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1. Životopis kronikáře
2. Zápisy z roku 2014
a. Politický, veřejný a hospodářský život
i. leden
Automobilka TPCA představila nové modely, které se v Kolíně budou vyrábět
Kolínské hřbitovy od ledna spravuje Správa veřejných pohřebišť Kolín
Novým členem zastupitelstva se stal Vladimír Zeman
Novým šéfem kolínské policie se stal Jiří Fejfar
Oceněno šest nejhezčích dětských vánočních známek
Schránka s vánočními přáními otevřena
Také v Kolíně slavili pravoslavní Vánoce až 7. ledna
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014
Zemřela Hana Greenfieldová

ii. únor
Hejtman Středočeského kraje navštívil Kolín
Požár bývalé truhlárny
Vyšla básnická sbírka Jsou různá ticha

iii. březen
Cenu města Kolína za rok 2013 získal Miloš Kim Houdek
Městskému společenskému domu hrozil anonym bombou

U Masarykova mostu přistál vrtulník
V obchodním centru Futurum vysadily děti dva tisíce květin
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že se bude Kolín soudit s bývalým
místostarostou Pekárkem
Zemřel kolínský malíř a vynálezce Bohumil Bukovský st.
Ženevský autosalon představil trojčata z Kolína

iv. duben
Havárie vodovodu odstřihla polovinu Kolína od vody
Koncem dubna ukončila automobilka výrobu starých modelů
Na kolínské radnici se sešli příslušníci PTP
Také kolínští knihkupci prodávali knihy bez DPH
Výstava o životním prostředí

v. květen
Automobilka TPCA zahájila výrobu modelů nové generace
Benefiční večer pro Josefa
Cenu města Kolína převzal Miloš Kim Houdek
Den záchranářů
Historická bitva Kříž a kalich
Kolín zasáhl přívalový déšť
Komunisté opět oslavili Svátek práce
Městská rada rozhodla o podání žaloby na exmístostarostu Romana Pekárka

Právník Zvolský od svých nároků vůči městu nakonec ustoupil
Řepařská drážka zahájila další sezónu
Ultralight havaroval poblíž kolínského letiště
Volby do Evropského parlamentu úspěchem kolínských kandidátů neskončily

vi. červen
30. plaketová jízda
Kmochův Kolín
Kolín koupil bezdomovcům stravenky
Kolín se připojil k projektu Odpovědné zadávání veřejných zakázek
Město vyhlásilo architektonickou studentskou soutěž
Pracovna rabína Federa otevřena
Protialkoholní vyhláška se rozšířila i na další lokality
Stará pila Na Pustině opět hořela

vii. červenec
7. ročník TPCA Beat Festu
Jitřenka opět otevřela
Nový viceprezident v TPCA
V Kolíně proti sobě vyjely vlaky
Ve Futuru si lze vyměnit knížky

viii. srpen
Císařský den
Do komunálních voleb se v Kolíně přihlásilo osm subjektů
Do senátních voleb půjde na Kolínsku sedm kandidátů
Kolínské lapidárium slavnostně otevřeno
Příští Kmochův Kolín uspořádá samo město

ix. září
Česká bašta 2014
Pietní akt k uctění Václava Morávka
Po 125 letech byla znovu vydána kniha Dějiny královského města Kolína
nad Labem
Slavnostní otevření divadelního klubu Scapino
Veřejná diskuze o budoucnosti Kmochova ostrova

x. říjen
Boj o senát vyhrála Emilie Třísková
Den architektury
Komunální volby vyhrála Změna pro Kolín
Nová parní lokomotiva na kolínské řepařské drážce
V Kolíně shořel automobil
Věžní hodiny na kostele sv. Víta opět ukazují čas
Výstava Nápady pro Kolín

xi. listopad
Automobilka TPCA vyhlásila desátý ročník grantového programu Partnerství
pro Kolínsko
Besedy s praporčíkem Pavlem Stehlíkem
Do Kolína zavítali dva kardinálové
Připomenutí výročí sametové revoluce před kolínskou radnicí
Skončila výmalba kaplí v chrámu sv. Bartoloměje
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Ustavující jednání Zastupitelstva města Kolína zvolilo starostu,
místostarosty i Radu města

xii. prosinec
Českého ježíška podpořily stovky balónků
Kolín získal nové partnerské město
Kolíňáci darovali 851 kilogramů potravin
Miss Kolínska 2014
Motorkářská „Kolínská verbež“ na štědrodenní projížďce
Na zvonici chrámu sv. Bartoloměje byly vyzdviženy tři nové zvony
Ředitelem podnikatelského inkubátoru se stal Jan Pospíšil
Strom splněných přání v kolínském Futuru
Živý betlém

b. Rozvoj města (úprava, doprava, živ.
prostředí)
i. Leden
Město Kolín získalo prodejní stánky na autobusových zastávkách
Nový policejní tým se specializuje hlavně na menší krádeže

iv. Duben
Centrum města ozdobila nová mobilní zeleň
Kolín testoval elektrický midibus
Připravuje se rekonstrukce lávky na Kmochův ostrov
V Borkách byly otevřeny nové běžecké okruhy

v. Květen
Na Labi byla nově zřízena půjčovna šlapadel
Otevřeno nové parkoviště u nemocnice
Začaly opravy fasád bytových domů v ulici Na Hradbách

vi. Červen
Na webových stránkách města přibyl rozklikávací rozpočet
V Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry byl otevřen nový závod

vii. Červenec
Město Kolín propagují v Praze billboardy
Městský společenský dům se dočkal zateplení
Nová poradna pro oběti trestných činů

viii. Srpen
Arriva inovovala vozový park

ix. Září
Byla zahájena stavba podnikatelského inkubátoru
Modernizace kolínského zimního stadionu
Stezka Štítarským údolím byla prodloužena
Šachovnice v ulici Na Magistrále opravena

x. Říjen
V Kolíně byly instalovány schránky důvěry

xi. Listopad
Rekonstrukce kolínské vodárny začala

c. Školství a kultura
i. Leden
Do prvních tříd se zapsalo 500 dětí
Do roku 2014 s humorem podle Miroslava Bartáka v Městské knihovně
Kolín
Murray Goodsett vystavuje v Galerii v zahradě
Nová galerie v centru Kolína
Ples města Kolína
Vernisáž výstavy Jiřího Balcara v Galerii města Kolína
Zahájení výstavy Nálety na Kolín

ii. Únor
Festival Expediční kamera
Panoptikum voskových figurín

iv. Duben
Galerie města Kolína vystavovala díla Karla Štědrého
Kolín opět hostil cestovatelský festival WorldFilm
Zahájení výstavy Sofiina volba po česku

v. Květen
Fotografická soutěž pro žáky kolínských škol
Výstava Nálety na Kolín skončila s velkým úspěchem
Noc kostelů 2014

vi. Červen
Odstartovalo Kolínské kulturní léto
Úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ

vii. Červenec
Mateřské školy nasbíraly 19 tun papíru

viii. Srpen
17. ročník festivalu Natruc
Byla vydána publikace o náletech na Kolín

ix. Září
15. ročník vzpomínkového koncertu na památku kolínských Židů
Dny evropského dědictví
Přehlídka středních škol
Výstava Poklady starého Egypta

x. Říjen
Vernisáž výstavy Napříč Patagonií v Městské knihovně Kolín
Kouzelné housličky
Výstava Alvy Hajna v Galerii města Kolína

xi. Listopad
Jindřich Štreit nakrátko vystavoval v kolínské knihovně

xii. Prosinec
Macharovo pero 2014
Festival Devět bran
Vánoční koncerty v chrámu sv. Bartoloměje
Vyšla nová publikace o chrámu sv. Bartoloměje

d. Sport
i. Leden
Dvě akademické medaile pro kolínské atlety
Futsalisté SOŠ informatiky a spojů Kolín ve finále středočeské divize
Jiranová se stala nejrychlejší sprinterkou kolínské historie
Korfbaloví Vembloudi přivezli z Evropského poháru mistrů 4. místo
Třicet medailí z halového atletického přeboru Středočeského kraje

ii. Únor
Halová paralympiáda mentálně postižených
Sportovec města Kolína za rok 2013
Sprinterka Jiranová halovou mistryní České republiky na 400 metrů

iii. Březen
Mladí kolínští atleti zvítězili v Mnichově
Pavel Peňáz bronzový v hodu kladivem na světovém šampionátu veteránů
Sportovní komise udělila ocenění za mimořádný přínos kolínskému sportu

iv. Duben
Kolínští hokejisté potrestáni kontumací za neoprávněný start hráče
Korfbalisté Kolína ligový titul neobhájili
Taneční klub CrossDance se vrátil z Moskvy s 33 medailemi
Z evropského šampionátu v ju-jutsu míří do Kolína hned dvě medaile

v. Květen
Basketbalisté kategorie U13 uspěli na mistrovství ČR
Fotbalisté ZŠ Mnichovická postoupili do republikového semifinále
Kolín hostil mezinárodní turnaj v ju-jutsu
Taneční klub CrossDance dominoval českolipskému mistrovství republiky

vi. Červen
FK Kolín postoupil do druhé ligy
Kolínské sportovní dny 2014
Streetball cup 2014
Úspěch tyčkařky Pražákové

vii. Červenec
Atletické mistrovství České republiky skončilo pro Kolín úspěchem
Kolínské volejbalistky vybojovaly na Světovém festivalu sportů osmé místo
Martin Heller si přivezl z Německa tři zlata
Sprinterka Jiranová na mistrovství světa juniorů ve Spojených státech
Úspěch mladých atletů na Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2014

viii. Srpen
Na evropském atletickém šampionátu Andrejsková čtrnáctá a Šafránková
devátá
Zuzana Pražáková osmá na olympijských hrách mládeže

ix. Září
Kolín hostil atletické mistrovství České republiky družstev
Kolín má další dva atletické mistry republiky
Turnaj základních škol v minikopané

x. Říjen
Bronzová medaile z Hungary Open v taekwondu pro teprve sedmiletou Hanu
Lee
CrossDance mistrem světa i Evropy
Drozdův lesní běh opanovali Janoušek a Vocásková
Kolínští kuželkáři osmnáctí v Evropě

xi. Listopad
Kolínští taekwondisté přivezli z Prahy putovní pohár už popáté

xii. Prosinec
10. ročník Velké ceny Kolína v cyklokrosu
Atlet Štěpán Hampl překonal kolínský sprinterský rekord
Janoušek opanoval 55. ročník Silvestrovského běhu
Vánoční charitativní basketbalový maraton

3. Rejstřík

