Kronika obce
Richnava

Rok 2004

I. štvrťrok 2004
Vstúpili sme do dlho očakávaného roku, keď naša republika vstúpi do NATO
a Európskej únie. Vstup medzi najvyspelejšie štáty Európy sme si priali už veľmi dlhý čas.
Hlavne mladí ľudia očakávajú zmenu k lepšiemu. I keď sa zdá, že začiatok nebude veľmi
ľahký, dúfajme že sa postupne vyrovnajú rozdiely medzi jednotlivými členmi únie, a že naša
republika bude jej rovnoprávnym členom.
Začiatok roka v našej obci sa niesol v dosť napätej situácii, keďže už 3. januára sa
mali richnavskí voliči vyjadriť v hlasovaní obyvateľov obce o odvolaní pána Jozefa Vaščáka
z funkcie starostu obce Richnava. Občanom sa predkladala na rozhodnutie otázka: „Ste za
odvolanie starostu obce Richnava pána Jozefa Vaščáka?“ Zo 601 voličov, ktorí prišli
k volebnej urne, 572 hlasov volebná komisia označila za platné. Z nich až 510 povedalo áno
odvolaniu starostu, 62 voličov potvrdilo terajšieho starostu vo funkcii. Celkový priebeh
hlasovania bol pokojný. Keďže hlasovanie naplnilo zákonom stanovenú nadpolovičnú účasť
oprávnených voličov, bolo platné. Päťčlenná volebná komisia vyhotovila zápisnicu, ktorú
mali odovzdať starostovi obce. Starosta však odmietol zápisnicu prijať, pretože uviedol, že
výsledky sú spochybniteľné. Volebná komisia z tohto dôvodu nemohla ukončiť svoju prácu
a preto sa informovala na Ministerstve vnútra SR, ako mali ďalej postupovať. V tomto
prípade boli povinní výsledky hlasovania odovzdať obecnému zastupiteľstvu. Dňa 8. januára
2004 na 1. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva volebná komisia predložila
správu o výsledkoch hlasovania. Dňa 12. januára 2004 vyhlásením výsledkov v obecnom
rozhlase a vyvesení na úradnej tabuli zanikol mandát starostu obce. Od 13. januára 2004
funkciu starostu vykonáva doterajšia zástupkyňa starostu Mgr. Anna Harmanová.
Na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30. januára 2004 poslanci
schválili žiadosť o vyhlásenie nových volieb, ktorá sa zaslala predsedovi Národnej rady SR.
Vytvorila sa rozvojová komisia, ktorá sa stala nástrojom pre prípravu a koordináciu rozvoja
obce. Schválil sa aj audítor a inventarizačná komisia.
Na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16. februára 2004 sa
prejednal a schválil rozpočet obce na rok 2004. Schválil sa aj návrh kultúrno-športovej
komisie, aby obyvateľom, ktorí sa dožijú okrúhleho životného jubilea 70 rokov a vyššie
zakúpila kytica a upomienkový darček.
Na avizované znižovanie sociálnych dávok začali v druhej polovici februára rómske
nepokoje. Rómovia rabovali predajne potravín v mnohých východoslovenských obciach

a mestách. Na východ Slovenska bola vyslaná armáda, zosilnené boli policajné hliadky, ktoré
monitorovali situáciu v rómskych osadách. Situácia v našej obci bola pokojná.
Zmenou zákonov začiatkom roku 2004 boli znížené dávky sociálnej pomoci. 1145
obyvateľov našej obce sa ocitlo v hmotnej núdzi. Štát pre týchto ľudí navrhol zlepšiť si
finančnú situáciu odpracovaním v menších obecných službách. Naša obec viedla rokovania
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, no pre našu obec boli ich
návrhy neprijateľné. Obec požadovala, aby sa do aktivačných prác zapojili všetci, ktorí majú
nárok na aktivačný príspevok, aby aktivácia trvala 12 mesiacov, aby sa tak úradu práce
vytvoril priestor pre podporu individuálnych projektov zamestnanosti. Keďže úrad práce
neprijal naše navrhované podmienky, obec Richnava zvolala protestné zhromaždenie
nezamestnaných obyvateľov obce. Zhromaždenie sa konalo dňa 26. marca 2004 pred
budovou Reduty v Spišskej Novej Vsi medzi šesnástou a ž osemnástou hodinou. Zúčastnilo sa
na ňom zhruba 200 Richnavčanov. Účastníci zhromaždenia prijali výzvu adresovanú
prezidentovi, predsedovi vlády a parlamentu, ministerstvu práce a regionálnej samospráve.
Žiadali v nej súčinnosť pri riešení problémov Richnavy – nezamestnanosti, bývania
a vzdelávania. Celým problémom sa zaoberalo mimoriadne číslo Richnavských novín.
Z kultúrnych a športových podujatí treba spomenúť medzi turistami známy
a obľúbený Zimný výstup na Sľubicu, ktorý sa konal dňa 17. januára. Richnavskí turisti
zorganizovali už 28. ročník. Kultúrno – športová komisia pripravila vo februári pre našich
obyvateľov dve podujatia. Dňa 25. februára cez jarné prázdniny sa uskutočnila pre deti
a mládež exkurzia do Slovenského technického múzea a Leteckého múzea v Košiciach. Pre
dospelých sa dňa 27. februára uskutočnil zájazd na divadelné predstavenie Fidlikant na
streche do Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Počasie v I. štvrťroku bolo nasledovné: hoci január bol pomerne chladný,
nezaznamenali sme v ňom žiadne teplotné rekordy. Bol pomerne chudobný na sneh. V prvej
dekáde februára sa oteplilo. Denné teploty vystupovali nad 5ºC. Druhá dekáda februára bola
chladnejšia, ale bez snehovej pokrývky. Koniec februára a začiatok marca bol chladný
s bohatou snehovou pokrývkou. V druhej dekáde marca nastáva oteplenie, sneh sa roztápa,
denné teploty vystupujú aj nad 15ºC, ale koncom marca sa opäť ochladzuje.

Narodení: v 1. štvrťroku sa narodilo 23 detí, z toho 19 rómske.
Leonard Fodor

1.1.2004

Richnava 256

Viktor Pokuta

17.1.2004

Richnava 324

Miroslav Kotľár

19.1.2004

Richnava 284

Sebastián Tulej

23.1.2004

Richnava 296

Vanesa Gabčová

30.1.2004

Richnava 305

Sebastián Horvát

3.2.2004

Richnava 284

Dominik Tulej

12.2.2004

Richnava315

Amanda Tulejová

16.2.2004

Richnava 300

Kevin Dunka

19.2.2004

Richnava 293

Mária Holubová

20.2.2004

Richnava 323

Laura Hudáková

24.2.2004

Richnava 258

Daniel Dunka

26.2.2004

Richnava 332

Kevin Šivák

29.2.2004

Richnava 351

Patrik Čech

3.3.2004

Richnava 242

Filip Pokuta

4.3.2004

Richnava 314

Nikolas Tulej

5.3.2004

Richnava 284

Eduard Tulej

6.3.2004

Richnava 312

Angela Tulejová

7.3.2004

Richnava 295

Dávid Gabčo

17.3.2004

Richnava 311

Andrea Macková

19.3.2004

Richnava 321

Kevin Tulej

19.3.2004

Richnava 298

Ján Pokuta

19.3.2004

Richnava 318

Timotej Labanc

27.3.2004

Richnava 266

Úmrtia: v 1. štvrťroku zomreli 3 ľudia.
Žofia Podracká

nar. 14.10.1919

zomrela 11.3.2004

Richnava 146

Dávid Gabčo

nar. 17.3.2004

zomrel 18.3.2004

Richnava 311

Gejza Pokuta

nar. 14.8.1931

zomrel 31.3.2004

Richnava 351

Uzavretie manželstva:
Valéria Horváthová, Richnava 286
Karol Holub, Krompachy, Hornádska 573/52

sobáš 19.3.2004 Krompachy

Prihlásení občania:
Emília Girgová

z Bijacovce 68

do Richnava 307

26.3.2004

Emília Girgová

z Bijacovce 68

do Richnava 307

26.3.2004

Xénia Girgová

z Bijacovce 68

do Richnava 307

26.3.2004

Martina Girgová

z Bijacovce 68

do Richnava 307

26.3.2004

Ladislav Girga

z Bijacovce 68

do Richnava 307

26.3.2004

Adam Girga

z Bijacovce 68

do Richnava 307

26.3.2004

Emília Girgová

z Richnava 307

do Bijacovce 68

26.1.2004

Emília Girgová

z Richnava 307

do Bijacovce 68

26.1.2004

Xénia Girgová

z Richnava 307

do Bijacovce 68

26.1.2004

Ladislav Girga

z Richnava 307

do Bijacovce 68

26.1.2004

Adam Girga

z Richnava 307

do Bijacovce 68

26.1.2004

Gabriel Vaščák

z Richnava 246

do Lučivná 258

4.2.2004

Odhlásení občania:

II. štvrťrok 2004

Druhý štvrťrok 2004 bol veľmi významný nielen pre našu obec, ale hlavne pre náš
štát, ale aj celú Európu. V apríli Slovenská republika vstúpila do NATO a 1. mája 2004 do
Európskej únie. Na námestiach veľkých miest sa z tejto príležitosti konali veľkolepé oslavy
a ľudia túžobne čakali na odbitie polnoci. Obec i teraz v týchto významných časoch žila so
svojimi radosťami i starosťami a riešila svoje problémy.
Dňa 3. apríla 2004 sa na Slovensku konalo referendum a voľby prezidenta Slovenskej
republiky. V referende sa voličom predkladala otázka: „Ste za to, aby poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady
Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku
2004?“ V Richnave sa z 1090 oprávnených voličov na referende zúčastnilo 534 voličov,
z toho bolo 524 platných hlasov. Za predčasné voľby hlasovalo 444 voličov, proti bolo 80
voličov. Keďže na celom Slovensku sa referenda zúčastnilo iba 35,86% voličov, referendum
bolo neúspešné.
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky boli nasledovné: Ing. Stanislav
Bernát – 4 platné hlasy, Doc., PhDr. Martin Bútora – 11 platných hlasov, Doc., JUDr. Ivan
Gašparovič CSc. – 94 platných hlasov, RSDr. Jozef Kalman – 3 platné hlasy, Ing. Ján Králik
CSc. – 4 platné hlasy, Július Kubík – 9 platných hlasov, JUDr. Eduard Kukan – 74 platných
hlasov, JUDr. Vladimír Mečiar Dr.h.c. – 345 platných hlasov, RNDr. František Mikloško – 15
platných hlasov, Ing. Rudolf Schuster PhD. – 28 platných hlasov, Ing. Jozef Šesták PhD. – 3

platné hlasy. Keďže v prvom kole nezískal žiaden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, do
druhého kola volieb postúpili dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov – Ivan Gašparovič
a Vladimír Mečiar.
V tento deň sa v našej obci prevádzala výmena časti strešnej krytiny na veži kostola
a starý oceľový kríž sa nahradil novým nerezovým. Pri demontáži starého kríža sa v ňom
našla zabalená v starých novinách pamätná listina s nasledovným znením: „Tento kríž bol
zhotovený roku Pána 1972 28. mája. Nech slúži celému pokoleniu pre mier a blahobyt
ľudstva. Venujú: Bogačevič Pavel, Šmida František, Vaščák František, Medvec Karol, Cenký
Aloiz. Richnava máj 1972.“ Pri listine boli aj mince z tohto obdobia a pribalená aj malá
fľaštička s textom: „Použité občerstvenie: kalorická náhrada Vodka.“ Do nového kríža sa
vložili okrem spomínaných vecí aj súčasné mince, noviny a nová pamätná listina
s nasledovným znením: „Kríž zhotovený v roku 1972, bol nahradený novým roku Pána 2004,
3. apríla. Nech naďalej slúži celému pokoleniu. Zhotovili: rodina Poláková – Ladislav,
Ľuboslav, Vladimír, Július z Hornej Lehoty na Orave, Ján Kuchár, Jozef Čarnoký, Ondrej
Harman, Ondrej Ondáš. Farár: Mgr. Pavol Ondrík, Richnava apríl 2004.“
Na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13. apríla 2004 sa okrem
iného schválila Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť. Preto od 15. apríla 2004
nastúpilo na dobu päť mesiacov 250 nezamestnaných a 12 koordinátorov. V obci začali
s čistením verejných priestranstiev, kosením, odstraňovaním čiernych skládok, natieraním
kovových konštrukcií, čistením rómskej osady.
Dňa 17. apríla 2004 sa konalo druhé kolo prezidentských volieb. V našej obci sa
volieb zúčastnilo 583 voličov, ktorí odovzdali 565 platných hlasov. JUDr. Ivan Gašparovič
CSc. získal 172 platných hlasov, JUDr. Vladimír Mečiar Dr.h.c. získal 393 platných hlasov.
Ale celkové výsledky dopadli ináč. Vladimír Mečiar získal 40,09% hlasov voličov, Ivan
Gašparovič 59,91% hlasov a tak sa stal novým prezidentom Slovenskej republiky. Svojej
funkcie sa ujal 15. júna 2004.
Na začiatku apríla prebehla správa v médiách o našej obyvateľke Kataríne
Horváthovej. Pätnásťročné dievča z rómskej osady vlani v lete porodila syna Jána a v apríli
bola už opäť v siedmom mesiaci tehotenstva. Muža z Osady Dolina, ktorý má 21 rokov
polícia obvinila z trestného činu sexuálneho zneužívania.
V dôsledku zvýšenia cien vykupovaných kovov sa v apríli v obci rozmohli krádeže
kovových konštrukcií, kanalizačných poklopov, kovových častí telefónnych rozvodov. Počas
veľkonočných sviatkov zmizli všetky hliníkové časti výbavy v požiarnej zbrojnici. Zlodeji sa
dokonca nezľutovali ani nad mŕtvymi, keď z cintorína zmizli kovové kríže s postavou Ježiša,

tzv. umučenia. Okolo 80 ľudí prišlo nahlásiť na obecný úrad odcudzenie umučení z hrobov
svojich blízkych. Okrem krádeží kovov sa v obci rozmohlo najmä pytliactvo na Hornáde, ako
aj krádeže v neobývaných domoch.
V máji ukončil funkciu kostolníka pán Albert Dolnačko a od 16. mája 2004 ho
nahradil pán Jozef Čarnoký. Poslanec Ivan Čech sa vzdal svojho mandátu a tak ho nahradil
pán Ábel Filo, ktorý zložil sľub poslanca na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 19.
mája 2004.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí boli dňa 28. mája 2004 rozdané sladkosti
rómskym deťom. Pripravovaná diskotéka sa pre nepriaznivé počasie v tento deň
neuskutočnila, ale bola preložená na záver školského roka.
Dňa 5. júna 2004 v spolupráci s Materskou školou v Richnave sa uskutočnila akcia
pre ostatné deti

spojená s programom detí z materskej školy, športovými súťažami

a rozdaním sladkostí.
Dňa 13. júna 2004 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V našej obci sa z 1092
voličov na voľbách zúčastnilo 113 voličov. Počet platných hlasov bol 106. Výsledky boli
následovné: Strana maďarskej koalície – 3 platné hlasy, Aliancia nového občana – 8 platných
hlasov, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 33 platných hlasov, Demokratická únia
Slovenska – 1 platný hlas, Komunistická strana Slovenska – 6 platných hlasov, Koalícia
Slovenská národná strana, Pravá Slovenská národná strana – 3 platné hlasy, Aktívne ženy –
OS Slovenska – 3 platné hlasy, SMER – 19 platných hlasov, Ľudová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko – 11 platných hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie – 17 platných
hlasov, Koalícia Hnutie za demokraciu, Ľudová únia – 1 platný hlas, Rómske kresťanské
demokratické hnutie v Slovenskej republike – 1 platný hlas. Voliči hlasy neodovzdali týmto
stranám: Maďarská federalistická strana, Živnostenská strana Slovenskej republiky, Slobodné
fórum, Slovenská ľudová strana a Občianska konzervatívna strana.
Dobrovoľný hasičský zbor v Richnave sa zúčastnil dňa 27. júna 2004 na okrskových
previerkach pripravenosti hasičských zborov, ktoré sa konali v Prakovciach. Sezóna našim
futbalistom skončila dňa 20. júna 2004 zápasom na domácej pôde s Markušovcami. Túto
sezónu skončili v II. triede na peknom piatom mieste.
Počasie v apríli bolo premenlivé, bolo pomerne teplo. Tohtoročný máj bol veľmi
upršaný. Nebolo skoro dňa, kedy by nepršalo alebo neboli búrky. Objavili sa aj prízemné
mrazy, ktoré poškodili kvitnúce ovocné stromy. Jún bol teplejší, ale aj naďalej s početnými
prehánkami a búrkami.

Narodení: v 2. štvrťroku sa narodilo 18 detí, všetci rómske.
Angela Tulejová

7.3.2004

Richnava 295

Ján Pokuta

19.3.2004

Richnava 318

Vanesa Kotlárová

3.4.2004

Richnava 284

Kristína Kotuláková

8.4.2004

Richnava 314

Silvester Klempár

11.4.2004

Richnava 295

Adrián Mirga

16.4.2004

Richnava 286

Kevin Gabčo

17.4.2004

Richnava 314

Jesika Tulejová

22.4.2004

Richnava 329

Daniela Pokutová

30.4.2004

Richnava 311

Tomáš Dunka

4.5.2004

Richnava 306

Roman Dunka

8.5.2004

Richnava 317

Anastázia Pokutová

8.5.2004

Richnava 311

Karina Pokutová

15.5.2004

Richnava 303

Daniel Girga

22.5.2004

Richnava 328

Šimon Tulej

31.5.2004

Richnava 308

Dana Dunková

1.6.2004

Richnava 310

Jana Dunková

1.6.2004

Richnava 310

Milena Tulejová

10.6.2004

Richnava 296

Úmrtia: v 2. štvrťroku zomreli 3 ľudia.
Viktor Pokuta

nar. 17.1.2004

zomrel 13.4.2004

Richnava 324

Mária Rychnavská

nar. 17.11.1922

zomrela 16.4.2004

Richnava 160

Pavel Podracký

nar. 1.10.1958

zomrel 22.4.2004

Richnava 142

Uzavretie manželstva:
Kvetoslava Tulejová, Richnava 314
Gvido Pokuta, Richnava 303

sobáš 24.4.2004 Richnava

Dana Klempárová, Richnava 331
Ján Pokuta, Brno, Plotní 31

sobáš 22.5.2004 Brno

Lenka Lovasová, Richnava 55
Daniel Cmorej, Slatvina 20

sobáš 26.6.2004 Richnava

Prihlásení občania:
Daniel Jonáš

z Košice-Ťahanovce, Jazvečia 36

do Richnava 317 28.5.2004

Anna Bačová

z Kolinovce 48

do Richnava 272

22.6.2004

Odhlásení občania:
Marta Krauszová

z Richnava 213

do Krompachy, Hornádska 14

6.4.2004

Peter Čikovský

z Richnava 91

do Smižany, Nábrežná 26

15.6.2004

Ján Vaščák

z Richnava 2

do Kluknava 609

29.6.2004

Lenka Cmorejová

z Richnava 55

do Slatvina 20

29.6.2004

III. štvrťrok 2004

Od 1. júla 2004 má naša farnosť nového kaplána. Stal sa ním Matúš Perignáth
z Malého Slavkova pri Kežmarku.
Na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23. júla 2004 poslanci
schválili na návrh výberovej komisie nového nájomcu budovy Reštaurácie. Stal sa ním pán
Peter Medvec, Richnava č.120. Budovu dostane do prenájmu od 1. septembra 2004.
Dňa 18. júla 2004 o 10.30 hod. sa konala odpustová slávnosť pri kaplnke sv. Márie
Magdalény, ktorú slúžili pán farár Pavol Ondrík a kaplán Matúš Perignáth. Na popoludnie bol
pre občanov obce, ale aj pre mnohých rodákov, ktorí prichádzajú každoročne za svojimi
príbuznými na odpustovú slávnosť pripravený na ihrisku kultúrny program, v ktorom sa
predstavili spevák Robo Kazík a ľudový rozprávač Milan Barabáš. Predstavenie sa malo
začať o 17. hod., ale pre meškanie účinkujúcich a následnú búrku sa začalo až o 19. hod.
Diváci s vystúpením boli spokojní, škoda že veľká časť ľudí odišla kvôli spomínaným
problémom. Po predstavení sa v zasadačke obecného úradu konala recepcia.
Dňa 14. augusta 2004 nás náhle opustil náš spoluobčan MUDr. Ján Köry. Narodil sa 6.
apríla 1929 v Richnave. Vďaka výchove a viere svojej matky pocítil túžbu stať sa kňazom.
Avšak v roku 1950 prišiel frontálny útok na cirkev. Najprv sa dostal do sústreďovacieho
tábora v Podolínci a potom do roku 1954 pracoval v pomocných technických práporoch –
PTP. Po návrate sa nemohol vrátiť do seminára, preto sa rozhodol pre prácu ošetrovateľa
a neskôr sa stal lekárom. Už počas štúdia sa oženil s detskou sestrou Lýdiou, s ktorou mal
dvoch synov. Od roku 1978 začal tajne študovať teológiu. Po prevrate, v roku 1991 sa stal
kňazom. Stal sa rektorom prešovského kňazského seminára, neskôr vicerektorom, prefektom
a napokon

do roku 1999 pracoval v archíve biskupského úradu.

S týmto významným

človekom, ktorý svojím pokojom si vedel získať srdcia mnohých ľudí sa rodina i veriaci
z Richnavy a okolia rozlúčili 17. augusta 2004 v kostole sv. Michala v Richnave. Pohrebné
obrady a svätú liturgiu slávil Mons. Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha za spoluúčasti
niekoľko desiatok kňazov biskupstva prešovského a spišského.
V sobotu 28. augusta 2004 KST Bradlo Richnava usporiadal 2. ročník letného výstupu
na Sľubicu. Časť turistov na vrchole aj spala.
Dňa 30. augusta 2004 sa konalo 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
poslanci prejednali až 18 bodov programu.
Dňa 9. septembra 2004 uzrelo svetlo sveta prvé číslo Richnavských novín. Na
dvanástich stranách sa ľudia mohli dočítať o aktuálnych informáciách o dianí v obci, ako aj
prečítať si názory niektorých našich obyvateľov.
Dňa 15. septembra 2004 skončila dohoda s úradom práce o aktivačnej činnosti, ale
následne bola podpísaná nová dohoda. Na aktivačnej činnosti, ktorej hlavným cieľom je
obnoviť si pracovné návyky pracovalo v lete 320 nezamestnaných. V obci sa urobilo veľa
práce. Odstránili sa čierne skládky, vyčistili a pravidelne sa kosili verejné priestranstvá,
natrelo sa oplotenie okolo kostola a iné kovové konštrukcie, vyčistila sa rómska osada, začala
sa v osade opravovať cesta, vyčistil sa cintorín.
Predseda NR SR vyhlásil na deň 18. septembra 2004 nové voľby starostov obcí. Tieto
voľby sa týkali aj obce Richnava. Z 1098 voličov sa na voľbách zúčastnilo 820 voličov. Zo
štyroch kandidátov najviac hlasov (596 platných hlasov) získala Mgr. Anna Harmanová,
Richnava 82 ako nezávislý kandidát. Na ďalších miestach sa umiestnili:
Jozef Vaščák, Richnava 246, SMER, 118 platných hlasov
Daniel Saluga, Richnava 130, Strana demokratickej ľavice, 82 platných hlasov
Štefan Čech, Richnava 175, HZDS, 9 platných hlasov.
Čiže starostkou obce Richnava sa stala doterajšia zástupkyňa starostu obce Mgr. Anna
Harmanová.
Na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 30. septembra 2004
predsedkyňa miestnej volebnej komisie PhDr. Eva Kurillová oboznámila prítomných
s výsledkami volieb na starostu obce. Po prečítaní výsledkov Mgr. Anna Harmanová zložila
sľub. Keďže pani starostka uvoľnila poslanecké miesto, na obecnom zastupiteľstve zložila
sľub aj nová poslankyňa. Stala sa ňou Jana Kočíková, Richnava 223.
Na rozdiel od minulého roku toto leto bolo upršané. Vytrvalé dažde v dňoch 26. až 29.
júla spôsobili opäť povodne na východnom Slovensku. Hornád sa vylial aj v našej obci,
zaplavil niekoľko záhrad a ihrisko. Ľudia museli čerpať vodu z pivníc. V auguste sme si užili

aj pekné slnečné dni, hoci teplomery žiadne rekordy nelámali. V septembri vládlo pekné
slnečné počasie. Teploty sa pohybovali okolo 25 ºC.

Narodení: v 3. štvrťroku sa narodilo 16 detí, z toho 14 rómske.
Michaela Horvatová

3.7.2004

Richnava 299

Patrícia Korová

5.7.2004

Richnava 297

Eliška Klempárová

8.7.2004

Richnava 308

Jadrana Klempárová

15.7.2004

Richnava 293

Simona Horváthová

31.7.2004

Richnava 286

Alexander Chibeľ

1.8.2004

Richnava 256

Daniela Tulejová

6.8.2004

Richnava 332

Jozef Všivák

18.8.2004

Richnava 311

Vladimír Horváth

19.8.2004

Richnava 306

Michaela Šarišková

4.9.2004

Richnava 294

Nikolas Gabčo

13.9.2004

Richnava 323

Andrea Tulejová

15.9.2004

Richnava 305

Andrea Dunková

15.9.2004

Richnava 313

Nikola Kendrová

18.9.2004

Richnava 253

Vladimír Dunka

22.9.2004

Richnava 317

Anton Tulej

24.9.2004

Richnava 288

Úmrtia: v 3. štvrťroku zomreli 4 ľudia.
Anna Vaščáková

nar. 23.4.1940

zomrela 22.7.2004

Richnava 2

MUDr. Ján Köry

nar. 6.4.1929

zomrel 14.8.2004

Richnava 240

Jozef Labanc

nar. 5.9.1912

zomrel 31.8.2004

Richnava 167

Alžbeta Vaščáková

nar. 22.8.1913

zomrela 6.9.2004

Richnava 99

Uzavretie manželstva:
Júlia Červeňáková, Richnava 336
Ján Horvát, Přerov

sobáš 30.7.2004 Přerov

Natália Červeňáková, Richnava 336
Alois Horvát, Přerov

Erika Kamenická, Granč-Petrovce 108

sobáš 30.7.2004 Přerov

Branislav Legát, Richnava 43

sobáš 31.7.2004 Richnava

Petra Richnavská, Richnava 1
Jozef Čarnoký, Kluknava 123

sobáš 7.8.2004 Richnava

Daniela Richnavská, Richnava 1
Kamil Šmida, Richnava 95

sobáš 7.8.2004 Richnava

Marcela Gabčová, Richnava 307
Róbert Dunka, Krompachy, Banícka štvrť 14

sobáš 27.8.2004 Krompachy

Dáša Hvizdošová, Richnava 77
Peter Ondria, Víťaz 220

sobáš 11.9.2004 Richnava

Kamila Kotlárová, Spiš. Nová Ves, Podskala
Milan Tulej, Richnava 343

sobáš 24.9.2004 Kluknava

Ingrid Horváthová, Rudňany 375
Štefan Horváth, Richnava 349

sobáš 24.9.2004 Kluknava

Prihlásení občania:
Erika Legátová

z Granč-Petrovce 108

do Richnava 43

3.8.2004

Miloš Kováč

z Richnava 62

do Kojšov 86

26.7.2004

Anna Bačová

z Richnava 272

do Kolinovce 48

12.8.2004

Petra Čarnoká

z Richnava 1

do Kluknava 123

12.8.2004

Odhlásení občania:

IV. štvrťrok 2004

Dňa 22. októbra 2004 o 16. hod. v reštaurácii Bašta sa konalo slávnostné stretnutie pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na pozvanie boli pozvaní všetci obyvatelia obce, ktorí sa
dožili 70 rokov a viac. Na úvod sa predstavili s programom malí Richnavčania – deti
z materskej školy. Po príhovore starostky obce Mgr. Anny Harmanovej a pána farára Mgr.
Pavla Ondríka zúčastnení občania mali na čo spomínať. Na záver sa predstavil s krásnym
programom folklórny súbor z Kluknavy.
Dňa 31. októbra 2004 sa v našom kostole konala beseda so vzácnym človekom, 96
ročným Mons. Viktorom Trstenským. Nikto z ľudí nie je tak blízky a nepozná tak dôkladne
biskupa Jána Vojtašáka, ako práve on. Svojím slovom, ale najmä svojím zjavom nás
povzbudil k ešte láske ku Kristovi a jeho cirkvi.

V piatok 19. novembra 2004 sa Slovenskom prehnala víchrica, ktorá spôsobila
katastrofálne

materiálne škody a dokonca si vyžiadala aj ľudskú obeť. Najviac boli

postihnuté Vysoké Tatry, kde spôsobila ekologickú katastrofu, z ktorej sa Tatry budú dlho
spamätávať. V Richnave sa v tento čas začalo 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ale po
niekoľkých minútach došlo k vypnutiu elektrického prúdu. Na návrh poslancov sa zasadnutie
preložilo na pondelok 22. novembra. Vypnutie prúdu trvalo niekoľko hodín. Víchrica v obci
vážne poškodila strechu na budove TJ, oplotenie okolo ihriska a vyvrátila strom pri kostole.
V okolitých lesoch spôsobila vyvrátenie mnohých stromov. Na pondelkovom zasadnutí sa
zvolil zástupca starostu obce. Stal sa ním pán Daniel Saluga. Pán Jozef Čarnoký bol zvolený
za správcu domu smútku.
Na 13. decembra 2004 kultúrno-športová komisia pripravila pre obyvateľov obce
zájazd na divadelné predstavenie Starci na chmeli do divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Dňa 16. decembra 2004 sa konalo 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom
sa prejednával rozpočet obce na rok 2005. Schválila sa aj zmluva s firmou Ekokrom
Krompachy, ktorá sa od decembra stará o verejné osvetlenie v obci, lebo doterajší pracovník
pán Peter Cenký požiadal o ukončenie tejto funkcie.
Dňa 21. decembra 2004 vyšlo druhé číslo Richnavských novín.
Vianočný stromček pred kostolom sa tento rok rozsvietil 24. decembra. Polnočná
svätá omša sa konala o 22.30 hod. Slúžil ju pán kaplán Mgr. Matúš Perignáth. Nový rok ľudia
očakávali zábavou v Hostinci na rázcestí a v Reštaurácii Bašta.
Počasie v prvej dekáde októbra bolo pekné. Denné teploty dosahovali aj 20ºC,
v druhej dekáde sa objavujú nočné mrazy. Tretia dekáda bola opäť pekná a teplá. V polovici
novembra sa ochladzuje, dažďové zrážky sa menia na snehové. Snežilo od 21. do 24.
novembra, ale už koncom novembra sa otepľuje a sneh sa topí. December bol pomerne teplý
a neuštedril nám ani pravú snehovú vianočnú atmosféru. Klzisko s novými mantinelmi bolo
z tohto dôvodu nepouživateľné.

Narodení: v 4. štvrťroku sa narodilo 25 detí, z toho 20 rómske.
Liliana Gabčová

1.10.2004

Richnava 338

Katarína Holubová

4.10.2004

Richnava 290

Jozef Holub

13.10.2004

Richnava 332

Jesika Tulejová

14.10.2004

Richnava 337

Daniela Dunková

19.10.2004

Richnava 317

Alžbeta Kotuľáková

21.10.2004

Richnava 335

Dominik Šariška

21.10.2004

Richnava 294

Daniela Jonášová

22.10.2004

Richnava 340

Vladimír Pokuta

23.10.2004

Richnava 305

Liliana Sokolová

27.10.2004

Richnava 199

Klaudia Richnavská

31.10.2004

Richnava 264

Kevin Horváth

9.11.2004

Richnava 300

Adela Pokutová

21.11.2004

Richnava 321

Stanislav Tulej

25.11.2004

Richnava 296

Gabriela Kalejová

27.11.2004

Richnava 282

Oliver Tulej

27.11.2004

Richnava 318

Svetlana Pokutová

30.11.2004

Richnava 346

Marko Ondzík

3.12.2004

Richnava 76

Adrián Pokuta

6.12.2004

Richnava 305

Sebastián Okenka

7.12.2004

Richnava 25

Viktória Girgová

8.12.2004

Richnava 307

Pamela Macková

14.12.2004

Richnava 301

Miroslava Holubová

16.12.2004

Richnava 299

Nikola Legátová

21.12.2004

Richnava 43

Norma Tulejová

21.12.2004

Richnava 346

Úmrtia: v 4. štvrťroku nezomrel žiaden občan.

Uzavretie manželstva: v 4. štvrťroku nebol žiaden sobáš.

Prihlásení občania:
František Macejko

z Žakarovce 332

do Richnava 39

6.10.2004

Mária Macejková

z Žakarovce 332

do Richnava 39

6.10.2004

Patrícia Macejková

z Žakarovce 332

do Richnava 39

6.10.2004

Richard Krokus

z Kluknava 590

do Richnava 34

2.11.2004

Odsťahovaní občania:
Ján Papcun

z Richnava 155

do Poprad, Bajkalská 16

8.10.2004

Dáša Ondriová

z Richnava 77

do Víťaz 220

11.10.2004

Milan Terpák

z Richnava 59

do Sp. Podhradie, Kúpeľná 2

29.11.2004

