
Roztoky v  roce  2011

Příloha ke kronice města



Průřez událostí v Roztokách v roce 2011 ve fotografii

volně seřazeno podle kapitol kroniky

zpracovala Jaroslava Weberová, kronikářka města

foto J. Weberová, ostatní autoři uvedeni jménem na snímcích



Nový rok jsme zahNový rok jsme zaháájili jili ohohňňostrojemostrojem na Tyrna Tyrššovověě nnáámměěststíí



U žalovské školy

leden 2011



Levý Hradec ‐‐ pietní akt
duben



Návštěva
z polského 

města 
Skawina

Slavnostní
večer v hotelu 
Academic

16. září

starosta Roztok Jan Jakob

místostarosta Skawiny Stanislaw Zak

foto polská delegace



Součástí programu byla návštěva ZŠ

a skautského
střediska Lípa

foto polská delegace



17. září

foto SDH Roztoky



Svatoludmilská pouť

Levý Hradec

18. září

foto polská delegace



Posvěcení praporu
Sboru dobrovolných hasičů
při Svatoludmilské pouti

foto polská delegace



Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Roztokách

ř
í
j
e
n



už vyrůstá nová generace



D

Děti i tatínkové se bavili







Dřevorubecká show



8. října

18. října

Stavba modulového  objektu  nové MŠ v Roztokách  v Havlíčkově ulici
1. listopadu



Otevření nové MŠ 9. prosince  2011









Připomínka 
17. listopadu

Křest knihy 
Roztoky

očima staletí
I. díl



Panenská I ‐ z jedné strany VTP, z druhé zavážka

ulice Borkovského

ulice Krolmusova

ulice Bořivojova

ulice Sv. Ludmily



červen

otevření ‐ listopad

Výstavba 
Vědeckotechnického parku 

Roztoky



průhled z Borkovského ulice

vzdálenost od obytné zóny
listopad



Zavážka - Žalov
červenec

listopad



ulice Za Cihelnou                        Panenská I      

konec  roku

pohled k Řivnáči



Panenská II

ú
n
o
r

Na Panenské

č
e
r
v
e
n



Panenská II

č
e
r
v
e
n
e
c prosinec



Dubečnice

únor

červenec



Dubečnice

č
e
r
v
e
n
e
c

p
r
o
s
i
n
e
c



Dubečnice prosinec



Pod tímto povrchem se skrývají komory,
které potřebují opravu

Vodojem
srpen



Úprava ulice

Na Valech



Nová,  rychlá a levnější údržba silnic ‐ srpen



Výměna vodovodních přípojek
Masarykova ulice

září



Nový povrch
Masarykova ulice

od Nerudovy
po Havlíčkovu ulici

prosinec



Masarykova ulice ‐ hotovo

chodníky budou až příští rok



V areálu VÚAB Pharma, a.s. od letošního roku sídlí také farmaceutická firma 

SEVAPHARMA, a.s.



Od srpna probíhá generální oprava zámku



Školní náměstí ‐ kácení starých dřevin



březen

říjen

Na 
podzim 
už má
někdo 
ceduli 
doma

Tich
é údolí

Takto musí být upraveny 
informační tabule proti 

nenechavcům



Zdevastovaná Maxmiliánka po dalším malém požáru

k
v
ě
t
e
n



v Tichém údolí
jsou ale stále hezká místa

říjen 



padající plot u vily Amálkyříjen

dokončená rekonstrukce Malé Sakury
nová výstavba Tiché údolí

prosinec



Trhy v Roztokách

Jarní
Zahrada  vůní

Podzimní

Bleší
Tyršovo nám.



Řemeslnické
trhy

září



od září

Farmářské
trhy 



Proměna 
staré
pošty

Tyršovo
náměstí

červen



Masopust 5. března od Muzea na Tyršovo náměstí



cestou na Holý vrch,

přicházejí Únětičtí

letošního masopustu se zúčastnilo 
4000 lidí



Setkání průvodů
z Roztok a Únětic

Holý vrch
kolové tance

5. března



Veteráni

květen

Středočeské
muzeum



Prolínání březen ‐ květen   



Paleta  vlasti  ‐ vernisáž výstavy                                                        květen ‐ srpen

kluziště



První dámy …osud…poslání…úděl                                 říjen ‐ únor  2012

foto Aleš Hůlka



ROZTOČ

Po špičkách

foto Josef Mirovský



Mozaikování

Linorytová dílna

foto Josef Mirovský



Divadélko Kvítko

Nádražní ulice



ZUŠ

Zahradní koncert

zahrada ZŠ

červen

Podzimní
koncert

Husův sbor 
CČSH

listopad



Pohádkový  les v  červnu  přilákal  velké množství trpělivých dětí i  rodičů





Dobytí vrchu Řivnáč

již popáté

21. srpna



Oslava 100 let českého skautingu

Roztoky

17. září



Světlušky

Z činnosti
skautských oddílů

Vánoce



Běh 28. října

ZŠ

Školní náměstí



listopad



Advent

rozsvícení
vánočního stromu

27. listopadu



foto
Pavel 
BroklPěvecký sbor ROSA



Vánoční koncert ZUŠ Husův sbor CČSH



Sdružení Roztoč Vánoční trhy

Děti 
prodávají
svoje 

výrobky



Klubovna důchodců
Havlíčkova ulice

vánoční posezení



Česká mše vánoční J. J. Ryby

Pěvecký sbor ROSA, symfonický orchestr ČVUT Praha
sokolovna Roztoky 



Na rozloučenou s rokem 2011

Jesličky

Kostel sv. Jana Křtitele  Roztoky

Kostel sv. Klimenta Levý Hradec

foto Pavel Brokl
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