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Aký bol rok 2006? Priniesol vzostupy i pády, šťastné chvíle i tragédie. Násilie aj
prejavy lásky. Snoubordista Radoslav Židek vybojoval na zimnej olympiáde v Turíne prvú
medailu v ére samostatného Slovenska. Ako outsider dokázal, že vždy má zmysel bojovať o
víťazstvo. Dátum 19. január 2006 sa zapíše do dejín Slovenska čiernymi písmenami. Len pár
minút delilo od domova vojakov, ktorí sa vracali z misie KFOR v kosovskej Prištine.
Vojenské lietadlo narazilo na maďarskom území pri obci Hejce do vrcholu kopca. Pri
tragickej havárii zahynulo 42 slovenských vojakov, zázračne prežil jediný človek. Rok 2006
bol aj rokom volieb. V júnových parlamentných voľbách vyhrala strana Róberta Fica, ktorý
po ôsmich rokoch vystriedal vládnu garnitúru Mikuláša Dzurindu. Decembrové komunálne
voľby veľké zmeny v našej obci nepriniesli.

Samospráva obce
Starostkou obce ostala aj po decembrových voľbách v roku 2006 Mgr. Anna
Harmanová. Zamestnancami obce boli Ing. Ján Grinvalský – prednosta, Ing. Michal Orlovský
– odborný administratívny zamestnanec pre administratívne a organizačné veci orgánov
samosprávy, Ing. Ingrid Javorská – odborný administratívny zamestnanec pre územné
rozhodovanie, stavebný poriadok a životné prostredie obce, Ing. Zuzana Vaščáková – ekonóm
obce, Iveta Stajsková – účtovníčka obce. Externí poradcovia obce boli Doc. JUDr. Sotolář,
SOTAC s.r.o., Košice - obecné právo, Ing. Jana Kuklová, Spišská Nová Ves – obecná
ekonomika, Ing. Ruža, MADE s.r.o., Banská Bystrica a Ján Grinvalský, Kluknava - obecný
informačný systém a internetová stránka obce. Zamestnancami obce boli aj ôsmi koordinátori
aktivačnej činnosti a štyria zamestnanci obce, ktorí zabezpečovali prevádzku predškolského
zariadenia MŠ v Richnave. O upratovanie obecného úradu sa starali uchádzači o zamestnanie
v rámci aktivačnej činnosti.
Na 1. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20. januára 2006 boli
prerokované rozvojové zámery a návrhy rozvojovej komisie na poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce pre Klub slovenských turistov Bradlo Richnava a pre Telovýchovnú jednotu Slovan
Richnava.
Druhé mimoriadne zasadnutie dňa 25. januára 2006 malo na programe jediný bod a to
aktivačnú činnosť v obci. Obecné zastupiteľstvo uznesením stanovilo podmienky pre
spoluprácu s úradom práce pri organizovaní aktivačnej činnosti.
Po prerušení aktivačnej činnosti Úradom práce v Spišskej Novej Vsi dňom 31.
decembra 2005 pokračovala aktivácia v Richnave od 30. januára 2006. Do aktivácie úrad
práce zaradil 291 uchádzačov. Uchádzači pracovali v rámci aktivácie 10 hodín týždenne. Pod

vedením 8 organizátorov vykonávali práce na zlepšenie čistoty a životného prostredia v
intraviláne a extraviláne obce.
Dňa 9. marca 2006 sa konalo 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa
zaoberalo dotáciami pre TJ Slovan Richnava na údržbu telovýchovných zariadení, účasťou na
futbalový turnaj Petra Čecha, na futbalové popoludnie počas odpustu a na súťažný futbal
v obci Richnava. Prejednala sa aj problematika čistenia komunálnych odpadových vôd v obci,
schválil sa plán kultúrnych podujatí a audítor na vykonanie auditu ročnej závierky za rok
2005.
Na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 27. apríla 2006 sa prerokovala
Správa audítora k ročnej závierke obce za rok 2005, Správa o plnení rozpočtu obce za rok
2005, rozdelenie prebytku, záverečný účet, návrh rozvojovej komisie na prevádzku
športového zariadenia obce, zvolenie zástupcu obce do Rady školy pri Špeciálnej základnej
škole v Richnave, kandidatúru pána Vladimíra Kurtu za prísediaceho Okresného súdu
v Spišskej Novej Vsi, návrh umelcov pre účinkovanie pri príležitosti odpustu sv. Márie
Magdalény, podnet obyvateľov časti Zarorami na zmenu katastrálnych hraníc a vydržanie
pozemkov na cintoríne.
Dňa 3. mája 2006 sa konalo v našej obci očkovanie psov proti besnote.
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 1. júna 2006. Poslanci
rokovali o Správe o plnení rozpočtu obce Richnava k 31.3.2006, zisteniach protipožiarnych
kontrol, zaradení priemetu rozvojového zámeru chovateľov poštových holubov do rozvoja
obce, poskytnutí dotácie pre chovateľov poštových holubov, požiadavkách obce na prevádzku
športového zariadenia, kúpnej zmluve o kúpe pozemku pre rozšírenie cintorína, odpredaji
hnuteľného majetku obce nákladného automobilu AVIA, organizačnej zmene v Materskej
škole v Richnave, zabezpečenie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie pri potoku
Slatvinka, projekt dopravného značenia a realizáciu značiek, plán kultúrnych podujatí v júni
2006 a zmena rozpočtu obce.
Dohodou o vydaní nehnuteľnej veci zo dňa 16. júna 2006 Obec Richnava, zastúpená
Mgr. Annou Harmanovou, ako povinná osoba vydala Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti
Kluknava, zastúpenej vdp. farárom Mgr. Pavlom Ondríkom, ako oprávnenej osobe trvalé
trávne porasty o výmere 8 333 m2 (tzv. farská lúka pri mlyne). Farnosť Kluknava je
pôvodným vlastníkom tejto nehnuteľnosti, ktorá prešla na československý štát podľa výmeru
ONV v Gelnici zo dňa 16. augusta 1949.
Dňa 17. júna 2006 sa na celom Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. V obci Richnava sa z 1 114 zapísaných voličov na voľbách zúčastnilo 524 voličov.

Počet platných hlasov bol 517. Výsledky volieb podľa čísiel politických strán dopadli
nasledovne: Ľavicový blok – 15 hlasov, Strana občianskej solidarity – 3 hlasy, Misia 21Nová kresťanská demokracia – 1 hlas, Strana demokratickej ľavice – 3 hlasy, Združenie
robotníkov Slovenska – 5 hlasy, Kresťanskodemokratické hnutie – 46 hlasov, Slovenská
národná koalícia – Slovenská vzájomnosť – 4 hlasy, Aliancia nového občana – 18 hlasov,
Hnutie za demokraciu – 5 hlasov, Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja – 1
hlas, Slobodné fórum – 6 hlasy, Občianska konzervatívna strana – 2 hlasy, Prosperita
Slovenska – 2 hlasy, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 51 hlasov, Agrárna
strana vidieka – nezískala žiaden hlas, Komunistická strana Slovenska – 15 hlasov, Slovenská
ľudová strana – 3 hlasy, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana –
46 hlasov, SMER – sociálna demokracia – 221 hlasov, Slovenská národná strana – 62 hlasov,
NÁDEJ – 8 hlasov. Z výsledkov vyplýva, že v našej obci vyhrala strana SMER – sociálna
demokracia. Táto strana sa stala víťazom volieb aj na Slovensku a zostavila novú vládu spolu
so Slovenskou národnou stranou a Ľudovou stranou – Hnutie za demokratické Slovensko.
Hlavnými bodmi 3. mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 29. júna 2006 bolo
rokovanie o nájomnej zmluve o prenájme pozemku pre rozšírenie cintorína a vydanie
všeobecne záväzného nariadenia o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Na 4. zasadnutí dňa 10. augusta 2006 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 30.6.2006, schválilo Zmluvu o prevádzkovaní
verejného vodovodu a Zmluvu o dodávke pitnej vody pre podnikateľov a právnické osoby.
Hlavnými bodmi 4. mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 9. septembra 2006
bolo vydanie všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode
a čase prevádzky služieb na území obce Richnava a schválenie kúpy pozemkov, na ktorých je
cintorín.
Na 5. zasadnutí dňa 27. septembra 2006 obecné zastupiteľstvo určilo počet poslancov
obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce obdobie na 9 poslancov a schválilo zmenu
rozpočtu obce na rok 2006.
Na 6. zasadnutí dňa 31. októbra 2006 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 30.9.2006, výsledky kontroly štátneho dozoru
v odpadovom hospodárstve; schválilo projekt Richnava - športový areál vypracovaný
projektantom AAK – Architektonickým ateliérom, Ing. Arch. Jánom Katuščákom,
Prevádzkový poriadok Pohrebiska Richnava, Zmluvu o prevádzkovaní pohrebiska a domu
smútku a Zmluvu o nájme pohrebiska a domu smútku. Od 1.11.2006 prevádzkovať

pohrebisko môže len spôsobilá osoba. Prevádzkovateľom pohrebiska a domu smútku sa stala
odborne spôsobilá osoba Mária Čarnoká, Richnava 198.
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva v tomto volebnom období sa konalo dňa
28. novembra 2006. Prerokovali a schválili sa všeobecne záväzné nariadenia o verejnom
poriadku na pohrebisku na území obce Richnava, o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava, o miestnych daniach na území
obce Richnava a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Richnava. Schválila sa zmena rozpočtu obce, rozpočet obce Richnava na roky
2007, 2008, 2009 a schválilo sa poskytnutie dotácie Klubu slovenských turistov Bradlo
Richnava na roky 2006 a 2007.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na sobotu 2. decembra 2006
voľby do orgánov samosprávy obcí. Tieto voľby sa uskutočnili aj v obci Richnava. Trvali od
7.00 do 20.00 hod. Miestna volebná komisia po preskúmaní kandidátnych listín zaregistrovala
5 kandidátov na starostu obce a 26 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva.
Kandidáti na starostu boli: Mgr. Anna Harmanová, 48 r., učiteľka, Richnava 82, nezávislý
kandidát; Peter Labanc, 60 r., dôchodca, Richnava 266, ĽS-HZDS; Vladimír Pokuta, 39 r.,
tesár, Richnava 305, NÁDEJ; Daniel Saluga, 44 r., technik, Richnava 130, SMER; Jozef
Vaščák, 57 r., dôchodca, Richnava 246, SDKÚ-DS. Kandidáti na poslancov obecného
zastupiteľstva boli: Vladimír Brutovský, 44 r., rušňovodič, Richnava 276, SMER; Ing. Peter
Cenký, 31 r., učiteľ, Richnava 45, SMER; Jozef Čarnoký, 59 r., robotník, Richnava 198,
ANO; Jozef Čech, 34 r., vodič, Richnava 208, ĽS-HZDS; Lýdia Čechová, 39 r., osobná
pokladníčka, Richnava 274, ĽS-HZDS; Mária Čechová, 52 r., invalidný dôchodca, Richnava
54, nezávislý kandidát; Ondrej Harman, 57 r., elektromontér, Richnava 44, ANO; Mgr. Anna
Harmanová, 48 r., učiteľka, Richnava 82, nezávislý kandidát; Marek Horváth, 32 r., robotník,
Richnava 249, ĽS-HZDS; Stanislava Horváthová, 33 r., zoraďovač strojov, Richnava 74, ĽSHZDS; Bohuš Klempár, 41 r., robotník, Richnava 318, NÁDEJ; Róbert Klempár, 31 r.,
robotník, Richnava 293, NÁDEJ; Janka Kočíková, 48 r., majster odborného výcviku,
Richnava 223, SMER; Arpád Kotulák, 36 r., robotník, Richnava 314, NÁDEJ; Anna Kurtová,
47 r., inšpektor školenia, Richnava 68, ĽS-HZDS; Peter Medvec, 30 r., súkromný podnikateľ,
Richnava 120, SMER; František Ondáš, 44 r., živnostník, Richnava 270, ANO; Mgr.
Ľuboslav Ondáš, 29 r., stredoškolský učiteľ, Richnava 49, KDH; Marek Papcun, 37 r.,
nástrojár, Richnava 369, KDH; Daniel Saluga, 44 r., technik, Richnava 130, SMER; Stanislav
Šariška, 29 r., robotník, Richnava 294, NÁDEJ; Ladislav Tulej, 36 r., robotník, Richnava 296,

NÁDEJ; Slavomír Tulej, 35 r., robotník, Richnava 302, NÁDEJ; Ján Vaščák, 54 r., technik,
Richnava 263, ANO; Jozef Vaščák, 57 r., dôchodca, Richnava 246, SMER.
Z 1166 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 842 voličov, čo predstavuje 72,21%.
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 747 (88,71%), počet platných
hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 751 (89,19%). Voľby prebehli
pokojne. Výsledky boli následovné:
Za starostu obce bola zvolená Mgr. Anna Harmanová, s počtom platných hlasov 363.
Na ďalších miestach sa umiestnili: Vladimír Pokuta – získal 189 platných hlasov
Daniel Saluga – získal 92 platných hlasov
Jozef Vaščák – získal 77 platných hlasov
Peter Labanc – získal 26 platných hlasov.
Voľby za poslancov do obecného zastupiteľstva:
1. Ing. Peter Cenký – 309 platných hlasov
2. Pavol Tulej - 264 platných hlasov
3. Marek Papcun – 239 platných hlasov
4. František Ondáš – 237 platných hlasov
5. Mgr. Anna Harmanová – 223 platných hlasov
6. Daniel Saluga - 223 platných hlasov
7. Bohuš Klempár – 215 platných hlasov
8. Róbert Klempár – 211 platných hlasov
9. Jozef Čarnoký – 209 platných hlasov
Na ďalších miestach sa umiestnili: Arpád Kotulák – 206 platných hlasov, Ján Vaščák
– 204 platných hlasov, Ladislav Tulej – 204 platných hlasov, Slavomír Tulej – 203 platných
hlasov, Stanislav Šariška – 200 platných hlasov, Mgr. Ľuboslav Ondáš – 192 platných hlasov,
Anna Kurtová – 187 platných hlasov, Ondrej Harman – 180 platných hlasov, Peter Medvec –
179 platných hlasov, Janka Kočíková – 160 platných hlasov, Jozef Vaščák – 149 platných
hlasov, Marek Horváth – 145 platných hlasov, Lýdia Čechová – 129 platných hlasov,
Vladimír Brutovský – 127 platných hlasov, Mária Čechová – 124 platných hlasov, Stanislava
Horváthová – 122 platných hlasov, Jozef Čech – 86 platných hlasov.
Keďže Mgr. Anna Harmanová vyhrala voľby starostu obce, zložením sľubu na
starostu obce Mgr. Anne Harmanovej zanikol mandát na poslanca obecného zastupiteľstva.
Na jej miesto postúpil za deviateho poslanca Arpád Kotulák.
Na 8. zasadnutí dňa 28.decembra 2006 noví poslanci obecného zastupiteľstva zobrali
na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré prečítal predseda miestnej

volebnej komisie pán Pavol Kurilla. Novozvolená starostka obce Mgr. Anna Harmanová
zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce, zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Peter Cenký, Jozef
Čarnoký, Bohuš Klempár, Róbert Klempár, Arpád Kotulák, František Ondáš, Marek Papcun,
Daniel Saluga a Pavol Tulej. Nasledovalo vystúpenie novozvoleného starostu obce Mgr.
Anny Harmanovej. Novozvolení poslanci schválili návrh na zriadenie komisií, a to rozvojovú,
pre integráciu rómskej rodiny, pre bývanie a infraštruktúru, pre ochranu verejného záujmu. Za
predsedu rozvojovej komisie bol zvolený Daniel Saluga, za členov komisie František Ondáš a
Bohuš Klempár. Za predsedu komisie pre integráciu rómskej rodiny bol zvolený Jozef
Čarnoký, za členov komisie Róbert Klempár a Pavol Tulej. Za predsedu komisie pre bývanie
a infraštruktúru bol zvolený Ing. Peter Cenký, za členov komisie Marek Papcun a Arpád
Kotulák. Za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu bol zvolený Daniel Saluga, za
členov komisie Pavol Tulej, František Ondáš a Marek Papcun. Za zástupcu starostu bol
zvolený Daniel Saluga. Obecné zastupiteľstvo zobralo vedomie plat starostu obce, schválila
sa mesačná odmena poslancom obecného zastupiteľstva a mesačná odmena členom
zriadených komisií pri obecnom zastupiteľstve.
Od roku 2006 funguje obecná internetová stránka, ktorej adresa je www.richnava.sk.
V roku 2006 vyšli štyri čísla Richnavských novín a to: 29. apríla, 22. júla, 25.
septembra a 24. novembra 2006.
Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2006 firma Brantner Krompachy s r.o. Obec
vyprodukovala 302,45 t zmesového komunálneho odpadu, 7,47 t objemného odpadu, 18,56 t
drobného stavebného odpadu a 55 t biologicky rozložiteľného odpadu. V obci fungoval aj
separovaný zber. Obec vyseparovala 4,452 t skla, 0,630 t papiera, 0,607 t plastov, 0,060 t
batérií a akumulátorov, 0,065 t vyradených elektrospotrebičov.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2006 bol nasledovný: v obci žilo 2 179
obyvateľov (1083 mužov a 1096 žien), z toho 1 285 dospelých (612 mužov a 673 žien), 890
detí (470 chlapcov a 420 dievčat) a 4 cudzinci (1 muž a 3 ženy). V roku 2006 sa narodilo 86
detí (44 chlapcov a 42 dievčat), rozlúčili sme sa s 26 ľuďmi (14 mužmi a 12 ženami). Na
trvalý pobyt sa prihlásili 23 ľudia (12 mužov a 11 žien) a odhlásilo sa 16 obyvateľov (8
mužov a 8 žien). V roku 2006 bolo zosobášených 19 manželských párov.

Významné návštevy
Dňa 1. októbra 2006 na odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Michala
Archanjela bol pozvaný spišský diecézny biskup Mons. František Tondra, ktorý celebroval
svätú omšu a následne vykonal slávnostné požehnanie obecných symbolov.
Za zmienku stojí aj návšteva majstra sveta v endure z roku 1991 i účastníka súťaže
rely Dakar Jaroslava Katriňáka, ktorý sa v obci zastavil počas pretekov Majstrovstiev sveta
jazdcov motocyklov enduro, ktoré sa konali začiatkom septembra v Krompachoch – Plejsoch.

Činnosť podnikov a podnikateľov
Hoci v obci nebolo veľké množstvo podnikateľských subjektov, zabezpečovali pre
obec a obyvateľov dôležité úlohy. Predaj potravín zabezpečovali traja predajcovia: Jozef
Kurilla, František Kračko (Krompachy) a Mária Gmucová. Predajňu mäsa a údenín
zabezpečoval František Kračko. Reštaurácia a pohostinstvo Bašta, ktorej vlastníkom je obec
a nájomca Peter Medvec sa využívala na rodinné oslavy, kary a obecné akcie. Okrem
pohostinstva Bašta bolo v prevádzke aj pohostinstvo Hostinec na rázcestí, ľudovo nazývané
„U koňa“. Stolárskou výrobou sa zaoberali Stanislav Kuchár a František Ondáš. Malý, ale
prosperujúci strojársky podnik Tools s.r.o., sa nachádzal v objekte na bývalom JRD.
Majiteľom bol Alojz Lovas. Hospodársky dvor Richnava – bývalé JRD patrilo
Poľnohospodárskemu družstvu v Kluknave.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica
vydalo 13. marca 2006 stavebné povolenie na zriadenie vodnej stavby – Richnava – rómska
osada – vodovod I. etapa.
Obec Richnava je vlastníkom verejného vodovodu, ktorý zásobuje pitnou vodou 170
ľudí – Materskú školu v Richnave, obecný úrad, šatne TJ a elokovanú budovu ZŠ v Kluknave.
Prevádzkovateľom verejného vodovodu môže byť len fyzická alebo právnická osoba
s odbornou spôsobilosťou. Preto sa v auguste 2006 uskutočnila rekonštrukcia vodojemu, ktorý
sa umiestnil v budove obecného úradu v priestoroch bývalej kotolne na pevné palivo.
Prevádzkovateľom verejného vodovodu obce a dodávateľom pitnej vody sa stala firma
AQUA SPIŠ.
V roku 2006 bol v obci skolaudovaný jeden rodinný dom (Mária Papcunová, Emil
Papcun).

Školstvo
Aj v roku 2006 fungovali v obci tri školské zariadenia – materská škola, elokované
pracovisko Základnej školy v Kluknave a Špeciálna základná škola Richnava (ŠZŠ).
Materskú školu v Richnave navštevovalo v školskom roku 2005/2006 36 detí, o ktoré
sa starali dve erudované učiteľky : Eva Ondášová – riaditeľka a Mgr. Zlatica Kurillová,
vedúca školskej jedálne + kuchárka Monika Ondášová a upratovačka Marta Horváthová.
V spolupráci s Centrom voľného času Prima v Krompachoch sa škôlkári zúčastnili výtvarnej
súťaže „Vesmír“, speváckej súťaže „Slávik“ a učili sa aj základy anglického jazyka.
V spolupráci so školským úradom v Gelnici sa zapojili do súťaže poézie a prózy, spevu
ľudových piesní a výtvarnej súťaže „Veľkonočné vajíčka“. Aktívne sa zapájali aj do
kultúrnych akcií poriadaných obcou.
V elokovanom pracovisku Základnej školy v Kluknave v školskom roku 2005/2006
bolo 7 tried od nultého po tretí ročník, do ktorých chodilo 136 rómskych žiakov.
V školskom roku 2005/2006 ŠZŠ navštevovalo pri zanedbateľnej migrácii 102 žiakov.
Škola zabezpečovala nielen výchovnovzdelávací proces pre žiakov I. a II. stupňa, ale
širokospektrálne rozvíja záujem žiakov o plnohodnotné trávenie voľného času, formou
mimoškolskej činnosti prostredníctvom 9 krúžkov. Riaditeľkou bola Mgr. Janka Sokolská,
zástupkyňou Mgr. Lucia Frankovičová a pracovalo tu 9 triednych učiteľov. ŠZŠ Richnava sa
zapojila do mnohých projektov, aktivít a súťaží vyhlásených EÚ, MŠ SR, štátnych
a neštátnych subjektov SR.

Kultúra
Ako minulý rok tak aj tento rok prvou kultúrnou akciou v obci bol Novoročný koncert,
ktorý sa konal dňa 6. januára 2006 v našom kostole. Koncert otvorila pani starostka Mgr.
Anna Harmanová. Nasledovalo vystúpenie našich škôlkárov. Po nich ukázali svoje umenie
členovia Základnej umeleckej školy v Krompachoch a folklórny súbor Kluknavčanka. Na
záver všetkým poďakoval pán farár Mgr. Pavol Ondrík.
Druhé kultúrne podujatie sa konalo dňa 4. februára 2006. Obec Richnava s pomocou
sponzorov pripravila pre naše deti Karneval na ľade. Pekných masiek bolo neúrekom, preto
každá maska bola ocenená vecnou cenou a sladkosťami.
Obec dňa 30. apríla 2006 zabezpečila pre obyvateľov obce návštevu divadelného
predstavenia Edith a Marlene v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
S pekným kultúrnym programom sa predstavili dňa 14. mája 2006 v reštaurácii Bašta deti
z materskej školy pri príležitosti Dňa matiek.

V rímskokatolíckom kostole sv. Michala v Richnave vytvoril 21. mája 2006 krásny
umelecký zážitok obce spevokol Cantica Christiana pôsobiaci pri rímskokatolíckom kostole
sv. Jána Apoštola v Krompachoch, ktorý účinkoval pod vedením zbormajstra Jána Lörinca,
riaditeľa Základnej umeleckej školy v Krompachoch.
Obecné zastupiteľstvo podporilo aj tento rok akciu Stavanie mája. Poobede 3. júna
2006 sa mládenci stretli v pohostinstve Bašta a vybrali sa do lesa vyrúbať súci máj pre všetky
richnavské dievčatá. Po pripravený máj prišiel voz s koňmi a za spevu ľudových piesní so
sprievodom harmoniky prišli mládenci do dediny, kde ich už čakali dievčatá, ktoré máj
vyzdobili farebnými stuhami. Po menších problémoch sa vysokánsky máj týčil v celej svojej
paráde. Zábava mladšej i staršej generácie pokračovala v príjemnej atmosfére pri speve
v reštaurácii Bašta.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí obec uskutočnila 4. júna 2006 zábavné
popoludnie v reštaurácii Bašta. Rodičov a všetky prítomné deti pozdravili deti z materskej
školy. Po skončení programu najmladší obyvatelia obce súťažili v troch vekových
kategóriách. Najlepší boli odmenení vecnými cenami. Dňa 8. júna 2006 na futbalovom ihrisku
obec uskutočnila pre deti z rómskej osady diskotéku, počas ktorej si prevzali balíčky so
sladkosťami. Žiaci Základnej školy v Kluknave sa predstavili pripravenými tancami.
Pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. Márie Magdalény v nedeľu 23. júla 2006 o 16.
hod. sa na ihrisku predstavila so svojím programom skupina Senzus, ktorá pobavila nielen
našich občanov, ale aj občanov z okolitých obcí. Na koniec sa členovia skupiny vyjadrili, že
tu bolo super a krásne sme sa o nich postarali.
Dňa 22. augusta 2006 sa na ihrisku konal turnaj v malom futbale pre chlapcov do 18.
rokov. Súťažili tri družstvá. Hoci zvíťazili tí najskúsenejší, nikto nebol smutný, hráči boli
odmenení cenami a hlavne si všetci dobre zašportovali.
Na august bol naplánovaný výlet do soľnej bane Vielička a historického mesta
Krakova v Poľsku, ale pre malý počet záujemcov sa na škodu tento výlet neuskutočnil.
V nedeľu 1. októbra 2006 sa v kostole konala odpustová slávnosť pri príležitosti
sviatku sv. Michala Archanjela. Táto odpustová slávnosť bola pre našu obec významná, lebo
počas nej boli slávnostne požehnané a do používania uvedené symboly obce Richnava – erb
a vlajka. Pri tejto príležitosti bol pozvaný spišský diecézny biskup Mons. František Tondra,
ktorý celebroval svätú omšu a následne vykonal slávnostné požehnanie obecných symbolov.
Erb a vlajku priniesli z obecného úradu ku kostolu poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí
kráčali v sprievode spolu so starostkou obce a mladšími i staršími obyvateľmi Richnavy
oblečení v krojoch. Veľadôstojného otca biskupa uvítala, o požehnanie symbolov požiadala,

objasnila pôvod obecných symbolov a na záver sa poďakovala starostka obce Mgr. Anna
Harmanová. Po odpustovej slávnosti sa konal v reštaurácii Bašta slávnostný obed s otcom
biskupom. Z tejto významnej akcie je natočená a spracovaná video nahrávka.
Posledná kultúrna akcia v tomto roku bola venovaná naším najstarším obyvateľom.
Dňa 20. októbra 2006 v reštaurácii Bašta sa konalo slávnostné stretnutie z príležitosti mesiaca
úcty k starším. Posedenie otvorila a hostí uvítala starostka obce, po ktorom nasledovalo
vystúpenie detí z materskej školy. Po vystúpení odovzdali babkám a dedkom vlastnoručne
vyrobené pozdravy. Nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Kluknavčanka pod vedením
Mgr. Gabriely Kyseľovej. Predstavili sa pekným programom so scénkami, spevom i tancom.
Po kultúrnom programe nasledovala chutná večera. Podľa reakcií opýtaných sa posedenie
naozaj vydarilo o čom svedčí aj 120 členná účasť.
Pre potreby čitateľov v obci slúžila obecná knižnica. Vedúcou knižnice bola Eva
Ondášová. V knižnom fonde v roku 2006 sa nachádzalo 2 788 kníh a zviazaných periodík.
Knižnicu navštevovalo 98 čitateľov, z toho 37 čitateľov do 15 rokov. Spolu sa vypožičalo
1 845 kníh a periodík, z toho 228 výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých, 667
výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých, 211 výpožičiek odbornej literatúry pre deti, 471
výpožičiek krásnej literatúry pre deti a 268 výpožičiek periodík.

Cirkevný život
Rok 2006 sa zapíše do dejín nášho kostolíka sv. Márie Magdalény smutne. V marci ho
v nočných hodinách niekoľkokrát navštívili zlodeji, ktorým chýbalo niekoľko korún za
odpredaj medeného plechu z veže. Poškodili aj dvere, ktorými vnikli do vnútra. Za
zamyslenie stojí aj ukradnutie dreveného kríža, ktorý pravdepodobne skončil v peci.
V dôsledku týchto skutočností bol demontovaný zvon a dňa 10. apríla bol aj prevezený oltár
do richnavského kostola sv. Michala. Strešná krytina na veži bola opravená v mesiaci máj.
Dňa 28. mája 2006 sa v kostole sv. Michala v Richnave konala slávnosť 1. svätého
prijímania pre celú našu farnosť.
Medzi najvýznamnejšie cirkevné akcie v našej obci patrí odpustová slávnosť sv. Márie
Magdalény. V nedeľu 23. júla 2006 o 10.30 hod. sa pri kostolíku sv. Márie Magdalény konala
slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mgr. Milan Ferenčík, predstavený charitného domu sv.
Jána Bosca na Spišskej Kapitule.
V nedeľu 1. októbra 2006 sa v kostole konala odpustová slávnosť pri príležitosti
sviatku sv. Michala Archanjela, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. František
Tondra a následne vykonal slávnostné požehnanie obecných symbolov.

Koncom roka sa z cintorína odstránil spodný drevený kríž, nakoľko drevený kríž je aj
vo vrchnej - novšej časti cintorína.
V decembri sa v kostole nainštalovalo nové kúrenie na drevo, takže vianočné sväté
omše veriaci prežili v príjemnej teplote.
Farská charita v Trenčíne aj v roku 2006 zorganizovala zbierku použitého šatstva pre
našich obyvateľov v hmotnej núdzi. Jarnú zbierku zorganizovala v spolupráci s Charitatívnosociálnym centrom v Nemšovej a farnosťou v Novákoch. V dňoch 24. a 25. októbra 2006 si
naši obyvatelia medzi sebou rozdelili šatstvo z 59 vriec.
Firma Dr. Oetker darovala našej farnosti dar – 760 kusovú paletu Pizza margarita
a dve palety sendvičov (2 880 kusov). Distribúciu daru zabezpečili Spišská katolícka charita,
farnosť Kluknava v spolupráci s obcou Richnava. Dar bol v júli rozdelený podľa zoznamov
vypracovaných obcami Richnava, Hrišovce a Kluknava obyvateľom v hmotnej núdzi,
rodinám s väčším počtom detí a dôchodcom od 62 rokov.
V roku 2006 sa v našej filiálke uskutočnilo 10 krstov (z toho 5 rómske deti), 2 sobáše
a 19 pohrebov (z toho 6 Rómovia – 5 rómske deti).

Politické strany, hnutia a združenia
Niektorí obyvatelia obce pracovali v týchto politických strán a hnutiach: SMER –
Sociálna demokracia, ĽS-HZDS, ANO, KDH.

Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Richnava v roku 2006 sa aktívne zapájal pri hasení
lesných požiarov, zúčastnil sa na mnohých súťažiach a v spolupráci s obcou pripravil domácu
súťaž. Dňa 25. júna 2006 sa členovia DHZ Richnava zúčastnili previerok pripravenosti
v Kluknave, kde obsadili tretie miesto. Dňa 16. júla 2006 sa zúčastnili súťaže O pohár
starostu obce Šuňava, kde skončili na 15. mieste z 32 zúčastnených družstiev. Dňa 5. augusta
2006 sa zúčastnili súťaže Pohár primátora mesta Krompachy, kde obsadili 10. miesto. Dňa 6.
augusta 2006 sa zúčastnili súťaže Pohár starostu obce Vernár, kde obsadili 12. miesto.
Zvláštnosťou tejto súťaže bolo, že sa súťažilo do kopca. Dňa 13. augusta 2006 sa zúčastnili
súťaže Pohár primátora Spišských Vlách, kde súťažili s požičanou motorovou striekačkou.
V dvoch pokusoch sa ani raz nepodarilo dokončiť požiarny útok. Pri tejto súťaži sa čerpala
voda z prírodného zdroja. Dňa 17. septembra v spolupráci s obcou členovia DHZ usporiadali
13. ročník súťaže požiarnych družstiev O pohár starostu obce Richnava, ktorého sa zúčastnilo
9 mužských a dve ženské družstvá. V súťaži mužov prvé miesto obsadil DHZ Šuňava, druhé

miesto DHZ Gelnica a tretie miesto DHZ Spišské Vlachy. Naše družstvo sa v kategórii mužov
umiestnilo na 6. mieste. V súťaži žien prvé miesto obsadil DHZ Spišské Vlachy, druhé miesto
DHZ Kolinovce. Dňa 23. septembra 2006 sa naše hasičské družstvo zúčastnilo
v Krompachoch na súťaži O pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky, kde obsadili pekné 15. miesto. Na hasičských pretekoch sa aktívne zúčastňovali
Ľubomír Kendra, Lukáš Vaščák, Ábel Filo, Lukáš Dolnačko, Stano Kuchár, Lukáš Hojstrič,
Ľubo Hojstrič, Michal Hojstrič, Peter Čech, Erik Filo, Michal Mních, Róbert Šmida.
Pripravenosť našich členov bola preverená aj pri lesnom požiari v katastri obce pri
Hrišovskom potoku (Slatvinka) v júli 2006. V prvom prípade doplňovali cisternu Hasičského
a záchranného zboru a v druhom prípade vlastnými silami a prostriedkami zlikvidovali tento
požiar vo veľmi krátkom čase. V nedeľu 24. septembra 2006 bol o 18. hodine vyhlásený
požiarny poplach k lesnému požiaru na Gavarte. Tento požiar sa podarilo uhasiť až v ranných
hodinách nasledujúceho dňa. Pri likvidácii požiaru pomáhali členovia DHZ ako aj občania
obce. Veľkým problémom našich hasičov bola technika, pretože motorová striekačka má rok
výroby 1973 a je často poruchová.
Dňa 25.novembra sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Richnave stretli na
výročnej členskej schôdzi, kde zhodnotili svoju činnosť. Zároveň bol na tejto schôdzi zvolený
výbor v nasledovnom zložení: predseda: Pavol Kurilla, podpredseda – veliteľ: Ľubomír
Kendra, tajomník: Daniel Saluga, preventivár: Ľubomír Horváth, strojník Lukáš Hojstrič, člen
výboru Pavel Hvizdoš a Andrej Čech. Rok 2006 bol zhodnotený ako úspešný.
Klub slovenských turistov Bradlo Richnava dňa 21. januára 2006 uskutočnil jubilejný
30. ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Prezentácia bola v reštaurácii Bašta, odkiaľ autobusy
3-krát vyviezli turistov do sedla Braniska. V cieli po prechode každý zúčastnený dostal
účastnícky list, pamätnú vlajku, odznak, kapustnicu a čaj. Na akcii sa zúčastnilo 171 turistov.
Dňa 19. februára 2006 sa konala výročná členská schôdza na ktorej sa vzdal funkcie predsedu
Peter Vaščák a za predsedu KST Bradlo Richnava bol zvolený Ábel Filo. Za členov výboru
boli zvolení Ing. Peter Cenký, Milan Richnavský, Daniel Saluga a Jana Kočíková. Dňa 25.
júna 2006 KST Bradlo Richnava usporiadal podujatie Memoriál Milana Vaščáka. Touto
akciou si chceli spomenúť na Milana Vaščáka, ktorý sa venoval turistike a vykonával aj
funkciu predsedu klubu. Veľa svojho času venoval štúdiu a zbieraniu historických
dokumentov a materiálov o obci Richnava. Cieľom memoriálu bola chata na Bradle, kde boli
pripravené súťaže pre mladších i starších. Všetky deti dostali sladkú odmenu. Okrem týchto
akcií sa naši členovia zúčastnili na okresných aj celoslovenských turistických akciách.

V roku 2006 aktívne pracovali aj členovia Základnej organizácie chovateľov
poštových holubov Richnava na čele s Emilom Šustrom. V tomto roku pracovalo
v organizácii 21 členov, z toho štyria z našej obce. Činnosť bola zameraná na chovateľskošľachtiteľskú, športovú a výstavnícku činnosť. Počas roka 2006 absolvovali 19 pretekov,
ktoré sú rozdelené na krátke, stredné a dlhé trate. Na dlhé trate sa štartovalo z Českej
republiky a hlavne z Nemecka. Na týchto tratiach sa naši chovatelia umiestnili na popredných
miestach. V rámci OZ SNV sa 4 chovatelia umiestnili do 17. miesta. Na dlhých tratiach
východoslovenského kraja, kde súťažilo 662 chovateľov sa naši chovatelia umiestnili na
vynikajúcich miestach: František Čech ml.- 22. miesto, Emil Šuster - 25. miesto. V mesiaci
august sa zúčastnili pretekov s mladými holubmi, kde sa siedmi naši chovatelia prepracovali
do prvej 25-ky. Naša základná organizácia sa zúčastňovala všetkých výstav oblastných,
regionálnych a celoštátnej. Náš chovateľ na celoštátnej výstave, ktorá sa konala v Nitre
obsadil 6. miesto v kategórii E — dlhé trate nad 800 km — Nemecko. Výrazne sa tým ZO
Richnava dostala do povedomia chovateľskej verejnosti a zviditeľnila obec Richnavu.

Telovýchova a šport
Koncom januára a vo februári mohli obyvatelia využívať aj tento krát klzisko.
Zakorčuľovať si mohli deti, večer zase starší zahrať hokej. V sobotu 14. januára 2006 si svoje
hokejové schopnosti mohli vyskúšať na hokejovom turnaji.
Telovýchovná jednota Slovan Richnava predložila návrh na dotáciu na súťažný futbal
v obci Richnava na rok 2006. Predloženú žiadosť z hľadiska Všeobecne záväzného nariadenia
o poskytovaní dotácií na území obce Richnava posúdila Rozvojová komisia. Obecné
zastupiteľstvo schválilo pre TJ Slovan Richnava dotáciu na súťažný futbal v sume 144 tis. Sk.
Podľa novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec nemôže
dotovať športovcov, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt. Hrať môžu za podmienky, ak klub
preukáže financovanie týchto hráčov z iných zdrojov. V Richnave bolo v roku 2006 10
obyvateľov obce, ktorí boli schopní hrať futbal na okresnej úrovni. Na takéto podmienky
výbor TJ Slovan Richnava nepristúpil, preto dňa 31. marca 2006 sa odhlásil zo súťaže.
Takže po dlhej a bohatej histórie súťažný futbal v obci v roku 2006 skončil. Dúfajme, že nie
nadlho.
V roku 2006 sa vypracoval projekt telovýchovného zariadenia obce, ktoré sa plánuje
v oplotenom areáli futbalového ihriska. Celý areál je rozdelený na zóny obsahujúce
telovýchovné, športové a súvisiace obslužné funkcie. Začali sa práce s vysporiadaním

pozemkov, príprava návrhu prevádzkového poriadku a formulovanie podmienok pre
prevádzku.
Lyžiarske stredisko Relax Center Plejsy sa v dňoch 2. až 3. septembra 2006 stali
dejiskom siedmeho podujatia Majstrovstiev sveta jazdcov motocyklov enduro. Naši občania
na vlastné oči si mohli pozrieť majstrovstvo svetových šampiónoch v terénoch, ktoré poskytla
naša okolitá príroda. Aj obec Richnava prispela k zdarnému priebehu týchto významných
pretekov. Viceprezident Slovenskej motocyklovej federácie Ing. Peter Lazar poďakoval našim
obyvateľom, ktorí pomáhali pri vytyčovaní trate enduro testu na Bačovom vrchu
i v samotných pretekoch.
Dňa 15. septembra 2006 sa na ihrisku konal futbalový turnaj Putovný pohár Bašty,
pod záštitou pána Petra Medveca. Diváci sa zabavili, ale videli aj pekné futbalové akcie na
exhibičných zápasoch siedmych družstiev z Richnavy, Kluknavy, Hrišoviec a Krompách,
z ktorých víťazne obstálo krompašské družstvo.
V obci sa v poslednom období rozmohol záujem o terénne motocykle. Hoci v obci
neexistoval oficiálny klub, traja naši občania - Ing. Peter Cenký, Lukáš Cenký a Marek
Čarnoký reprezentovali obec Richnavu na Náborových pretekoch a Slovenskom pohári
v motokrose v Spišských Vlachoch a Spišskom Hrhove a Ing. Peter Cenký aj na
Majstrovstvách Slovenska v endure vo Vyšnom Medzeve a pretekoch Cross-country
v Kojšove.
Koncom roka pre teplé počasie klzisko nebolo v prevádzke.

Počasie
Rok 2006 patril medzi teplejšie a suchšie, pre obec nepriniesol žiadne prírodné
pohromy. Stále sa diskutuje o globálnom otepľovaní Zeme. Dňa 8. januára bola po 8. hodine
ráno na oblohe dúha. Väčšia zima začala v druhej polovici januára, keď nočné teploty klesali
pod -20 °C. V nedeľu 5. marca napadol veľký sneh. Snežilo aj v polovici marca, ale cez deň
sa sneh pomaly roztápal. Prvá búrka bola 2. apríla. Májové denné teploty vystupovali aj nad
20 °C. Prvé júnové dni nám priniesli celodenné dažde, zvyšok júna bol veľmi teplý – denné
teploty sa približovali k 30 °C. Júl bol veľmi teplý a suchý, august trochu chladnejší. V
septembri a októbri vládlo pekné teplé počasie, ochladzovať sa začalo na prelome októbra
a novembra. Začiatkom novembra sa objavovali prvé snehové prehánky. Ale november
a december v porovnaní s inými rokmi bol pomerne teplý bez snehovej pokrývky, z čoho
nemali radosť deti ani správcovia lyžiarskych stredísk. Naopak mnohí ľudia sa potešili, že
boli menšie výdavky na vykurovanie.

