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Roztoky
PREDSTAVUJEME VÁM OBEC   

Kraj pod Duklou je zázračný a aj dedina Roztoky v sebe ukrýva množstvo krás. Obyvatelia obce sa pravidelne 
stretávajú na svojich zaužívaných a tradičných podujatiach. Obec sa neustále modernizuje. 

Obec Roztoky v súčasnosti 
možno na prvý pohľad žije 
pokojným životom, ale skutoč-
nosť je iná. “Možno sa ukončili 
z pohľadu obyvateľov práce na 
jej modernizácií, ale v súčas-
nosti sa rozbiehajú ďalšie kroky, 
ktoré povedú ku skvalitňovaniu 
života obyvateľov obce. Len 
nedávno sa konalo kultúrne 
posedenie pri príležitosti Úcty 
k starším, ktoré svoju históriu 
píše od roku 2009. Pravidelné, 
každý rok sa v mesiaci októ-
ber stretávajú nie len najstarší 
obyvatelia obce, ale celá obec. 
Súčasťou týchto kultúrnych 
podujatí boli aj napr. hudobná 

Čo sa v obci spravilo? 
Rekonštrukcia kultúrneho 

domu – zrealizovanie výmeny 
plastových okien, dverí, sanity, 
rekonštrukcia kuchyne koniec 

stal po roku rekonštrukcie nový 
obecný úrad s kanceláriami pre 
starostu, pracovníkov obec-
ného úradu, zasadačka, tech-
nické miestnosti, kancelárie pre 
miestnu urbársku spoločnosť 
začiatok roka 2010, neskôr sa 
zriadil dom smútku a denný 
stacionár

Protipovodňová ochrana – 
vybudovanie protipovodňo-
vej ochrany v obci Roztoky  
a úprava koryta obce, vybudo-
vanie mostov, úprava priekop 

Vybudovanie bytov nižšieho 
štandardu a následne aj vybu-
dovanie čističky odpadových 
vôd. Počas roku 2010 sa v obci 
Roztoky začala výstavba by-
tov nižšieho štandardu. Pred 
začiatkom samotnej výstavby 
bytov v obci, obec Roztoky vy-
vlastnila pozemky pre výstavbu 
bytov, spracovala projektové 
dokumentácie na výstavbu 
20 nájomných bytov nižšieho 
štandardu, na objekt technic-
kej vybavenosti za účelom vý-
stavby a užívania 20 bytov a na 

skupina Železiar z Košíc,  
Divadlo Alexandra Duchno-
viča z Prešova Puľs, Anna Po-
ráčová. V obci funguje denný 
stacionár, kde prevažne starší 
obyvatelia obce môžu tráviť 
svoj voľný čas, či už pri rôznych 
kreatívnych alebo duchovných 
činnostiach. Samozrejme ne-
zabúdame ani na najmenších 
obyvateľov v obci a pre nich 
sme v septembri tohto roku 
zriadili Materskú školu, kde je 
poskytnutá a zabezpečená pe-
dagogická práca obohacuje ich 
osobnostný rozvoj,” informoval 
starosta obce Martin Jurkovič. 
(ver) 

roka 2009 až začiatok 2010
Rekonštrukcia bývalej bu-

dovy Jednoty – z bývalej bu-
dovy Jednoty, kde sa nachádzali 
miestne potraviny a krčma sa 

výstavbu objektov technickej 
vybavenosti pre zvýšenie so-
ciokultúrnej úrovne rómskej 
osady. 

Počas posledných rokoch  
v obci opäť začal pôsobiť Dob-
rovoľný hasický zbor

Konali sa kultúrne podujatie 
pri príležitosti Úcty k starším, 
Dňa žien, športové podujatia, 
Obec Roztoky bola organi-
zátorom plesov, Silvestra, or-
ganizovala stretnutie rodákov  
a rôzne iné. 

Čo sa chystá do budúcna?
rekonštrukcia kultúrneho 

domu – exteriér 
vybudovanie mostu do róm-

skej osady 
rekonštrukcia miestnej ko-

munikácie – zabezpečenie prí-
stupovej cesty k cintorínu, vy-
budovanie parkoviska 

rekonštrukcia budovy ma-
terskej školy – exteriér – vy-
budovanie detského ihriska  
v priestoroch škôlky 

napísanie Knihy o obci

DHZ Roztoky opäť v akcií.

Úcta k starším rok 2014.
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1944 - Roztočania vlastnili 

jediné nákladné auto v okrese

19.január 1945 - Oslobo-

denie obce Roztoky

1947 - Dokončená vý-

stavba cesty Roztoky - Nižný 

Mirošov

29. august 1951 - Celo-

plošné zavedeni elektrického 

prúdu

1956 - Začiatok existencie 

požiarneho družstva 

1. september 1957 - Zave-

deni autobusovej dopravy

1956 - Zavedenie telefón-

nej linky do obce

1959 - Začiatky hudobnej 

skupiny

1960 - Prvýkrát zaznelo 

v obci piesne a príhovor pro-

stredníctvom rozhlasu

1961 - Dokončená výstavba 

budovy obecného úradu

1961 - Prvý televízor v obci

1975 - Dokončená výstavba 

obchodu v strede obce

1987 - Začiatok výstavby 

mostov v obci

17 september 2000 - Do-

končenie výstavby cerkvi

2005 - Modernizácia cesty 

do obce

11.jún 2006 - Najväčší  

tatarčany piroh na Slovensku

júl 2008 - Sprístupnenie 

internetovej stránky o obci 

Roztoky

2010 - Zrekonštruovaná 

budova Obecného úradu

2010 - Zavedenie internetu 

a rekonštrukcia rozhlasu v obci

2012 - Novostavby byto-

viek 

2013 - Dokončená pro-

tipovodňová ochrana koryta 

potoka

2014 - Vybudovaná škôlka

Regulácia potoka a protipovodňová ochrana.Svojpomocné práce pri výstavbe bytov nižšieho štandardu.

História obce
Obec Roztoky leží v se-

vernej časti Nízkych Beskýd 
v doline potoka, ústiaceho 
do Ondavy. Prvá písomná 
zmienka o obci pochádza  
z roku 1435. Predpokla-
dáme, že osada v terajšej 
lokalite začala vznikať alebo 
vzmáhať sa v 16.storočí,  
i keď dosiaľ známe doku-
menty ju uvádzajú až v roku 
1572. Archívne je preukaza-
teľné, že na začiatku 17. stor. 
išlo o stredne veľkú obec  
s 11 gazdovskými usad-
losťami, príbytkom šoltýsa  
a pravdepodobne pravo-
slávnou cerkvou a farou. 
Obec patrila panstvu Ma-
kovica, neskôr Kolbassov-
com a iným zemepánom. 
Obyvatelia sa v minu-
losti zaoberali tradičným 
poľnohospodárstvom a 

dobytkárstvom. Do roku 
1918 obec administratívne 
patrila do Šarišskej stolice. 
Názov obce sa rokmi me-
nil Roztoka (1435), Rostoky 
(1808), Rostoka (1920);  
Végrosztoka-maď., miestna 
časť Pustatyňa. Terajší  
názov obce sa používa 
od roku 1927. Od polovice 
19.storočia je preukázaná 
sociálna emigrácia vtedaj-
ších predkov za oceán.Vy-
puknutie druhej svetovej 
vojny a jej ťažké dôsledky 
neobišli ani túto pohraničnú 
obec. Obec bola zničená na 
70 percent ( 37 obydlí zničil 
frontový požiar úplne a 57 
poškodil). Roztoky oslobo-
dili jednotky ČA 19.januára 
1945. Jedným z dôsledkov 
vojny bola optácia 214 ľudí 
na sovietsku Ukrajinu.


