
ROK 2017 (Text do obecnej kroniky) 

Obyvateľstvo 

V roku 2017 sa narodilo 10 detí, z toho 6 dievčat a 4 chlapci. Zomrelo až 24 ľudí (9 mužov, 15 
žien, z toho 8 ľudí žilo v DSS Ondava). Vďaka migrácii obyvateľstva sa počet obyvateľov obce 
výrazne nezmenil. Prisťahovalo sa 25 občanov a odsťahovalo sa 7. Zosobášilo sa 6 párov. Stav 
obyvateľov k 31. 12. 2017 bol 1038, z toho 478 mužov a 560 žien. 

Počasie 

 Rok 2016 končil silnými mrazmi. Tie pokračovali aj na začiatku nového roka, kedy teplota 
klesala pod -20 stupňov C. 14. januára napadlo asi 40 cm čerstvého snehu. Po príjemnej 
Veľkej noci sa vrátila zima. Chladné, takmer mrazivé počasie v apríli ohrozilo úrodu stromov. 
Počasie v roku 2017 ukázalo svoju silu, keď v 1. augustovom týždni padali rekordné teploty, 
ktoré sa vyšplhali k 38 stupňom C. 

Investície obce   

V r. 2017 obec investovala do bezpečnosti občanov obce. Rozšíril sa kamerový systém – 3 
kamery boli umiestnené pri ZŠ, jedna na cintoríne a jedna na futbalovom ihrisku. 
Financovanie kamier: 6 300 eur z Ministerstva vnútra SR, 1557,60 eur obec investovala 
z vlastných zdrojov. 

Aj úpravy miestnych komunikácií obec financovala z vlastných zdrojov (?) (3 093,48 eur), 
(Bezek 98, Pelech 316) 20 287,64 eur. 

Okolie amfiteátra sa skrášlilo zámkovou dlažbou v cene 3987 eur (vlastné zdroje). 

V miestnom parku sa vybudovalo multifunkčné ihrisko, náklady: 24.007,20 eur z vlastných 
zdrojov, a fitnes park pri ZŠ (1000 eur, z Nafty, 882 eur z vlastných zdrojov). V základnej škole 
sa zrekonštruovala telocvičňa v hodnote 3 000 eur z Ministerstva financií. 

ZŠ s MŠ  

Vďaka projektu Po stopách Rákocziho sa v budove školskej knižnice otvorila regionálna izba. 
Jej priestory slúžia žiakom i dospelým a približujú život obyvateľov Rakovca v minulosti. 

V roku 2017 získala základná škola európsky grant projektu ERASMUS KA2 na roky 2017 – 
2020 – EXON, bádatelia prírody. Cieľom projektu je nadnárodná spolupráca škôl z Česka, 
Poľska a Portugalska v oblasti bádateľsky orientovaného vyučovania. Súčasťou projektu je 
tvorba metodického materiálu a vzájomná výmena žiakov a učiteľov v jednotlivých školách. 

V septembri 2017 škola oslávila 50. výročie otvorenia pavilónov súčasnej školy (1967- 2017). 
Pri tejto príležitosti sa zrealizovalo už v júni stretnutie prvých absolventov novej školy. 



Následne v decembri, dňa 7. 12., otvorila škola svoje priestory pre verejnosť. V kultúrnom 
dome sa konala slávnostná akadémia s pohostením. 

Cirkevný život 

Je vzácnosťou, ak otec biskup navštívi farnosť viackrát v roku. Vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha, navštívil obec dvakrát. Dňa 23. júna sa konala v DSS Ondava vysviacka 
novovytvorenej kaplnky. 1. októbra sviatočnú atmosféru chrámového sviatku 
gréckokatolíkov umocnila posviacka zrekonštruovanej strechy na novom chráme za účasti 
otca biskupa. 

Župné voľby (prosím o vyjadrenie, či to písať do kroniky) 

V novembri 2017 sa na Slovensku konali župné voľby. Pri tejto príležitosti sa v obci dňa 20. 
októbra uskutočnil predvolebný míting kandidáta na predsedu VÚC R. Rašiho a kandidátov 
na poslancov VÚC za stranu Smer – SD. 

Výsledky volieb- volebná účasť v obci bola 34,1%. Víťazom volieb za obec sa stal R. Raši. 
Napokon sa krajským županom stal R. Trnka. 

Spoločenský život 

Spoločenský život v obci už tradične začal Rodičovským plesom, ktorý sa konal 21. januára 
pod záštitou základnej školy. OZ Športom k zdraviu zorganizovalo vo februári ďalší úspešný 
teplákový ples.   

Dňa 5. apríla sa v kultúrnom dome uskutočnilo uvítanie detí do života, narodených v r. 2016.  

Sobota pred 1. májom patrila ľudovým tradíciám. V priestoroch pred OcÚ sa staval máj. 
V programe vystúpili žiaci ZŠ s MŠ a FS Rakovčan. Druhá májová nedeľa je venovaná našim 
matkám. V slávnostnej akadémii sa svojím dramatickým, hudobným i tanečným umením 
predviedli žiaci ZŠ s MŠ.  

Na začiatku letných prázdnin sa konali už tradičné Cyrilo – Metodské slávnosti. Sobota 8. júla 
patrila športovcom a deťom (futbal, maľovanie na tvár, vozenie na poníkoch, šmykľavka...), 
o večernú zábavu sa postarala kapela FOLK3o. V nedeľu sa na amfiteátri predstavil FS 
Šarišan, FS Tarnavčan, Harčare z Pozdišoviec a Cimbalová hudba z Giraltoviec. 

Dožinky (popíšem, program ako pred 2 rokmi, skrátene).... 

Mesiac október patrí šedinám. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili žiaci ZŠ s MŠ 
v kultúrnom dome, aby tak potešili našich dôchodcov a vzdali im úctu.  

Už tradične najkrajšie obdobie roka otvára „Mikuláš“, ktorý sa stretol s deťmi 5. decembra, 
aby im rozdal malé darčeky. V predvianočnom čase bola opäť vyhlásená súťaž o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu domu a dvora. Tentokrát sa výhra 300 eur rozdelila medzi troch výhercov 



(Magura, Pak, Janočko). Vianočným koncertom dňa 27. decembra sa umocnilo najkrajšie 
obdobie roka. Na koncerte organizovanom v gréckokatolíckom chráme vystúpili deti z Dobrej 
noviny, domáci cirkevný zbor, Jakub Ivan s husľami i gitarou a Ťaskovci s cimbalovou hudbou. 

Záver roka dňa 30. 12. patril oslave 40. výročia FS Rakovčan, ktorí si pre občanov pripravili 
bohatý kultúrny program s názvom „U Rakovcu v hornim koncu“, ktorý bol peknou 
prehliadkou repertoára FS. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROK 2018 (Text do obecnej kroniky) 

Obyvateľstvo 

 .... 

Počasie 

Rok 2018 patril medzi najteplejšie roky v histórii meraní. Po horúcom lete prišlo dlhé babie 
leto. Na Dušičky dosahovali teploty okolo 20 C, čo je veľmi nezvyčajné na túto dobu.  

Investície obce   

 ... 

Voľby do obecného zastupiteľstva 

... 

ZŠ s MŠ  

V základnej škole boli zrekonštruované dielne, v miestnom parku pribudlo ihrisko pre školský 
klub detí. Škola pokračuje v realizácii nadnárodného projektu EXON – Bádatelia prírody, 
v rámci ktorého prebehli aj výmenné pobyty vybraných žiakov a učiteľov v Portugalsku, 
Poľsku a Česku.    

DSS   

Po ...... rokoch vedenia Domova sociálnych služieb v Rakovci n/O  bol odvolaný riaditeľ  
Gabriel  Badida. Stalo sa tak po župných voľbách z dôvodu personálnych zmien. 
DSS Ondava má kapacitu 130 prijímateľov. Všestrannú starostlivosť zabezpečuje 77 
zamestnancov. 
 
(Pasienkové a lesné spoločenstvo....??? – prosím o vyjadrenie  ) 

 
Cirkevný život 

Gréckokatolícky farský úrad a Rímskokatolícka farnosť Nižný Hrušov - filiálka Rakovec nad 
Ondavou  zrealizovali  3. novembra v našej obci sprievod svätcov Holywins (svätí víťazi). Dňa 
25. novembra sa v našej cerkvi konal jubilejný 25. ročník regionálnej prehliadky cirkevných 
speváckych zborov. V rámci prehliadky sa predstavilo sedem speváckych zborov z okresov 
Michalovce a Sobrance. V období od 5. do 17. decembra si Rakovčania mohli pozrieť v KD  
výstavku  betlehemov.  

 
Spoločenský život 

Ako je už tradíciou, kultúrny život v obci začína školským plesom. Jeho 18. ročník sa konal 20. 
januára. Množstvo ľudí zďaleka i blízka opäť privítal tradičný teplákový ples 3.februára.   



Slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa narodili v r. 2017, sa uskutočnilo 22. marca  
v kultúrnom dome. 

Ani tento rok nechýbalo v obci stavanie mája,  stromu, ktorý je symbolom víťazstva jari nad 
zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. 29. apríl patril spevu, 
hudbe a tancom FS Rakovčan, MSS Hrušovčan, v programe vystúpili aj žiaci zo ZŠ s MŠ 
Rakovec n/O. 

Deň matiek oslávili deti zo ZŠ s MŠ dňa 13. mája slávnostnou akadémiou. 

Druhý júlový víkend sa už tradične konali Cyrilo – Metodské slávnosti. Sobotné popoludnie 
patrilo športu a deťom. O večernú zábavu sa opäť postaralo Folk3o. V nedeľu 8. júla sa na 
miestnom amfiteátri predstavili a svoje ľudové umenie ukázali deti zo ZŠ s MŠ Rakovec n/O, 
Jovšan, Gaštanka Strážske, FS Stropkovčan a ĽH Stana Baláža. 

Po dvoch rokoch, 4. augusta, sa konali Dožinky. Opäť nádherná prezentácia starých 
rakovských zvykov sa začala na poli pri cintoríne poďakovaním za úrodu. Nasledovali ukážky 
prác na poli s občerstvením. Potom sa všetci prítomní v sprievode presunuli do miestneho 
parku, kde nasledovali ukážky spracovania obilia, pečenie lokší a dobrá zábava pri ľudovej 
hudbe. 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vystúpili dňa 25.10. žiaci ZŠ s MŠ s pekným 
programom. Svojich starých rodičov potešili  básňami, piesňami i tancom. 

Vianočné obdobie sa už tradične začína  stretnutím Mikuláša s deťmi, ktorých potešil svojimi 
darčekmi v podvečer 5. decembra. Rozlúčku s kalendárnym rokom spríjemnila ochutnávka 
zabíjačkových špecialít 29. decembra. So starým rokom sa občania obce rozlúčili vareným 
vínom a veľkolepým ohňostrojom. 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

 


