Kronika Obce Richnava

Rok 2010

Kronikár: Ing. Peter Cenký

Rok 2010 si mnohí obyvatelia obce dobre zapamätajú. Len o júnovej povodni, ktorá
zasiahla obec, by sa mohla napísať hrubá kniha. Po novembrových voľbách sa prvýkrát
v histórii Richnavy na starostovskú stoličku posadil rómsky obyvateľ. Mnohí obyvatelia
prijali túto správu veľmi rozpačito a čakali, čo sa bude diať ďalej. Hitom na internete sa stalo
video zo skladania starostovského sľubu. Starosta sa v médiách ohradil, že mal trému. Na
Slovensku v júni prebehli parlamentné voľby. Hoci voľby vyhrala strana SMER - sociálna
demokracia, Róbertovi Ficovi sa vládu zostaviť nepodarilo. Premiérsku stoličku prenechal
Ivete Radičovej. Nová slovenská vláda vznikla zo štyroch politických strán – SDKÚ-DS,
KDH, MOST-HÍD a Sloboda a Solidarita. Z politickej scény sa vytratil Vladimír Mečiar, keď
sa s ĽS–HZDS nedostal do parlamentu. Slovo „kríza“ sa aj roku 2010 udomácnilo v reči
politikov či „obyčajných“ ľudí. Nemôžem nespomenúť zemetrasenie na ostrove Haiti, požiare
v Rusku či haváriu poľského vládneho špeciálu v ruskom Smolensku.

Samospráva obce
Ing. Eva Derdáková pracovala ako ekonómka obce do septembra 2010, od 1. októbra
2010 sa vrátila po materskej dovolenke Ing. Zuzana Vaščáková.
V roku 2010 sa konalo desať riadnych, dve mimoriadne zasadnutia a jedno
ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave. Obecné zastupiteľstvo v
Richnave na svojom 1. zasadnutí konanom 22. februára 2010 zobralo na vedomie Správu o
výsledkoch kontroly čerpania dotácií poskytnutých Obcou Richnava v roku 2009, vykonanej
hlavnou kontrolórkou Obce Richnava; schválilo poskytnutie dotácie na rodinnú a
individuálnu telesnú kultúru pre Klub slovenských turistov Bradlo Richnava na rok 2010 na
projekt Turistické akcie klubu v roku 2010 v celkovej výške 1 700 €; schválilo poskytnutie
dotácie na výkonnostnú telesnú kultúru pre Základnú organizáciu chovateľov poštových
holubov v Richnave pre obyvateľov Obce Richnava v sume 600 €; schválilo poskytnutie
dotácie na rok 2010 pre TJ Slovan Richnava pre obyvateľov Obce Richnava na výkonnostnú
telesnú kultúru v sume 7 100 €, na telesnú kultúru rodinnú a individuálnu v sume 500 €, na
telesnú kultúru sociálne vylúčených v sume 550 €; schválilo spracovanie projektovej
dokumentácie pre realizáciu projektu Úprava vodného toku Slatvinka - opatrenie na zlepšenie
protipovodňovej ochrany v Obci Richnava na výzvu: Ochrana pred povodňami z Operačného
programu Životné prostredie; schválilo zmeny a doplnenia Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Obce Richnava; zvolilo pána Vladimíra Kurtu za prísediaceho
Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom prvom mimoriadnom zasadnutí dňa 4.
marca 2010 schválilo Zmluvu o nájme pozemku s prenajímateľom Atrex s.r.o. a Zmluvu o
nájme pozemku

s prenajímateľom

Rímskokatolícka cirkev,

farnosť

Kluknava pre

uskutočnenie projektu Revitalizácia centra Obce Richnava.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí dňa 8. marca
2010 schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy
ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu Revitalizácia centra obce Richnava,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce; zabezpečenie realizácie projektu obcou po
schválení žiadosti o NFP; financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t. j. vo výške 45 170,86 eur.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 2. zasadnutí dňa 30. marca 2010
schválilo Návrh Zmeny Rozpočtu I/2010; schválilo odkúpenie pozemku parcela E 90354
trvalé trávne porasty o výmere 221 m2; schválilo Zmluvu o nájme pozemku s prenajímateľom
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, pre uskutočnenie projektu Úprava
vodného toku Slatvinka; schválilo Text zápisu do Kroniky Obce Richnava za rok 2009;
určilo, že nehnuteľný majetok obce: stavba súpisné číslo 96, druh stavby rodinný dom, na
parcele registra C číslo 229/1, označovaný ako Budova bývalého MNV + knižnica (rodinný
dom) sa stáva prebytočným majetkom obce, spôsob naloženia s týmto majetkom bude
nasledovný: majetok predať formou priameho predaja za najvyššiu ponuku, minimálne za
cenu znaleckého posudku; schvaľuje zmenu uznesenia číslo 49/2009 z 19.11.2009; schvaľuje
Poďakovanie Obecného zastupiteľstva v Richnave Otcom misionárom vincentínom za
Ľudové misie v marci 2010.
Dňa 5. mája 2010 sa v obci konalo očkovanie psov proti besnote.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 3. zasadnutí konanom dňa 14. mája 2010
zobralo na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009,
Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky (príjmy obce v roku 2009
boli 606 000,51 €, výdavky obce v roku 2009 boli 604 459,49 €), Správu o preverení súladu
hospodárenia Obce Richnava za rok 2009 so zákonom číslo 583/2004 Z.z. a Výročnú správu
za rok 2009; schválilo: Celoročné hospodárenie obce bez výhrad, Vysporiadanie schodku
rozpočtu obce vo výške 31.608,08 € z prostriedkov rezervných fondov obce vytvorených z
prebytkov minulých rokov; zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava;
schválilo výšku výdavkov z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku 2010; schválilo:
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 Operačného

programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektu "Verejné
osvetlenie Obce Richnava 1. etapa", ktorý je realizovaný v Obci Richnava a Zabezpečenie
realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok; schválilo úpravy
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Richnave.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 7. júna 2010
schválilo predaj nehnuteľného majetku obce; schválilo a) premiestnenie pamätných tabúľ na
cintorín, b) osadenie pamätných tabúľ v novom pamätníku, c) asanáciu pamätníka na parcele
C- KN číslo 178/2; schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roku
2010; zvolalo zhromaždenie obyvateľov obce, na ktorom bude autorský kolektív prezentovať
výstupy Štúdie alternatívnych riešení likvidácie odpadových vôd v Obci Richnava; schválilo
Návrh Zmeny Rozpočtu II/2010.
Dňa 12. júna 2010 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Z dôvodu
povodne, pri ktorej bola zaplavená aj volebná miestnosť sa voľby konali v náhradných
priestoroch v Reštaurácii Bašta. Voľby sa konali od 7.00 hod. do 22.00 hod. Z 1267
oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 585 voličov, čo predstavuje 46% účasť.
O hlasy voličov sa uchádzalo 18 politických strán a hnutí. V Richnave dopadli voľby
nasledujúco: SMER – sociálna demokracia – 149 hlasov, MOST – HÍD – 141 hlasov,
Kresťanskodemokratické hnutie – 61 hlasov, Ľudová strana Naše Slovensko – 54 hlasov,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 45 hlasov, Sloboda
a Solidarita – 24 hlasov, Strana rómskej koalície – SRK – 18 hlasov, Slovenská národná
strana – 18 hlasov, Nová demokracia – 16 hlasov, Strana demokratickej ľavice – 14 hlasov,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 10 hlasov, Európska demokratická
strana – 8 hlasov, Komunistická strana Slovenska – 6 hlasov, Únia – Strana pre Slovensko – 3
hlasy, Združenie robotníkov Slovenska – 3 hlasy, Strana maďarskej koalície – Magyar
Koalíció Pártja – 1 hlas. Paliho Kapurková, veselá politická strana a AZEN – Aliancia za
Európu národov nezískali ani jeden hlas.
Dňa 15. júla 2010 o 16.30 hod. sa v reštaurácii Bašta konalo zhromaždenie obyvateľov
Obce Richnava, na ktorom sa prerokovala Štúdia alternatívnych riešení likvidácie
odpadových vôd v Obci Richnava. Alternatívne riešenia likvidácie odpadových vôd
prezentovali autori štúdie Ing. Milan Matuška, Doc. Igor Bodík, Ing. arch. Róbert Zvara a Dr.
Elena Fatulová. Po skončení sa konalo verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného
plánu obce s odborným výkladom spracovateľa.
Dňa 12. augusta 2010 na základe kúpnej zmluvy z 27. júla 2010 obec odpredala
Kamilovi Šmidovi a manželke Daniele Šmidovej (Richnava 1) rodinný dom – súpisné číslo

96 (budova bývalého MNV a knižnice) s hospodárskou časťou z roku 1947 a pozemkom
o výmere 624 m2.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. riadnom zasadnutí konanom dňa 26.
augusta 2010 zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.6.2010;
schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie na
realizáciu projektu s názvom "Zlepšenie protipovodňovej ochrany v obci Richnava" s
celkovými výdavkami na projekt vo výške 776 308,98 EUR a spolufinancovanie projektu vo
výške 5 % z celkových výdavkov na projekt t.j. vo výške 38 815,45 EUR z vlastných
hotovostných zdrojov; schválilo Priemet Štúdie alternatívnych riešení likvidácie odpadových
vôd do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Richnava; určilo na celé
funkčné obdobie starostu obce Richnava po voľbách konaných dňa 27.11.2010 rozsah úväzku
starostu takto: pracovný úväzok 1,0; určilo na celé nasledujúce volebné obdobie počet
poslancov obecného zastupiteľstva na 9 poslancov.
Dňa 18. septembra 2010 sa na Slovensku konalo referendum. Voliči mohli odpovedať
na šesť otázok formou „Áno“ alebo „Nie“. Keďže sa ho nezúčastnila nadpolovičná väčšina
voličov, bolo neplatné. V Richnave sa z 1 264 oprávnených voličov zúčastnilo len 136
voličov, ktorí odovzdali 135 platných hlasovacích lístkov. Na otázku č. 1 – „Súhlasíte s tým,
aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom?“ počet hlasov „Áno“ bol 120, počet hlasov „Nie“ bol 9. Na otázku
č. 2 – „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť
prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky
priestupky podľa zákona o priestupkoch?“ počet hlasov „Áno“ bol 126, počet hlasov „Nie“
bol 4. Na otázku č. 3 – „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným
zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od
nasledujúceho volebného obdobia?“ počet hlasov „Áno“ bol 127, počet hlasov „Nie“ bol 6.
Na otázku č. 4 – „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom
ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou
cenou maximálne 40 tisíc eur?“ počet hlasov „Áno“ bol 121, počet hlasov „Nie“ bol 8. Na
otázku č. 5 – „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť
voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu
prostredníctvom internetu?“ počet hlasov „Áno“ bol 97, počet hlasov „Nie“ bol 28. Na otázku
č. 6 – „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby

poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového
zákona?“ počet hlasov „Áno“ bol 105, počet hlasov „Nie“ bol 17.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 30. septembra
2010 schválilo účelové finančné prostriedky vo výške 1 364,78 EUR pre rozpočtovú
organizáciu MŠ Richnava 260 na opravu oplotenia materskej školy; schválilo kapitálový
transfer pre Materskú školu, Richnava 260, rozpočtovú organizáciu obce na úhradu výdavkov
na rekonštrukciu budovy materskej školy do výšky 75 600 EUR; schválilo čerpanie Prvého
municipálneho úveru v Dexia banke Slovensko a.s., Hodžovo nám. 11, Žilina na kapitálový
transfer pre Materskú školu Richnava č. 260, rozpočtovú organizáciu obce Richnava, na
úhradu výdavkov na rekonštrukciu budovy materskej školy; odporučilo riaditeľke Materskej
školy v Richnave otvorenie účtu v Dexia banke Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves za
účelom čerpania prostriedkov na kapitálový transfer z Prvého municipálneho úveru; schválilo
rekonštrukciu budovy Telovýchovnej jednoty a budovy Hasičskej zbrojnice, schválilo
čerpanie Prvého municipálneho úveru na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy
Telovýchovnej jednoty v sume 43 tis. EUR; schválilo čerpanie Prvého municipálneho úveru
na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Hasičskej zbrojnice v sume 8 tis. EUR;
schválilo zvýšenie výšky úverového limitu Prvého municipálneho úveru z Dexia banky
Slovensko a.s., Žilina vo výške 149 500 EUR.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí konanom dňa 28. októbra
2010 schválilo na základe dotazníkového zisťovania spracovanie štúdií uskutočniteľnosti:
Centralizované riešenie - spoločná čistiareň odpadových vôd pre obce Richnava (intravilán
obce) a Kluknava, Decentralizované riešenie - domové čistiarne odpadových vôd (intravilán
obce); schválilo zmenu uznesenia číslo 52/2007 z 5.11.2007 týkajúcu sa počtu strán
monografie o Richnave; schválilo a) prezentáciu publikácie Dejiny Richnavy, b) pri
prezentácii odovzdanie 1 ks publikácie pre 1 rodinný dom, c) rozdeľovník výtlačkov
publikácie Dejiny Richnavy, d) predaj publikácie Dejiny Richnavy a predajnú cenu 1 ks
publikácie, e) finančné prostriedky na prezentáciu publikácie; zobralo na vedomie Správu o
výsledkoch kontroly plnenia uznesení prijatých OZ v roku 2009 - za obdobie 7. -12. 2009 a
kontroly vybavovania sťažností prijatých v roku 2009; schválilo zmluvy o zriadení vecného
bremena podľa geometrického plánu 93/2010; schválilo zmluvy o zriadení vecného bremena
podľa geometrického plánu 93/2010; uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení obce
číslo 1/2010 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 8. zasadnutí konanom dňa 15. novembra
2010 zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.9.2010; schválilo

Zmenu Rozpočtu IV/2010; zobralo na vedomie Správu audítora ku Konsolidovanej ročnej
účtovnej závierke za rok 2009; schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.
polrok roku 2011; zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2011 – 2013 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011; schválilo Rozpočet
Obce Richnava na rok 2011 a zobralo na vedomie Rozpočet Obce Richnava na roky 2012
a 2013; uznieslo sa na vydaní VZN číslo 2/2010, ktorým sa mení VZN číslo 4/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
Predseda NR SR vyhlásil na sobotu 27. novembra 2010 voľby do orgánov samosprávy
obcí. Tieto voľby sa uskutočnili aj v obci Richnava. Voľby sa konali v jeden deň od 7. 00
hod. do 20.00 hod vo veľkej zasadačke obecného úradu. Miestna volebná komisia po
preskúmaní kandidátnych listín zaregistrovala 6 kandidátov na starostu obce a 32 kandidátov
na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa volili v jednom volebnom obvode utvorenom
pre celú obec.
Kandidáti na starostu boli: Ján Čižmarik, 32 r., živnostník, Richnava 153, SMER-SD;
Ivan Dunka, 44 r., živnostník, Richnava, Slobodné Fórum; Cyril Filo, 63 r., dôchodca,
Richnava 238, KDH; Mgr. Anna Harmanová, 52 r., učiteľka, Richnava 82, nezávislý
kandidát; Marta Medvecová, 56 r., živnostníčka, Richnava 248, SNS; Vladimír Pokuta, 43 r.,
tesár, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska. Kandidátmi na poslancov obecného
zastupiteľstva boli: Dušan Biroš, 33 r., nezamestnaný, Richnava 32, KDH; Peter Biroš, 29 r.,
čašník, Richnava 107, KDH; Peter Cenký, Ing., 35 r., učiteľ, Richnava 45, SMER-SD; Jozef
Čech, 39 r., vodič, Richnava 208, ĽS-HZDS; Mária Čechová, 56 r., dôchodca, Richnava 54,
KDH; Ján Čižmarik, 32 r., živnostník, Richnava 153, SMER-SD; Ján Dunka, 34 r., robotník,
Richnava, Slobodné fórum; Ivan Gabčo, 49 r., robotník, Richnava, Slobodné fórum; Jozef
Gabčo, 29 r., robotník, Richnava, Strana Sociálnej Solidarity; Pavol Gabčo, 31 r.,
nezamestnaný, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Igor Holub, 35 r., robotník, Richnava,
Slobodné fórum; Daniel Horvat, 32 r., robotník, Richnava, Slobodné fórum; František
Horváth, 37 r., robotník, Richnava, Slobodné fórum; Jozef Horváth, Mgr., 52 r., systémový
špecialista, Richnava 265, SDKÚ-DS; Marek Horváth, 36 r., robotník, Richnava 249, ĽSHZDS; Štefan Horváth, 49 r., robotník, Richnava, Slobodné fórum; Bohuš Klempár, 45 r.,
nezamestnaný, Richnava, Strana Sociálnej Solidarity; Róbert Klempár, 35 r., nezamestnaný,
Richnava, Strana Sociálnej Solidarity; Ján Medvec, 47 r., elektromechanik, Richnava 279,
SDKÚ-DS; Marta Medvecová, 56 r., živnostníčka, Richnava 248, SNS; František Ondáš, 48
r., živnostník, Richnava 270, SMER-SD; Marek Papcun, 42 r., živnostník, Richnava 369,
SMER-SD; Oldřich Pokuta, 54 r. murár, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Vladimír

Pokuta, 43 r., tesár, Richnava, Rómska iniciatíva Slovenska; Daniel Saluga, 48 r., technik,
Richnava 130, SMER-SD; Stanislav Šariška, 33 r., nezamestnaný, Richnava, MOST–HÍD;
Pavol Šuster, 51 r., robotník, Richnava 103, SMER-SD; Ladislav Tulej, 40 r., nezamestnaný,
Richnava, MOST–HÍD; Pavol Tulej, 48 r., robotník, Richnava, Slobodné fórum; Slavomír
Tulej, 39 r., robotník, Richnava, Slobodné fórum; Štefan Tulej, 44 r., robotník, Richnava,
Slobodné fórum; Ján Vaščák, 57 r., technik kvality a reklamácie, Richnava 263, Sloboda
a Solidarita.
Z 1 267 oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 1 023 voličov. Počet platných
hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 966, počet platných hlasovacích lístkov pre
voľby do obecného zastupiteľstva bol 990. Výsledky boli následovné:
Za starostu obce bol zvolený Vladimír Pokuta, s počtom platných hlasov 374.
Na ďalších miestach sa umiestnili: Mgr. Anna Harmanová – získala 363 platných
hlasov, Ivan Dunka – získal 129 platných hlasov, Cyril Filo – získal 41 platných hlasov,
Marta Medvecová – získala 34 platných hlasov, Ján Čižmarik – získal 25 platných hlasov.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1. Ing. Peter Cenký – 414 platných hlasov
2. Ján Vaščák – 396 platných hlasov
3. František Ondáš – 361 platných hlasov
4. Mgr. Jozef Horváth – 346 platných hlasov
5. Pavol Gabčo – 344 platných hlasov
6. Jozef Gabčo – 342 platných hlasov
7. Bohuš Klempár – 339 platných hlasov
8. Ján Medvec – 335 platných hlasov
9. Oldřich Pokuta – 326 platných hlasov.
Na ďalších miestach sa umiestnili Marek Papcun – 325 platných hlasov, Vladimír
Pokuta – 320 platných hlasov, Stanislav Šariška – 310 platných hlasov, Daniel Saluga – 305
platných hlasov, Róbert Klempár – 301 platných hlasov, Ladislav Tulej – 298 platných
hlasov, Peter Biroš – 271 platných hlasov, Marek Horváth – 240 platných hlasov, Dušan Biroš
– 229 platných hlasov, Mária Čechová – 217 platných hlasov, Jozef Čech – 176 platných
hlasov, František Horváth – 160 platných hlasov, Daniel Horvat – 157 platných hlasov, Marta
Medvecová – 147 platných hlasov, Ivan Gabčo – 146 platných hlasov, Ján Čižmarik – 138
platných hlasov, Pavol Tulej – 127 platných hlasov, Ján Dunka – 115 platných hlasov, Igor
Holub – 110 platných hlasov, Slavomír Tulej – 109 platných hlasov, Štefan Horváth – 94
platných hlasov, Štefan Tulej – 94 platných hlasov, Pavol Šuster – 48 platných hlasov.

Dňa 7. decembra 2010 Mgr. Anna Harmanová podala sťažnosť pre nezákonnosť
volieb starostu obce Richnava na Ústavný súd Slovenskej republiky.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 10. decembra
2010 schválilo náhradu platu za 23 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2010; schválilo Zmenu
rozpočtu obce Richnava číslo V/2010; schválilo Zmenu výšky kapitálového transferu pre
Materskú školu, Richnava 260, zo 75.600,- € na 68.367,12 €; schválilo Čerpanie Prvého
municipálneho úveru na rekonštrukciu budovy Telovýchovnej jednoty zo 43.000,- € na
51.444,72 €; schválilo Čerpanie Prvého municipálneho úveru na rekonštrukciu budovy
Hasičskej zbrojnice z 8.000 € na 3.460,14 €; zrušilo Rozvojovú komisiu obecného
zastupiteľstva, Komisiu obecného zastupiteľstva pre integráciu rómskej rodiny, Komisiu
obecného zastupiteľstva pre bývanie a infraštruktúru, Komisiu obecného zastupiteľstva pre
ochranu verejného záujmu, Komisiu obecného zastupiteľstva pre ochranu verejného poriadku,
Komisiu obecného zastupiteľstva pre kultúru a šport, Komisiu obecného zastupiteľstva pre
správu majetku obce; zrušilo s účinnosťou od 27.12.2010 Uznesenie číslo 13/1999 zo dňa
22.2.1999, Uznesenie číslo 58/2004 zo dňa 13.4.2004, Uznesenie číslo 75/2006 zo dňa
28.12.2006 v časti E body 1 a 2, Uznesenie číslo 1/2003 zo dňa 4.1.2003 v časti E; poverilo
plnením úloh obecného hasičského zboru Dobrovoľný hasičský zbor v Richnave.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 10. zasadnutí dňa 23. decembra 2010
schválilo Zmenu rozpočtu obce Richnava číslo VI/2010, čerpanie Prvého municipálneho
úveru na kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Telovýchovnej jednoty na sanáciu
následkov škôd spôsobených povodňami a zrušilo bod 3 uznesenia číslo 59/2010.
Dňa 27. decembra 2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Richnave. Rokovanie otvorila a prítomných privítala starostka obce. Po otvorení
nasledovala štátna hymna. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce oznámila Mária
Čarnoká, predsedníčka miestnej volebnej komisie. Novozvolený starosta obce Vladimír
Pokuta zložil zákonom predpísaný sľub do rúk predsedníčky miestnej volebnej komisie Márie
Čarnokej. Starosta prevzal od bývalej starostky Mgr. Anny Harmanovej insígnie obce
a prevzal vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili zákonom
predpísaný sľub do rúk starostu Vladimíra Pokutu. V závere starosta obce predložil návrh na
doplnenie programu zasadnutia o ďalšie body, ale prítomní poslanci návrh na doplnenie
programu neschválili. Starosta obce poďakoval prítomným, zaželal obci veľa úspechov
v novom volebnom období a rokovanie ukončil.
V roku 2010 vyšli tri čísla Richnavských novín a to: 26. februára, 30. septembra a 19.
novembra 2010.

Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2010 firma Víťstav, s.r.o., Víťaz č. 40. Obec
vyprodukovala 332,15 t zmesového komunálneho odpadu, 66,92 t objemného odpadu, 10,1 t
stavebného odpadu a 48,8 t biologického odpadu. Obec vyseparovala 7,93 t skla, 0,87 t
papiera, 2,574 t plastov, 0,00235 t kovových obalov a 0,001 t kovu.
Čistenie verejných priestranstiev, zimná údržba miestnych komunikácií a upratovanie
obecného úradu v roku 2010 prevádzal Ľubomír Kendra, Richnava 375.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2010 bol nasledovný: v obci žilo 2 484
obyvateľov (1 242 mužov a 1 242 žien), z toho 1 411 dospelých (693 mužov a 718 žien),
1070 detí (546 chlapcov a 524 dievčat) a 3 cudzinci (3 muži). V roku 2010 sa narodilo 96 detí
(46 chlapcov a 50 dievčat), rozlúčili sme sa so 24 ľuďmi (14 mužmi a 10 ženami). Na trvalý
pobyt sa prihlásili 3 ľudia (1 muž a 2 ženy) a odhlásilo sa z trvalého pobytu 26 obyvateľov (5
mužov a 21 žien). Na prechodný pobyt bol nahlásených 1 muž, odhlásený z prechodného
pobytu bol 1 muž. V roku 2010 bolo zosobášených 8 obyvateľov (5 muži a 3 ženy), rozviedli
sa 3 manželské páry.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V roku 2010 v tejto oblasti nenastali žiadne zmeny. Občania mohli využívať päť
predajní potravín – Konzum Jozef Kurilla (predávala Jana Kurillová), CBA Slovakia spol.
s r.o. (predávali Marcel Šmida, Andrea Šemrincová, Mária Fedáková), Sklep u Gmucovej,
Marta Medvecová – MM, Ján Čižmarik – ČIŽO (Richnava 133) – prevádzka potravín, ale aj
mäsa a mäsových výrobkov. V obci boli tri pohostinstvá – Hostinec na rázcestí (predávali
Jana Kurillová ml., Silvia Soľáková a Marcela Althová), Bašta (predávali Anna Vaščáková,
Peter Medvec), pohostinstvo v budove obchodného strediska firma ATREX s.r.o. (predávali
Mária Macejková, Slavomíra Chibeľová a Beáta Čechová). Hospodársky dvor v Richnave
stále patril Poľnohospodárskemu družstvu v Kluknave, v týchto priestoroch stále fungovala
firma Alojz Lovás - Tools. Výrobcom včelieho medu (aj s vlastnou etiketou) bol Ábel Filo.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Stavebný úrad v roku 2010 vydal stavebné povolenie na garáž Alojzovi Lovásovi
a manželke Marte Lovásovej – Richnava 149, stavebné povolenie na dvojgaráž pri rodinnom
dome Štefanovi Dunkovi – Richnava 180 a stavebné povolenie na hospodársku budovu
Pavlovi Richnavskému a manželke Renáte Richnavskej – Richnava 264. V roku 2010
prebehla kolaudácia novostavby rodinného domu - Milan Papcun a manželka Radovana
Papcunová – Richnava 381, kolaudácia novostavby rodinného domu – PaedDr. Zlatica

Birošová a Peter Biroš – Richnava 380 a kolaudácia rekonštrukcie rodinného domu –
Branislav Legát – Richnava 43.
Domácnosť bez televízie si už žiadna rodina nevie ani predstaviť. Slovensko, podobne
ako ostatné krajiny Európskej únie, postupne prechádza z terestriálneho (pozemského)
analogového na terestriálne digitálne televízne vysielanie (DVB-T). Z týchto dôvodov sa
koncom októbra 2010 uskutočnili aj technické zmeny na vysielači TVP Krompachy, ktorý
leží na katastrálnom území Richnava. Stavebný úrad nemal námietky proti uskutočneniu
drobnej stavby „Siete druhého a tretieho terestriálneho multiplexu Jednofrekvenčné siete
Košice Frekvenčné siete Košice (KE) 59. a 25 kanál Vysielacie stanovište: TV prevádzač
Krompachy“, ktorej investorom bol TOWERCOM, a. s, Cesta na Kamzík 14, 831 01
Bratislava.
Zo strany obce boli v mesiaci jún 2010 odovzdané všetky podklady k príprave zmluvy
pre čerpanie nenávratného finančného príspevku z Regionálneho programu na projekt
Revitalizácia centra Obce Richnava pre Obec Richnavu vo výške 858 244,06 €. Tento projekt
rieši lokality: „Dolná“, „Ulica“, „Hlavná“, „Záhumnie“ a „Kostol“ V týchto lokalitách projekt
rieši: komunikácie, chodníky, verejné priestranstvo, zeleň, prvky drobnej architektúry,
zastávky, verejné osvetlenie. Do konca roka 2010 sa ale projekt nezačal realizovať.
V decembri 2008 Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo projekt pozemkových
úprav

Richnava.

Projekt

je financovaný z prostriedkov

Európskeho

spoločenstva.

Zhotoviteľom projektu pozemkových úprav Richnava je firma CYB spol. s.r.o., Zimná č. 65,
052 01 Spišská Nová Ves zastúpená Ing. Irenou Hurníkovou a vedúcou projektu je Bc.
Blanka Hupková, pracovníčka Obvodného pozemkového úradu Spišská Nová Ves. Práce na I.
etape (Vypracovanie projektu pozemkových úprav § 8 – 13) začali v januári 2009.
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v obci Richnava sa konalo 23.
apríla 2009. Zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav si na tomto ustanovujúcom
zhromaždení zvolilo predstavenstvo, ktoré zastupuje účastníkov združenia v konaní
o pozemkových úpravách a odsúhlasilo stanovy združenia. Výsledkom volieb bolo
predstavenstvo zložené z 9 členov za vlastníkov a užívateľov pozemkov podliehajúcich
pozemkovým úpravám v tomto zložení: Mgr. Anna Harmanová – predseda, Ing. Ján Šimko,
CSc. – podpredseda, Ing. Štefan Richnavský – za užívateľa, Pavol Kurilla, Mária Vaščáková,
Ing. Klára Ždilová, Darina Francová, Ján Vaščák, Štefan Šuster. Ďalšími členmi zo zákona sú
Slovenský pozemkový fond Bratislava zastúpený regionálnym odborom Spišská Nová Ves
a Lesy SR š. p. zastúpené Odštepným závodom Prešov. V roku 2009 zhotoviteľ začal práce na
etape „1/a/1 Zriaďovanie, určovanie a vyhľadávanie bodov podrobného polohového poľa“. Po

ukončení zhotoviteľ pokračoval na etape „1/a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie
a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav“. V roku 2010 pokračovali na
etape „1/a/3 Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav“ – ide
o zosúladenie druhov pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľnosti a skutočných
prešetrených a zameraných v teréne.

Školstvo
V školskom roku 2009/2010 navštevovalo Materskú školu (MŠ) Richnava 24 detí. Na
začiatku školského roka 2010/2011 bolo zapísaných 22 detí. Personálne obsadenie v roku
2010 sa nezmenilo. Riaditeľkou školy bola Darina Bogačevičová, učiteľkou Bernadeta
Richnavská, vedúcou školskej jedálne a kuchárkou Alžbeta Pioková, upratovačkou Marta
Horváthová, ekonómkou Ing. Marta Legátová. Z najzaujímavejších aktivít v roku 2010
spomeniem karneval (12. február 2010), Deň matiek (7. máj 2010), MDD (1. jún 2010),
rozlúčku s predškolákmi (30. jún 2010), bábkové predstavenie „Šípková Ruženka“, súťaž
o najkrajšiu tekvicu – Tekvicová paráda, lampiónový sprievod, Mikulášsku besiedku,
Vianočnú besiedku. Členmi Rady školy pri Materskej škole Richnava 260 v roku 2010 boli
Marek Papcun (predseda), Daniel Saluga, František Ondáš, Ing. Peter Cenký, Renáta
Sokolová, Slávka Kleinová, Lucia Hudáková, Natália Horváthová, Alžbeta Pioková, PaedDr.
Zlatica Birošová (od 27. októbra 2010 namiesto PaedDr. Zlatice Birošovej Bernadeta
Richnavská).
Elokované pracovisko Základnej školy Kluknava v školskom roku 2009/2010
navštevovalo 136 rómskych žiakov z Richnavy. Vyučovalo sa v 8 triedach od nultého po tretí
ročník v dvojsmennej prevádzke. Učiteľmi boli Mgr. Terézia Gumanová, Mgr. Lenka
Gengeľová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Bibiána Krajníková, Mgr. Edita Bátorová, Bc. Jana
Kováčová, Bc. Viera Bednárová a Bc. Zuzana Jakubišinová. Upratovačkou bola Marta
Kurillová. Z dôvodu živelnej pohromy – povodne na rieke Hornád bolo vyučovanie
v školskom roku 2009/2010 ukončené 16. júna 2010. Na oprave budovy sa intenzívne
pracovalo cez letné prázdniny, vymenili sa aj staré okná za nové plastové. Začiatok školského
roku 2010/2011 sa kvôli dokončovacím prácam presunul na 6. septembra 2010.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2009/2010 navštevovalo 106 žiakov.
Zriaďovateľom školy bol Krajský školský úrad Košice. Celkový počet zamestnancov bol
dvadsať, z toho 13 pedagogických zamestnancov (do učiteľského kolektívu pribudli Ing.
Mariana Brutovská a Mgr. Patrik Humeňanský), riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky
školy, jeden asistent učiteľa (Ing. Karol Benedek). Nepedagogickí zamestnanci boli štyria

(účtovníčka, mzdová účtovníčka, upratovačka a jeden kurič - údržbár). Zmeny v ich
personálnom obsadení nenastali. Výchovným poradcom bol Mgr. Vladimír Starosta,
koordinárkou prevencie Mgr. Miroslava Starostová, vedúcou metodického združenia Mgr.
Blanka Suchá. Predsedom Rady školy bola Ing. Mariana Brutovská, člen za pedagogických
zamestnancov bola Mgr. Marcela Baranová, za nepedagogických zamestnancov Anna
Čechová Anna, za rodičov Angela Kandrová, za zriaďovateľa boli delegovaní členovia:
PaedDr. Ján Pavelčák, RNDr. Ditta Šugárová a Ing. Vitkovičová. Zriaďovateľom školy bol
Krajský školský úrad Košice.
Učitelia organizovali počas roka rôzne školské súťaže, posedenia, besedy a prednášky,
žiaci sa zúčastnili aj na rôznych kultúrnych a športových akciách (napr. divadelné
predstavenia, hudobno –zábavný program s názvom Škola hrou, Vianočná besiedka, karneval
žiakov školy, Deň Zeme – upratovanie stanovených úsekov v obci, Futbalový turnaj
v Prakovciach (chlapci II. stupňa), Turnaj v malom futbale žiakov ŠZŠ v Letanovciach
(chlapci II. stupňa), účelové cvičenie a didaktické hry, Beh ulicami Richnavy, súťaž v púšťaní
lietadiel, sánkovačka a guľovačka na snehu, šarkaniáda). Škola bola zapojená do projektov:
Detský čin roka, Vzdelávacie poukazy, PROENVIRO- envirootázniky - projekt o životnom
prostredí. V rámci vzdelávacích poukazov bolo vytvorených 9 záujmových krúžkov.
Prostredníctvom projektu „Modernizácia školského vzdelávania“ škola získala počítače a
pomôcky IKT. V rámci projektu „Infovek“ škola obdržala interaktívnu tabuľu, dataprojektor
a notebook. Kapacita školy bola maximálne využitá, vyučovalo sa v dvojsmennej prevádzke.
V škole boli 2 odborné učebne, a to 1 počítačová a 1 učebňa hudobnej a výtvarnej výchovy,
šatňa, vlastná kotolňa, riaditeľňa, zborovňa, kancelária a 4 iné miestnosti. Škola nemala
telocvičňu ani školskú jedáleň.

Kultúra
Novoročný koncert v našom kostole sa konal dňa 6. januára 2010 o 16. hodine. Na
koncerte sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy Krompachy. Koncert otvorila pani
starostka obce Mgr. Anna Harmanová. Program sa skladal z dvadsiatich dvoch čísel, v úvode
sa predstavil akordeónový súbor, záverečná časť programu patrila komornému zboru ZUŠ so
skladbou Oh happy day. Na záver sa všetkým prihovoril a poďakoval pán farár Mgr. Pavol
Ondrík. Z Richnavčanov sa na koncerte predstavili Vladimír Čech, Kristián Kuchár, Ján
Medvec, Ján Richnavský, Adam Horváth, Kristína Papcunová, Barbora Kubalcová.
V roku 2010 potešila všetkých obyvateľov Richnavčanka Leona Čechová, ktorá sa
prebojovala do finále súťaže Miss Slovensko 2010. Leona Čechová sa zúčastnila castingu

v Košiciach, kde ju do finále spomedzi množstva uchádzačiek vybrala odborná porota. Finále
súťaže sa konalo 9. apríla 2010 v Bratislave, z ktorého televízia Markíza vysielala priamy
prenos. V súťaži Miss sympatia obsadila tretie miesto. Obec zabezpečila na túto akciu
autobus, takže Leona aj v Bratislave priamo na súťaži mala svojich richnavských fanúšikov.
Leone Čechovej patril aj prvý výkop na futbalovom zápase Richnava – Slovinky, ktorý sa
konal v nedeľu 11. apríla 2010.
Spevokol Cantica Christiana z Krompách, pod vedením dirigenta Jána Lörinca sa opäť
po roku predstavil na koncerte mariánskych piesní. Tento koncert sa konal v richnavskom
kostole v nedeľu 30. mája 2010 o 15. hodine.
Kvôli povodni sa oslava pri príležitosti Medzinárodného dňa detí konala v náhradnom
termíne, dňa 13. júna 2010 v reštaurácii Bašta, kde si deti mohli zasúťažiť v rôznych
jednoduchých i náročnejších, no najmä zábavných hrách. Odmenou za úspech boli rôzne
ceny. Všetkým deťom v obci vo veku do 13 rokov boli odovzdané balíčky sladkostí.
Sobota 22. mája 2010 patrila v obci stavaniu mája. Program bol totožný s minulými
rokmi. Máj priviezli mládenci na voze s konským záprahom v sprievode ľudovej hudby
v podaní muzikantov Hvizdošovcov z Krompách. Stavanie mája skomplikoval dážď.
V reštaurácii Bašta obec pripravila pre svojich občanov pohostenie a kultúrny program,
v ktorom okrem muzikantov Hvizdošovcov vystúpili aj richnavské deti pod vedením pani
riaditeľky Základnej umeleckej školy Krompachy, Jarmily Ondášovej.
V septembri 2010 padla na lúke za rómskym táboriskom v Richnave filmová klapka
celovečerného filmu o Rómoch, ktorého režisérom je úspešný slovenský režisér Martin Šulík.
Richnavskí Rómovia si zarobili okrem pomáhania pri natáčaní aj ako komparzisti vo filme.
Filmári si okrem iných vybrali aj dom Márie Tulejovej, ktorý zakomponovali do diela. Okrem
rómskeho táboriska sa natáčalo aj v elokovanej budove Základnej školy Kluknava.
Stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa tento rok konalo dňa 8. októbra
2010. Program sa začal o 15.30 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole, po ktorej
nasledoval kultúrny program detí z materskej školy. Slávnostný program ďalej pokračoval
v reštaurácii Bašta. Po prípitku nasledovalo bohaté pásmo piesní a tancov v podaní
folklórneho súboru Krompašan z Krompách. Po kultúrnom programe sa dôchodcom
prihovorila pani starostky Mgr. Anna Harmanová, nasledovala chutná večera a posedenie
s poslancami obecného zastupiteľstva.
Najväčšou kultúrnou akciou v obci v roku 2010 bolo predstavenie knihy Dejiny
Richnavy, ktoré sa konalo 21. novembra 2010 v reštaurácii Bašta. Programom, ktorý sa začal
o 15. hodine sprevádzal pán farár Mgr. Pavol Ondrík. Pán farár predstavil autorov knihy –

Doc. PhDr. Ivana Chalupeckého (zostavovateľa knihy), PhDr. Mariána Sojáka, PhD., PhDr.
Františka Žifčáka a Ing. Petra Cenkého. Autori potom predstavili svoje kapitoly. Program bol
spestrený poéziou Pavla Ondríka i richnavskými ľudovými piesňami v podaní žiakov
Základnej umeleckej školy v Krompachoch. Nakoniec si mohli všetci prítomní dať podpísať
výtlačok knihy autormi. Po ukončení programu sa pre pozvaných hostí konalo posedenie.
Každá richnavská rodina dostala jeden výtlačok knihy zdarma. Ďalšie výtlačky si ľudia mohli
zakúpiť v cene 15 €. Kniha sa skladá z okrem Predhovoru z 14 kapitol: Obecné symboly
Richnavy, Geografické a prírodné pomery obce, Urbanistická štruktúra obce, Názvy Richnavy
v minulosti a dnes, Richnava v archeologických svedectvách, Richnavský hrad, Richnava
v stredoveku, Richnava v nepokojných časoch 1526-1711, Richnava po stavovských
povstaniach do konca Prvej svetovej vojny 1711-1918, V slobodnom štáte, Obdobie
Slovenského štátu a 2. svetová vojna 1939-1945, Obec po 2. svetovej vojne, Ľudová kultúra
a tradície, Obec v beletrii. Na konci knihy sú Poznámky a Obrazová príloha. Knihu vydala
Obec Richnava v náklade 1 000 kusov, má 528 strán. Dizajnérom knihy bol Samuel Čarnoký,
Adsulting., spol. s r.o., tlačila ju firma ROTAPRINT, spol. s r.o., Košice. Kniha má pridelené
číslo ISBN: 978-80-970549-0-8. Kniha bola zverejnená aj v elektronickej podobe na
www.richnava.sk.
Pre potreby čitateľov v obci slúžila obecná knižnica. Vedúcou knižnice bola Martina
Bongová. V knižnom fonde v roku 2010 sa nachádzalo 1 790 kníh a zviazaných periodík
Knižnicu navštevovalo 99 čitateľov, z toho 46 čitateľov do 15 rokov. Počas roka navštívili
knižnicu 358 krát. Spolu sa vypožičalo 1 294 výpožičiek. Ročný prírastok knižničných
jednotiek bol 76, úbytok knižničných jednotiek spôsobený povodňou bol 1 222. Náklady na
nákup knižného fondu boli 556 €. Knižnica bola otvorená v pondelok od 15.30 do 17.30 hod.
V roku 2010 sa v obci konala len jedna fašiangová zábava dňa 13. februára
v reštaurácii Bašta.

Cirkevný život
Od 1. septembra 2010 v kluknavskej farnosti pôsobí nový kaplán Mgr. Milan
Kačaljak. Dovtedajší kaplán Ing. Mgr. Peter Lešňovský odišiel na nové pôsobisko do Spišskej
Novej Vsi.
Najväčšou cirkevnou udalosťou v kluknavskej farnosti v roku 2010 boli ľudové misie,
ktoré prebiehali od 20. do 28. marca 2010. Zúčastnili sa na nich členovia Misijnej spoločnosti
svätého Vincenta de Paul. Celý týždeň sa aj v richnavskom kostole konali sväté omše, po nich
rôzne podujatia. V piatok 26. marca 2010 sa konala krížová cesta z Richnavy do Kluknavy.

Pri tejto príležitosti bol v nedeľu 28. marca 2010 v Richnave požehnaný misijný kríž (drevený
kríž hnedej farby s nápisom SV. MISIE 2010, ktorý je upevnený na kostole).
Prvé sväté prijímanie pre celú farnosť sa opäť konalo v našom kostole. Dňa 16. mája
2010 prijalo sviatosť 25 detí, z toho 12 z Richnavy.
Odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény sa konala v nedeľu 18. júla 2010. Ako
každoročne, mala sa konať pri kostolíku sv. Márie Magdalény. Ale pre veľkú letnú búrku
tesne pred konaním bohoslužieb sa odpustová slávnosť presunula do kostola sv. Michala
Archanjela. Celebroval ju Miloš Krakovský, misionár v Rusku za účasti kapucína Vladimíra
Poláka a kluknavského farára Pavla Ondríka. Pri príležitosti odpustu obec pripravila
v reštaurácii Bašta pre pozvaných hostí slávnostný obed. Svätá omša sa pri kostolíku sv.
Márie Magdalény konala 22. júla 2010.
Začiatkom augusta sa na kostole sv. Michala Archanjela maľovala strecha. Maľovali
ju robotníci z Ukrajiny.
V nedeľu 24. septembra 2010 sa v kostole konala odpustová slávnosť sv. Michala,
patróna kostola, ktorú celebroval HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.
Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžili o 22. hodine Mgr. Pavol Ondrík a Pavol
Krokus.
V roku 2010 sa v našej filiálke uskutočnilo 6 krstov (z toho 2 rómske deti), 3 sobáše
a 24 pohrebov.

Spolky a organizácie
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Richnave majú veľkú zásluhu na pomoci
obyvateľom po povodni v júni 2010. Pomocou svojej techniky vyťahovali vodu z pivníc,
dvorov a studní. Z dôvodu povodne sa v roku 2010 nekonala súťaž hasičských družstiev
„O pohár starostu obce Richnava“. Richnavskí hasiči sa zúčastnili v roku 2010 iba jednej
súťaže - Pohár starostu obce Šuňava dňa 11. júla 2010.
Členovia Klubu slovenských turistov Bradlo Richnava v roku 2010 usporiadali vlastné
turistické podujatia, ale zúčastňovali sa aj na okresných a celoslovenských akciách, či
vlastných súkromných túrach doma či v zahraničí, kde reprezentovali nielen klub, ale aj obec
Richnavu. Dňa 16. januára 2010 sa konal 34. ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Tri
autobusy vyviezli do sedla Braniska – Chvalabohu 227 turistov. V cieli v reštaurácii Bašta
dostali klobásu, čaj, účastnícky list, kovový výstupový odznak a deti aj sladkú odmenu.
Výročná členská schôdza sa konala 20. februára 2010. KST Bradlo Richnava usporiadal
počas roka ešte dve tradičné akcie: dňa 9. mája 2010 – akcia 100 jarných kilometrov po trase

Richnava – kostolík sv. Márie Magdalény – Jasenovec – Kaľava – Vojkovce – Svibík –
Gavart - Richnava. a 27. decembra 2010 Vianočný pochod na Plejsy. KST Bradlo Richnava
počas roka usporiadal dva kultúrno – spoznávacie zájazdy: dňa 17. apríla 2010 - zrúcaniny
Turnianskeho hradu a Zádielska dolina v Národnom parku Slovenský kras (na akcii sa
zúčastnilo 52 turistov) a 20. novembra 2010 – zrúcaniny hradu Plaveč, Ľubovniansky hrad
a skanzen, Jarabinský prielom (na akcii sa zúčastnilo 64 turistov). Dňa 28. mája 2010 sa na
Šimonke v Slánskych vrchoch konal 47. ročník stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska.
Na túto akciu klub zabezpečil autobusovú dopravu do obce Zlatá Baňa. Na akcii sa zúčastnilo
29 turistov. V dňoch 1. až 5. júla 2010 sa konal 57. slovenský zraz turistov v Dolnom Kubíne.
Na zraze sa zúčastnilo 22 turistov. Z akcií poriadanými inými klubmi sa zúčastnilo 8 turistov
na Štefanskom výstupe na Sľubicu (KST Sľubica Vojkovce – 26. decembra 2010) a 20
turistov na Silvestrovskom výstupe na Roháčku (KST Margecany – 31. decembra 2010). Pre
reprezentáciu klubu i obce KST Bradlo Richnava dal vyrobiť klubové tričká vo firme HANEL
s r.o. Prešov v počte 70 kusov.
Rok 2010 pre Základnú organizáciu chovateľov poštových holubov Richnava (ZO
CHPH) nezačal dobre. Hneď v januári zomrel dlhoročný predseda, chovateľ a zakladateľ ZO
v Richnave Emil Šuster. Novým predsedom sa stal jeho syn Peter Šuster. Do sezóny
vstupovali so 14 členmi - chovateľmi z Richnavy a okolia. Zúčastnili sa 18 pretekov a 2
nácvikov starých holubov v rámci OZ Spišská Nová Ves (z toho tri preteky z Nemecka), 5
pretekov a 2 nácvikov mladých holubov. V pretekoch starých holubov najlepšie umiestnenia
dosiahli: v pretekoch Chomutov 1 (6. jún 2010) obsadil Ján Čurilla - bydlisko Kaľava 4.
miesto, v pretekoch Valašské Meziřičí 1 (6. jún 2010) Ján Nagy – bydlisko Spišské Vlachy
obsadil 5. miesto, v pretekoch Gotha 3 (25. júl 2010) Ján Nagy obsadil 5. miesto a Ján Čurilla
6. miesto. Z dôvodu zlého počasia (daždivo, veľké povodne, zamračené, zlá orientácia)
zodpovedali aj výkony holubov a ich následné veľké straty. No aj napriek tomu štyria
chovatelia ZO CHPH Richnava sa dostali medzi najlepších tridsiatich chovateľov Oblastného
združenia chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves (Ján Čurilla – 7. miesto, Ján
Nagy – 12. miesto, František Čech – bydlisko Richnava - 17. miesto, Peter Šuster – bydlisko
Richnava - 29. miesto z celkového počtu 115 súťažiacich chovateľov). Na Oblastnej výstave
poštových holubov 4. decembra 2010 v Levoči obsadil Peter Šuster v kategórii Štandard tretie
miesto (holub 08-CZ-0317-224). Zúčastnili sa aj na Regionálnej výstave poštových holubov,
ktorá sa konala v dňoch 11.-12. decembra 2010 v Bijacovciach.

Telovýchova a šport

Telovýchovná jednota Slovan Richnava začala s prípravou na jarnú sezónu 2009/2010
tréningmi vonku na snehu a v telocvični Gymnázia v Krompachoch, Halovým turnajom
v Spišskej Novej Vsi i prípravnými zápasmi. Prvý ligový zápas Richnava začala výhrou
v Spišských Tomášovciach 4. apríla 2010, posledný zápas odohrala v Slovinkách 30. mája
2010. Dňa 6. júna 2010 už družstvo nenastúpilo a prehralo s TJ FK Spartak Bystrany
kontumačne. Spomedzi 7 družstiev Richnava po siedmych výhrách, dvoch remízach
a jedenástich prehrách obsadila v II. triede dospelých v sezóne 2009/2010 konečné tretie
miesto s 23 bodmi (skóre 39:50).
V II. triede žiakov spomedzi 12 družstiev v sezóne 2009/2010 Richnava po desiatich
výhrách, štyroch remízach a ôsmich prehrách obsadila konečné piate miesto s 34 bodmi
(skóre 65:51). Prvé jarné kolo žiaci odohrali 3. apríla 2010 v Spišskom Hrušove, posledný
zápas 29. mája 2010 v Odoríne. Žiaci Richnavy mali ešte odohrať dva zápasy, ale na tie
nenastúpili a prehrali ich kontumačne.
Dôvodom nenastúpenia dospelých a žiakov na posledné zápasy bola veľká povodeň.
Ihrisko i budova TJ ostali po povodni v katastrofálnom stave. Dokonca voda odniesla i veľký
kovový valec na valcovanie trávnika. Výbor TJ Slovan Richnava s pomocou Obce Richnava,
Poľnohospodárskym družstvom v Kluknave, Pavla Kurillu, Pavla Richnavského, Jozefa
Vaščáka ml., Kamila Nemčíka začal s obnovou hracej plochy. Aj napriek tomu TJ Slovan
Richnava sa prihlásil do súťaže II. triedy dospelých. Všetky jesenné zápasy ale odohrali
vonku. Tréningy i posledné dva majstrovské zápasy sa konali na ihrisku v Kluknave. Žiacke
družstvo žiaľ do súťaže nenastúpilo.
Jesennú časť sezóny 2010/2011 II. triedy dospelých futbalisti odštartovali zápasom
proti Matejovciam nad Hornádom dňa 8. augusta 2010. Do súťaže bolo prihlásených sedem
družstiev: AŠK Mária Huta, FK Slovenský raj Spišské Tomášovce, FK Baník Slovinky, TJ
Družstevník Letanovce, FK Slovan Veľký Folkmar B, TJ Slovan Richnava, TJ Lokomotíva
Matejovce nad Hornádom. Richnava v tabuľke na konci jesennej časti figurovala na 3. mieste
s 24 bodmi. Družstvo po Róbertovi Šmidovi začal trénovať Ján Horváth z Krompách.
Ing. Peter Cenký sa zúčastňoval seriálu Cassovia Cup v cross-country (Kechnec,
Zelený dvor, Slanec, Budimír) a zúčastnil sa aj na Východoslovenskom pohári v motokrose v
Spišských Vlachoch.
Obyvateľ Richnavy Ondrej Želasko aj v roku 2010 úspešne reprezentoval Triatlonduatlon-maratón klub Krompachy doma i v zahraničí.
V prospech zdravého spôsobu života a v prospech rozvoja športu v obci slúžilo opäť
obecné klzisko. V roku 2010 bolo predaných 1381 vstupeniek.

Mimoriadne udalosti
Viacerí obyvatelia východného Slovenska (aj Richnavy), nakoľko práve prebiehal
finálový zápas olympijského turnaja v hokeji zaznamenali v nedeľu 28. februára 2010 pred
polnocou zvláštny úkaz. Na južnej oblohe sa objavil veľmi jasný pohybujúci sa objekt. Jav
sprevádzal výbuch. Išlo o pád meteoritu, ktorého úlomky našli pri Košiciach pri obci Vyšný
Klátov.
Obrovské povodne zasiahli Slovensko v roku 2010. Dlhotrvajúce dažde neveštili nič
dobré. Voda z Hornádu sa vyliala 2. júna 2010. Zaplavila záhrady a pozemky v Blízkosti
Hornádu i futbalové ihrisko. Ani najstarší obyvatelia Richnavy si nepamätajú ale takú
povodeň, ktorá zasiahla Richnavu 4. júna 2010. V popoludňajších hodinách výška hladiny
Hornádu rástla pred očami obyvateľov. Najvyšší stav vodnej hladiny bol dosiahnutý okolo
17.00 hod. Voda z Hornádu zaplavila 50 rodinných domov, budovu obecného úradu a
materskej školy, budovu TJ, budovu elokovanej základnej školy, hasičskú zbrojnicu, dvory,
záhrady, miestne komunikácie, verejné priestranstvá a futbalové ihrisko. Voda pretrhla aj
oplotenie ihriska. Hasičský záchranný zbor musel evakuovať 10 osôb. Časť obce bola bez
elektrickej energie. Okrem obrovských škôd na majetku a uhynutých zvierat našťastie nedošlo
k stratám na ľudských životoch. Dlhotrvajúce dažde spôsobili v tento deň aj zosuv svahu z
cesty II/547 na železničnú trať. Náročná práca na odstraňovaní spadnutej zeminy
a popadaných stromov z obidvoch koľají začala okamžite o 16. hodine. Železničiarom sa
podarilo sprejazdniť železničnú trať o 1 hodine po polnoci.
Na druhý deň po povodni ľudia hneď začali so záchrannými prácami. Počiatočnú
pomoc poskytli samotní obyvatelia a ich rodinní príslušníci, členovia hasičských,
záchranných a policajných zborov, miestni podnikatelia. Vynášali zaplavené veci z pivníc
a domov, umývali a čistili, no väčšina sa vyhadzovala do pripravených kontajnerov. Členovia
Obecného a Dobrovoľného hasičského zboru niekoľko dní vyťahovali vodu zo zaplavených
studní. Do obce bola zabezpečená pitná voda. Pracovníkom obecného úradu sa podarilo
zachrániť vynesením na poschodie budovy materskej školy prakticky celú administratívnu
agendu a výpočtovú techniku, preto už na druhý deň po povodňovej vlne sa spojazdnil
informačný systém obce a zabezpečila komunikácia s obyvateľmi a s príslušnými orgánmi.
Dôležitou oblasťou bolo rýchle a dôsledné spracovanie a postúpenie zoznamov postihnutých
obyvateľov pre poskytnutie kompenzácie škôd zo strany štátu.
Organizácia Člověk v tísni v zastúpení riaditeľkou Mgr. Miroslavou Hapalovou sa
taktiež aktívne zúčastnila pri zmiernení následkov záplav na území Slovenska. Časť aktivít
prebiehala aj v Richnave. Prvou aktivitou bolo bezplatné zapožičanie naftových vysušovačov

a elektrických odvlhčovačov pre obyvateľov obce. Túto aktivitu urobili v spolupráci
s obecným úradom, kde pracovníci úradu následne zapožičiavali tieto troje do postihnutých
rodín. V spolupráci s ďalšou organizáciou Človek v ohrození v zastúpení Andrejom Bánom sa
preplácali režijne náklady na chod naftových vysušovačov a to preplatením nafty. Nakoľko to
boli vysoko výkonne a účinné stroje určené priamo na vysušovanie stien, aj ich spotreba bola
priamo úmerná ich výkonu. Chod jedného takého zariadenia vyšiel približne 60 litrov nafty na
deň. Túto možnosť v Richnave využilo 10 rodín, ktorým sa preplatila suma vo výške
1305,14,- Eur. Vo Richnave pôsobili aj z organizácie dobrovoľníci Člověk v tísni, ktorí
pracovali v elokovanej budove Základnej školy Kluknava. Títo nadšenci sa pustili do
odstraňovania poškodených a plesnivých omietok a následného vynášania odpadu. Tieto
búracie práce trvali asi 2 týždne. Tejto škole sa taktiež poskytli školské pomôcky z MsÚ
Žilina, centra voľného času na Gerssayovej ul. V Bratislave – Petržalka. Spoločnosť IKEA
poskytla nábytok v hodnote 2000 Eur a asociácia zriaďovateľov súkromných škôl dar v
hodnote 5000 Eur.
Povodňou Obci Richnava vznikla na majetku obce povodňová škoda vo výške
161 525,87 €. Z toho 36 106,29 € na hnuteľnom majetku (všetok drevený kancelársky
nábytok, 50 % kníh z knižnice, 50 % inventáru Hasičskej zbrojnice) a 125 419,58 € na
stavbách (budova Materskej školy, priestory Obecného úradu, budova Telovýchovnej jednoty,
budova Hasičskej zbrojnice, poškodené miestne komunikácie a priepusty). S odstraňovaním
škôd obec začala hneď po povodni 7. júna 2010. Prvým krokom bolo spracovanie
dokumentácie návrhu sanácie škôd na zaplavených budovách, stanovísk projektanta k
stavebnému stavu miestnych komunikácií, statický posudok na stavbu Lávka pre peších cez
rieku Hornád. Na základe týchto projektov a posudkov obec vyčíslila predpokladanú výšku
povodňových škôd, ktoré nahlásila Obvodnému úradu životného prostredia, Združeniu miest
a obcí Slovenska a Komunálnej poisťovni, kde mala poistený majetok obce. Druhým krokom
bolo zabezpečenie verejného obstarávania na odstraňovanie škôd poisteného majetku – budov
Materskej školy, Telovýchovnej jednoty a Hasičskej

zbrojnice. Na základe verejného

obstarávania odstraňovanie škôd po povodni na poistených budovách realizovala firma Širila,
a.s. Spišská Nová Ves. Firma začala odstraňovať škody na budove Materskej školy
a priestoroch obecného úradu 2. augusta 2010, práce na budove Materskej školy a priestoroch
obecného úradu boli ukončené 29. októbra 2010, práce na budove Požiarnej zbrojnice a
Telovýchovnej jednoty boli ukončené v polovici decembra 2010. Od soboty 5. júna 2010
kancelária obecného úradu a krízový štáb sa nachádzal v priestoroch reštaurácie Bašta.
Neskôr až do ukončenia prác sídlil obecný úrad v priestoroch materskej školy na 1. poschodí.

Obec od nahlásenia škodovej udalosti jednala s poisťovňou a požiadala o 50 % zálohu
na sanáciu škôd. Komunálna poisťovňa poukázala v roku 2010 na odstraňovanie škôd na
jednotlivé budovy preddavky: na Materskú školu – 26 623,16 €, na budovu Telovýchovnej
jednoty – 2 935,05 €, na Hasičskú zbrojnicu – 1 092,71 €. Miestne komunikácie obec nemala
poistené, boli postavené pred rokom 1976, v zmysle zákona číslo 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami je na nich uznaná povodňová škoda. Obec plánovala opravu miestnych
komunikácií realizovať z príspevku štátu, ktorý v roku 2010 obci nebol poskytnutý. Na stavbe
„Lávka pre peších cez rieku Hornád“ obec nemohla uplatniť povodňové škody, pretože stavba
nemala stavebné povolenie ani kolaudačné rozhodnutie a nebola ani v zmysle stavebného
zákona ohlásená stavebnému úradu. Obec zabezpečila okrem statického posudku na Lávku
pre peších aj projektovú dokumentáciu a rozpočet na opravu tejto stavby. Predpokladané
náklady na opravu Lávky pre peších podľa spracovanej dokumentácie sú 22 382,46 €.
Dňa 17. augusta 2010 okolo 8. hodiny ráno sa na železničnú trať opäť zosunula pôda.
Hoci to bolo v menšom rozsahu, ako 4. júla 2010, zosuv opäť spôsobil vážne problémy. Iba
stopercentná spolupráca dispečerov a výpravcov zabránila nešťastiu, nakoľko rýchlik
smerujúci z Košíc do Bratislavy zastal až po vypnutí napätia v troleji tesne pred nánosmi
hliny, kameňov a konárov. Napoludnie železničiari sprevádzkovali koľaj číslo dva a podvečer
aj koľaj číslo jedna.
Kvôli už vyššie spomenutého zosuvu svahu cestného telesa na železničnú trať
pracovníci ŽSR a Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK)zrealizovali
zabezpečovacie práce na ceste a zosunutom svahu. V rámci ďalších postupov pri odstraňovaní
tohto havarijného stavu boli zorganizované kontrolné dni za účasti SC KSK, ŽSR, geológov a
projektanta na ktorých boli spresnené ďalšie postupy na odstraňovaní tohto havarijného stavu.
V dňoch 21. - 25. júna 2010 prebehol v zosuvnom území komplexný inžiniersko-geologický
prieskum, účelom ktorého bolo odhaliť zloženie podložia cesty a zosuvného svahu.
Zrealizovaný inžiniersko-geologický prieskum odhalil nestabilné podložie hlavne v prvej
polovici zosuvného úseku. Na základe týchto výsledkov pristúpil projektant k spracovaniu
projektovej dokumentácie na tento náročný zosuv. Nakoľko sa jednalo o náročný terén
s trasovaním inžinierskych sietí, ktorý leží v ochrannom pásme železnice súčasne prebiehala
zo strany SC KSK inžinierska činnosť pre zabezpečenie všetkých súhlasov a povolení pre
začatie prác. Jednou z najdôležitejších úloh bolo zabezpečiť financovanie stavby. Ako termín
začatia prác bol stanovený posledný septembrový týždeň 2010 z dôvodu už prebiehajúcich
prác na zosuve v Prakovciach. Avšak po zosuve zo dňa 17. augusta 2010 SC KSK musela
pristúpiť ku urýchlenému zahájeniu prác na ceste nakoľko trvala hrozba zosuvu priamo

cestného telesa. Z tohto dôvodu začali práce na stabilizácii svahu dňa 25. augusta 2010.
Zhotoviteľom prác bola firma Eurovia SK. Práce pri špeciálnom zakladaní museli byť
realizované počas uzávierky cesty II/547 nakoľko nadrozmerné mechanizmy realizovali práce
na celej šírke vozovky. Nového cestné teleso je tvorené vŕtanými pilótami priemeru 600 mm
dĺžky od 3 do 11m, pričom celkovo bolo navŕtaných 236 pilót. Pilotážne práce boli
realizované v období od 25. augusta do 29. septembra 2010. Následne po zrealizovaní pilót od
1. októbra 2010 bola premávka na ceste uvedená opätovne do prevádzky v jednom jazdnom
pruhu. Doprava na tomto úseku bola stále uzatvorená pre nákladnú dopravu. V období od 1.
októbra až do 3. novembra 2010 prebiehali zemné a betonárske práce na stužujúcej doske pod
cestnou komunikáciou. V období od 5. novembra do konca novembra 2010 okrem nutnej
časovej prestávky pre vyzretie betónu prebiehala pokládka asfaltového koberca a montáž
cestných zvodidiel. Koncom novembra bola cesta sprejazdnená v celom profile. V rámci
rekonštrukčných prác sa opravoval úsek dlhý 360m. Odhadované náklady boli vyše 2 mil.
eur.
Uzatvorenie štátnej cesty narobila mnohým ľuďom obrovské problémy. Cestovanie za
prácou či inými povinnosťami smerom na Krompachy museli nahradiť železničnou dopravou
alebo využiť 40 kilometrovú obchádzku cez pohorie Branisko. Autobusová doprava v tomto
úseku bola tiež prerušená, posilnené boli železničné spoje. Autobusy smerom na Široké
začínali pri richnavskej železničnej stanici. Z tohto dôvodu krompašskí podnikatelia a firmy
vybudovali 5 kilometrov dlhú náhradnú poľnú cestu popri rieke Hornád, ktorá slúžila na
vlastné riziko pre osobné autá.
V nočných hodinách z 27. na 28. septembra 2010 sa páchatelia vlámali do budovy
Materskej školy – náhradných priestorov obecného úradu. Poškodili 15 kusov zámkov na
kovových skriniach na spisy, 2 kusy zámkov interiérových dverí, zničili mobilnú
štvorzásuvkovú skrinku, poškodili centrálne uzamykanie na výklopnom okne a ukradli
finančné prostriedky z pokladne obce vo výške 2,14 €.
Dňa 28. októbra 2010 vandali poškodili 5 kusov lámp verejného osvetlenia od
hasičskej zbrojnice smerom k železničnej stanici. Dňa 2. novembra 2010 vandali opakovane
poškodili dve lampy verejného osvetlenia a zámok na úradnej tabuli pod kostolom.
Vandalizmom vznikla obci škoda na majetku vo výške 750 €. Poškodenie majetku obce bolo
hneď po zistení nahlásené Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Krompachoch a
Komunálnej poisťovni, v ktorej má obec verejné osvetlenie a úradné tabule proti vandalizmu
poistené.

Dňa 21. decembra 2010 polícia na základe vzoriek DNA potvrdila, že kostrové
pozostatky, ktoré sa našli koncom augusta a začiatkom októbra 2010 na brehu rieky Hornád
zhruba tri kilometre od bydliska patrili šestnásťročnému Tomášovi Dunkovi z Richnavy,
ktorý sa stratil 9. júna 2010. Záchranári ho hľadali zhruba miesiac aj so psami, no márne.
Smrť nastala pravdepodobne udusením pri utopení, lebo žiadne sečné či bodné poranenia
zistené neboli.

Počasie
Rok 2010 bol však mimoriadny z hľadiska atmosférických zrážok. Bol to
bezprecedentne najdaždivejší rok najmenej za posledných 140 rokov, odkedy sa na území
Slovenska vykonávajú merania atmosférických zrážok.
Začiatok januára bol pomerne teplý. Hoci v noci boli slabšie mrazy, cez deň sa
niekedy teplota dostávala aj nad bod mrazu. Dokonca 8. a 9. januára aj pršalo. Ochladzovať sa
začalo v tretej januárovej dekáde, keď nočná teplota sa približovala k -20°C. Ale už 30.
januára sa oteplilo a 31. januára výdatne nasnežilo. Od 2. do 4. februára sa opäť výrazne
ochladilo (nočná teplota sa približovala k -20°C), ale od 5. februára nočné teploty boli
prijateľnejšie. Snežilo 6., 11., 15. februára. Denné teploty nedosahovali mínusové hodnoty.
Od 23. februára mínusové teploty neboli ani v noci. Začiatkom marca sa ochladilo – nočné
teploty dosahovali aj -10°C. Od 11. do 13. marca snežilo. Druhá polovica marca bola už
teplejšia, dokonca niektoré denné teploty dosahovali aj nad 15°C. Dňa 31. marca bola pekná
dúha. Apríl nebol ničím výnimočný, nočné teploty boli tesne nad bodom mrazu, prichádzajú
už aj dažde. Hoci máj bol teplým mesiacom, bol veľmi daždivý a časté boli i búrky.
Slovensko i v Európu sužujú záplavy. Silné celodenné dažde pokračovali i začiatkom júna,
ktoré spôsobili na väčšine územia Slovenska obrovské povodne s katastrofálnymi následkami.
V Richnave to vyvrcholilo povodňou 4. júla. Už v sobotu 5. júna sa našťastie ukázalo slnko
a denné teploty vystupovali aj nad 30°C. No už 8. i 14. júna boli opäť búrky, 20. a 21. júna
dažde. Júl a august bol opäť veľmi teplý, ale s častými búrkami a dažďami. September bol
premenlivý. Daždivé dni sa striedali s peknými a teplými dňami. Denné teploty v októbri boli
pomerne vysoké, v tretej dekáde sa objavili prvé nočné mrazy. No začiatkom novembra sa
opäť oteplilo, nočné teploty nedosahovali mínusové hodnoty. Od 25. novembra nastúpili
nočné mrazy, 27. až 29. novembra výdatne snežilo. Snežilo aj začiatkom decembra, nočné
i denné teploty boli pomerne nízke, takže v obci vládla predvianočná atmosféra s množstvom
snehu. Ale k blížiacim sa Vianociam sa rapídne oteplilo, pršalo a sneh sa roztopil. Ochladilo
sa až tesne po Vianociach.

