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V srpnu bude v Kolíně zprovozněno sedm podzemních kontejnerů
Během příštího roku by mohla přibýt další stání
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Milí občané města Kolína,
ve svých úvodnících se snažím informovat o
dění v našem městě a zároveň postihnout momenty, kdy se Kolín stává zajímavým, jedinečným. Dovolte mi vyzdvihnout událost, jež není
v režii města, jeho úředníků či volených orgánů.
Její název je sám o sobě hodnotou – Otevřená
ulice. Akce, která každou prázdninovou středu
přivede život do středu města, do Brandlovy
ulice, na kouzelné prostranství před chrám svatého Bartoloměje. Hudba, produkty místních
podnikatelů, spontánní bazar oblečení s charitativním záměrem, tematické výstavy fotografií, otevřený kostel či zvonice… Dobré víno, kolínské pivo, kvalitní čaj, spousta slaných i sladkých laskomin. Ale především – setkávání. Hlasy, slova, lidská blízkost. Živá komunikace bez
moderní techniky. Sousedé, přátelé, návštěvníci města, družné rozhovory, nejrůznější témata.
Hovoří spolu lidé s rozdílnými názory, pohledy
na svět, sedí vedle sebe, usmívají se. Snad nikdy jsem si neuvědomil tak intenzivně pravdivost rčení „v jednoduchosti je krása“. Prostě jen
výzva lidem, aby se přišli bavit, povídat si, prohlížet či poslouchat… Zásadní hodnotou celého
projektu je to, že vznikl mezi lidmi, přirozeně a
je otevřený každému, každé kreativní duši. Tato
skvělá občanská aktivita je neuvěřitelně dobrým znamením, pozitivní zprávou v záplavě nedobrých zvěstí současnosti. Protože vlastně nevím, kdo původně s myšlenkou Otevřené ulice
přišel, budu jmenovat všechny, o nichž je známo, že za organizací a dramaturgií stojí: Hana
Morová, Filip Šádek, Tomáš Tesař, Josef Čáslava, Jaromír Novotný… Vám i všem dalším, kteří
otevřeli letní kolínskou ulici, patří tisíceré díky!
Z pohledu dějepisáře si dovolím říct, že jste se
nesmazatelně zapsali do městské kroniky…
I z úřadu mohu přinést dobré zprávy o otevřenosti. Zavázali jsme se dostat Kolín na absolutní špičku v oblasti transparentnosti rozhodování. Od léta jsme začali zveřejňovat všechny uzavřené městské smlouvy. K tomu slouží
tzv. „rozklikávací“ rozpočet, kde se můžete podrobně seznámit, kam a v jakém množství putují městské peníze. Už ani nemluvím o Lepším
místu, kde můžete hlásit závady v městském
prostoru, aplikaci Kolín v mobilu nebo webu
Bezpečný Kolín, které poskytují penzum užitečných informací. Pořádáme veřejná slyšení a
nově i výjezdy Rady města. Už 14. 9. zamíříme
v plné sestavě za občany Sendražic…
Když si po sobě čtu předchozí řádky, napadá mě
jediné – Kolín se v letošním létě otevřel. Tak se
ho pokusme i na podzim nezavřít. Ať nám všem
vydrží dobrá nálada, mysl a duše bez nenávisti a předsudků…
Váš Vít Rakušan
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K 1. 9. vejde v platnost nový ceník MAD Kolín
Přináší snížení věkové hranice pro cestování zdarma od 75 let
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I letos využívají školská a předškolská zařízení prázdnin na modernizaci
Přehled již dokončených akcí přináší fotogalerie
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Novinkou letošního léta je projekt Otevřená ulice
Rozhovor o sousedském potkávání se spoluzakladateli H. Morovou a F. Šádkem
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V červnu byly předány výsledky inventarizace stromů v Kolíně
Portál Stromy pod kontrolou eviduje 10 183 stromů ve vlastnictví města Kolína
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Ve dnech 3.-4. 9. se v Kolíně uskuteční tradiční festival neverbálního divadla
Bohatý program Gasparády nabídne mj. vzdušnou akrobacii i představení pro děti
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Kolínské památky se otevřou ve dnech 5.-13. 9.
Dny Evropského dědictví představí řadu jindy nepřístupných památek
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Kolínskou atletiku letos čekají oslavy 115 let existence
Slavit mohou i atletičtí svěřenci, kteří mají našlápnuto k historickým výsledkům

Regenerace sídlišť v Kolíně pokračuje
Již v září začne v Kolíně obnova další části panelového sídliště. Městu Kolín se opět podařilo získat dotaci Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, díky které bude možné upravit část prostoru na sídlišti v ulicích Rimavské Soboty a
Funkeho. Projekt mimo jiné počítá s opravou
části poškozených chodníků. Na místě vyšlapaných pěšinek vzniknou mlatové cesty. Na
volné plochy bude umístěno pět herních prvků: workoutová sestava pro děti i dospělé,

adrenalinová lanová dráha pro děti, lezecká
stěna a překážková dráha. Majitelé psů se dočkají vlastní „zóny“ v podobě travnaté plochy.
Na plochy budou dosázeny nové dřeviny a stávající stromy ošetřeny. Z úprav by se obyvatelé
sídliště měli těšit už koncem tohoto roku, kdy
budou práce dokončeny. Předpokládaná cena
díla je cca 7 milionů korun, z toho přibližně 4
miliony budou uhrazeny z dotace a zbývající
částka z městského rozpočtu

