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Mgr. Ing.
JAN POSPÍŠIL,
MBA

Mgr.
BOHUMIL
HERČÍK

MUDr.
HANA
ZINKOVÁ

Bc.
PETR
KŘEMEN

JUDr.
TOMÁŠ
NAJMAN

51 let
místostarosta
města, člen TOP 09

53 let
ředitel ZŠ
a zastupitel města, člen TOP 09

43 let
praktická lékařka
bez politické příslušnosti

25 let
kronikář města
Kolína a průvodce, člen TOP 09

56 let
advokát
bez politické příslušnosti

Narodil jsem se v Kolíně a je mi 51 let. Jsem
ženatý, mám dvě děti a dvě vnoučata. Mezi
mé záliby patří poznávání nových kultur, zejména těch afrických, a jízda na kole po okolí
je mojí další oblíbenou aktivitou. V současnosti působím jako místostarosta města Kolína. V této funkci se mi podařilo zlepšit finanční situaci zadluženého města, realizovat
řadu investičních záměrů a projektů, rozšířit
kapacity mateřských škol, přilákat do města
nové investory či rozšířit spolupráci se zahraničními partnerskými městy. Jako zastupitel
bych chtěl nadále pokračovat v prosazování
úspory veřejných prostředků a zodpovědnosti za důstojnou budoucnost našich kolínských
občanů.

Pracuji jako ředitel Základní školy Kolín
v Lipanské ulici. Jsem ženatý a mám tři děti.
Mým velkým koníčkem je lední hokej, dále
pak starožitnosti, staré mince a bankovky.
V minulém volebním období jsem pracoval
v městském zastupitelstvu a v této práci,
hlavně v oblasti školství a sportu, bych chtěl
dále pokračovat.

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promovala jsem
v roce 1995 a nyní provozuji soukromou ordinaci pro dospělé. Jako dlouholetá obvodní
lékařka přicházím každodenně do kontaktu
s kolínskými občany. Svěřují se mi se svými
starostmi i přáními, a tak vím, co potřebují.
Proto jsem se také rozhodla kandidovat,
abych jim s jejich starostmi mohla pomáhat
i jinde, než jen v ordinaci.

Jsem studentem oboru Politologie na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, snažím se starat o příjemné strávení Vaší dovolené
jako průvodce kolínské cestovní kanceláře a už
třetím rokem zaznamenávám život v Kolíně jako
kronikář města, což je velmi zajímavá, ale
mnohdy až mravenčí práce. Miluji kolo a jako
cyklistický nadšenec se snažím pracovat na
zlepšení podmínek pro cyklisty nejen v rámci
dopravní komise, což se vybudováním cykloodpočívadla na Zálabí či schválenou dotací na cyklostezku ve Veltrubské ulici, doufám, daří. Ve
své práci pro Kolín bych chtěl pokračovat i nadále, a to jak v oblasti cyklistické dopravy, tak
i v oblasti kultury a cestovního ruchu, ke kterému mám i vzhledem ke svému povolání blízko.

Od narození žiji a působím v Kolíně. Zde
také již po dobu 25 let pracuji jako advokát
ve své kanceláři. V minulosti jsem se již
účastnil veřejného života ve volených orgánech města Kolína. Dobrých znalostí kolínských poměrů a zkušeností získaných
v právní profesi bych chtěl využít při práci
v městském zastupitelstvu, případně v některé z komisí zřízených městskou radou.
Jako dlouhodobý obyvatel města vnímám
v posledních letech v našem městě nárůst
negativních společenských jevů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti, a chtěl bych
se proto jako městský zastupitel zasadit
o opatření vedoucí ke zlepšení situace v této
oblasti.
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Mgr.
PAVEL
KÁRNÍK

Mgr.
ONDŘEJ
VOKÁL

KATEŘINA
ŠAFRÁNKOVÁ

Mgr.
MICHAL
DUBNICKÝ

JIŘÍ
DUŠEK

54 let
ředitel městské
knihovny, člen TOP 09

25 let
právník a skautský vůdce, bez pol. příslušnosti

25 let
atletka a olympijská reprezentantka, bez pol. přísl.

54 let
ředitel ZUŠ
a výtvarník, bez pol. příslušnosti

37 let
mistr
v automobilce, člen TOP 09

Jsem rodákem z Kolína, kde naše rodina žije
již po mnoho generací. Celý svůj profesní
život jsem zasvětil knihám, již 40 let jejich
pomocí kultivuji sebe i své okolí. V Kolíně
jsem členem Kulturní komise a předsedou
Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města. Mám na starosti i Městské informační centrum. Nejsem člověk střetů
a konfliktů, dokáži pro dobrou věc sjednotit
nejen politické soupeře.
Společně dokážeme pro Kolín udělat víc,
než si myslíte!

Absolvoval jsem kolínské gymnázium a následně Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako právník jsem nyní i zaměstnán. Od
dětství se aktivně věnuji skautingu, v současnosti působím jako vůdce 1. skautského střediska Kolín. Zbývající čas vyplňuji cestováním, sportem a kulturou. V případě zvolení
se zaměřím na to, čemu rozumím, tedy na
volnočasové aktivity pro děti a mládež a také
kulturní a sportovní vyžití obyvatel města.
V neposlední řadě bych rád pomohl Kolínu
svými profesními znalostmi a zkušenostmi.

Jsem studentka Univerzity Hradec Králové,
obor učitelství pro mateřské školy. Je to obor,
kterého se držím od střední školy a který mám
moc ráda. Atletiku dělám deset let a pořád se
tím bavím. Byla jsem na ME a MS juniorů,
kde jsem byla druhá. Pak také na ME do 22 let
druhá a účastnila jsem se OH v Londýně, což
byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Na letošním ME v Curychu jsem se probojovala do
nejlepší desítky a skončila devátá. Bavila by
mě spousta věcí, ale díky tréninkům moc času
nezbývá. Když ano, tak vyrazím na kolo, do
bazénu nebo kamkoliv, kde se něco děje a kde
můžu něco dělat. Proto jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva Kolína, abych toho
pro město a sport mohla dělat co nejvíc!

Narodil jsem se v roce 1960 ve Zlíně. Jsem
ženatý a s manželkou Janou máme dvě dospělé dcery. Od roku 1992 žiji v Kolíně. Studoval jsem na gymnáziu v Otrokovicích a na
Pedagogické fakultě Univerzity T. G. Masaryka v Brně, obor učitelství. V současné době
pracuji jako ředitel Základní umělecké školy
Fr. Kmocha v Kolíně. Nejvíce volného času
věnuji výtvarné tvorbě. Své práce jsem prezentoval na několika výstavách v České republice a v Rakousku. Rekreačně se věnuji také
sportu. Jsem pravicovým voličem. Na celostátní i lokální úrovni je mi nejbližší politika
TOP 09. Proto jsem se rozhodl podpořit její
kolínskou kandidátku v letošních komunálních volbách jako nezávislý.

Je mi 37 let, jsem ženatý a mám jedno dítě,
holčičku 1,5 roku. Pracuji v TPCA jako mistr na lisovně, kde odpovídám za výrobu dílů
pro TPCA a externí dodavatele.
Mezi mé koníčky patří v první řadě rodina,
dále pak chalupaření, plavání, výlety, divadlo,
kino, aj. Kandidovat jsem se rozhodl proto, že
chci pomoci řešit každodenní starosti v našem krásném městě.
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PETR
HEJCMAN

Bc.
ONDŘEJ
CIKÁN

Ing.
ONDŘEJ
FRANC

BC.
JAN
KREJČÍ

51 let
profesionální
fotograf, bez politické příslušnosti

25 let,
rozhlasový
moderátor, bez pol. příslušnosti

38 let
jednatel elektrotechnické firmy, bez pol. příslušnosti

22 let
student VŠE
člen TOP 09

Narodil jsem se roku 1963 v Kolíně, kde žiji
a pracuji jako fotograf a kameraman. Vystudoval jsem Střední školu obchodní v Kolíně
a Školu audiovizuální tvorby Hradec Králové.
Absolvoval jsem další studia k prohlubování
odborné kvalifikace v mém oboru. Účastním se
celostátních i mezinárodních soutěží. Jsem držitelem řady ocenění za fotografii i film. Svými
fotografiemi přispívám do knih, tiskovin a propagačních materiálů města Kolína, Regionálního muzea Kolín a Římskokatolické farnosti Kolín. Některé z mých snímků jsou již uchovány
v Národním muzeu fotografie. Svou tvorbou
jsem se zasloužil o propagaci města Kolína
i v zahraničí. Mám dvě dcery a mezi mé další
záliby patří také cestování a motoveteránství.

Jsem OSVČ, v současné době pracuji jako
rozhlasový moderátor, moderátor společenských akcí a plesů a v rodném Kolíně jsem
měl dokonce možnost s přáteli v roce 2012
pořádat multižánrový festival s názvem
MANUfest.
Na univerzitě v Hradci Králové jsem úspěšně absolvoval obor Jazyková a literární kultura.
„TOPku“ jsem se rozhodl podpořit svou
kandidaturou především proto, že není populistickou stranou, nebojí se pojmenovat
nepříjemné problémy a neslibuje, co nemůže splnit.
Toto upřímné jednání založené na tradicích
a odpovědnosti je mi blízké.

Narodil jsem se 7. května 1976 v Kolíně, kde
jsem absolvoval základní vzdělání a gymnázium. Poté jsem vystudoval Vysokou školu
ekonomickou v Praze a rok jsem studoval
také v zahraničí. V Kolíně bydlím celý život,
podnikám zde, a i proto se snažím aktivně
zapojovat do dění ve městě. V letech 20082013 jsem se jako prezident klubu podílel na
konsolidaci kolínského hokeje. Před čtyřmi
lety jsme se s rodinou přestěhovali do městské části Štítary a aktivně zde působím ve fotbalovém klubu Štítarský SK.

Jsem studentem Vysoké školy ekonomické
v Praze, kde studuji obor Evropská integrace. Momentálně pracuji jako překladatel
a v budoucnu bych se chtěl zabývat sbližováním regionů v rámci Evropské unie. Do
TOP 09 mě přivedla touha podpořit proevropské směřování České republiky a také
finanční zodpovědnost, kterou se TOP 09
snaží prosazovat v Kolíně i ve vyšších patrech politiky.
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11. MUDR. IVANA SOUKUPOVÁ
62 let, dětská alergoložka
bez politické příslušnosti

12. PETR HEJCMAN
51 let, profesionální fotograf
bez pol. příslušnosti

13. PHDR. JARMILA NAGLOVÁ
72 let, klinická psycholožka
členka TOP 09

14. BC. ONDŘEJ CIKÁN
25 let, rozhlasový moderátor
bez pol. příslušnosti

15. DAVID SIXTA
38 let, jednatel stavební firmy
člen TOP 09

16. ING. MILAN DUDÁŠ
49 let, prodejce zahradní techniky
bez pol. příslušnosti

17. KAREL SAJVERA
37 let, člen představenstva energ.
spol., člen TOP 09

18. ING. ONDŘEJ FRANC
38 let, jednatel elektrotechnické
firmy, bez pol. příslušnosti

19. BC. JAN KREJČÍ
22 let, student VŠE, člen TOP 09

20. MGR. MARTIN ŠMAHEL
48 let, ředitel ZŠ
bez politické příslušnosti

21. JOSEF KYSILKA
23 let, student, člen TOP 09

22. JIŘÍ KRAUS

VZDĚLÁNÍ A
KULTURA PATŘÍ
I DO SENÁTU
Pavel Kárník
www.pavelkarnik.cz

Přijďte 10. a 11. října
k volbám do Senátu

48 let, bezpečnostní operátor
a masér sportovců, člen TOP 09

23. ING. MARTIN RŮŽEK
43 let, manažer a ekonom,
člen TOP 09

24. PETR ZADÁK
52 let, restauratér a hoteliér
bez pol. příslušnosti

25. ALENA BELZOVÁ
41 let, prodavačka v samo-obsluze, bez pol. příslušnosti

26. IVANA HOLUBOVÁ
53 let, učitelka v MŠ,
bez pol. příslušnosti

27. KLÁRA BŘÍZOVÁ
22 let, studentka, členka TOP 09

www.top09.cz
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VZPOMÍNKA NA OLYMPIJSKÝ LONDÝN

Jsi první olympionička Kolína po
téměř 50 letech. Jaký je to pocit?
Připouštíš si to vůbec?
Já jsem to vůbec nevěděla, že to je po
takové době. Ale je fakt, že potom jsem
na to byla hrdá, že se to konečně povedlo. A to jsem byla málem už na té
předchozí. Po čtyřech letech tréninku,
takže to je něco neskutečného. A čím
dál je to od té olympiády, tím víc si
uvědomuju, jaký to je úspěch, a jsem na
to hrdá. Ze začátku jsem to tak nebrala,
ale teď jsem pyšná, že jsem to dokázala a jsem hrozně ráda.
Jak ses cítila po příjezdu do Londýna? Dolehla na Tebe olympijská
atmosféra?
Tam, když jsem přijela, tak mi to přišlo naprosto neskutečné. Já už jsem zažila univerziádu, což je po olympiádě
druhá největší soutěž. Už tam ta vesnice byla obrovská, paneláky, obrovská
jídelna… A teď když jsem přijela na
olympiádu, tak mi to přišlo ještě desetkrát větší, naprosto neskutečné. A právě ta atmosféra tam byla úžasná. Tam
bylo neustále tisíce lidí, pořád někoho

zastavovali, fotili se s ním, před branami do té vesnice stálo strašně moc lidí
a pokukovali, kdo vychází a kdo tam
přichází, pořád koukali, kdo tam kde je,
takže to byl neskutečný zážitek.
Tak ted´ k samotnému závodu. Připouštěla sis tíhu okamžiku, nebo sis
závod spíš užívala?
To jsem si užívala no. Atmosféra tam
byla super. Už od příjezdu. Já jsem od
začátku říkala, že olympiádu se budu
snažit si užít a že už to, že tam jsem, je
úspěch a v té kvalitě holek, které tam
byly, se ode mě nic nečeká. A když
jsem pak přišla na ten stadion, kde bylo
to množství lidí, tak jsem nervózní pak
byla, to k tomu patří, ale ne tak, abych
se klepala a hodila to třikrát do klece.
Fakt jsem si to užívala, že jsem se podívala na ty lidi a nebylo to tak, že bych
se bála, ale opravdu jsem si to užívala,
to asi ještě nikdy nebylo, že bych si závod takhle užila.
Člověk asi musí být maximálně soustředěný, co se ti honilo hlavou během závodu?
Než tam jdu, tak vždycky na něco myslím. Co mám udělat
apod., ale to právě
nemá cenu. Člověk
v tu chvíli, kdy to jde
dělat, už by neměl
myslet vůbec na nic,
protože by to mělo
být úplně automatické ta technika. A já
jsem si pořád říkala,
že to musím včas zašlápnout, musím to
udělat rychle, musím
tohle, musím tamto…
A pak jsem přišla do
toho kruhu a řekla si,
že to prostě nějak
udělám. A začala
jsem tu první otočku
tak nějak rozumně,
a pak už si právě
vždycky, což je docela zajímavé, protože
jsme se o tom bavili
s trenérem, ty otočky
počítám a říkám si
„jedna dva tři čtyři“
a pak to teprve odhodím. Ale jinak když

člověk myslí na nějakou techniku, tak to
pak spíš zkazí. Při tom závodě už to
musí být zcela automatické a je nejlepší
fakt nemyslet na nic.
Na finále to nakonec nestačilo, ale
i tak je to obrovský úspěch. Jak to
s odstupem hodnotíš ty?
Tam jsem si říkala, že to není dobré, že
je to neúspěch, třicátá první, to je umístění, o které nikdo nikdy nezavadí. Na
druhou stranu to bylo fakt dobré. Ale
jsou i lidi, co řeknou, že třicátá první nic
není a že to je naprostý propadák a úplně
to sjedou. Takže mě to na začátku štvalo
právě tím, že se mi to nepovedlo. A pak
s odstupem času si říkám, že vždycky,
když přede mnou ty holky byly na tom
olympijském závodě, jak Lenka Ledvinová v Pekingu, tak Lucka Vrbenská
v Aténách, tak obě hodily šedesát dva. Já
jsem na té olympiádě hodila šedesát
šest. Tím už jsem to zas teda aspoň
o něco posunula, tak to zas není takový
propadák, prostě mám smůlu na to, že ty
holky letos měly fazónu všechny
a všechny házely hrozně daleko.
Co byla první věc, kterou jsi po
závodě udělala?
Tam jsem se promotala tím stadionem
a šla jsem najít rodiče. Takže jsem přišla
k nim a pobrečela jsem si tam, protože
mě to v tu chvíli fakt štvalo. Pak jsme se
sebrali, šli jsme do vesnice, já jsem se
tam najedla, přinesla jsem jim taky nějaké jídlo…
Takže kromě atletiky jsi nenavštěvovala žádné jiné sporty?
To mě na druhou stranu docela mrzí,
ale já už jsem tam přijela docela pozdě.
Kdybych tam byla od začátku, tak bych
určitě chodila, protože tam byla spousta
času, ale já jsem přiletěla a bylo to tam
hrozně složité s lístky. Když jsem byla
na univerziádě, tak jsme mohli přijít,
ukázat akreditaci a šli jsme. A tady se
musely ty lístky objednávat. Takže já
jsem musela dojít tam do takového českého stánku, napsat se tam, že chci jít
na tohle a tohle tehdy a tehdy, a pak to
trvalo dva dny. Oni to zajistili, a pak
jsem se buď možná dostala, nebo možná
nedostala. Protože oni lístky sice objednali, ale když bych chtěla na finále tenisové čtyřhry, tak tam chtěl jít každý, oni
objednali osmdesát lístků a dostali pak
dva. A jak se potom budou vybírat ti
dva, co tam půjdou? Ani nevím, jak to
dopadlo (smích).
Londýnské publikum se celkově
zdálo být skvělé. Jak působili fanoušci na Tebe? Měla jsi mezi nimi i své
známé a kamarády?
Tam to bylo úžasné v tom, že ti lidi
v Anglii fakt fandili všem. Na všechny
závody bylo vyprodáno. Oni fandili ne-

stavce od kašny. U jednotlivých skulptur budou popisy, jejich historie, odkud
jsou, kdo je jejich autorem i z čeho jsou.
Většina jich pochází z tzv. Bangladéše,
kde byla léta u kameníka Ivana Erbena
uschována. Výstava se bude průběžně
doplňovat, materiálu i místa je dost.
"Šlo nám o to, aby se sochy a jejich
fragmenty soustředily v jednom prostoru. Podmínkou bylo, že na ně nesmí pršet ani svítit slunce. Proto bylo vybráno
místo pod radnicí, které tyto podmínky
splňuje. Je to průřez historií Kolína.
Myslím, že máme povinnost se o tyto
věci starat," popisuje 2. zástupce kolínského starosty Jan Pospíšil.
Klíče od lapidária jsou k zapůjčení na
podatelně Městského úřadu Kolín na

Ptal se Petr Křemen,
kronikář města Kolína
a kandidát č. 4 do zastupitelstva města

ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH DOTACÍ SE KOLÍNU DAŘÍ
Město Kolín zahájilo zateplování budov spolu s výměnou oken již předloni.
Jako první přišla na řadu základní škola
na největším kolínském sídlišti v Masarykově ulici a Mateřská škola v Bezručově ulici. Pokračovalo se i v roce 2013,
kdy se začala zateplovat Základní škola
v Bezručově ulici a Mateřská škola
v Masarykově ulici. Letos se rozjelo zateplování dalších dvou objektů v majetku města - domova důchodců a společenského domu. "Je to takový dar Městskému společenskému domu k 40.
výročí otevření," uvedl Jan Pospíšil.
Celkem se do zateplení školských zařízení, domova důchodců a společenského
domu proinvestuje 107 milionů korun,
z toho Ministerstvo životního prostředí
přispělo dotací průměrně 70 procenty.
Příspěvkové organizace by měly ušetřit
až 40 procent za spotřebu energií a tudíž
zlepšit jejich finanční stav.

KOLÍN ŠETŘÍ
NA SVÝCH DLUZÍCH
Rada města Kolína na své 152. schůzi
dne 11.08.2014 doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek k úvěrové
smlouvě mezi městem Kolín a konsorciem bank KB a.s. a ČS a.s. Jedná se
o úvěrovou smlouvu z roku 2004 na celkem 411,5 mil. Kč. Úvěr byl poskytnut
na výstavbu bytů pro zaměstnance
TPCA v lokalitě Kasárna a Vodárna,
kdy čerpání úvěru probíhalo v letech
2005-2006. Schválením a uzavřením tohoto dodatku dojde od 25.09. tohoto
roku ke snížení roční úrokové sazby
z 4,915 % na 1,65 %. Tento úrok se již
do splacení úvěru v roce 2024 nezmění.
Jde o další podstatnou úsporu v rámci
rozpočtu města, která v letošním roce
bude činit 1,98 mil. Kč, v roce 2015
7,23 mil. Kč a celkem za celou dobu
splácení 43,61 mil. Kč. Měsíčně se
splácí 1,714 mil. Kč a k dnešnímu dni
zbývá doplatit 241,371 mil. Kč.

MĚSTO KOLÍN ZÍSKALO DOTACI

KOLÍN SE O SVÉ SVATÉ UMÍ POSTARAT
Slavnostní otevření kolínského lapidária pod radnicí proběhlo v pondělí 25.
srpna v 17 hodin. Pro široké masy bylo
poprvé přístupné následující den. Výběr
místa, kde jsou podle Wikipedie shromážděny a vystavovány kamenné předměty jako sochy, náhrobky, sarkofágy,
pomníky, kašny, kříže, milníky, kamenné části nebo články staveb apod., byl
inspirován výstavou známého místního
výtvarníka Pavla Rajdla v předloňském
roce. Stvořil je akademický sochař Josef Pospíšil z Kutné Hory, který zvítězil
ve výběrovém řízení.
Pro začátek skrývá 13 exponátů. Pocházejí z morového sloupu, jenž kdysi
stávaly na Karlově náměstí nebo u chrámu sv. Bartoloměje. Nechybějí 4 pod-

jenom těm svým, ale i těm, kterým se
zas až tolik nedařilo. Třeba když jsem
závodila já, tak závodily holky na osm
set metrů, měly rozběhy, a byla tam nějaká Katařanka, která byla poprvé na
olympiádě. Byla zahalená, jenom oči ji
koukaly, no a běžela jasně poslední. Ale
všichni jí tleskali, a když už všechny doběhly do cíle a ona měla ještě půl kola
do cíle, tak všichni, celý ten stadion jí
tleskal. Nebo pak když měl někdo narozeniny, tak celý ten stadion zpíval tomu
člověku k narozeninám. A my jsme se
pak bavili se spoustou lidí, že chtějí udělat olympiádu tady v České republice,
ale tady by se tohle asi nestalo a ani tolik lidí by nepřišlo, kdežto tam se o to
prali.
A co jsi dělala po příjezdu domů?
Přijela jsem doslova úplně nechcípaná,
protože jsem byla na zakončovacím ceremoniálu, kde jsme museli jít taky v nějakém úboru, který oni nám předepsali.
Vyšli jsme a stáli jsme tam tři, čtyři hodiny. To člověka začnou za chvíli bolet
záda, takže jsme si tam sedli na zem.
Zem byla úplně vlhká, foukalo tam, takže já se druhý den ráno před odjezdem
vzbudila a myslela jsem, že ani nepolknu, jak mě bolelo v krku. Přijela jsem
domů a hned druhý den jsem měla jet na
soustředění do Litomyšle. Tak jsem tam
přijela až další den po obědě, ale spalo
se tam v chatkách, kde byla hrozná
zima, a trenér mi řekl, abych jela radši
domů. Takže hned jak jsem přiletěla,
jsem jela na soustředění, ze kterého jsem
se hned vrátila. Tudíž jsem skoro netrénovala a za pár dnů měly být závody,
kam jsem měla jet. A i když se mi tam
vůbec nechtělo, tak jsem tam nakonec
jela, hodila a vyhrála.
Kolínská atletika je na tom ted´ celkově dost dobře…
Já jsem hrozně ráda, že to tak je.
Když přišel nový stadion, tak jsem
ráda, že je vidět, že se tam něco děje.
Tam se udělala perfektní parta, když
jsem tam přišla, a proto jsem tam
vždycky chodila ráda. A musím to zaťukat, teď se objevili kluci, kteří zase
začali chodit. Teď například chodí kluk,
Matěj Svoboda, je v prváku na střední
a hází hrozně dobře diskem. A to hází
jenom krátce, teprve asi rok. A jsem
ráda, že aspoň někdo se tam někde objeví a něco dokáže.
Díky moc za rozhovor a za TOPku
Ti slibujeme, že Tě na Tvoje poslední závody letošní sezóny, Mistrovství ČR družstev na kolínském
atletickém stadionu, přijdeme podpořit!

VÍCE NEŽ 6 MILIONŮ KORUN NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZKY
Regionální operační program Střední Čechy poskytl na projekt
dotaci v plné výši 85% z plánovaných způsobilých výdajů. Celkové plánované výdaje na vybudování cyklostezky jsou téměř
9 milionů, z toho cca 6,4 milionu zaplatí ROP.

Karlově náměstí nebo v Městském informačním centru Kolín v ulici Na
Hradbách, jenž také zajistí průvodcovskou službu. Lapidárium je otevřeno pouze v provozní době obou institucí, zato
po celý týden, včetně soboty a neděle.
Lapidárium ještě není v ideálním stavu, je například nutné doplnit osvětlení
a opravit vstupní dveře. To už však otevření nebránilo.

Plánovaná cyklostezka ve Veltrubské,
Okružní a Křičkově ulici spojí již existující cyklostezku z Hradišťka s lávkou pro pěší a cyklisty přes Labe
a Labskou cyklostezkou vedoucí kolem řeky, čímž dojde k významnému
propojení sítě cyklistických stezek
a tras v Kolíně. Osobně mám obrovskou radost, že se tento můj návrh uchytil a dokonce získal dotaci v plné výši
a že náš pan místostarosta za TOP 09
Jan Pospíšil ho podpořil a našel v rozpočtu města prostředky na spoluúčast.

Po letech určitého půstu bude toto nejvýznamnější investice do cyklistické
infrastruktury poslední doby. Pokud
vše půjde, jak má, mohla by nám cyklostezka začít sloužit v průběhu příštího roku. Mým velkým přáním do
budoucna krom jiného je, aby se stejně
tak úspěšně podařil dotáhnout do konce proces oslovení vlastníků pozemků
a příprava prodloužení pravobřežní cyklostezky podél Labe, které už ode mě
má Odbor regionálního rozvoje několik měsíců na stole.
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Kolínská atletka a olympionička Kateřina Šafránková, která je zároveň i naši kandidátkou č. 8 do zastupitelstva města, se více než úspěšně zúčastnila také nedávného atletického mistrovství Evropy v Curychu. Svoje volební heslo „Budu Vás dobře reprezentovat“ naplnila
beze zbytku, když si ze Švýcarska přivezla v podobě 9. místa svůj zatím nejlepší výsledek v kariéře. Největší zážitek však má tato mladá
atletka z olympijských her v Londýně, jichž se jako jediná kolínská reprezentantka po více než padesáti letech předloni zúčastnila. A jak na
své olympijské působení Katka vzpomíná?

AKTUALITY

