
 

 

Příloha ke kronice města 



Události roku 2014 ve fotografii 
seřazeno volně podle kapitol kroniky 

zpracovala Jaroslava Weberová 
kronikářka města 

 

fotografie J. Weberová 
ostatní autoři uvedeni u snímků 



Největší událostí roku 2014 v našem městě bylo otevření 

 nového křídla budovy ZŠ  a tělocvičny v Roztokách 

leden 2014 duben 

duben 
červen 







Boční stěna nového křídla školy 
 se slunečními hodinami 

Boční stěna tělocvičny  
s lezeckými úchyty 



1. září 2014 

Zahájení !  



spojovací chodba se starou budovou 



Byla dokončena úprava Školního náměstí  
včetně instalace vodního prvku 



Park vědy Roztoky 
 

otevřen v říjnu 2014   

březen 2014 



V Nádražní ulici  se bouralo! 

prosinec 2014 



Vozovky a chodníky v roce 2014: 

ulice Máchova 

Puchmajerova 

Olbrachtova 

Žirovnického 

17. listopadu 



Kanalizace, chodníky, vozovky v Žalově 
dokončení v roce 2015 

ulice  
Na Valech 

ulice  
Pod Řivnáčem 



Nově vybudované lávky 
v Žalově 

Panenská II. 

ulice U zastávky 
spolu s vodohospodářskými úpravami 



 Veřejné sportoviště pro míčové hry 
červen 2014 

Dětská hřiště doplněná o stromy a některé herní prvky 



V září se konal Den dětí a seniorů s vystoupením trochu 

odrostlejších „Poupat“. Vystoupení mělo velký úspěch. 



Slavnosti Pravého a Levého břehu 
4. ročník 

 s velkým kulturním programem na obou březích Vltavy 
 a oblíbenými seskoky parašutistů  

foto Pavel Brokl 



V září se konaly řemeslnické trhy Festero s bohatým programem 



3. března vyjel na nové lince autobus č. 359 
 

 přes zastávky:  
Roztoky-Bělina, Nádraží, Tyršovo nám., U rybníčku, Solníky, rozcestí 

Žalov,  
Únětice, Suchdol a zpět.  

Jezdí pouze v pracovních dnech.  

Pro Roztoky důležitá dopravní spojení: 



28. srpna 2014  zastavil poslední vlak  

na nádraží Praha-Bubeneč  

13. prosince byla uvedena  
do plného provozu nová zastávka 

  

Praha - Podbaba 



V červnu se konal 
 
 

Den pražské 
integrované 

dopravy  
v Roztokách a 

Úněticích 
 
 

pořadatel ROPID  



Nemalý zájem byl i o práci roztockých železničních modelářů, kde 
byla připravena výstava s modelem pražského  

nádraží Praha-Vysočany. 



Dětské oddělení Městské knihovny je v novém! 



Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 
hlavním celebrantem poutní mše svaté byl 

pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka 

foto farnost Roztoky 

Setkání Taizé 



Středočeské muzeum 
 

V červnu 2014 byla dokončena 
 

 rekonstrukce roztockého zámku 
poničeného povodní   

v roce 2002 

Na zámku vznikly nové expozice: 
  

Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, 



Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, 



nově umístěná svatební síň 



Letní  
 

keramická 
  

plastika 

Z ostatních výstav: 



Od bezu k šafránu 



Jaké by to bylo? 
 
 

Místo pro výstavbu 
obytného souboru  

v Nádražní ulici 



KÁ  KÁ  KÁ 
ateliér intermediální tvorby  

prof. Milana Knížáka 



Betlémy, 

   tentokrát  
tištěné 



Masopust 

Mozaikování 

   Z činnosti  sdružení Roztoč 

foto sdružení Roztoč 



letní hudební tábor 

animace 

výstava Naše zahrádka                                   foto sdružení Roztoč 



svátek světel 

představení Čokoláda sbor Lokal Vocal  zpíval v Senátu ČR  

foto sdružení Roztoč 



tábor Pět dní s cirkusem 

Zahradní 
slavnost 

 2014 

foto sdružení Roztoč 



Základní 
 umělecká  

škola 



Hudební festival Roztocký podzim 
 

 s hostem Valerií Zavadskou 



Vánoční koncert Základní umělecké školy 



foto Pavel Brokl 



Hezký rok 2015 


