
Příloha ke kronice města 



Události roku 2017 ve fotografii 

zpracovala Jaroslava Weberová  
kronikářka města 

 

seřazeno volně podle kapitol kroniky 

 
fotografie Jaroslava Weberová 

ostatní autoři uvedeni u snímků 

 



Rok začínáme ohňostrojem 



a uvítala nás krásná námraza 



Roztocký masopust slavil již 20. výročí 

stavělo se šapito 

než přijdou dospělí, patřilo dětem 

foto J. Souček 



Udělení masopustního práva 
Středočeské muzeum 

první zastávka  
s programem  

Tyršovo náměstí 

foto J. Souček 



Holý vrch 

setkání průvodů z Roztok, Únětic a Suchdola 

kolové tance 

a zpět do masopustního šapito 

foto Jakub Souček 



Jaro je tady! 



Procházkou kolem Vltavy 



Pietní místo  
připomenutí obětí Transportu smrti 

v dubnu 1945  

nová úprava pietního místa 
 na Levém Hradci 

foto MÚ, Weberová 



Příprava prostoru pro kolumbárium a rozptylovou loučku  
na Levém Hradci  

upravené podium  
a vchod  

do nového 
prostoru 



Deska se jmény osobností 
pohřbených  

na 
levohradeckém hřbitově 

osazená 
 u vchodové branky 



MŠ Kaštánek 
 a příprava 

  pro novou MŠ 



ZUŠ 
 

 má nový vnější kabát 



Proměna žalovských ulic 

ulice Pilařova ulice Krásného ulice Muhlbergerova 



V roce 2002 

  

byla dokončena 
rekonstrukce podjezdů  

a modernizace  
železnice  

v oblasti Roztok  

15 let 



Bleší trhy v roce 2017 

foto J. Souček, J. Weberová 



Festival  Zámeček 

foto  A. Vosičková 

Kultura a zábava 



Slavnosti Levého a Pravého břehu 



Taneční skupina Po Špičkách 

Tanec 
 v trávě 

foto J. Souček 



Středočeské muzeum v Roztokách 

Proměny stavebního vývoje zámku od 13.do 19. století 



Česko-německá putovní výstava 

 

Transport smrti  
Litoměřice-Velešín 

Akce a výstavy 







Svět prvních zemědělců 

Jmenuji se Sajetta 



Keramická plastika v parku 



Ze sbírek Středočeského muzea k jeho 60.výročí vzniku 

Lidové podmalby na skle 



bratří Formanů 



Koncert Filharmonického orchestru s Václavem Hudečkem 



Z činnosti sdružení Roztoč 

Vítání 
jara 

Čarodějky 

foto J. Souček 



Anima Roztoč 

Cirkusový prázdninový tábor 

foto J. Souček 



Výstava výtvarných kroužků Roztoče 

půda SMR 



Svátek světel 

foto J. Souček 



Roztoč slaví 20 let 



Vánoční knihkupectví 



tentokrát 
 

 charitativní rekord 

Rekordman roku 



Nová venkovní posilovna 

Ti všichni přispěli: 



V říjnu 2017 orkán Herwart 



foto J. Žirovnický 

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu 

Advent 



Živé jesličky 

pořádá sdružení Roztoč 

foto J. Souček 


