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Kronikár: Ing. Peter Cenký

Keď máme hodnotiť rok 2011, napadá nám hneď niekoľko udalostí. Žiaľ väčšina
z nich je tých menej veselších ... Medzi najviac skloňované slová patrili žiaľ dlhová
a ekonomická kríza, problémy Grécka, Euroval. Aj dôsledkom toho sa slovenská vláda Ivety
Radičovej po niekoľkých mesiacoch rozpadla. Neočakávané udalosti prebehli na jar
v severnej Afrike a Blízkom východe. Televízne stanice či novinové titulky prinášali udalosti
z Tuniska, Egyptu, Líbye i z ďalších islamských štátoch. Dlho očakávanou vecou bol aj
odchod amerických vojsk z Iraku. Obrovskou ranou pre Japonsko bolo marcové zemetrasenie.
Celý svet sledoval správy z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima. Nórsky extrémista
Breivik zabil 77 ľudí v centre Osla a na ostrove Utoya. Na Slovensku nás trápila aj štrajková
pohotovosť lekárov. Hokejový svet opustil celý tím ruského klubu Jaroslavľ, žiaľ medzi nimi
aj náš Pavol Demitra.

Samospráva obce
Ing. Ján Grivalského vystriedal na obecnom úrade Radoslav Ščuka, ktorý pracoval na
od 8. júla 2011 ako samostatný referent pre administratívne a organizačné veci orgánov
samosprávy.
V roku 2011 sa konalo osem zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Richnave. Obecné
zastupiteľstvo v Richnave na svojom 1. zasadnutí konanom 20. januára 2011 zobralo na
vedomie Správu o výsledkoch kontroly výdavkov a finančných operácii MŠ Richnava za 2.
polrok 2009; Správu o výsledkoch kontroly výdavkov a finančných operácii MŠ Richnava za
1. polrok 2010; Správu o výsledku kontroly čerpania rozpočtu Obce Richnava za 1. polrok
2010 a Správu o výsledku kontroly majetkového vysporiadania so združením SEZO - Spiš,
združenie obcí, vykonaných v súlade so zákonom č. 502/200 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite; schválilo časový plán rokovaní Obecného zastupiteľstva v Richnave na
1. polrok 2011; delegovalo od 5. marca 2011 zástupcov zriaďovateľa do Rady školského
zariadenia Materskej školy, Richnava 260 poslancov Obecného zastupiteľstva Mgr. Jozefa
Horvátha, Jána Medveca, Františka Ondáša, Ing. Petra Cenkého; zradilo rozvojovú komisiu
obecného zastupiteľstva, schválilo jej členov – Ing. Petra Cenkého, Františka Ondáša, Jána
Vaščáka, Mgr. Jozefa Horvátha, Jána Medveca a schválilo náplň práce rozvojovej komisie;
ustanovilo komisiu na ochranu verejného záujmu a schválilo jej členov – Ing. Petra Cenkého,
Jána Medveca, Jána Vaščáka, Jozefa Gabča, Pavla Gabča; doplnilo plán kontrol hlavného
kontrolóra obce na 1. polrok 2011; zobralo na vedomie poverenie poslanca Pavla Gabča
výkonom funkcie zástupcu starostu obce Richnava.

Na 2. zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Richnave dňa 15. februára 2011 nebola
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie nebolo uznášania schopné, preto
starosta obce rokovanie ukončil.
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo 18. februára 2011.
Poslanci zobrali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2010, Správu o výsledkoch
kontrol čerpania dotácií poskytnutých Obcou Richnava v roku 2010, priebežnú Správu
o výsledku kontroly dodržiavania čerpania rozpočtu obce v roku 2011 za obdobie 1/2011 a
priebežnú Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 546/2010 Z.z. (zverejňovanie
údajov) za 1/2011, ktoré boli vykonané hlavnou kontrolórkou Obce Richnava; schválili na
vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Richnava
za rok 2010 AV Audit, s.r.o. Ing. Vysopálová Angela, Karpatská 16, 052 01 Spišská Nová
Ves; schválili Zmenu rozpočtu Obce Richnava č. I/2011; schválili dotácie na rok 2011 pre TJ
Slovan Richnava v sume 7 100 €, Klub slovenských turistov Bralo Richnava v sume 1 700 € a
pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov v Richnave v sume 600 €.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 4. zasadnutí konanom 19. apríla 2011
zobralo na vedomie priebežnú Správu o výsledku kontroly dodržiavania čerpania rozpočtu
obce v roku 2011 za obdobie 1.2.2011 – 31.3.2011 a priebežnú Správu o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 546/2010 Z.z. (zverejňovanie údajov) za obdobie 1. 2. 2011 – 31. 3.
2011, ktoré boli vykonané hlavnou kontrolórkou Obce Richnava; schválilo text zápisu do
Kroniky Obce Richnava za rok 2010; schválilo poskytnutie dotácie na rok 2011 pre TJ Slovan
Richnava pre obyvateľov Obce Richnava na rodinnú a individuálnu telesnú kultúru 500 € a na
telesnú kultúru sociálne vylúčených 550 € a uznieslo sa na dodatku č. 1 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu č. 1/2006 o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. zasadnutí dňa 21. júna 2011 zobralo
na vedomie priebežné správy o výsledkoch kontrol dodržiavania čerpania rozpočtu obce v
roku 2011 za obdobie apríl a máj 2011 a priebežné Správy o výsledku kontroly dodržiavania
zákona č. 546/2010 Z.z. (zverejňovanie údajov) za obdobie apríl a máj 2011, ktoré boli
vykonané hlavnou kontrolórkou Obce Richnava; schválilo doplnený plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2011; zoberalo na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010, Správu nezávislého audítora z overenia
ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2010 a Výročnú správu za rok 2010;
schválilo Záverečný účet obce Richnava za rok 2010 a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad, vysporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške 103.407,30 € prijatým dlhodobým
bankovým úverom a nevyčerpanými finančnými prostriedkami z roku 2009 a schválilo

zostatok finančných operácií vo výške 1.541,02 € previesť do zákonného rezervného fondu
obce; zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 31. 3. 2011; schválilo
výšku výdavkov z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku 2011: sladkosti (balíčky pre
deti do 13 rokov pri príležitosti Dňa detí, cena 1 balíčka 1,30 x 1.050) = 1.365 €, občerstvenie
pre hasičov (stravná jednotka pre 1 člena OHZ je 3,80 €) = 152 €, autobusová preprava
účastníkov turistickej akcie „Zimný výstup na Sľubicu“ = 154 €, Mesiac úcty k starším –
slávnostná večera = 1.200 €; schválilo Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva. Väčšina poslancov schválila Priemet projektu ukončenia nelegálneho táborenia
do rozvojových dokumentov Obce Richnava a odporučila starostovi obce oboznámiť
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Košický samosprávny kraj s potrebou miest v
príslušných zariadeniach sociálnych služieb pre osoby v súčasnosti nelegálne táboriace na
lesných pozemkoch: bezdetné osoby v produktívnom veku, osamelé tehotné ženy, rodičov s
deťmi, osoby v dôchodkovom veku a osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Väčšina
poslancov schválila aj uznesenie, v ktorom nesúhlasila s premiestnením 2 kusov unimobuniek
na pozemok číslo parcely 440 v katastrálnom území Richnava vo vlastníctve obce Richnava,
odporučila starostovi obce vykonať opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania
obce na lesných pozemkoch (odstrániť a odpredať ako prebytočný majetok z lesných
pozemkov dve unimobunky, panelovú cestu, osvetlenie cesty, rigol z betónových dielcov a
dve studne, ktoré tam obec neoprávnene umiestnila). Posledné dve uznesenia hoci boli prijaté
väčšinou poslancov, starosta obce Vladimír Pokuta uznesenia nepodpísal.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 13. septembra
2011 zobralo na vedomie priebežnú Správu o výsledku kontroly dodržiavania čerpania
rozpočtu obce v roku 2011 za obdobie jún a júl 2011, priebežnú Správu o výsledku kontroly
dodržiavania zákona č. 546/2010 Z.z. (zverejňovanie údajov) za obdobie jún a júl 2011,
Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce v roku 2010 a Správu o výsledku kontroly výdavkov a
finančných operácii MŠ Richnava za 2. polrok 2010, ktoré boli vykonané hlavnou
kontrolórkou Obce Richnava; zobralo na vedomie Správu audítora ku Konsolidovanej ročnej
účtovnej závierke za rok 2010; schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava č. II/2011;
zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 30. 6. 2011; uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení číslo 2/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni; schválilo Dohodu č. 1 o zmene Zmluvy o

prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku a zobralo na vedomie vydanie Organizačného
poriadku obecného úradu Obce Richnava zo dňa 30. 06. 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí konanom 21. novembra
2011 schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava č. III/2011; zobralo na vedomie Správu
o plnení rozpočtu obce Richnava k 30. 9. 2011 a schválilo doplnenie plánu kontrolnej činnosti
na II. polrok 2011.
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo 16. decembra 2011.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení číslo 3/2011, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č.
2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava; schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2012; zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly v mesiacoch
september – november, ktoré boli vykonané hlavnou kontrolórkou Obce Richnava; zobralo na
vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2012 –
2014 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2012; schválilo Rozpočet Obce Richnava vrátane
pozmeňujúcich návrhov na rok 2012 a zobralo na vedomie Rozpočet Obce Richnava na roky
2013 a 2014; schválilo preloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci
Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu s názvom Zlepšenie
protipovodňovej ochrany

obci Richnava s celkovými výdavkami na projekt vo výške

803 041,96 eur, spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt, t. j. vo
výške 40 152,09 € z vlastných hotovostných zdrojov.
Príjmy obce v roku 2011 boli 431 439,49 €, z toho príjmy materskej školy 9 675,33 €.
Výdavky obce za rok 2011 boli 349 954,96 €, z toho výdavky materskej školy boli 75 202,33
€.
Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2011 firma Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová
Ves. Obec vyprodukovala 402 t zmesového komunálneho odpadu, 7,64 t objemného odpadu,
2,36 t stavebného odpadu a 2,42 t biologického odpadu. Obec vyseparovala 4,352 t skla,
0,743 t papiera, 3,763 t plastov, 1,494 t kovových obalov, 1,174 t kompozitných obalov a 0,26
t elektrospotrebičov.
Verejné priestranstvá v roku 2011 kosil Viliam Žiga (ako podnikateľ na zmluvu),
upratovanie obecného úradu prevádzal Jozef Kurilla.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2011 bol nasledovný: v obci žilo 2 560
obyvateľov (1 273 mužov a 1 287 žien). Obyvateľov do 18 rokov bolo 1258 (636 mužov
a 622 žien), obyvateľov nad 18 rokov bolo 1302 (637 mužov a 665 žien). Narodilo sa 91 detí

(38 chlapcov a 53 dievčat), umrelo 13 obyvateľov (8 mužov a 5 žien). Na trvalý pobyt sa
prihlásilo 20 ľudí (10 mužov a 10 žien), na prechodný pobyt boli nahlásení traja ľudia (2 muži
a 1 žena). V roku 2011 bolo zosobášených 28 obyvateľov.

Činnosť podnikov a podnikateľov
U predajní potravín v roku 2011 nenastali žiadne zmeny (v CBA Slovakia spol. s r.o.
predávali Mária Fedáková, Slávka Chibeľová, Andrea Šemrincová,). V Hostinci na rázcestí
(predávali Jana Kurillová ml. a brigádničky), v pohostinstve v budove obchodného strediska
firma ATREX s.r.o. predávali Mária Macejková, Beáta Čechová a Andrea Lovasová. Majiteľ
reštaurácie a pohostinstva Bašta Peter Medvec vo februári umrel, prevádzku prevzal jeho brat
Ján Medvec, no od jesene bola prevádzka zatvorená. V priestoroch Hospodárskeho dvora
v Richnave, ktorý stále patril Poľnohospodárskemu družstvu v Kluknave okrem firmy Tools
vyrábala kovové komponenty do strojov (lyžice na bagre) firma NaSi s. r.o. Sídlila na adrese
Richnava 14. Konateľom spoločnosti bol Holanďan Bertus Zinger (Richnava 36).

Výstavba a zmeny charakteru obce
Výrazné zmeny v tomto meradle v roku 2011 nenastali. Stavebný úrad v roku 2011
vydal stavebné povolenie na stavbu rodinného domu Vladimírovi Pokutovi a manželke
Božene Pokutovej.
Po hrozivých povodniach v roku 2010 naďalej padali zo svahu kamene na železničnú
trať v Richnave. Bezpečnosť dopravy bola ohrozená, preto tu vlaky mohli premávať len
rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu. V septembri 2011 začali svah spevňovať. Do strmého
kopca sa začali dávať kotvy do hĺbky štyroch až dvanástich metrov. Nad koľajnicami bolo
postavené lešenie. Práce prebiehali nepretržite do konca roka a budú pokračovať aj v roku
2012.

Školstvo
V školskom roku 2011/2012 začalo navštevovať Materskú školu (MŠ) Richnava 14
detí. V učiteľskom obsadení v roku 2011 nenastali zmeny. Upratovačkou od konca októbra
2011 sa stala Anežka Pioková. Pre deti boli pripravené mnohé kultúrno-spoločenské a
športové akcie. Členmi Rady školy pri Materskej škole Richnava 260 v roku 2011 boli Mgr.
Jozef Horváth (predseda od 16. septembra 2011), František Ondáš, Ing. Peter Cenký, Ján
Medvec, Renáta Sokolová, Slávka Kleinová, Natália Horváthová, Alžbeta Pioková, Bernadeta
Richnavská, Lucia Krajníková (od 16. septembra namiesto Mareka Papcuna).

Elokované pracovisko Základnej školy Kluknava v školskom roku 2010/2011
navštevovalo 134 rómskych žiakov z Richnavy. Vyučovalo sa v 8 triedach od nultého po
druhý ročník v dvojsmennej prevádzke. Učiteľmi boli Mgr. Terézia Gumanová, Mgr. Lenka
Gengeľová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Martina Adamkovičová, Mgr. Edita Bátorová,
Anna Rigdová, Mgr. Jana Kováčová, Mgr. Viera Bednárová. Upratovačkou bola Marta
Kurillová.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2010/2011 navštevovalo 104
žiakov. Zmeny v personálnom ani funkčnom obsadení nenastali. V Rade školy zriaďovateľa
bola delegovaná namiesto RNDr. Ditty Šugárovej Mgr. Jana Perháčová. Učitelia organizovali
počas roka pre žiakov rôzne kultúrne a športové podujatia, škola bola zapojená do mnohých
projektov. Žiaci pracovali v dvanástich záujmových krúžkoch. Všetkým žiakom aj tento
školský rok bola poskytovaná každý deň strava formou stravných balíčkov. Na stravné
balíčky bola poskytovaná dotácia pre deti v hmotnej núdzi.

Kultúra
Dňa 9. januára 2011 o 16. hodine sa opäť po roku konal v richnavskom kostole
Novoročný koncert. Na koncerte sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy Krompachy.
Program sa skladal z dvadsiatich siedmych čísel. Na záver sa všetkým prihovoril a poďakoval
pán farár Mgr. Pavol Ondrík. Z Richnavčanov sa na koncerte predstavili Slavomíra
Horváthová, Juliana Richnavská, Dávid Kuchár, Viktória Kuchárová, Daniela Čechová,
Terézia Ondášová, Patrícia Macejková, Vladimír Čech, Kristián Kuchár, Ján Medvec, Ján
Richnavský, Adam Horváth, Kristína Papcunová, Barbora Kubalcová a Marek Papcun.
Dňa 16. júla 2011 Obec Richnava pripravila na ihrisku Detský deň. Vystúpila skupina
Sendreiovci, kúzelník Jaroslav Habala, ale aj kapela a mladé talenty z obce (Mária Gabčová,
Magdaléna Gabčová, Lucia Kotlárová, Monika Klempárová, Dominika Gabčová). Každé
dieťa dostalo balík cukroviniek.
Dňa 12. júla 2011 neskoro večer na lúke pod rómskym táboriskom v Richnave sa
konala slovenská premiéra nového filmu Martina Šulíka Cigán. Program sa začal o ôsmej
hodine večer vystúpením kapely Chiki liki tu–a, po nej zahrala rómska kapela Negatív &
Dáša. Okrem richnavských Rómov, z ktorých niektorí vo filme aj hrali, si prišlo snímku
pozrieť i množstvo ľudí z neďalekých obcí, ale aj širšieho okolia či filmového prostredia.
Nechýbal režisér či hlavní protagonisti filmu. Nechýbala živelná atmosféra, smiech,
komentáre a výkriky Rómov, ktorí sa vo filme spoznávali. Film rozpráva príbeh rómskeho

chlapca, ktorému zomrel otec a pri svojej snahe dostať sa z osadníckych podmienok sa
stretáva s množstvom problémov. Film bol z veľkej časti v rómskom jazyku.
Slávnostné stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa konalo 21. októbra
2011. Program sa začal slávnostnou svätou omšou v kostole, po ktorej nasledoval kultúrny
program detí z materskej školy. Program ďalej pokračoval v reštaurácii Bašta. Vystúpili žiaci
zo Základnej umeleckej školy v Krompachoch, po prípitku nasledovala chutná večera
a posedenie pri hudbe s poslancami obecného zastupiteľstva.
V knižnom fonde obecnej knižnice v roku 2011 sa nachádzalo 1 780 kníh
a zviazaných periodík (z toho 501 odbornej literatúry pre dospelých, 588 krásnej literatúry pre
dospelých, 70 odbornej literatúry pre deti a 621 krásnej literatúry pre deti). Knižnicu
navštevovalo 99 čitateľov. Spolu sa vypožičalo 354 výpožičiek. Ročný prírastok knižničných
jednotiek bol 31. Knižnica bola otvorená dve hodiny týždenne, vedúcou knižnice bola
Martina Bongová.

Cirkevný život
V našej spišskej diecéze bol biskup Štefan Sečka 4. augusta 2011 vymenovaný za
spišského diecézneho biskupa. Dňa 10. septembra 2011 kánonicky prevzal úrad spišského
diecézneho biskupa.
Od 1. júla 2011 pôsobí v kluknavskej farnosti kaplán Mgr. Valentín Kokoruďa.
Pochádza z Popradu-Veľkej, má korene v Poľanovciach, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia. Pred
tým pôsobil v Markušovciach, v Likavke a Spišských Vlachoch.
Prvé sväté prijímanie pre kluknavskú farnosť sa konalo v richnavskom kostole 15.
mája 2011. Sviatosť prijalo 21 detí, z toho 7 z Richnavy.
Odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény sa konala v nedeľu 17. júla 2011.
Celebroval ju ThDr. Radomír Bodziony, PhD., farský administrátor v Žehre. Svätá omša sa
pri kostolíku sv. Márie Magdalény konala aj 22. júla 2011. Celebroval ju pán kaplán Mgr.
Valentín Kokoruďa.
V nedeľu 2. októbra 2011 sa v kostole konala odpustová slávnosť sv. Michala, patróna
kostola, ktorú celebroval prof. ThBibl.Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., generálny vikár.
Veľký sviatok zažila kluknavská farnosť 6. decembra 2011, kedy sa do farnosti dostali
relikvie sv. Cyrila. Veriaci farnosti a žiaci Základnej školy Kluknava očakávali príchod
relikvií na križovatke medzi Richnavou a Kluknavou. Odtiaľ v sprievode putovali do farského
kostola do Kluknavy,

kde bola slávnostná akadémia, pobožnosť a svätá omša.

V popoludňajších hodinách sprievod odniesol relikvie z Kluknavy pred vstup do obce

Richnava, kde Richnavčania relikvie prevzali a odniesli do richnavského kostola. V kostole
pokračoval opäť duchovný program zakončený svätou omšou. V oboch kostoloch boli z tejto
príležitosti uskutočnené výstavky výtvarných prác žiakov kluknavskej základnej školy.
Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžili o 22. hodine Mgr. Valentín Kokoruďa.
V roku 2011 sa v Richnave uskutočnilo 20 krstov (z toho 16 rómskych detí), 6 sobáše
( z toho 5 rómskych) a 15 pohrebov.
Hlavná činnosť farnosti sa v roku 2011 sústredila na obnovu farského kostola
v Kluknave. V Richnave sa namaľovala strecha na kostolíku sv. Márie Magdalény.

Spolky a organizácie
Rok 2011 bol rokom kedy členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
v Richnave nemuseli zasahovať pri povodniach, ako to bolo v roku 2010 a nevyskytovalo sa
ani väčšie množstvo požiarov lesa, či trávnatých porastov. Dobrovoľný hasičský zbor mal ku
koncu roka 2010 31 členov. Výbor DHZ pracoval od januára 2011 do februára 2011 v
nasledovnom zložení: predseda, veliteľ - Lukáš Vaščák, tajomník - Daniel Saluga, preventivár
- Michal Hojstrič, strojník - Ábel Filo. Doterajší predseda Pavol Kurilla sa vzdal funkcie. Na
zasadnutí DHZ Richnava dňa 15. apríla 2011 bol kvôli úmrtiu tajomníka DHZ Daniela Salugu
zvolený nový tajomník – Ľudmila Salugová. Počas roka výbor DHZ sa stretol 7 krát. Na
zasadnutiach sa riešili otázky prípravy na súťaže, nákup nového materiálu, organizačné veci
ako aj oprava hasičskej zbrojnice – brány, ktorá bola poškodená. Členské schôdze sa
uskutočnili 4 krát. V rámci preventívnej činnosti sa vykonali prehliadky podľa plánu ktorý je
spracovaný na obecnom úrade. V dňoch 28.-30. marca 2011 bola vykonaná Špeciálna
a cyklická odborná príprava veliteľov obecných hasičských zborov v Spišskej Novej Vsi.
Zúčastnil sa na nej veliteľ Lukáš Vaščák, ktorý dňa 18. apríla 2011 zložil úspešne skúšku
a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves mu vydala
Osvedčenie na výkon funkcie veliteľa obecného hasičského zboru platné na 5 rokov. Členovia
DHZ sa zúčastnili obvodového kola súťaže DHZ okresu Gelnica, ktoré sa uskutočnilo 29.
mája 2011 na ihrisku v Kluknave. Družstvo DHZ Richnava súťažilo v tomto zložení: Lukáš
Vaščák – veliteľ, Miroslav Čuba, Peter Ondáš, Michal Kurilla, Michal Hojstrič , Jakub Fedák,
Lukáš Dolnačko, Ábel Fillo a Stanislav Kuchár. Za obvod Gelnica družstvo obsadilo 3.
miesto. DHZ Richnava prezentovali v obvodovom kole ako rozhodca Pavol Kurilla a ako
vstupný a sčítací komisár Ľudmila Salugová. Na okresnej súťaži sa nemohli zúčastniť, pretože
nemali k dispozícii potrebný počet súťažiacich. Dňa 10. júla 2011 sa zúčastnili súťaže „Pohár
starostu obce Šuňava“, kde obsadili 12. miesto z 36 družstiev. Dňa 12. júla 2011 pri filmovom

predstavení Cigán členovia DHZ zabezpečili protipožiarna hliadku. Súťaž o pohár starostu
obce Richnava neusporiadali pre technické problémy. Dňa 10. septembra 2011 sa zúčastnili
nočných pretekov vo Veľkom Folkmari, kde sa umiestnili na 5. mieste. Dňa 3. októbra 2011
sa podarilo spustiť SMS notifikáciu ohlasovania požiaru, kde bola zaregistrovaná aj DHZ
Richnava. Princíp fungovania tejto notifikácie je, že pokiaľ sa vyskytne požiar v blízkej
lokalite, hasičom DHZ príde na mobilný telefón správa, ktorá ich bude stručne informovať
o požiari. Do SMS notifikácie boli prihlásení desiati hasiči. Dňa 17. novembra 2011 bola
vykonaná preventívna kontrola vykurovacích telies, komínov, priestorov kotolní od čísla
domov 50 do 100 predsedom DHZ a preventívarom. Pri údržbe techniky a výstroja
odpracovali 30 hodín, pri oprave hasičskej zbrojnice v rámci verejno-prospešných prác
odpracovali 20 hodín.
Členovia Klubu slovenských turistov Bradlo Richnava 22. januára 2011 usporiadali
35. ročník zimného výstupu na Sľubicu, na ktorej sa zúčastnilo 210 turistov. V cieli túry
zúčastnení turisti dostali kovové výstupové odznaky, účastnícke listy, občerstvenie a čaj. KST
Bradlo Richnava usporiadal dve tradičné akcie: dňa 16. apríla 2011 – akcia 100 jarných
kilometrov spojená a akciou Vojkovská 25-ka a 27. decembra 2011 Vianočný pochod na
Plejsy. Klub usporiadal dva kultúrno – spoznávacie zájazdy: dňa 11. júna 2011 – expozícia
o nakrúcaní filmu „Obchod na korze“ v Sabinove, zrúcaniny hradu Kamenica a Hanigovce
(na akcii sa zúčastnilo 32 turistov) a 22. októbra 2011 – vlastivedné múzeum v kaštieli
v Hanušovciach nad Topľou a Dolina obrov v Slanských vrchoch (na akcii sa zúčastnilo 33
turistov). Dňa 6. mája 2011 členovia klubu uskutočnili brigádu k „Dňu Zeme“. Vyzberali
odpadky na ľavom brehu Hornádu v intraviláne obce. Dňa 27. novembra 2011 sa konala
spomienková túra na zosnulých členov Daniela Salugu, Petra Medveca, Františka Vaščáka
a Milana Vaščáka na Bradle spojená s návštevou cintorína. Členovia KST Bradlo Richnava sa
zúčastnili aj dvoch najvýznamnejších podujatí KST – 45. slovenského zimného zrazu turistov
a TOM v Starej Ľubovni (27. – 30. január 2011) a 58. slovenského zrazu turistov v Martine
(7. – 10. júl 2011). Z okresných akcií sa v hojnom počte členovia zúčastnili na Výstupe na
Roháčku (KST Kluknava – 28. máj 2011), Štefanskom výstupe na Sľubicu (KST Sľubica
Vojkovce – 26. decembra 2011) a Silvestrovskom výstupe na Roháčku (KST Margecany –
31. decembra 2011). Od 18. novembra 2011 funguje oficiálna internetová stránka klubu –
www.kstrichnava.wbl.sk. V roku 2011 bolo v klube zapísaných 84 členov, z toho 66 bolo
z Richnavy.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava (ZO CHPH)
vstupovala do sezóny s 28 členmi, z toho 7 z Richnavy. Zúčastnili sa 18 pretekov starých

holubov v rámci OZ Spišská Nová Ves (z toho tri preteky z Nemecka) a 5 pretekov mladých
holubov. V pretekoch starých holubov najlepšie umiestnenia dosiahli: v pretekoch Valašské
Meziřičí 2 (3. jún 2011) Peter Šuster – bydlisko Richnava obsadil 2. miesto, v pretekoch
Stendal (26. jún 2011) Ján Čurilla – bydlisko Kaľava obsadil 2. miesto, v pretekoch Gotha (9.
júl 2011) František Čech - bydlisko Richnava obsadil 5. miesto. V konečných výsledkoch
Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves najlepšie umiestnenie
dosiahli Ján Čurilla – 13. miesto, Ján Nagy (bydlisko Spišské Vlachy) – 17. miesto, Vladimír
Vilčko (bydlisko Jaklovce) – 22. miesto, Peter Šuster - 36. miesto, František Čech - 39.
miesto, z celkového počtu 107 súťažiacich chovateľov. V pretekoch mladých holubov
najlepšie umiestnenie dosiahol Ján Čurilla v pretekoch Martin 2 (4. september 2011) – 5.
miesto. Na Oblastnej výstave poštových holubov 3. decembra 2011 v Ordzovanoch obsadil
Peter Šuster v kategórii Štandard H tretie miesto (holub SK-08-02304-843). Zúčastnili sa aj
na Regionálnej výstave poštových holubov, ktorá sa konala v dňoch 10.-11. decembra 2011
v Tovarnom.
Na doplnenie uvádzam, že mnohí obyvatelia sa v obci venujú rybolovu a včelárstvu. V
Slovenskom zväze včelárov, Základná organizácia Gelnica boli v roku 2011 šiesti členovia
z Richnavy. Ábel Filo už dlhšie pôsobí ako úsekový dôverník pre obce Richnavu, Kluknavu
a Hrišovce.

Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota Slovan Richnava začala jarnú sezónu 2010/2011 výhrou 2:1 s
TJ Družstevník Letanovce 3. apríla 2011, posledný ligový zápas ukončila remízou s FK
Slovan Veľký Folkmar B 12. júna 2011. Spomedzi 7 družstiev Richnava po pätnástich
výhrách, dvoch remízach a siedmych prehrách obsadila v II. triede dospelých v sezóne
2010/2011 konečné druhé miesto so 47 bodmi (skóre 79:44). Všetky domáce zápasy kvôli
nefunkčnému ihrisku odohrala Richnava na ihrisku vo Vojkovciach. Na sviatok sv. Márie
Magdalény 17. júla futbalisti odohrali priateľský futbalový zápas s mužstvom Margecian.
Jesennú časť sezóny 2011/2012 II. triedy dospelých futbalisti odštartovali víťazným
zápasom proti FK Slovan Veľký Folkmar B dňa 7. augusta 2011. Do súťaže bolo
prihlásených sedem tých istých družstiev ako v predchádzajúcom ročníku. Domáce zápasy už
odohrali na domácom ihrisku. Richnava v tabuľke na konci jesennej časti figurovala na
krásnom prvom mieste. V jesennej časti už družstvo trénoval Ján Čižmarik. V roku 2011 už
pracoval ako nový predseda TJ Slovan Richnava Vladimír Kurta. Od roku 2011 existuje aj
internetová stránka klubu: http://fkrichnava.webnode.sk.

Ing. Peter Cenký sa zúčastnil seriálu Cassovia Cup v

cross-country v Budimíre

a Vyšnom Medzeve a zúčastnil sa aj na Východoslovenskom pohári v motokrose v Spišských
Vlachoch.

Mimoriadne udalosti
V pondelok 7. marca 2011 predseda TJ Slovan Richnava Vladimír Kurta po príchode
do šatne futbalového klubu zistil, že zmizlo 15 kompletných výstrojov – dresy, trenírky,
štulpne a tiež tri nové lopty. Škoda sa odhadla na 500 €.

Počasie
Globálna priemerná povrchová teplota bola v roku 2011 podľa údajov NASA deviata
najvyššia od roku 1880. Pokračuje trend, že deväť z desiatich najteplejších rokov v
moderných meteorologických záznamoch nastalo od roku 2000. Ako som uviedol, rok 2010
bol najdaždivejší rok najmenej za posledných 140 rokov, ale v jeseni 2011 priestorový úhrn
zrážok pre celé územie Slovenska bol druhý najnižší po jeseni v roku 1959 od začiatku meraní
zrážok na našom území, ktoré sa vykonávajú od roku 1881.
Prvé januárové dni boli chladnejšie, nočné teploty dosahovali okolo -15°C, no už od 7.
januára sa oteplilo, dokonca i v noci boli plusové teploty. Koncom januára sa mierne
ochladilo, podobný bol aj február, keď nočné teploty nelámali žiadne rekordy. Snehová
pokrývka bola veľmi chudobná. Snežilo 16., 24. a 25. februára. V prvej marcovej dekáde boli
v noci teploty pod bodom mrazu, 7. marca ráno trochu nasnežilo, druhá dekáda bola pomerne
teplá, 17. a 18. marca pršalo, v tretej dekáde sa ešte vyskytli nočné teploty tesne pod bodom
mrazu, ale denné teploty dosahovali už 15°C. Apríl bol podobný, dni boli teplé, v noci boli
ešte slabé mrazy. Od 7. do 10. apríla fúkal silný vietor, 14. apríla bola ešte snehová prehánka.
Májové denné teploty dosahovali aj 25°C, no v noci sa ešte dokonca vyskytovali mrazy.
Pršalo 1. a 8. mája, 28. mája bola búrka. Jún bol pomerne bohatý na zrážky, časté boli búrky,
hlavne začiatkom mesiaca. Prvé júlové dni boli pomerne chladné (denné teploty okolo 1316°C), no v druhej dekáde sa pohybovali už okolo 30°C. Bol tiež pomerne bohatý na zrážky.
Veľká búrka bola večer 8. augusta 2011. Od tohto dňa nepršalo prakticky až do decembra.
Jeseň bola pekná, no absencia zrážok spôsobovala mnohé problémy. V lesoch vôbec nerástli
huby. Prvé nočné mrazy začali 16. októbra, ale trvali len štyri noci. November bol už
chladnejší, od 7. novembra už boli nočné teploty pod bodom mrazu. Prepotrebný dážď začal
pršať až 12. decembra. Snežiť začalo 20. decembra, no Vianoce boli skoro bez snehovej
pokrývky s pomerne vysokými dennými i nočnými teplotami.

