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Jeden den s … Vítem Rakušanem, 
starostou města Kolína.

 Vít Rakušan (37 let) je 
starostou v Kolíně od roku 2010. 
Jeho životní postoje charakterizuje 
přiměřenost, důslednost, raciona-
lita, otevřenost změnám a strach 
z extrémů. Je ženatý a má dceru.

DopoleDne Ve znamení poRaD
Ranní a dopolední program ko-
línského starosty se nesl v duchu 
porad. Od osmi do devíti hodin to 
byly diskuze s místostarosty, v de-
vět hodin začíná porada vedoucích 
odborů. Dvacetičlenný tým v čele 
se starostou řeší aktuální operativu, 
začíná se nejdůležitějšími udá-
lostmi. Mezi ně patří rekonstrukce 
autobusového terminálu v hodnotě 
kolem 50 milionů korun a rozsáhlá 
oprava areálu chrámu svatého Bar-
toloměje. Projednává se především 
finanční zajištění a časový harmo-
nogram prací.

Starosta dále informuje o tom, 
že v Kolíně byl za poslední rok za-
znamenán rekordní pokles krimina-
lity, a to o 50 %. Tato skutečnost by 
měla být podle jeho slov dostatečně 
mediálně komunikována. Dále je 
na programu jednání rekonstrukce 
silnic a změna firmy, která zajišťuje 
úklid v prostorách městského úřa-
du. Starosta také informuje o plá-
novaném ukončení provozu místní 
herny, podává informaci o provozu 
centrálního dětského hřiště a efekti-
vitě jeho využití.

Poté dostávají slovo vedoucí 
jednotlivých odborů. Od nich se 
dozvídáme například to, že si lidé 
stěžují na úbytek ranních vlako-
vých spojů do Prahy společnosti 
Leo Expres. Prezentovány jsou 
aktuality z péče o zeleň, poté se 
řeší personální záležitosti, vypsaná 
výběrová řízení a oblast školení 
pracovníků. Během porady zaznělo, 
že město registruje kolem 5 000 
nezaměstnaných, přesto se některé 
volné pracovní pozice naplňují 
velmi obtížně. Dalším personál-
ním nešvarem je, že lidé se často 
hlásí do výběrových řízení, aniž by 
respektovali dané podmínky. Často 
rovněž ignorují náležitosti přihláš-
ky. Například ve výběrovém řízení 
na obsazení pozice vedoucího Od-
boru kultury a sportu se nepodařilo 
vybrat žádného kandidáta.

Tajemnice Městského úřadu 
Kolín Dagmar Soukupová poté 
hovoří o záludnostech nového 
systému e-jednání a žádá přítomné 
o trpělivost při jeho používání. 
Závěrem byli účastnící porady 
pozváni na vernisáž výstavy „Po-
klona mistrovi“, která je věnována 

rodákovi města Kolína – význam-
nému českému fotografovi Josefu 
Sudkovi.

maRKeting a pRopagace 
aKtuálně
Na desátou hodinu jsou objednáni 
na schůzku se starostou zástupci 
Českého rozhlasu. Poté následuje 
delší pracovní rozhovor s vedoucí 
marketingu a propagace Gabrie-
lou Malou. Na programu jedná-
ní je zvážení partnerství města 
a umístění jeho loga na vybraných 
akcích a propagačních materiálech. 
Projednává se i plánovaný příjezd 
kamionu s názvem „Prima jede 
za vámi“. Zpravodajský kamion 
televize Prima objíždí česká města, 
z nichž živě odvysílá svou hlavní 
zpravodajskou relaci – Zprávy FTV 
Prima. Kromě živého vysílání zpráv 
se mohou lidé v různých městech 
setkat s účinkujícími z televizní 
obrazovky nebo se pobavit na 
sobotním odpoledním doprovod-
ném programu. K tomu je zapotřebí 
zajistit zábor prostoru, informovat 
městskou policii a zajistit propagaci 
směrem k občanům.

Za tímto stolem v kanceláři městského úřadu pracuje Vít Rakušan již šestým rokem

Koordinace marketingových projektů s vedoucí odboru 
marketingu a propagace Gabrielou Malou
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S vedoucí marketingu a propa-
gace hovoří starosta i o elektronické 
prezentaci Kolína. Mezi obyvateli 
je oblíbená a velmi dobře funguje 
mobilní aplikace Kolín v mobilu, 
kde se dá vyhledat mnoho užiteč-
ných informací. Patří k nim aktuální 
přehled kulturních, sportovních 
a společenských akcí pořádaných 
ve městě, novinky a nejdůležitější 
aktuality z městského úřadu, jízdní 
řády MHD a průběh jednotlivých 
linek, přehled parkovišť a parkova-
cích zón, popis a kontaktní údaje 
městského úřadu (vedení města, 
jednotlivé odbory a další organi-
zace), encyklopedie Kolína pro 
občany i návštěvníky nebo infor-
mace o poskytovaných službách 
(umístění sběrných dvorů, separace 
odpadu, sportoviště, kino, galerie). 
Prostřednictvím aplikace je možné 
fotit a odpovědným osobám zasílat 
ukázky závad a nedostatků ve městě 
a jsou zde samozřejmě také důležité 
SOS kontakty (záchranná služba, 
policie, hasiči, městská policie, 
nemocnice, havárie plynu, vody).

Další část porady patří pláno-
vanému Dni záchranářů. Jedná 
se o tom, zda na tuto akci přijede 
Hudba Hradní stráže a Policie ČR. 
Gabriela Malá starostu rovněž in-
formuje, že na Světový den autismu 
bude místní vodárna nasvícená 
modrým světlem. Světla na nejvý-
znamnějších městských památkách 
naopak zhasnou na Den Země.

V rámci pracovní schůzky se 
ještě aktualizuje tzv. výzva 33, která 
se týká oblasti vzdělávání a tvorby 
strategických dokumentů. V Kolíně 
se konkrétně jedná o plánované 
vytvoření strategické marketingové 
koncepce města.

Před obědem se starosta ještě 
účastní krátké porady se svou asis-
tentkou a tiskovou mluvčí v jedné 
osobě Ivou Blümelovou. Společně 
dolaďují systém e-jednání.

po oběDě tRžní řáD a šKolKy
Odpolední jednání otevírá diskuze 
starosty, právního zástupce města 
Kolína a zástupců Odboru regio-
nálního rozvoje, oddělení správy 
majetku města s vedoucím oddě-
lení hygieny Krajské veterinární 
správy pro Středočeský kraj Ottou 
Vraným. Projednává se zejména 
takzvaný tržní řád města Kolína, 

což je soubor předpisů a ustanove-
ní, kterými se musí řídit subjekty 
nabízející zboží na městských 
tržištích. Jedná se však pouze 
o trhy, které pořádá město. V Kolí-
ně jsou i tržiště provozovaná jinými 
subjekty. Všechny zúčastněné 
strany se dohodly, že tržní řád bude 
nově doplněn o hygienicko-vete-
rinární doporučení pro prodejce. 
Toto doporučení bude, stejně jako 
všechny ostatní dokumenty týkající 
se tržního řádu, veřejně přístupné.

Po schůzce k tržnímu řádu se 
odebíráme do místního kulturního 
zařízení, kde probíhá krajské kolo 
celostátní soutěže mateřských škol 
Mateřinka. Město Kolín soutěž 
podpořilo a starosta je čestným a ví-
taným hostem. Celkem 13 dětských 
souborů soutěžilo v tanečních 
vystoupeních a scénkách, odměnou 

jim byly diplomy, látkové panenky 
a dlouhý potlesk. Při zpáteční cestě 
se zajímám o logo města Kolína, 
které vévodilo jevišti, ptám se, co je 
jeho symbolem a kdy vzniklo. Mezi 
neustálým zdravením Kolíňanů, 
které cestou potkáváme, mi starosta 
vypráví historii vzniku loga.

pRoč jsou V logotypu Kůly?
Dříve město pro propagaci a pre-
zentaci využívalo svůj heraldický 
znak. Avšak ukázalo se, že tradiční 
heraldický znak ve spleti nejrůz-
nějších log a značek zaniká a jeho 
umístění mezi nimi nepůsobilo 
důstojně. Proto se zastupitelé v roce 
2011 rozhodli vyhlásit veřejnou 
soutěž na vytvoření jednotného 
vizuálního stylu reprezentujícího 
město Kolín. Soutěže se zúčastnilo 
11 soutěžících, někteří předložili 

Kolín

K 1. 1. 2016 bylo v Kolíně evidováno 
31 238 obyvatel, z toho 1 400 
cizinců. Městský úřad zaměstnává 
celkem 212 lidí plus dalších zhruba 
80 lidí v dalších organizačních 
složkách, jako jsou například 
městská policie, útulek pro psy, 
správa veřejných pohřebišť, městské 
sociální a zdravotní služby, městská 
ubytovna nebo městské jesle.

Kůly v logu města Kolína symbolizují 
ochranu půdy před povodněmi.

Za tímto stolem v kanceláři městského úřadu pracuje Vít Rakušan již šestým rokem

Město Kolín podpořilo krajské kolo celostátní soutěže dětí z mateřských škol
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n místní rozvoj
dva návrhy, a celkem se tedy po-
suzovalo 19 návrhů. Všechny byly 
veřejně vystaveny.

Odborná komise vybrala jako 
nejzdařilejší logo a logotyp návrh 
kolínské společnosti Klucivespolek. 
A co že znamenají ty pruhy? Jsou 
to pomyslné kůly. Název Kolín pa-
trně pochází ze staročeského slova 
„koliti“, tj. „zatloukat kolíky, kůly“, 
a souvisí s polohou Starého Kolína 
v často zaplavované oblasti na 
soutoku Klejnárky a Labe. Pomocí 
dřevěných kůlů se zde zpevňovala 
půda. Později byla pro rozvíjející se 
trhovou osadu vybrána výhodnější 
poloha na vyvýšeném místě 7 km 
západním směrem. Nová osada 
a pozdější královské město si pone-
chalo jméno původní osady Kolín.

Pozdní odPoledne 
s fotografiemi
Kulturní odpoledne pokračuje 
vernisáží fotografií kolínského 
rodáka Josefa Sudka. U příležitosti 
120. výročí jeho narození se konala 
vernisáž krátkodobé výstavy (krát-

kodobá, 24 hodin trvající, je proto, 
aby vzácné fotografie nebyly příliš 
dlouho vystaveny světlu a vlhkos-
ti), kterou připravilo město Kolín 
a Regionální muzeum v Kolíně. Ze 
sbírek muzea byly zapůjčeny ori-
ginály Sudkových fotografií, které 
byly vystaveny v obřadní síni kolín-
ské radnice. Zahajovací řeč pronesl 
starosta, o životě a díle slavného 
fotografa pak ještě hovořila histo-
rička Regionálního muzea v Kolíně, 
Petra Hollerová. Zájem o výstavu 
byl veliký, k některým fotografiím 
se nebylo možné skrz dav protlačit.

Starosta ještě vysvětluje, že 
jednodenní trvání bylo podmínkou 
toho, aby se výstava v obřadní síni 
mohla vůbec uskutečnit. Fotografie 

jsou natolik cenné, že dlouhodobé 
vystavování v prostorách, které 
nejsou primárně výstavní, není 
vhodné. Fotografie vyžadují určité 
speciální podmínky, což obřadní síň 
nesplňuje.

Ve večerních hodinách starosta 
ještě dopisuje článek do místních 
novin o Kmochově Kolínu.

„Největší radost mi dělá fakt, že 
jsme ve volbách dostali 64 procent 
hlasů a že se daří o městě a jeho 
rozvoji pozitivně komunikovat 
s obyvateli. Na druhou stranu mi 
nejvíce vadí skutečnost, že mám 
velmi málo času na operativu, kte-
rou doháním po večerech,“ dodává 
závěrem Vít Rakušan. ●

Renáta Kiara Vargová

Starosta Vít Rakušan zahájil vernisáž fotografií kolínského rodáka Josefa Sudka

 Mateřská škola Kekec je umís-
těna v jedné z rezidenčních oblastí 
slovinského hlavního města Lublaň 
a vzhledem k narůstajícímu počtu 
obyvatel začala být kapacitně ne-
dostatečná. Proto byl městem najat 
ateliér Arhitektura Jure Kotnik, aby 
ke stávající budově vymyslel ade-

kvátní přístavbu. Tu situoval k jižní 
fasádě prefabrikované budovy 
z roku 1980.

Přístavba je postavena z prefab-
rikovaných dřevěných panelů a její 
výstavba trvala tři dny. Z pozemku 
ukousla 130 m2, které využila pro 
zřízení dvou nových tříd se záze-
mím.

zábava i zastínění
Hlavní myšlenka architektonického 
ztvárnění vyšla ze snahy vytvořit 
dětem takovou budovu, která by 
plnila jejich přání neustálých her 
a potřebu se vytrvale učit novým 
věcem. K těmto účelům tak slouží 
všechny tři venkovní fasády.

Vnější obálka budovy je for-
mována tmavým pevným rámem, 
do kterého jsou vetknuté vertikální 

dřevěné lamely. Ty mají jednu stra-
nu tvořenou přírodním dřevem, ze 
strany druhé jsou natřeny devíti růz-
nými pestrými barvami. Všechny 
lamely se otáčejí kolem svislé osy, 
nezávisle jedna na druhé. Děti tak 
mohou rychle vytvořit úplně jiný 
vzhled celé budovy. Navíc se při za-
jímavé hře učí poznávat barvy, tříbí 
svůj smysl pro estetiku a „pracují“ 
se dřevem. Lamely zároveň stíní 
velká okna.

dřevo je dominantní
Nábytkové uspořádání je variabilní. 
Světlo proudí do interiéru ze čtyř 
stran – třemi stěnami a střešními 
světlíky. Interiér je řešen jednoduše 
a čistě, v mnoha variacích se v něm 
opět objevuje dřevo. Je použito 
na všechny úložné skříně a boxy, 
podlahy i ostatní nábytek. ●

Dagmar Šimonová
(Připraveno ve spolupráci 
s časopisem Dřevostavby)

zajímavá zahraniční inspirace 
pro rekonstrukci mateřské školy.




