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H

oci

rok

2013

bol

na

Slovensku

2013
v porovnaní Úvodné slovo

s predchádzajúcimi rokmi relatívne pokojný, vo svete sa
toho opäť udialo dosť. Príroda okrem svojej krásy ukázala

aj svoju ničivú silu. Počuli sme o cyklóne Oswald, páde meteoridu nad
ruským Čeľabinskom, orkáne Xaver, či tajfúne Haiyan. Začiatok roka sa
niesol v znamení „dvoch pápežov“. Vo februári zo zdravotných dôvodov
nečakane abdikoval pápež Benedikt XVI. Dňa 13. marca sa konalo
konkláve, v ktorom bol za nového pápeža zvolený Jorge Mario
Bergoglio, prvý pápež z Latinskej Ameriky. Prijal meno František
a rýchlo si získal stúpencov na celom svete vďaka svojmu skromnému
životu a vystupovaniu. V júli 2013 sa britskému princovi Wiliamovi a
Cate Middletonovej narodil syn George Alexander Louis, tretí
nasledovník na britskom tróne. Svet šokoval teroristický útok na
Bostonskom maratóne, kde dve odpálené bomby zranili 264 ľudí
a zobrali životy trom ľuďom. Záver roka svet upriamil svoju pozornosť
na začínajúci konflikt na Ukrajine, ktorý bol považovaný za
najmohutnejší od tzv. Oranžovej revolúcie v roku 2004. Odporcovia
prezidenta Viktora Janukovyča protestovali proti tomu, že na summite
Východného partnerstva vo Vilniuse nepodpísal asociačnú dohodu s
Európskou úniou. Piateho decembra zomrel vo veku 95 rokov prvý
prezident Juhoafrickej republiky čiernej pleti Nelson Mandela, jeden
z hlavných bojovníkov proti apartheidu.

Samospráva obce
V roku 2013 zmeny v personálnom obsadení zamestnancov obce
nenastali.
V roku 2013 sa konalo sedem zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obecné
v Richnave. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva 4. januára 2013 zastupiteľstvo
schválilo rámcovú zmluvu za účelom zabezpečenia verejnoprospešných
služieb a schválilo zmluvu na vývoz tuhého komunálneho odpadu na rok
2013.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 1. marca
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2013. Rokovanie viedol zástupca starostu obce Pavol Gabčo. Poslanci
zobrali na vedomie Správu o výsledkoch kontrol: kontroly plnenia
uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom v roku 2011, kontroly
vybavovania sťažností prijatých v roku 2011, kontroly evidencie jázd
osobného motorového vozidla Felícia od 1.1.2012 do 30.6.2012, kontroly
čerpania rozpočtu Obce Richnava za 1. polrok 2012, ktoré boli vykonané
v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2.
polrok 2012. Poslanci schválili dotáciu pre TJ Slovan Richnava na rok
2013 v sume 6400 €, schválili dotáciu pre KST Bradlo Richnava na rok
2013 v sume 2400 €, schválili dotáciu pre FC Richnava na rok 2013
v sume 4800 €, schválili dotáciu pre Základnú organizáciu chovateľov
poštových holubov na rok 2013 v sume 550 €, zobrali na vedomie
Informáciu o zmene rozpočtu obce a rozpočtových opatreniach, schválili
zmenu rozpočtu obce č. 1/2013, schválili legalizáciu stavby súpisné číslo
259 v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zápis stavby do
katastra nehnuteľností vedenou Správou katastra Gelnica do vlastníctva
obce Richnava, schválili návrh výšky dotácie na záujmové vzdelávanie
dieťaťa v centre voľného času mimo územia obce na 1. polrok 2013
a podmienok jej poskytovania.
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave, ktoré sa
konalo 12. apríla 2013 schválilo zmluvu s Fondom sociálneho rozvoja
o realizácii projektu Terénna sociálna práca v obci Richnava, schválilo
zmenu rozpočtu obce č. 2/2013, zobralo na vedomie informáciu
o pripravovaných projektových zámeroch v obci Richnava na roky 20132014, schválilo nájomnú zmluvu unimobunky od firmy Hammerl pri
budove

TJ,

schválilo

nájomnú

zmluvu

so Slovenským

vodohospodárskym podnikom, š. p., schválilo zvýšenie platu starostu
o 5% s účinnosťou od 1. mája 2013, schválilo výšku reprezentačných
výdavkov na jednotlivé akcie v roku 2013.
Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 31. mája
2013 poslanci zobrali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2012, zobrali na vedomie Správu
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nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
obce za rok 2012, zobrali na vedomie Výročnú správu za rok 2012,
schválili Záverečný účet Obce Richnava za rok 2012 a celoročné
hospodárenie bez výhrad, schválili vysporiadanie prebytku rozpočtu obce
za rok 2012 vo výške 30 433,96 € a použitie finančných prostriedkov vo
výške 13 185,96 € na tvorbu zákonného rezervného fondu obce, zobrali
na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 31.3.2013,
schválili internú smernicu – Zásady finančnej kontroly v samospráve
obce Richnava, zobrali na vedomie informáciu o zmene rozpočtu obce
a rozpočtových opatreniach, schválili Dodatok k zásadám odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva v Richnave, schválili Dodatok č. 1
k nájomnej zmluve s rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Kluknava,
schválili Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s firmou ATREX s.r.o.,
schválili zmenu v užívaní stavby suterénu budovy č. 122 (bývalá budova
reštaurácie Bašta) na výchovno-vzdelávacie priestory, schválili nákup
hasičského vozidla pre DHZ Richnava, schválili zmenu rozpočtu obce č.
3/2013, schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok
za účelom realizácie projektu Revitalizácia centra obce Richnava,
zabezpečenie realizácie projektu obcou Richnava po schválení žiadosti
a financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt vo výške 46 446,77 €.
V júni 2013 v obci Richnava sa po prvýkrát spustil projekt Terénna sociálna
terénnej sociálnej práce (TSP). V segregovanej rómskej osade žije okolo práca
dvetisíc obyvateľov. Väčšina z nich má ukončené len základné vzdelanie,
a to je najväčším problémom s uplatnením sa na trhu práce, a následkom
toho je neschopnosť zabezpečiť si dôstojnejší život vlastnými silami. V
rómskej osade je vysoká dlhodobá nezamestnanosť, ktorá každým rokom
rastie. Terénna sociálna práca je pre obec Richnavu veľkým prínosom.
Pôsobia tu dve terénne sociálne pracovníčky a dvaja asistenti, ktorí sú
priamo z rómskej komunity, čo výrazne uľahčilo nadväzovanie kontaktov
s rómskou komunitou a vybudovanie si dôvery vo veľmi krátkom
časovom horizonte. Dosah pôsobenia terénnej sociálnej práce v obci je
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širokospektrálny a je otvorená pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Terénni sociálni pracovníci a ich asistenti pomáhajú klientom
predovšetkým v oblastiach bývania, finančného začlenenia, zdravia,
vzdelania a zamestnanosti. TSP v obci okrem spomínaných činností
poskytuje klientom sociálne poradenstvo a pomoc klientom pri riešení
rôznych problémov, ktoré by bez pomoci terénnych sociálnych
pracovníkov a ich asistentov sami nezvládli. Cieľom TSP v obci je
predovšetkým vedenie klientov k zodpovednosti a samostatnosti, pomoc
pri získavaní sociálnych zručností, aby klienti vedeli sami čeliť
problémom, s ktorými sa počas svojho života stretnú. Úlohou TSP je
podporovať u klientov schopnosť riadiť si svoj život samostatne a vyhnúť
sa prepadu.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. zasadnutí dňa 26.
augusta 2013 zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontrol čerpania
dotácií poskytnutých Obcou Richnava v roku 2012, schválilo návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, schválilo
nájomnú zmluvu na kultúrny dom pre Občianske združenie Vinci na
zriadenie tvorivej dielne pre nezamestnané ženy v obci Richnava. Zobralo
na vedomie informáciu o správe činnosti Terénna sociálna práca v obci
Richnava, informáciu o stave stavebných prác na stavbe parkoviska pred
obecným úradom, informáciu o projekte Revitalizácia centra obce
Richnava, informáciu o stave stavebných prác na stavbe Kioskovej
trafostanice, Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.6.2013.
Poslanci schválili zmenu uznesenia č. 30/2013 na výšku výdavkov
z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku 2013, schválili zmenu
rozpočtu obce č. 4/2013 a schválili dotáciu pre TJ Slovan Richnava na
rok 2013 v sume 350 €.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí
konanom dňa 28. októbra 2013 schválilo VZN č. 1/2013 o núdzovom
zásobovaní

pitnou

vodou

v období

krízovej

situácie,

schválilo

podrobnosti o vykonaní a spôsobe vykonania volieb hlavného kontrolóra
obce a schválilo termín na 13. decembra 2013, zobralo na vedomie
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informáciu o zmene rozpočtu obce a rozpočtových opatreniach, súhlasilo
s uzavretím zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu Richnava –
úprava NN siete a DP, schválilo poskytnutie dotácie pre FC Richnava na
rok 2013 v sume 300 € na nákup videokamery, zobralo na vedomie
Správu audítora ku konsolidovanej ročnej účtovnej závierke za rok 2012.
Dňa 9. novembra 2013 sa konalo prvé kolo volieb do orgánov Voľby do
samosprávnych krajov na Slovensku. O post predsedu Košického orgánov
samosprávneho kraja (KSK) sa uchádzalo 10 kandidátov a na poslanca do samosprávnych
zastupiteľstva KSK za obvod Gelnica kandidovalo 14 kandidátov. krajov
Z celkového počtu 1359 oprávnených osôb zapísaných do zoznamu
voličov v obci Richnava sa volieb zúčastnilo 293 voličov. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol 273,
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu bol
197. Výsledky volieb do zastupiteľstva KSK za obvod Gelnica (volili sa 2
kandidáti) dopadli nasledujúco: Mgr. Peter Popadič – 261 hlasov, Ing.
Igor Petrik – 202 hlasov, Ing. Antonín Cicoň – 12 hlasov, Mgr. Janka
Kipikašová – 11 hlasov, Ing. Kamil Münnich, PhD. – 11 hlasov, Miroslav
Pisko – 9 hlasov, Bc. Vladimír Urban – 8 hlasov, Mgr. Vladimír Hojstrič
– 7 hlasov, Jana Pronská – 7 hlasov, Vladimír Končík – 6 hlasov, Anna
Ganzová – 3 hlasy, JUDr. Pavol Kuspan – 1 hlas, Anna Hicárová a Ján
Kalafus nezískali žiaden hlas. Výsledky volieb predsedu KSK dopadli
nasledujúco: JUDr. Zdenko Trebuľa – 169 hlasov, Ing. Marek Ďurán – 8
hlasov, Ing. Dominika Palaščáková, PhD. – 5 hlasov, Bc. Ivan Kuhn – 4
hlasy, RNDr. Rudolf Bauer – 3 hlasy, RNDr. Jaroslav Džunko – 3 hlasy,
Lukáš Sisák – 3 hlasy, JUDr. Vladimír Gürtler – 1 hlas, JUDr. Rastislav
Masnyk – 1 hlas, Ing. Jozef Holečko nezískal žiaden hlas. Do
zastupiteľstva KSK za obvod Gelnica boli zvolení Ing. Kamil Münnich,
PhD. a Ing. Igor Petrik.
O predsedovi

samosprávneho

kraja

sa

muselo

rozhodnúť

v druhom kole volieb, do ktorého postúpili dvaja kandidáti, ktorí získali
najviac hlasov. Druhé kolo volieb sa konalo 23. novembra 2013.
V Richnave z 1357 voličov sa volieb zúčastnilo len 42 voličov, ktorí
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odovzdali 41 platných hlasovacích lístkov. RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
získal 14 hlasov, JUDr. Zdenko Trebuľa 27 hlasov. Za predsedu KSK bol
opäť zvolený JUDr. Zdenko Trebuľa.
Posledné 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave
v roku 2013 sa konalo 13. decembra. Poslanci zvolili do funkcie hlavného
kontrolóra Ing. Janu Kuklovú, zobrali na vedomie informáciu o možnosti
zriadenia modulovej základnej školy v Richnave, zobrali na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.09.2013, schválili VZN č.
2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Richnava, schválili VZN č. 3/2013 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Richnava, schválili VZN č. 4/2013 o miestnych daniach na území obce
Richnava, schválili výšku dotácie na záujmové vzdelávanie dieťaťa
v centre voľného času mimo územia obce na 2. polrok 2013 a podmienok
jej poskytovania, schválili výšku výdavku z reprezentačného na
autobusovú prepravu účastníkov Zimného výstupu na Sľubicu v roku
2014, schválili zápis do kroniky Obce Richnava za rok 2012, schválili
zmenu rozpočtu obce č. 5/2013, zobrali na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016 a k návrhu
rozpočtu obce na rok 2014, schválili rozpočet obce na rok 2014 a zobrali
na vedomie rozpočet Obce Richnava na roky 2015 a 2016.
Príjmy obce v roku 2013 boli 517 239,64 €, výdavky obce za rok Príjmy a
2013 boli 387 695, 42 €.

výdavky obce

Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2013 firma Ekover, s.r.o. Vývoz odpadu
Spišské Vlachy. Obec vyprodukovala 394,41 t zmesového komunálneho
odpadu, 16,24 t objemného odpadu a 8,05 t biologicky rozložiteľného
odpadu. Obec vyseparovala 5,28 t skla, 1,07 t papiera a lepenky, 1,49 t
plastov, 0,57 t kovových obalov, 0,45 t kompozitných obalov, 0,06 t
vyradených elektrických a elektronických zariadení a 26,16 t drobného
stavebného odpadu.
V roku 2013 vykonávalo v obci menšie obecné služby na základe Verejnoprospešné
dohody

s obcou

mesačne

priemerne

277

ľudí.

Kosenie

bolo práce
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zabezpečované dodávateľsky na objednávku (Leonard Gabčo).
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2013 bol nasledovný: Stav
v obci bolo prihlásených na trvalý pobyt 2 667 obyvateľov (1 333 mužov obyvateľov
a 1 334 žien) a na prechodný pobyt 12 obyvateľov (5 mužov 7 žien).
Narodilo sa 105 detí (51 chlapcov a 54 dievčat), umrelo 16 obyvateľov
(11 mužov a 5 žien – Anna Ondášová, Július Tulej, Alojz Pokuta, Jozef
Gabčo, Mária Čechová, Miroslav Tulej, Ján Podracký, Mária Kuchárová,
Július Turták, Anton Dunka, Františka Šusterová, František Klempár, Ján
Hvizdoš, Michal Mnich, Marián Gabčo, Mgr. Petronela Trónová).
Najstaršou obyvateľkou v obci bola Žofia Filová (narodená v roku 1919),
najstarším obyvateľom Ján Hvizdoš (narodený v roku 1919), po jeho
úmrtí Ondrej Šrenkel (narodený v roku 1926). Na trvalý pobyt sa
prihlásilo 13 ľudí (10 mužov a 3 ženy), na prechodný pobyt sa prihlásilo
5 ľudí (1 muž a 4 ženy). V roku 2013 bolo 21 sobášov.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V roku 2013 dve predajne potravín boli zatvorené. Martina
Jendreková ukončila živnosť k 15. januáru 2013 (Richnava 133) a Mária
Gmucová k 1. októbru 2013 (Richnava 368). Od 2. augusta 2013 existuje
v obci autoservis a pneuservis s názvom AUTO-MOTO Plus s.r.o.
Štatutárnym orgánom je Ondrej Ondáš, Richnava 268.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Obec Richnava zrealizovala v roku 2013 niekoľko investičných
akcií. V obci bol zavedený kamerový systém s počtom 6 ks kamier
v celkovej výške 12 464,40 Eur. Obec Richnava získala dotáciu vo výške
5000 Eur. Pred budovou materskej školy a obecného úradu sa dokončilo
parkovisko a spevnené plochy. Tieto práce sa začali realizovať ešte
v roku 2012. Odvedením zrážkovej vody zo svahov sa začala I.
etapa výstavby parkoviska pri cintoríne.
Ján Medvec, Richnava 279 oznámil zmenu užívania stavby
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„reštaurácia č. 122 na Výchovno-vzdelávacie priestory“. Stavebný úrad
vydal stavebné povolenia na stavby „Richnava pri ŽSR zahustenie
distribučnej trafostanice DTS“ a „Richnava zahustenie DST“ (na Nivke).

Školstvo
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Materskú školu (MŠ) Materská
Richnava 34 detí v dvoch triedach. Okrem Bernadety Richnavskej, ktorá škola
bola riaditeľkou školy od 1. januára 2013 v materskej škole vyučovali Richnava
Michaela Dutková a Bc. Katarína Kandrová (prijatá na zástup namiesto
práceneschopnosti

Dariny

Bogačevičovej).

Darina

Bogačevičová

ukončila pracovný pomer ku dňu 29. mája 2013 dohodou. Kuchárkou
bola Alžbeta Pioková, ekonómkou Ing. Marta Legátová a upratovačkou
(od 27. augusta 2012) Slávka Kleinová. Pre deti boli pripravené mnohé
kultúrno-spoločenské a športové akcie (napr. Jesenné tvorivé dielne za
účasti rodičov, Úcta k starším – vystúpenie na obecnej akcii, návšteva
príslušníkov policajného zboru z Krompách, Mikuláš, Vianočné zvyky
a tradície, Vianočný koncert detí zo Základnej umeleckej školy
Krompachy, Zimné radovánky – spoločná sánkovačka s rodičmi,
Putovanie rozprávkovej knihy do rodiny dieťaťa, Prezentácia ľudových
piesní, projekty „Objav mlieko“, a „Veselé zúbky“, vychádzka do
Hrišoviec, Týždeň radosti – MDD, výlet s rodičmi do planetária
v Prešove, Rozlúčka s predškolákmi.
Elokované pracovisko Základnej školy, Kluknava 43 v školskom Elokované
roku 2012/2013 navštevovalo 164 žiakov z rómskej komunity z pracovisko
Richnavy. Vyučovalo sa v 10 triedach od nultého po druhý ročník základnej
v dvojsmennej prevádzke. Učiteľmi boli Mgr. Terézia Gumanová, Mgr.

školy

Lenka Gengeľová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Martina Adamkovičová,
Mgr. Edita Bátorová, Mgr. Miriam Marcineková, Mgr. Jana Balčáková,
Mgr. Veronika Gumanová, Mgr. Lenka Kluknavská, Mgr. Bibiana
Kandráčová. Upratovačkou bola Marta Kurillová.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2012/2013 Špeciálna
navštevovalo 123 žiakov. Zriaďovateľom školy od 1. januára 2013 je základná škola
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Obvodný úrad Košice – odbor školstva. Pedagogickí zamestnanci boli Richnava
Mgr. Janka Sokolská, riaditeľka školy, Mgr. Lucia Frankovičová,
zástupkyňa riaditeľky školy, Ing. Mariana Brutovská, Mgr. Viera
Švarcová, Mgr. Martina Petrušová, Mgr. Blanka Suchá, Ing. Anna
Ďorková, Mgr. Rastislav Dzurilla, Mgr. Vladimír Starosta, Mgr.
Miroslava

Starostová,

Mgr.

Mariana

Horváthová,

Mgr.

Patrik

Humeňanský, Mgr. Marcela Baranová, Mgr. Katarína Jendrichovská,
Mgr.

Pavlína

Petrová,

Mgr.

Ľubomíra

Vočková,

Mgr.

Otília

Jankovčinová, Mgr. Lenka Uhrínová, Radoslava Hvizdošová, Ing. Karol
Benedek (asistent učiteľa). Náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Pavol
Ondrík. Ekonomický úsek tvorili Ružena Papcunová, DiS (účtovníčka) a
Monika Ondášová (mzdová účtovníčka). Prevádzkovými zamestnancami
boli Anna Čechová (upratovačka), Jana Michlíková (upratovačka na
polovičný úväzok) a Slavomír Sokolský (údržbár, kurič). Škola
pripravovala pre žiakov rôzne kultúrne a športové aktivity. Žiaci
pracovali v trinástich záujmových krúžkoch. Všetkým žiakom aj tento
školský rok bola poskytovaná každý deň strava formou stravných
balíčkov. Na stravné balíčky bola poskytovaná dotácia pre deti v hmotnej
núdzi. Rada školy pracovala v tom istom zložení ako v školskom roku
2011/2012.
V prízemných priestoroch bývalej reštaurácie Bašta bolo zriadené Elokované
elokované pracovisko Strednej odbornej školy, Prakovce 282. Od pracovisko
septembra 2013 tu začali navštevovať školu žiaci z richnavskej osady. strednej odbornej
Mohli si vybrať z dvoch dvojročných študijných odboroch – strojárska

školy

výroba a praktická žena.

Kultúra
Dňa 9. februára 2013 sa konal v Hostinci na rázcestí ples.
Dňa 1. júna 2013 Obec Richnava pripravila na ihrisku a obecnej
knižnici Detský deň. Vystúpila skupina Gypsy David, žiaci zo Špeciálnej
základnej školy Richnava a mažoretky z Centra voľného času Prima
Krompachy. Každé dieťa dostalo balík cukroviniek.
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Slávnostné stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa
konalo 18. októbra 2013. Program sa začal slávnostnou svätou omšou
v kostole. Slávnostné stretnutie začalo o 16.30 hod. v priestoroch bývalej
reštaurácie Bašta privítaním a kultúrnym programom. Po večeri
nasledovalo posedenie s poslancami obecného zastupiteľstva.
V posledný deň roka sa v Hostinci na rázcestí konala silvestrovská
zábava.
V knižnom fonde obecnej knižnice v roku 2013 sa nachádzalo 1 Obecná knižnica
885 kníh a zviazaných periodík (z toho 516 odbornej literatúry pre
dospelých, 627 krásnej literatúry pre dospelých, 87 odbornej literatúry
pre deti a 655 krásnej literatúry pre deti). Knižnicu navštevovalo 100
čitateľov. Spolu sa vypožičalo 1150 výpožičiek. Knižnica bola otvorená
dve a pol hodiny týždenne, vedúcou knižnice bola Bc. Martina Bongová.

Cirkevný život
V roku 2013 zmena v kňazskom obsadení nenastala. V apríli 2013
sa uskutočnili brigády vo farskom lese postihnutom zimnou kalamitou
v doline Hrišovského potoka. Drevo sa použilo na vykurovanie kostola.
Prvé sväté prijímanie pre kluknavskú farnosť sa konalo v richnavskom
kostole 12. mája 2013. Sviatosť prijalo 26 detí, z toho 7 z Richnavy.
Odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény sa konala v nedeľu 21. júla
2013, ktorú celebroval Mgr. Pavol Žmijovský, predstavený Domu
Charitas – kňazského domu v Spišskej Kapitule. Po skončení sv. omše sa
v reštaurácii Bašta konal slávnostný obed. Svätá omša v kostolíku sv.
Márie Magdalény sa konala aj 22. júla 2013. Dňa 21. septembra 2013 sa
v richnavskom kostole konala birmovka, na ktorej prijalo sviatosť
birmovania 133 birmovancov (z toho 37 z Richnavy). V nedeľu 29.
septembra 2013 sa v kostole konala odpustová slávnosť sv. Michala,
ktorú celebroval Mgr. Dominik Holubčík – kaplán v Spišskom Podhradí
a notár na Cirkevnom súde. Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžil o 22.
hodine Mgr. Pavol Ondrík. Dňa 29. decembra 2013 sa richnavskom
kostole konala jasličková pobožnosť, na ktorej vystúpili deti z celej
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kluknavskej farnosti. V tento deň bola v obci aj koleda.
Farská štatistika prijatých sviatostí a pohrebov hovorí, že v roku
2013 sa v Richnave uskutočnilo 5 krstov (z toho 4 rómske deti), 1 sobáš
(0 rómske) a 18 pohrebov – 12 mužov a 6 žien (z toho 6 Rómov).

Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Richnave mal v roku 2013 34 DHZ Richnava
členov. Výbor DHZ pracoval v nezmenenom zložení: Lukáš Vaščák
(predseda, veliteľ), Ľudmila Salugová (tajomník),

Michal Hojstrič

(preventivár), Ábel Filo (strojník), členovia výboru boli Ľubomír
Horváth, Miroslav Čuba a Michal Kurilla. Počas roka výbor DHZ sa
stretol 3 krát, členské schôdze sa uskutočnili 2 krát. Členovia DHZ sa
nemohli zúčastniť obvodového kola súťaže DHZ okresu Gelnica, ktoré sa
uskutočnilo dňa 8. júna 2013, z dôvodu nezabezpečenia potrebného počtu
členov v družstve. DHZ Richnava sa zúčastnil XIX. ročníka súťaže
„Putovný pohár primátorky mesta Krompachy“, ktorá sa uskutočnila 31.
augusta 2013. V septembri 2013 výbor DHZ pripravoval súťaž „Pohár
starostu obce Richnava“. Táto súťaž sa z dôvodu nahlásenia malého počtu
družstiev musela zrušiť. V priebehu roka 2013 bola vykonaná
preventívna kontrola vykurovacích telies, komínov, priestorov kotolní od
čísla domov 150 do 200. Pri údržbe hasičskej zbrojnice a vodných
zdrojov členovia DHZ odpracovali 150 hodín, pri údržbe výstroja
a výzbroje 50 hodín, pri čistení terénu a upratovaní 30 hodín. SMS
notifikácia k zvolávaniu niektorých členov k požiarom z finančných
dôvodov už nebola aktívna. V roku 2013 neboli vykonané žiadne zásahy
pri požiaroch. Požiare, ktoré boli v katastri obce Richnava zlikvidovali
hasičské zbory z Krompách a Gelnice. Najväčším úspechom roka 2013
bol nákup terénneho auta, ktoré by sa využívalo pri prevážaní členov
a techniky počas zdolávania požiarov v teréne, ako aj zabezpečovania
prevozu súťažiacich v prípade uskutočňovania jednotlivých súťaži.
Členovia Klubu slovenských turistov Bradlo Richnava v roku KST Bradlo
2013 usporiadali vlastné turistické podujatia a zúčastňovali sa aj na Richnava
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okresných a celoslovenských akciách, či vlastných súkromných túrach
doma či v zahraničí, kde reprezentovali nielen klub, ale aj obec Richnavu.
Boli to akcie pešej, vysokohorskej, lyžiarskej turistiky i cykloturistiky.
V sobotu 26. januára 2013 sa konal 37. ročník Zimného výstupu na
Sľubicu, na ktorej sa zúčastnilo 201 turistov. Na akcii sa zúčastnil aj
predseda KST Peter Perhala. Ráno o 7.20 hod. bol priamy vstup do
vysielania Rádia Regina. V cieli túry zúčastnení turisti dostali kovové
výstupové odznaky, účastnícke listy, občerstvenie a čaj. Akcia bola
spropagovaná v časopise Krásy Slovenska. KST Bradlo Richnava
usporiadal dve tradičné akcie: dňa 5. mája 2013 – akcia 100 jarných
kilometrov (trasa Richnava – Jaseňovec – Dubie - Kaľava – Vojkovce –
Slatvina - Svibík – Gavart – Richnava) – na akcii sa zúčastnilo 21 turistov
a 28. decembra 2013 Vianočný pochod na Plejsy – na akcii sa zúčastnilo
33 turistov. Dňa 29. augusta 2013 KST usporiadal vysokohorskú
turistickú akciu – Výstup na Rysy (2 499 m n. m.), na ktorej sa zúčastnilo
19 členov. Dňa 6. októbra 2013 klub usporiadal kultúrno–spoznávací
zájazd do Pienin.

Cieľom akcie bola návšteva Múzea v Červenom

Kláštore a výstup na Tri Koruny v Pieninskom Parku Narodowom na
poľskom území. Členovia klubu sa zúčastnili aj dvoch najvýznamnejších
podujatí KST – 47. zimného zrazu KST a stretnutia TOM v Oščadnici
(17. – 20. január 2013) a 60. celoslovenského zrazu KST v Bratislave (3.
– 7. júl 2013). Z okresných akcií sa v hojnom počte členovia zúčastnili na
Novoročnom výstupe na Volovec (KST Rožňava – 5. január 2013),
Výstupe na Roháčku (KST Kluknava – 1. jún 2013), Štefanskom výstupe
na Sľubicu (KST Sľubica Vojkovce – 26. december 2013), Výstupe na
Matku Božiu (30. december 2013) a Silvestrovskom výstupe na Roháčku
(KST Margecany – 31. december 2013). Najväčšia cykloturistická akcia
sa konala v dňoch 24. – 31. júla 2013, keď dvaja členovia absolvovali
732 km z Richnavy do Českých Budějovíc. Dňa 26. októbra 2013
členovia klubu nalepili novú turistickú mapu Volovské vrchy pri
železničnej stanici.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava ZO CHPH
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(ZO CHPH) mala v roku 2013 26 členov. Zúčastnili sa 17 pretekov Richnava
starých holubov v rámci OZ Spišská Nová Ves (z toho tri preteky
z Nemecka) a 5 pretekov mladých holubov. V konečných výsledkoch
Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves
Majstrovstvo – Staré holuby obsadili Richnavčania Peter Šuster 23.
miesto a František Čech 24. miesto z celkového počtu 101 súťažiacich
chovateľov. V pretekoch mladých holubov najlepšie umiestnenie dosiahol
Peter Šuster v pretekoch Martin (25. august 2013), kde obsadil 1. miesto.
V konečných výsledkoch Oblastného združenia chovateľov poštových
holubov Spišská Nová Ves Majstrovstvo – Mladé holuby obsadil
František Čech 12. miesto a Peter Šuster 37. miesto z celkového počtu 82
súťažiacich chovateľov. Zúčastnili sa aj na Oblastnej výstave poštových
holubov, ktorá sa konala 7. decembra 2013 v Spišskom Podhradí.

Telovýchova a šport
Telovýchovnej jednote (TJ) Slovan Richnava na začiatku jarnej TJ Slovan
sezóny I. triedy 2012/2013 patrilo štvrté miesto. Toto miesto im zostalo aj Richnava
v konečnej tabuľke na konci sezóny. Bola to pre futbalistov Richnavy
veľmi úspešná sezóna, keď získali 11 výhier, 7 remíz a 6 prehier (skóre
63:45). Najlepším strelcom I. triedy bol hráč Richnavy Stanislav
Bandžuch, ktorý nastrieľal 31 gólov.
Slnečné počasie, dobre pripravené ihrisko, perfektná organizácia a
kvalitné futbalové tímy. Takýto bol futbalový turnaj v Richnave pod
názvom Lestra Cup. V generálke na novú sezónu si začiatkom augusta
pozvali Richnavčania na turnaj súperov zo Sloviniek, Brezničky a
Valalík. Konečné výsledky dopadli nasledujúco: turnaj suverénne vyhrala
domáca Richnava, druhé skončili Valaliky, tretie miesto získala
Breznička a štvrté Slovinky.
V novej sezóne 2013/2014 došlo k premenovaniu súťaží. I. trieda
sa premenovala na VII. ligu. Jesennú časť sezóny VII. ligy futbalisti
odštartovali prehrou 0:3 s FK Prakovce dňa 11. augusta 2013. Na konci
jesennej časti im patrilo 7. miesto. Do súťaže bolo prihlásených 14
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družstiev: TJ Slovan Richnava, FK Spišská Nová Ves B, FK Prakovce,
TJ FC Kluknava, TJ Družstevník Odorín, TJ Sokol Chrasť nad
Hornádom, TJ SŠM Bystrany, MFK Gelnica, TJ Baník Mníšek nad
Hnilcom, TJ ŽPSV Olcnava, OTJ Jamník, Slovan FO Markušovce, OFK
Jaklovce, OŠK Slovinky.
TJ Slovan Richnava do súťaže prihlásila aj družstvo žiakov (U15
B).
V súťaži II. triedy v sezóne 2012/2013 sa klubu FC Richnava FC Richnava
nedarilo, keď z 10 družstiev (ŠK Vítkovce – Klčov sa zo súťaže odhlásili)
sa umiestnil na predposlednom 9. mieste so ziskom 6 bodov. Hráči
vyhrali len dva zápasy, prehrali 16 zápasov, remízu si nepripísali (skóre
22:90).
Do novej sezóny 2013/2014 VIII. ligy (bývalá II. trieda) sa
prihlásilo 9 družstiev: FC Richnava, FK Slovan Veľký Folkmar B, OKŠ
Spišský Hrušov, FK 56 Iliašovce, TJ Baník Hnilčík, TJ Slovenský Raj
Spišské Tomášovce, ŠK Breznovica Letanovce, TJ Spartak Bystrany,
OŠK Rudňany B.
Ing. Peter Cenký sa zúčastnil preteku Cassovia Cup v cross- Motorizmus
country v Budimíre (8. september 2013).
Dňa 18. augusta 2013 sa konali lokálne preteky v zjazdovej Cyklistika
cyklistike Richnavský DH Cup I. Pretek sa konal v nedeľu za krásneho
slnečného počasia a po dlhotrvajúcom suchu, na prašnej trati na Gavarte,
v lese pri obci Richnava. Bol sponzorovaný študentskými projektmi
Komprax. Začal sa o 10.00 hod. tréningovými jazdami, s ohľadom na
horúčavu sa pretekalo iba v jednej súťažnej jazde. Preteku sa aktívne
zúčastnilo 50 jazdcov. V kategórii dospelí vyhral Pavol Kičin, v kategórii
mladiství Matúš Klinčák a v kategórii žiaci Peter Karaffa. Hlavnými
organizátormi boli Kristián Kuchár, Vladimír Čech a Dávid Brutovský.
Ján Medvec ml. sa zúčastnil pretekov v horskej cyklistike (20. júla
2013: Jakľofski bicigeľ – 2. miesto na 25 km trati, 24. augusta 2013:
Kráľovský MTB maratón – 12. miesto na 25 km trati).
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Mimoriadne udalosti
Dňa 13. januára 2013 o 12.45 hod. bola na tiesňovú linku ohlásená Dopravná
dopravná nehoda troch motorových vozidiel medzi obcami Krompachy nehoda
a Richnava. Dôsledkom šmykľavej vozovky došlo k čelnej zrážke
osobných automobilov Škoda Fabia a Fiat Punto. Šofér prichádzajúceho
vozidla

Renault

Laguna

sa

snažil

vyhnúť

dvom

havarovaným automobilom, a aby zabránil zrážke, nasmeroval svoje
vozidlo mimo cesty do priekopy. Zasahujúci príslušníci zboru pomohli s
ošetrením zranených osôb. V dôsledku dopravnej nehody došlo k
zraneniu troch osôb a zablokovaniu komunikácie na dobu dvoch hodín.
Po zrážke s vlakom prišiel v stredu 20. novembra 2013 v obci Smrť na železnici
Richnava o život 44-ročný muž. Nehoda sa stala, keď muž prechádzal cez
železničnú trať pri železničnej stanici. Rušňovodič vlaku uviedol, že pri
prechádzaní daným úsekom zbadal osobu, ktorá prechádza cez trať.
Ihneď použil zvukové výstražné znamenie a rýchločinnú brzdu, pričom
zrážke už nedokázal zabrániť. Muž pri prevoze do krompašskej
nemocnice spôsobeným devastačným zraneniam podľahol.

Počasie
Rok 2013 bol štvrtým najteplejším za posledných 130 rokov.
Oznámil to americký Národný úrad pre oceány a ovzdušie (NOAA).
Počasie v januári 2013 bolo charakteristické miernymi teplotami pod
nulou v nočných hodinách (0 až -6 °C) a teplotami mierne nad nulou
počas dňa. Výraznejšie sa ochladilo len počas jedného víkendu v polovici
januára, keď teplota v noci dosiahla -15 °C. V priebehu celého mesiaca
sa vyskytovali iba veľmi slabé zrážky v podobe snehových alebo
snehovo-dažďových prehánok. Vo februári sa denné aj nočné teploty
výrazne nezmenili, ale v prvej polovici februára napadlo veľa snehu,
ktorý sa do konca februára postupne roztápal. Prvá polovica marca bola
pomerne teplá, mrazy sa nevyskytovali ani v noci a denné teploty sa
pohybovali od 6 do 10 °C. V druhej polovici marca sa však nočné mrazy
vrátili a trvali až do Veľkej noci. Snežilo i koncom marca (26., 27. a 29.
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marca), ale aj 2. a 9. apríla. Dňa 11. marca dokonca zahrmelo. Do
polovice apríla bolo počasie rovnaké, ako v prvej polovici marca, čiže
mierne nad nulou. Otepľovať sa začalo v druhej polovici apríla, kde boli
veľké rozdiely medzi teplotami v noci (okolo 0 až -3 °C) a cez deň, keď
teplota vystúpila aj nad 20 °C. Máj bol príjemne teplý (v noci od 2 do 8
°C a cez deň od 15 do 25 °C), no bol takmer bez zrážok. Prvý júnový
týždeň mal podobné teploty, ale objavili sa aj zrážky v podobe mrholenia
až do 10. júna, keď bola silná búrka. V druhej polovici júna sa výrazne
oteplilo hlavne cez deň a teploty vystúpili do 30 °C, okrem posledných
štyroch júnových dní, keď nás zasiahol studený front a ochladilo sa aj
o viac ako 10 °C. Júl začal podobne s miernymi teplotami, ale postupne
sa znova otepľovalo do 30 °C. Zvyšok júla bol pomerne teplý, horúce dni,
keď teplota vystúpila nad 30 °C, sa striedali s miernejšími dňami
s teplotou okolo 27 °C. Zrážky sme okrem niekoľkých krátkych prehánok
a jednej silnej búrky 11. júla takmer nezaznamenali. Augustové nočné
teploty oproti júlu mierne klesli, ale denné teploty sa stále držali medzi 23
až 35 °C, zrážky takmer žiadne. Začiatok školského roka začal
s príjemnými dennými teplotami od 20 do 25 °C a také počasie trvalo až
do polovice septembra. V druhej polovici mesiaca už denné teploty
vystúpili väčšinou len do 15 °C, výnimočne koncom mesiaca sa na pár
dní oteplilo nad 20 °C. Prvý októbrový týždeň bol výrazne chladnejší.
Objavili sa prvé mierne nočné mrazy a aj cez deň sa teploty pohybovali
len okolo 6 až 8 °C. To sa však zmenilo v druhej tretine októbra, keď sa
znova oteplilo cez deň do 18 °C a takéto teplé počasie trvalo až do konca
októbra. Celá jeseň bola jasná a bez zrážok. November začal
s oblačnosťou v podobe mrholenia a prehánok, no bol celý veľmi teplý.
Prvé nočné mrazy sa vyskytli až posledné tri novembrové noci. Prvá
tretina decembra bola charakteristická nočnými mrazmi od -4 do -10 °C,
dennými teplotami najviac do 5 °C a prekvapili nás aj snehové prehánky.
Zvyšok decembra sa teploty pohybovali v rozmedzí od -5 °C v noci po 5
°C cez deň, no Vianoce a záver roka 2013 sme boli už bez snehu.
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