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Příloha ke kronice města



Události roku 2012 ve fotografii

seřazeno volně podle kapitol kroniky

zpracovala Jaroslava Weberová
kronikářka města

foto J. Weberová
ostatní autoři uvedeni na snímcích



Vzpomínka na transport smrti  v roce 1945 

Levý Hradec  - duben

promluvil také ředitel 
památníku Flossenbürg



Zastavení u pomníku 
roztockých Židů

Budova roztockého nádraží, 
kde byl vlak 

z koncentračních táborů
zastaven a nově umístěný

kámen z Flossenbürgu



Přístavba Základní školy

začalo se v červenci

dřevostavba
2 třídy

Slavnostní otevření 3. září

foto MÚ



Zateplení a nové fasády se dočkala také školní jídelna



Oslava 80 let budovy školy

prezentace 
o historii

školy

do programu byly zapojeny děti

foto David Žemlička



Ukončení programu
Informační centrum pro moderní školu

foto David Žemlička



Základní škola v Žalově
a nová úprava

dětského  hřiště před školou



zahájení

Slavností levého 
a pravého břehu

starosty Klecan a Roztok



celý den spojovaly
nepřetržitě
oba břehy
přívozy

foto Eva Jirková

velký úspěch měl 
seskok 

parašutistů
do Vltavy a noční
ohnivá show



zleva: Ladislav Kantor, Vojtěch Sedláček,
starosta města Jan Jakob

Jaroslav 
Hutka

Každoroční připomínka
17. listopadu

s jeho aktivními účastníky
a koncert Jaroslava Hutky

foto St. Marušák



Školní náměstí

náhrada starých dřevin a úprava vozovky



v letošním roce se podařilo vybudování

nového

Sběrného dvora

starý sběrný dvůr



rekonstrukce vozovky a chodníků

Jungmannova ulice



chodníky 

Masarykova ulice
vozovka v roce 2011



Nová výstavba
Na Panenské II.Na Dubečnici



takto se bouralo
v Nádražní

ulici

budovy  historické továrny musely ? ustoupit bytovému souboru

a skončilo
loutkové
divadélko 
Kvítko



Velikonoční jarmark - CČSH - Husův sbor - výstava dětských prací



Trhy v Roztokách

jarní bleší

řemeslnické



Tyršovo náměstí

Nově otevřeno

Tiché údolí



Den dětí
se slavil na Tyršově náměstí,

tvořilo se v nově otevřené
prodejně

výtvarných potřeb



Den dětí a seniorů



zahájení stavby 
s hejtmanem

D. Rathem
8.2011

foto Pavel Brokl

Rekonstrukce 
Středočeského muzea

v Roztokách

prohlídka 
dokončené stavby

s hejtmankou
Z. Moravčíkovou

a realizátory stavby
10.2012

foto  Aleš Hůlka



nově byla vložena

medaile
Zdenky Braunerové

zhotovená jako maturitní práce
na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově

při opravě makovice 
věžičky arkýře 

byl nalezen 

svitek a medaile

foto  Aleš Hůlka



návštěva první dámy
Livie Klausové

na výstavě
První dámy… osud?..  poslání… úděl?

foto  Aleš Hůlka

pohled do zámeckého parku



z výstav ve Středočeském muzeu



Sdružení Roztoč organizuje 
každý rok  společně s únětickými

Masopust 
letošní už patnáctý

večerní zábava v Úněticích

všechny snímky Pavel Brokl



Z činnosti sdružení
Roztoč

Anima Solla
koncert  souboru 

z Rigy, Levý Hradec

Zahradní

slavnost 
červen

foto Josef Mirovský

foto  Jakub Souček



foto Josef Mirovský

Stavba „domečku“ Roztoče
listopad 2012

foto Josef Mirovský



nová budova

vzdělávacího centra Lexik

zápis na nové kurzy

foto Lexik

v blízkosti dětská hřiště
v ulici Obránců míru 



Lexik

foto Lexik



Z činnosti Sokola

když
mrzne 

Uspávání čertíkůSletový přebor předškoláků

foto Sokol Roztoky



100 let
roztockého fotbalu

Od nejmladší přípravky
po starou gardu, která sehrála 

závěrečný zápas
se Slavojem Houslice, 

týmem z filmu Okresní přebor
červen



Tenisový areál Žalov
počátky výstavby tenisového areálu 
r. 2005

foto p. Vojtěchovský st.
současnost

te
ni

so
vá

šk
ol

a



slunný podzim v Roztokách  5. října 

27. října sněhová nadílka



Advent na Tyršově náměstí
město Roztoky

pěvecký sbor ROSA

Česká mše vánoční J.J.R.
sokolovna



Karneval
s Beruška  Bandem
hotel Academic

Vánoční trhy
dětských prací - sdružení Roztoč

Vánoční koncert ZUŠ
Pojďme spolu do Betléma

Husův sbor CČSH



Živé jesličky 23. prosince v silném lijáku
sdružení Roztoč

Závěr roku 2012 

silvestrovský ohňostroj
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