, jak inte-
riér vypadá. 

V žádostech o dotace je Kolín 
od vašeho vstupu na radnici velmi 
úspěšný. Máte na jejich zpracování 
nějaký zvláštní recept?

To určitě ne. Ale zřízení oddělení pro 
dotace bylo jednou z mých podmínek, 
když mě Vítek Rakušan požádal, abych 
mu dělal zástupce. 

Měl jste prý i spoustu dalších…
Většinou to byly spíš otázky, jestli jde 

to či ono. Potřeboval jsem si ujasnit, 
jestli mám odejít z gymnázia, jestli mohu 
být na radnici užitečný. Ale uvedené 
oddělení byl můj jasný požadavek. Na 
škole jsem kromě výuky pomáhal vyři-
zovat i žádosti o dotace a věděl jsem, 
že předlužený Kolín potřebuje lidi, kteří 
se tomu budou systematicky věnovat. 
V plánu toho máme ještě moc.

Jen abyste se toho dočkal ve zdraví. 
Vloni v červnu vás prý rovnou z radnice 
odvážela záchranka. Co vám bylo?

Šlo jen o přepracování. Taky byly ty 
vedra… Prostě se mi začalo hůř dýchat 
a bylo mi na omdlení. Nejdřív jsem to 
moc neřešil. Na infarkt by to bylo docela 
brzo, říkal jsem si. Když to nepřešlo, 
vyměnil jsem košili za volnější triko, lehl 
si v kanceláři na zem, dal nohy nahoru 

a holky ze sekretariátu mi udělaly nějaké 
obklady. Chtěl jsem pak jet do nemoc-
nice sám, ale nenechaly mě. Když viděly, 
jak vypadám, zavolaly rychlou.

Obešlo se to bez následků?
Do nemocnice mě vezl doktor, kterého 

jsem před lety učil, a další moji bývalí 
studenti, kteří tam pracují, mě pak přišli 
zkontrolovat. Musím říct, že mě to potě-
šilo. V nemocnici mi udělali EKG a nějaká 
další vyšetření, dali mi dvě infuze a řekli, 
ať se nestresuju. Že potřebuju víc klidu, 
ať se trochu šetřím a tolik nepracuju. 

A daří se?
Moc ne, ale jsem v pořádku. Primář 

ze záchranky mi přinesl balení nějakých 
elektrolytických nápojů. Je to slaný 
a hnusný, řekl mi, ale pomáhá to. Když 
budu dehydrovaný nebo ve stresu, mám 
si loknout.

Děláte pro své zdraví i něco jiného?
Ubral jsem kafe, pět dávek denně 

jsem zredukoval na tři. Jinak mám živo-
tosprávu docela v pořádku. Celý život se 
snažím jíst zdravě. A sportuju. Jednou 
týdně chodím večer do haly v Borkách 
hrát tenis. Moc mi nejde, ale baví mě. 
A taky docela pravidelně běhám. 

Jak často a kam? 
Když stíhám, tak dvakrát týdně. Někdy 

dokonce třikrát. V létě, kdy je dlouho 
světlo, vybíhám klidně i v devět večer. 

Nasadím si sluchátka s muzikou a utíkám 
buď do Borků nebo podél Labe ke zdyma-
dlům. U Klavar mám několik oblíbených 
tras. Většinou pět až sedm kilometrů, 
někdy dám i desítku. Zpočátku jsem to 
dělal vysloveně pro zdraví, pak mě to 
začalo i bavit. Mám aplikaci, která mi 
umožňuje sledovat počet startů, výkon-
nost i další údaje. S většinou se musím 
smířit, ale něco se snažím i vylepšit.

Setkání s nedávno zesnulým sochařem Stanislavem Hanzíkem. Účastníkem byl 
i  městský architekt David Mateásko. Řeč je o odkoupení busty Jaroslava Frágnera. 
Po konzultaci s umělcovou dcerou město naplánovalo instalaci na terasách MSD.

Akce Běhej Borky je příležitostí udělat 
dobrý skutek a současně udělat něco 
i pro sebe. Michaelu Kašparovi nejde 
o rekord, ale běh si pochvaluje.
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PROGRAM NA LÉTA 2022 - 2026
„Za námi jsou obtíže hor, před námi jsou obtíže rovin,“ napsal v jedné své poválečné básni 

dramatik Bertolt Brecht. Situaci Změny pro Kolín to vystihuje velmi přesně. Během uplynulých 
volebních období jsme z radničních koutů jsme vymetli kostlivce, které tam zanechali naši 
předchůdci. Umazali jsme většinu dluhu, zrušili tunelování radniční kasy a Kolín se mění 
k lepšímu pod kvalifikovaným dohledem městského architekta. To ovšem neznamená, že není 
o co usilovat. A že to nebude námaha. I chůze v rovinatém terénu má svá úskalí.

Dlouhá cesta vyžaduje zkušenosti 
a poctivou přípravu. Část této cesty už 
jsme ušli. Kam chceme jít dál? Program, 
který nabízíme, ukazuje naše cíle pro 
další čtyři roky. Recept Změny pro 
Kolín na dobrý život v našem městě 
zůstává podobný jako v minulých letech. 
Konkrétní kroky vycházejí z lepší ekono-
mické situace města, ale budoucnost 
jistě ovlivní i důsledky pandemie a celko-
vých poměrů v naší republice. 

Podrobný program nabízíme na našich 
webových stránkách, zde jsou naše 
hlavní priority.

1 Dobře hospodařit
Řádné hospodaření považujeme za 

samozřejmost, stejně jako nezadlu-
žené město. Naše výsledky ukazuje graf 
v úvodu této brožury. Je na něm vidět, 
jak rostl dluh v letech, kdy radnici řídila 
ODS a ČSSD, i jeho pokles po nástupu 
Změny pro Kolín. Když dostaneme 
důvěru, oddlužení města dokončíme. 

Maximálně využijeme možnosti čerpat 
z fondů EU, národních zdrojů i soukro-
mých dotačních programů. Chceme 
i nadále patřit k nejúspěšněji čerpajícím 
městům České republiky.

Výběrová řízení při zadávání veřejných 
zakázek zůstanou otevřená pro všechny 
zájemce. I nadále budeme oslovovat více 
fi rem, než vyžaduje zákon, a zveřejňovat 
všechny smlouvy nad 50 000 Kč na webu 
města. Na webu budou pokračovat i přímé 
přenosy jednání zastupitelstva, které lze 

najít i dvě volební období zpětně.
Dobře hospodařit znamená i odpo-

vědně pečovat o městský majetek. 
Například udržovat či zvyšovat kulturu 
bydlení v městských bytech, zejména 
investicemi na výměny výtahů a komplet-
ních rozvodů elektřiny. Seznam dalších 
oprav a rekonstrukcí je dlouhý. Bude 
pokračovat renovace zámeckého areálu 
(na řadě jsou interiéry Žerotínského 
paláce a sladovna). Městská polikli-
nika dostane novou elektroinstalaci. 
Komenského park, jehož citlivou úpravu 
konečně schválili památkáři, se stane 
atraktivním místem pro návštěvníky 

všech věkových kategorií, jeho proměna 
bude zahrnovat i vodní prvek a hřiště 
pro ty nejmenší. Městské divadlo dostane 
novou fasádu. Samostatnou kapitolu tvoří 
náš program péče o infrastrukturu města.

2 Zlepšovat infrastrukturu 
Budeme pokračovat v potřebné rekon-

strukci kanalizačních řadů, například 
v ulicích Třídvorská, Okružní a mnoha 
dalších. 

Spolu s tím připravujeme i další opravy 
ulic a kontejnerových stání, revitali-
zaci sídlištních ploch a zlepšení vzhledu 
dalších veřejných prostor, povrchem 

Velkokapacitní parkovací dům pojme stovky aut. Pozemky pro něj už máme 
vykoupené, teď musí Správa železnic prodloužit podchod pod nádražím.

Na zámku už probíhají pásové sondy omítek a na řadě je průzkum odkrytých 
dřevěných podlah. Aktuální je také oprava narušené stropní klenby v suterénu.

Dotace získané pro Kolín za poslední 
tři volební období
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vozovek a chodníků počínaje a veřej-
ným osvětlením či rekonstrukcí auto-
busových zastávek konče. V plánu jsou 
například Kutnohorská, ulice Politických 
vězňů a Náměstí republiky. Plán na 
úpravu tohoto náměstí už jsme zveřej-
nili v minulém programu, tehdy ještě bez 
termínu. Dnes jsou podmínky pro reali-
zaci splněné, problémem byla váznoucí 
součinnost majitele části parkoviště 
a budovy bývalé vojenské správy. 

Problémy s parkováním, které přináší 
rostoucí počet obyvatel i aut, sníží velko-
kapacitní parkovací dům vybudovaný 
v návaznosti na prodloužený bezbari-
érový podchod pod nádražím a nová 
místa ke stání. Ta plánujeme jako součást 
rekonstrukce ulic všude, kde je to možné. 
Jejich větší počet, zejména na kolínských 
sídlištích, umožní změna podélných stání 
na šikmá nebo kolmá k chodníku.

Necháme rozšířit vrty k navýšení 
vodních zdrojů pro Kolín a do léta příš-
tího roku dokončíme poslední etapu 
propojování vodárenských pásem. 
Dokončíme také vybavení domác-
ností a fi rem digitálními vodoměry (na 
snímku), nejprve v Kolíně a během dvou 
let také ve čtrnácti okolních obcích. Po 
propojení začne téct měkčí voda i na 
kolínská sídliště a digitální vodoměry 
umožní průběžně sledovat její spotřebu. 
Mohou tak okamžitě ukázat i její únik 
v důsledku poruchy či havárie. Program, 
který jsme nechali vytvořit, také umožní 
vyřizovat všechny změny smluv či 
kontaktních údajů online, bez nutnosti 
osobní návštěvy.

3 Udržet Kolín bezpečný
Kriminalita v Kolíně trvale klesá už od 

příchodu Změny pro Kolín na radnici. 
Tedy už třetí volební období v řadě. 
Výsledky prvních dvou jsme zveřejnili 
před čtyřmi lety. A čísla z toho posled-
ního? Jak ukazuje graf, proti roku 2018 
byla násilná trestná činnost vloni nižší 
zhruba o pětinu, u krádeží představuje 
pokles téměř třetinu. Snížil se i počet 
přestupků na úseku bezpečnosti silnič-
ního provozu, a to o třicet pět procent.

Chceme dál pokračovat ve všem, co 
k lepší situaci v Kolíně pomáhá. Budeme 
dále rozšiřovat kamerový dohled ve 

městě a zvyšovat jeho kvalitu, budeme 
posilovat hlídky a provádět další opat-
ření v rizikových lokalitách, jejichž 
výskyt budeme dále mapovat a zveřejňo-

vat na webu. Pokračovat budou všechny 
naše aktivity z projektu Bezpečný Kolín. 

Nepovolíme žádné herny na území 
města ani podomní prodej, budou 
pokračovat důsledné kontroly ubytoven. 

Vzniku nových budeme i nadále bránit 
stavební uzávěrou.

Ve spolupráci s městskou policií budeme 
i nadále organizovat kurzy sebeobrany 

pro ženy a přednášky nejen pro seniory 
o bezpečném chování doma i ve veřej-
ném prostoru. Dopady akcí tzv. šmejdů 
sníží účast a kontrola našich úředníků.

Digitální vodoměry už má tři a půl 
tisíce odběrných míst.Dalších osm tisíc 
měřáků čeká na připojení.
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4 Chránit přírodu
Budeme pokračovat v podpoře sepa-

race odpadů a omezování jejich tvorby 
přímo u zdroje. I nadále zajistíme 
bezplatný odvoz vytříděných plastů, 
drobného kovového odpadu a biood-
padu. Na kulturních akcích budeme 
nabízet plastové kelímky pro opako-
vané použití. 

Bude pokračovat průběžný monitoring 
zdravotního a estetického stavu veřejné 
zeleně. V péči o Borky nepovolíme těžbu 
zdravých stromů. Rekreační a ozdravná 
funkce tohoto městského lesa zůstane 
prioritou. Části Borků, které jsou v soukro-
mých rukou, chceme od majitelů vykoupit 
a začlenit do správy města.

Spolu s občany, kterým není lhostejný 
stav životního prostředí v našem regionu, 
budeme i nadále bojovat proti všem 
záměrům, které nejsou v souladu s potře-
bami města a jeho obyvatel. V první řadě 
jde o nově přepracovaný záměr na zave-
zení břehů rybníka Sandberku. 

Hrozbou pro životní prostředí zůstává 

i plánovaná těžba písku na území mezi 
Bělušicemi a Konárovicemi, která hrozí 
zničit jeden z nejzachovalejších lesních 
porostů na Kolínsku. Pokud společnost 
České štěrkopísky podá další návrh 
na těžbu, opět ho odmítneme. Dnes 
už bývalý zastupitel za ANO Martin 
Herman sice snahu Kolína bránit těžbě u 

Jelena nepodpořil a přirovnal ji k situaci 
v Afghánistánu (!), ale ve Změně pro 
Kolín jsou rozumní lidé a vidíme situaci 
jasně. Odmítáme úbytek lesní plochy, 
ohrožení spodních vod i riziko zhoršené 
dopravní situace v regionu.

Z podobných důvodů, ohrožení život-
ního prostředí, nesouhlasíme s návrhem 

na rozšíření asfaltovny, který podala 
fi rma EUROVIA CZ.

5 Neobtěžovat s razítky 
Vloni, konkrétně 18. listopadu, si této 

výhody našeho města všimli v Mladé 
frontě. Titulek „Nejochotnější úředníky 
mají obyvatelé Kolína“ nás potěšil, ale 
novinka to pro nás nebyla. Ulehčit lidem 
administrativu se Změna pro Kolín snaží 
už dlouho a docela úspěšně. V soutěži 
Přívětivý úřad byla naše radnice třikrát 
po sobě vyhodnocena jako nejlepší 
v kraji a naposledy jsme byli první z celé 

republiky. Naše snaha zjednodušit 
občanům města vyřizování nutných věcí 
na minimum bude pokračovat.

Prioritou je pro nás možnost podávat 
žádosti o rozhodnutí úřadu bez nutnosti 
osobní návštěvy a možnost předem 
se objednat na přesný čas tam, kde je 
nutné věc projednat osobně. Čas strá-
vený na různých institucích ušetří přede-
vším rozšíření služeb na Portálu občana 
a možností přístupných přes aplikaci 
Kolín v mobilu. 

 Ohrožené lokality Sandberk a lesy u Jelena budeme bránit i nadále.

Mapa Borků s barevně vyznačenými vlastníky. Městu zatím patří jen modré 
pozemky. Odstíny zelené patří Státním lesům a červené soukromým osobám.
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6 Rozhodovat společně
Chceme město, kde se budou řešit 

všechny důležité věci transparentně 
a lidé se o nich dozvědí v předstihu. 
Chceme město, kde mohou obyvatelé do 
jeho správy aktivně zasahovat kdykoli, 
nejen při volbách. 

Investiční a rozvojové záměry města 
budeme i nadále zveřejňovat v před-
stihu – ve Zpravodaji i na webových 
stránkách města. K zásadním otázkám 
rozvoje budeme pořádat veřejná 
slyšení, podněty občanů nám přinášejí 
i výjezdní zasedání v jednotlivých měst-
ských částech, projektům budou i nadále 
předcházet architektonické soutěže 
a veřejné debaty s občany.

7 Podporovat kulturu
Město dobré pro život znamená i město 

kulturní, které nabízí dostatek možností, 
jak zajímavě trávit volný čas. Budeme 
i nadále podporovat nebo i přímo orga-
nizovat zajímavé kulturní zážitky pro 
místní i návštěvníky. Kmochův Kolín, 

Gasparáda, Kulturní léto, ale i Otevřené 
ulice, Majáles a další občanské aktivity 
budou mít naši trvalou podporu.

Ve vhodných lokalitách zřídíme naučné 
stezky (Peklo, Vinice a Kolínské tůně).

Opravíme a zpřístupníme Kmochův 
dům, Rabínský dům a bývalou židovskou 
radnici vedle synagogy, historicky cenné 
budovy, které jsme získali do majetku 
města. Rabínský dům, kde se dochovaly 
hned tři rituální lázně (mikve) dokonce 

představuje středoevropský unikát. 
V současné době probíhá stavebně tech-
nický a historický průzkum, který poslouží 
zpracování projektu pro celkovou rekon-
strukci budov a jejich využití. Dalším 
krokem bude žádost o dotace. Opravu 
Kmochova domu máme připravenou, 

ta bude první v pořadí. Pokud se domlu-
víme na rozumné ceně za chátrající baštu 
u pekařství Hankovec, opravíme i tuto 
památku.

Zavedeme regulaci vizuálního smogu 
(zejména přemíry bannerů a billboardů). 
Začneme od historického centra.

Z kultury, za kterou diváci neplatí, se už stala tradice. Hodláme jí udržet.

Rabínský dům ve skutečnosti zahrnuje dvě propojené budovy. Po dokončení 
stavebního a historického průzkumu je čeká celková rekonstrukce.

Chátrající bašta u pekařství  Hankovec 
má na pořádnou opravu nejvyšší čas.
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8 Nabídnout víc pohybu
Stavbou multifunkční sportovní haly 

a sportovního areálu v Seifertově ulici 
pro nás péče o zdraví a dobrou kondici 
Kolíňáků nekončí. Kromě koncepční 
fi nanční podpory organizovaného sportu, 
kterou nám jiná města mohou závidět, 
nabídneme veřejnosti také další místa ke 
kvalitnímu sportovnímu vyžití. 

Budeme pokračovat v obnově 
dětských a sportovních hřišť. Po multi-
funkčním hřišti v Zibohlavech dostane 
nový povrch i zázemí hřiště u spor-
tovní haly (na snímku je vizualizace), 
k revitalizaci už máme hotovou studii. 
Rekonstrukce se dočká i hřiště v Čapkově 
ulici v Sendražicích. 

Dokončíme opravu zdevastovaných 
šaten na bývalé Tatře. Stadion Sparty 
Kolín dostane nový trávník a také 
podloží, které umožní kvalitně o něj 
pečovat. U Vodárny a v dalších vybra-
ných lokalitách umístíme nové herní 
a outdoorové sportovní prvky.  

Začneme s rozšířením Vodního světa. 
Termín dokončení všech změn včetně 
dalšího velkého bazénu a wellnes centra 
slíbit stále nemůžeme – nevíme, kdy se 
objeví vhodné dotační tituly, ale jasná 
je alespoň první etapa, vybudování 

bazénku pro batolata. Podobu ukazuje 
vizualizace.

Jakmile Národní sportovní agentura 
vypíše vhodnou dotaci (doufejme, že to 
nepokazí další vlna covidu), připravíme 
dostavbu druhé ledové plochy v areálu 
zimního stadionu.

Dobré kondici občanů i ekologič-
tějšímu způsobu dopravy pomohou 
také nové cyklostezky. Na řadě je 
Třídvorská a Benešova ulice a společně se 
Středočeským krajem budeme pokračo-
vat v projektu cyklostezky mezi Kolínem 
a Kutnou Horou.

9 Pomáhat potřebným 
V péči o seniory, handicapované spolu-

občany, sociálně slabé rodiny i jedince, 
kteří se ocitli v nouzi, se náš program 
nijak nemění.  

Bude pokračovat program slev pro 

seniory v divadle, kině, i pro bezplatné 
cesty po městě, poslední novinkou je 
další snížení věku pro jízdu městskou 
hromadnou dopravou zdarma na 65+.

Trvat bude i podpora Domova pro 
seniory a jejich aktivity. Zajímavé před-

Nabídka Změny pro Kolín ke společné prezentaci přivedla do sportovních 
oddílů nové zájemce. Tyto akce budeme rádi podporovat i nadále. Péče o mladé 
je důležitější než počet dosažených medailí.
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nášky zájemcům bude dál nabízet 
i Univerzita třetího ve středisku CEROP. 
I nadále podpoříme městské kluby 
důchodců. 

Pro všechny potřebné i nadále zajis-
tíme bezplatné poradenství ve fi nančních 

a právních záležitostech. Lidé s omezenou 
hybností mohou požádat o radu i  prostřed-
nictvím webových stránek města, bez 
nutnosti vážit cestu do poradny.

Pracujeme i na projektu nového 
domova pro seniory. 

10 Myslet na budoucnost
Budoucnost města bude taková, 

jaké budou podmínky pro jeho rozvoj. 
K našim prioritám patří i nadále výrazné 
investice do mateřských a základních 
škol. Připravíme také projekt nového 
domova pro seniory.

Budeme tlačit na stát a Ředitelství silnic 
a dálnic, aby se urychlila stavba východ-
ního obchvatu Kolína, který odvede 
dopravu ze silnice I/38 do průmyslové 
zóny a zásadně tak ulehčí centru města 
i Novému mostu. Zrekonstruujeme 
Masarykův most. Dokončíme také převod 
průtahu od ŘSD a začneme s připravenou 
revitalizací Jaselské.

Vypíšeme mezinárodní architektonic-
kou soutěž na novou budovu moderní 
městské knihovny v areálu kolínského 
zámku. 

Navržená architektonická podoba 
Jiráskova náměstí bude pokračovat 
studií a detailním připomínkovacím 
procesem společně s občany.

Už tento měsíc začnou a příští rok 

na jaře budou hotové úpravy veřej-
ného parteru za knihovnou a zahrady 
v Husově ulici. Společnost Nautila 
stavby, kterou jsme schválili jako zhotovi-
tele, upraví náměstí mezi domy, zahradu 
i  propojení k Masarykovu mostu.

Snažíme se pomáhat. Radou ve složité situaci, slevami pro potřebné i nabídkou 
zajímavých zážitků – od přednášek univerzity třetího věku až po organizace 
zájezdů s asistencí pro méně pohyblivé spoluobčany.

Propojení s dalšími ulicemi umožní pro- 
měnu Jaselské v příjemnou městskou ulici.
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O soudržnosti týmu by se dalo říci – 
Změna beze změny. Jinak ale ke změnám 
došlo a jsou to změny pozitivní. 

Z kandidátky zmizela některá jména, ať 
už pro odstěhování nebo z důvodu vyso-
kého věku či zdravotních potíží. Místo nich 
se ale objevily čerstvé síly a ochota pracovat 
pro město zůstává vysoká. Počet kvalitních 
zájemců opět převyšuje počet uvolněných 
míst.

Nové tváře najdete na dalších strán-
kách, mezi kandidáty. Na tomto místě 
pak představujeme sympatizanty, kteří 
na kandidátce chybějí. Neváhají ale přihlá-

PODPORA ZMĚNY TRVÁ
Stejně jako před čtyřmi lety, i letos se Změna pro Kolín 

může pochlubit: soudržnost týmu trvá. Žádná z politických 
stran a uskupení, které se v těchto volbách ucházejí o důvěru 
obyvatel, neodlákala ze Změny jediného člena, i kdyby se měl 
na konkurenční kandidátce posunout sebevýš. Vítězí přátelské 
vztahy, spolupráce a starost o užitek pro město.

Mgr. Eliška Tesařová, učitelka, sbormistryně 
a zpěvačka: „Změnu vždy ráda podpořím, 
protože se snaží z Kolína udělat moderní, 
příjemné a kulturně pestré město. Na rozdíl 
od předchozího vedení ho přitom nezadlužuje. 
Z více než miliardy naopak snížila dluh na méně 
než čtvrtinu. A přitom opravuje, investuje… 
Věřím starostovi, že v příštím volebním období 
sníží dluh na nulu.“

Josef Čáslava, fotograf: „Rozvoj města 
je běh na dlouhou trať a Změna pro Kolín 
to měla těžké. Nejdřív se muselo hasit, 
co hořelo, řešit resty, likvidovat zažité 
nešvary… Teď by měla Změna dotáhnout 
i  to, co odstartovala nově. Zatím stále platí, 
že Lidé ze Změny během vedení radnice 
neudělali nic, co by mě naštvalo. Město 
prostě normálně funguje. Už to je dost.“

Martin Taftl, trenér sportovní gymnas-
tiky a člen vedení Sokolu Kolín: „Změna 
město pozvedla. Ekonomicky i kulturně. 
Starosta i jeho předchůdce také Kolín dobře 
reprezentují, u nás i ve světě. Domluví 
se cizími jazyky a hájí zájmy města na 
kraji i výš. Jako trenér oceňuji, že s jejich 
příchodem na radnici vzrostla také podpora 
našich sportovních aktivit.“

Mgr. Jan Chvojka, zástupce ředitelky ZŠ 
Mnichovická, zakladatel spolku Můj Kolín: 
„Díky Změně pro Kolín jde město nahoru. 
Vedení radnice se dokázalo napojit na 
evropské projekty, získat spoustu dotací, 
myslí na budoucnost. Na starostovi se mi 
také líbí jeho pracovní nasazení. Bojuje za 
město a při svém vytížení si ještě najde čas 
na spolupráci s námi.“

Mgr. Ondřej Vokál, právník a náčelník 
Junáka: „Ze Změny pro Kolín mám radost. 
Dobře řídí město a podporuje aktivity 
občanského či veřejného života. Otevřená 
ulice, Skautský institut, Blešák na vzduchu, 
Kolínský majáles… Budoucnost jistě přinese 
pro rozvoj Kolína velké výzvy, ale Změna 
v čele s obětavým a energickým starostou 
je tou nelepší partou pro jejich zdolání.“

Luboš From, předseda hokejového klubu 
SC Kolín: „Je vidět, že během působení 
Změny pro Kolín ve vedení města skutečně 
ke změně k lepšímu došlo. A doufám že bude 
docházet i nadále. Některé z nejvyšších 
představitelů jsem znal osobně už mnohem 
dřív, než se objevili na radnici. Mou důvěru 
mají a věřím, že dál povedou město 
správným směrem jako doposud.“ 

PaedDr. Ivo Zachař, ředitel gymnázia Kolín: 
„Jsem rodilý Kutnohořan, ale Kolín je 
občansky vybavené a architektonicky citlivě 
opravované místo ke spokojenému životu. 
Nelituji, že jsem tu zakotvil natrvalo. Město 
snižuje dluh, přesto investuje, pozitivně se 
proměňuje. Michael Kašpar je výborný kantor, 
ale zjevně i úspěšný starosta. Držím palce, ať 
Změna pro Kolín na radnici zůstane!“

sit se k podpoře Změny pro Kolín veřejně 
a nahlas pojmenovat, proč se tak rozhodli. 

K sympatizantům, kteří svou podporu 
Změně deklarovali už před minulými 
volbami, přibyli tři noví.  Jeden z původních, 
Roman Šulc, tu naopak chybí, ale není to 
proto, že by na Změnu zanevřel. Najdete ho 
totiž přímo mezi kandidáty, stejně jako další 
nové posily týmu. K nim patří i Tomáš Tesař. 
Změnu podporuje také jeho žena Eliška 
a nedělá to kvůli manželovi. Dala ji najevo 
veřejně už před čtyřmi lety, v době, kdy její 
muž ještě nekandidoval. Její přítomnost jen 
potvrzuje, že sympatie pro Změnu trvají.
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VÍC KŘÍŽKŮ NEPOMŮŽE

NEJLEPŠÍ VOLBA
Uděláte křížek jen u názvu Změny pro 

Kolín a u žádného konkrétního jména.
Změna tak dostane plný počet bodů, 

které váš hlas má. Tedy za každého 
kandidáta na seznamu jeden, celkem 
dvacet sedm. Hnutí tak bude mít více 
síly svého starostu na radnici prosadit. 
Pokud k tomu ještě budete křížkovat 
jeho jméno či jména dalších kandidátů 
ze Změny pro Kolín, dáte jen najevo své 
sympatie. Když jsou preferenční křížky 
jen na jedné kandidátce, nemají žádný 
jiný význam.

HORŠÍ VOLBA
Uděláte nějaké křížky u Změny pro 

Kolín, ale zaškrtnete také jména, která 
jsou vám sympatická na jiných kandi-
dátkách. Důsledek – každé jméno na jiné 
kandidátce ubere sílu tomu uskupení, 
které preferujete nejvíc. Tím pádem 
klesne i šance Změny svého starostu 
udržet. Za každý křížek na jiné kandi-
dátce totiž přijde Změna o bod. Čím víc 
takových křížků uděláte jinde, tím víc 
Změnu oslabíte.

NEJHORŠÍ VOLBA
Zakřížkujete jen jméno Michaela 

Kašpara, ale nezakřížkujete Změnu pro 
Kolín. Váš hlas tím pádem oslabí z dvaceti 
sedmi bodů na jediný bod! Kdyby tohle 
udělalo třeba i devět voličů z deseti, 
stačí, aby zbývající desetina lidí odškrtla 
jinou kandidátku (celou, beze jmen), 
a tato strana získá trojnásobek bodů, 
tedy i třikrát víc mandátů než Změna. 
Do křesla starosty i na místa radních si 
pak s trojnásobnou přesilou zastupi-
telů lehce prosadí svého kandidáta. Bez 
ohledu na to, že si devět z deseti lidí 
přeje někoho jiného.

ZBYTEČNÁ VOLBA 
Zakřížkujete na více kandidátkách 

dohromady větší počet jmen, než je povo-
lených dvacet sedm. V tom případě jste 
šli k volbám zbytečně. Váš volební lístek 
bude neplatný a váš hlas nedostane 
nikdo.

Tohle opakovat před volbami nikdy neuškodí. Ať chcete podpořit kterékoli hnutí či politickou 
stranu, dejte pozor, abyste jí křížkováním neuškodily. Komunální volby – volby obecních 
zastupitelů – mají jiná pravidla než volby parlamentní. Podle toho, jak volební lístek vyplníte, 
můžete svým favoritům pomoci, nebo naopak uškodit. 

Většina těch, kteří se zajímají o politiku, má jistě v živé paměti výsledky loňských parlamentních voleb. Když se Starostové 
a nezávislí spojili do koalice s Piráty, hodně příznivců STAN to naštvalo. Jedni uvěřili výmyslům, které o pirátech šířila politická 
konkurence, druhé odradily některé nedomyšlené výroky pirátských představitelů a obsah internetových diskusí jejich členů.  

Někteří kvůli tomu nakonec pro koalici STAN a Pirátů nehlasovali. Mnohem víc voličů ovšem udělalo jinou věc – na koaliční kandi-
dátce, kde byli kandidáti obou uskupení společně a zhruba ve stejném poměru, zakřížkovali především starosty a nezávislé, i když 
byli na zdánlivě nevolitelném místě. 

Výsledek křížkování tehdy předčil očekávání. Zakřížkovaní díky velkému množství preferenčních množství předskočili kandidáty 
Pirátů. Starostové a nezávislí, kteří měli podle odhadů získat jen menší polovinu poslaneckých mandátů, nakonec ze třiceti čtyř 
parlamentních křesel obsadili celých třicet! 

Někoho by to mohlo zlákat, aby své oblíbence na kandidátkách také popostrčil nějakým tím křížkem, ale pozor! Pravidla nadchá-
zejících komunálních voleb jsou jiná, křížky ke předběhnutí na kandidátkách nepomohou. A co víc, pro politickou stranu či hnutí, 
které má vaši důvěru, mohou křížky na špatném místě představovat smrtící past. Ukažme si to výsledku voleb, které můžete 
udělat, pokud byste chtěli ve vedení Kolínské radnice i nadále Změnu pro Kolín, nebo alespoň přímo jejich představitele Michaela 
Kašpara, současného starostu.
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Mgr. Jana HUDCOVÁ
69 let, lékárnice

Co mě těší: Byty a nebytové prostory v majetku města mají 
stále více solidních nájemníků. Jako členka komise, která se tím 
zabývá, z toho mám radost. A hlavně jsem ráda, že má Kolín stále 
pracovité, hospodárné a nekorupční vedení. 

Na co se chci zaměřit: Slušné a poctivé jednání musí zůstat 
prioritou a rozvoj města se nesmí zastavit.V minulých volebních 
obdobích jsme hodně investovali do škol i mateřinek, ale je nutné 
pokračovat. Do Kolína se v poslední době stěhují jednotlivci i celé 
rodiny, přestože práci mají v Praze. Občanská vybavenost s tím 
musí počítat.

MICHAL JEŘÁBEK
54 let, živnostník

Co mě těší: Jako dlouholetého člena komise pro hospodaření 
s bytovými a nebytovými prostory mě těší, že se daří volné byty 
za rozumné ceny opravovat a dál pronajímat. Také mám radost, 
že se podstatně snižuje dluh z nájemného. Jako občan chválím 
starost města o sportoviště, od zimáku po tenis.

Na co se chci zaměřit: Lepší fi nanční situace města by mohla 
umožnit podporu místních řemeslníků a podnikatelů. Menší 
fi rmy a živnostníci, kteří podnikají v prostorech pronajatých 
od města, by si například zasloužili pomoc při rekonstrukcích 
formou spoluúčasti.

         KANDIDÁTI ZMĚNY  

PETR ADÁMEK 
69 let, jednatel společnosti ELIZA.CZ

Co mě těší: Díky Změně se podařilo pozdvihnout město Kolín 
z šedi, která po pádu komunismu přetrvala ještě dalších dvacet 
let. Úředníci přestali být povýšení a vstřícně řeší potřeby občanů. 
Někteří se přitom dokonce usmějí. 

Na co se chci zaměřit: Bydlím ve Štítarech a jako člen komise 
pro připojené městské části se snažím o potřebná vylepšení 
v obci. V tom bych rád pokračoval. Konkrétně jde o propojení 
ulic Radovesnická a Ke Hřišti, o zrušení provizorního a pro chodce 
nebezpečného spojení Štítar s Kolínem vytvořeného z panelů 
a vybudování řádného chodníku.

Mgr. VLADIMÍR ZEMAN
55 let, učitel ZŠ, předseda fotbalového klubu Sparta Kolín

Co mě těší: Že plníme, co jsme slíbili. Těší mě řádná péče 
o majetek města místo jeho rozprodávání praktikovaného 
našimi předchůdci v případě Vodosu, Technických služeb, Lázní… 
Těší mě radnice otevřená lidem i její loňské prvenství v soutěži 
o nejpřívětivější úřad v republice.

Na co se chci zaměřit: V ulicích při jejich opravách přibyly 
v posledních letech desítky parkovacích míst a další ještě 
plánujeme. Prostor je však omezený, a tak se těším na parkovací 
dům u nádraží. Studii máme hotovou, půjde o stovky míst 
a kolínským řidičům se tím také snad trochu uleví.
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MICHAL TASCH, DiS.
37 let, ředitel neziskové organizace

Co mě těší: Nádraží, Bartoloměj, ekonomické hospodaření. 
Těší mě, že na radnici po příchodu Změny skončilo uzavírání 
smluv typu AVE, výhodných jen pro někoho, a ne pro město. Těší 
mě, že ŘSD konečně předává Jaselskou ulici Kolínu a můžeme z 
toho průtahu udělat normální městskou ulici.

Na co se chci zaměřit: Kromě revitalizace Jiráskova náměstí 
by se proměny měla dočkat i ulice od nádraží k Futuru. Pohlídat 
musíme developery investující do nových čtvrtí, u Radimského 
mlýna, za jízdárnou i jinde. Město musí růst v souladu s potřebami 
starousedlíků i nových obyvatel.

VÁCLAV ČTVRTEČKA
49 let, stavbyvedoucí

Co mě těší: Jako bývalý aktivní sportovec mám radost z nové 
haly i větších příspěvků mládežnickému sportu. Prokoukly Borky, 
hřiště u Stapu, stezka u Labe s venkovní posilovnou…

Na co se chci zaměřit: Z Kolína se stalo pěkné město, ale pár 
dluhů z minulosti ještě přetrvalo. Opravit se musí další ulice, 
změn by se mělo dočkat náměstí u Billy, o lepší podobu si říká 
také Jiráskovo náměstí. Pokračovat by měla i rekonstrukce 
kolínského zámku včetně pivovaru. Areál by měl být součástí 
kulturní nabídky města a jeho nádvoří dalším příjemným místem 
k setkávání obyvatel i návštěvníků Kolína.

 PRO KOLÍN

Mgr. LUKÁŠ KAČER
43 let, ředitel 6. ZŠ Kolín

Co mě těší: Velice mě těší, že se nám podařila revitalizace 
areálu sv. Bartoloměje, na kterou bylo velmi těžké sehnat peníze, 
a sportovní haly v Borkách. Na obojí může být Kolín opravdu hrdý. 
Daří se podle mě i v oblasti sociálně–kulturní, zvláště v podpoře 
seniorů a spoluobčanů v nouzi. 

Na co se chci zaměřit: Jako ředitel základní školy se budu 
rád podílet na celkové koncepci provozu škol v Kolíně a jejich 
spolupráci s poradensko-sociálními službami města i městským 
úřadem. Dal by se zlepšit i systém školního stravování, například 
centralizací jídelníčků a nákupu potravin.

Ing. JAN FOREJT
40 let, obchodní ředitel, hospodář neziskové organizace

Co mě těší: Kvalitní výběrová řízení, nové stavby, opravené 
ulice…Mám radost i z toho, že se vedení radnice pouští do 
ekologických bitev, i když se vlečou a stojí hodně energie. Rezervy 
jsou v péči o zeleň. Dořešit se musí také doprava v rámci Kolína 
a spádových obcí s možnostmi parkování.

Na co se chci zaměřit: Vzhledem ke svým zájmům i odbornosti 
hlavně na ekologii. Především na péči o veřejnou zeleň a na 
práci s vodou a zelení během plánovaných rekonstrukcí i nových 
investičních záměrů.
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IRENA FUCHSOVÁ
72 let, spisovatelka, nápověda Činoherního klubu

Co mě těší: Souzním se vším, co Změna pro Kolín udělala, co se 
dělá i co se bude dělat. Že je toho hodně, mohou kolínští posoudit 
sami, protože jsou svědky všech změn. A na své podněty od 
vedení města vždy dostanou odpověď.

Na co se chci zaměřit: Při minulých volbách jsem se představila 
jako chodníková zastupitelka, kterou občané zastavují na 
chodníku se svými problémy. Platí to i nadále. Vím, kam se 
obrátit, znám naše úředníky, oni znají mě a společně se snažíme 
co nejrychleji problémy řešit. Od nepořádku a přerostlé zeleně až 
po sociální pomoc a bytové problémy.

MUDr. PETR KOPECKÝ
69 let, dětský lékař

Co mě těší: Že máme díky Změně pro Kolín chytré a odvážné 
vedení, které město řídí poctivě, s pokorou a noblesou.

Na co se chci zaměřit: Změna se na výsledky své práce může 
ohlédnout s hrdostí, ale není zdaleka vše hotovo. Příkladem je 
Jaselská ulice. ŘSD se s opravami a jejím předáním městu dost 
loudalo, ale věřím, že konečně budeme moci naložit s tímhle 
zbytečným průtahem Kolína podle potřeby. Z Jaselské bude 
normální městská ulice, dvouproudová komunikace s možností 
parkování a napojením na ulice v okolí.

Bc. LADISLAV ZIMA
43 let, manažer ParkerHannifi n, jednatel AZ Zima s.r.o.

Co mě těší: Kolín našel po Vítkovi Rakušanovi slušného 
nástupce a pokračuje smysluplný rozvoje města. Těší mě, že 
město i přes své limity stále roste. Jsem rád, že radnice dobře 
hospodaří a investuje jen za rozumné ceny. Ovoce nese i zapojení 
městského architekta Mateáska.

Na co se chci zaměřit: Jsem v představenstvu SMSK a budu 
dál připravovat a kontrolovat realizaci projektů radnice. Chci se 
zasadit o přirozený rozvoj sportovní zóny v Borkách a dořešit 
musíme také kauzy po našich předchůdcích – trvat na vrácení 
„Pekárkova pozemku“ v zóně i fotbalového areálu AFK.

Mgr. MARTIN HELLER
36 let, učitel Obchodní akademie

Co mě těší: Do Kolína se stěhují noví lidé, dobře se tu žije. 
Poslední léta zkomplikovala pandemie, ale myslím, že ani tady 
jsme neselhali. Město se o své občany postaralo, obzvláště pak 
o seniory, restauratérům odpustilo pronájem zahrádek, při 
životě jsme se snažili držet i stavební projekty. 

Na co se chci zaměřit: Těch věcí je řada, jednu opomíjenou 
připomenu. V Kolíně zásadně ubylo malých hřišť, kam jsme jako 
kluci chodili hrát fotbal, basket, vybiku… Mládež, hlavně ve 
vyloučených lokalitách, by myslím měla mít možnost sportovat 
i jinde než jen v rámci organizované činnosti.
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Bc. MARTIN ZOUBEK
25 let, student Fakulty životního prostředí ČZU

Co mě těší: Líbí se mi celkový rozvoj města za poslední tři 
volební období. Mám radost z lepší práce s mládeží i z větší 
podpory kulturních akcí. Oceňuji vstřícnost, s jakou radnice 
komunikuje s veřejností a těší mě, že se nám podařilo splnit, 
co jsme před volbami slíbili, ať jde o sportovní halu nebo    
rekonstrukci Bartolomějského návrší. 

Na co se chci zaměřit: Jako skaut a student Fakulty životního 
prostředí mám blízko k přírodě. Chci tu zachovat minimálně 
stejné množství zeleně, ideálně větší. Výzvou je revitalizace sídlišť 
i obnova Borků napadených škůdci.

Mgr. ELIŠKA PÁCALTOVÁ
34 let, koordinátorka rozvoje škol a komunit v Eduzměně

Co mě těší: Kolín jsem znala z dřívější doby jako dost nevlídné 
město. Sledování jeho neuvěřitelné proměny mne i manžela 
přivedlo k tomu, že jsme si ho před několika lety vybrali pro život. 
V říjnu 2018 jsem tu poprvé mohla volit Změnu pro Kolín a byla 
jsem ráda, že tím mohu podpořit nastartovaný rozvoj. Teď bych 
k němu chtěla přispět. 

Na co se chci zaměřit: Především na podporu kvalitního 
vzdělávání, to je klíčový prvek dalšího rozvoje města i celého 
regionu. Prioritou je pro mě také participativní rozpočet, nová 
možnost, jak město společnými silami rozvíjet.

Mgr. MARTIN DRAHOVZAL
55let, dramaturg a produkční Městského divadla Kolín

Co mě těší: Koncerty mladých kapel, Otevřené ulice, Blešáky, 
sportovní utkání, divadelní festivaly a mnohé další společenské 
aktivity. Těší mě, že z ulic mizí strach z kriminality. A že se i vzhled 
města mění k lepšímu. 

Na co se chci zaměřit: Aby radnice zůstala místem, kde lidé 
najdou pomoc, radu i partnera pro realizaci svých nápadů. 
Výše uvedené aktivity svědčí o tom, že město vzkvétá nejen 
ekonomicky, ale i duchovně. Je to vždy o lidech, kteří chtějí 
pracovat pro ostatní, a to se tu daří. 

Ing. VÁCLAV KMOCH
73 let, obchodní ředitel společnosti Garancia Kolín

Co mě těší: Je toho hodně. Především jsme splnili cíle   
v rozvojových investicích, Bartoloměj, sportovní hala, nádraží… 
A k tomu ještě vyřešili dluhy, které zbyly po ODS.

Na co se chci zaměřit: Urychleně se musí naprojektovat 
a realizovat fotovoltaika pro Zimní stadion a Vodní svět. Ceny 
energie rostou a obě tato sportoviště jí na svůj provoz potřebují 
velké množství. Za analýzu stojí i situace tělocvičen a sportovních 
hal u škol. A ještě jedna věc – dynamicky roste počet seniorů, měli 
bychom pro ně dělat víc.
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Mgr. TOMÁŠ TESAŘ
38 let, koordinátor Norských fondů na SFŽP ČR

Co mě těší: Daří se rozumně investovat a využívat k tomu 
dotace, daří se i oddlužení města. Viditelně se tu zabydlela 
kultura a komunitní život. Stali jsme se dokonce vzorem pro 
ostatní – chytrými novinkami a také přívětivostí úřadu.

Na co se chci zaměřit: Jako absolventu ekologie na Přírodo- 
vědecké fakultě UK je mi blízká ochrana životního prostředí. 
Chci se zasadit o účinné využití adaptačních strategií na změnu 
klimatu a takzvanou modrozelenou infrastrukturu u nových 
projektů. Rezervy vidím i v organizování dobrovolnických akcí,  je 
třeba větší účast veřejnosti i širší osvěta.

MUDr. VERONIKA FABIÁNOVÁ
65 let, lékařka

Co mě těší: Slíbili jsme lepší péči o kolínské seniory a mám 
radost, že se to daří, ať jde o Univerzitu třetího věku, vzdělávání 
veřejných opatrovníků nebo městské kluby důchodců. Jsem 
také ráda, že naši zástupci odvedli dobrou práci v roli průvodců 
a krizových manažerů během pandemie. 

Na co se chci zaměřit: V práci by měla pokračovat naše 
zdravotní a sociální komise. Pořád je co zlepšovat: bydlení 
v domech s pečovatelskou službou, podporu dobrovolnických 
aktivit i širší zapojení seniorů do společenského života. Vše je 
na dobré cestě, jen vydržet!

Bc. ROMAN ŠULC
57 let, manažer Českých drah, publicista a fotograf

Co mě těší: Že Změna opravdu Kolín změnila. Obě nádraží 
konečně představují důstojný vstup do města a na Bartolo-
mějském návrší dnes lze lépe chápat dlouhou a slavnou historii 
královského Kolína – ta v posledním století zůstávala tak trochu 
překryta průmyslovým dědictvím. Skvělé je i to, že dobrou cestu 
do budoucna pomáhá formovat městský architekt. 

Na co se chci zaměřit: Pro život v centru i lepší využití turismu 
je klíčové vyřešit dopravu v městské památkové rezervaci 
a parkování v její blízkosti. S tím souvisí i zapojení kolínského 
zámku do kulturní nabídky města.

MARTIN SLAVÍK
47 let, jednatel fi rmy Sicco Central s.r.o.

Co mě těší: Bez ohledu na rozvoj města si pořád cením nejvíc 
toho, že už se na kolínské radnici nekrade. Než nastoupila  Změna 
pro Kolín, platilo se za pořadník na byt, za přidělení zakázek, za 
dobré pozemky…Jsem rád, že to skončilo.

Na co se chci zaměřit: Nová sportovní hala už mi jeden sen 
splnila. Teď bych rád pomohl s rozšířením Vodního světa o nový 
plavecký bazén, bazének s teplou vodou pro plavání miminek 
a wellness centrum. Plány už máme, v současné době pracujeme 
na projektu a možnostech jeho fi nancování. Snad po volbách 
dostaneme šanci pokračovat.
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Mgr. PAVLÍNA HAVLÍKOVÁ
52 let, vrchní sestra ONK a.s., členka Rady města

Co mě těší: Stála jsem u zrodu projektů, které snad budou 
úspěšně pokračovat i nadále. Den seniorů, fungující ubytovna 
pro osoby bez přístřeší, kluby důchodců i krizové byty pro matky 
s dětmi se podle mě velmi osvědčily.

Na co se chci zaměřit: Mám dlouholetou zkušenost v oblasti 
sociální a zdravotní péče a chci být zárukou, že sociální služby 
v Kolíně zůstanou na vysoké úrovni. Pomoc je důležitá a má 
smysl, ať už směřuje ke znevýhodněným občanům, seniorům 
či komukoli jinému, kdo ji potřebuje. Chci žít ve městě, které  není 
lhostejné a pomáhá.

PETR KRÁL
71 let, emeritní knihkupec, člen Rady města

Co mě těší: Že se Změna za těch dvanáct let na radnici nemá 
za co stydět. Kolín je kulturní město se schopným architektem, 
který se významným způsobem podílí na jeho rozvoji.

Na co se chci zaměřit: Úkolů vidím hodně. Měla by pokračovat 
obnova dopravní i občanské infrastruktury města a také 
digitalizace obecní správy, která usnadní život všem obyvatelům 
Kolína. Musíme podpořit rodinné bydlení, řešit kapacitu škol 
a školek, rozvoj se musí zaměřit i na Zálabí a další části města. 
Velkou výzvou je Jiráskovo náměstí, ale další pozornost zaslouží 
i Zibohlavy, Sendražice a Štítary.

FILIP ŠÁDEK
45 let, jednatel IT společnosti, člen Rady města

Co mě těší: Nejdůležitější pro mě je, že ZpK zůstává tou 
změnou, kterou Kolín tolik potřeboval. A že už jako město skoro 
nic nedlužíme. Dluh jsme snížili na méně než pětinu, a přitom 
ještě dokážeme investovat. Těší mě také nové technologie, které 
zlepšují komunikaci obyvatel s radnicí.

Na co se chci zaměřit: Na zlepšování on-line služeb pro 
obyvatele. Na novou webovou prezentaci Kolína, která ji propojí 
s možnostmi portálu občana. Přinese to výhody všem. Méně času 
na úřadě, více času pro sebe.Chtěl bych pokračovat i v komisi pro 
místopis, cestovní ruch a propagaci města.

Mgr. KATEŘINA ZOUBKOVÁ
38 let, učitelka 2. ZŠ Kolín, členka Rady města

Co mě těší: Především práce v komisi školské a mládeže. 
Podařilo se nám vytvořit a vloni i navýšit dotační program na 
podporu neškolských organizací, které pracují s dětmi a mládeží. 
S podporou města začaly i rekonstrukce kluboven dětských 
oddílů a pevně věřím, že to je pouze začátek.

Na co se chci zaměřit: Chtěla bych pokračovat v práci zastu-
pitelky, přispět k poctivému a odpovědnému hospodaření města. 
Ráda bych pokračovala i ve své práci pro komisi, v další podpoře 
školám a oddílům. Zaslouží si moderní a podnětné zázemí, ať jde 
o učebny, hřiště, klubovny či tábořiště.
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Mgr. IVETA MIKŠÍKOVÁ
46 let, místostarostka Kolína

Co mě těší: V gesci mám kromě jiného dohled nad investičními 
akcemi, ať jde o opravy ulic nebo nové stavby. Těší mě podílet 
se na rozvoji města a nejvíc si cením toho, co Změna pro Kolín 
udělala pro děti a mládež. Prokouklo gymnázium a jeho okolí, 
zvětšil se počet míst ve školách i školkách, přibyla sportoviště 
a zlepšilo se i vybavení některých školních jídelen a kuchyní. Další 
zlepšení jsou na obzoru.

Na co se chci zaměřit: Aby dobře dopadly i nové plánované 
akce. Hledáme například možnost dalších parkovacích míst. 
Připravujeme i stavbu celého parkovacího domu.

Mgr. MICHAEL KAŠPAR
39 let, starosta Kolína

Co mě těší: Radost mám ze všeho, co se nám podařilo 
dosáhnout. Ale nejvíc mě těší skutečnosti, bez kterých by se to 
všechno nestalo. Změna pro Kolín zůstává týmem lidí, kteří si 
takzvaně sedli. Nerozdělují je osobní ambice, mají je společné. 
Chtějí přispět k rozvoji města a nezaměňují správu věcí veřejných 
za křivolaké cestičky k osobnímu prospěchu. 

Co mě těší neméně – s kvalitní prací a nasazením pro dobrou 
věc se potkávám téměř v celém úřadě. Když Změna přebírala po 
ODS vedení radnice, byl tam neskutečný nepořádek. Někomu 
se špatné hospodaření hodilo, ale další problémy způsobovala i 
nedůslednost a nesystematičnost. Počínaje neprůkazným účetnic-
tvím, kde chyběly faktury, a konče špatnou evidencí majetku. 
Když se při kontrole v jeho soupisu například nenašel celý prodaný 
dům, vzpomínali jsme na Cimrmana, ale do smíchu nám tehdy 
nebylo. A na úředníky jsme se dívali podobným pohledem, jako 
na jejich tehdejší pány. Jenže to byl velký omyl. 

Když jsme do hospodaření úřadu zavedli pořádek a rozloučili se 
s několika jedinci, kteří mysleli víc na sebe než na město, ukázalo 
se, že práce, která má smysl, lidi motivuje. Kdyby mi někdo 
předtím říkal, že se na mě budou někteří úředníci obracet, někdy 
i dlouho po pracovní době, s tím, že sami iniciativně našli nějaké 
řešení, nebo fi nišují s něčím, co mám odsouhlasit, nevěřil bych. 
A dnes mohu říct, že je to zkušenost, která není žádnou výjimkou.

MICHAL NAJBRT
47 let, místostarosta Kolína

Co mě těší: Patří to k mé agendě a mám radost, že se v Kolíně 
péče o seniory neomezuje na provoz pečovatelské služby a domova 
důchodců. Funguje klub pro seniory, probíhají kurzy a sociální 
poradenství k opatrovnictví. Zájem je o Univerzitu třetího věku, 
akce v knihovně i zájezdy, ať už pořádané samostatně nebo ve 
spolupráci s Městskou policií, Svazem tělesně postižených či 
dalšími organizacemi.

Na co se chci zaměřit: V sociální péči je stále co zlepšovat a totéž 
platí o službách města pro všechny obyvatele. Když dostaneme 
důvěru, zlepší se, a ještě jich přibude.

Na co se chci zaměřit: Plány pro další čtyři roky najdou zájemci 
uvnitř téhle brožury. Pro mě bude zásadní, aby i nadále platilo, 
co jsem uvedl výše. Vloni byla Kolínská radnice vyhodnocena 
jako nejpřívětivější úřad v republice. A nebylo to první ocenění, 
které dostala. Pokud ve volbách uspějeme, chci podle svých sil 
a možností přispět k tomu, aby nebylo ani poslední. 


