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Rok 2012

Kronikár: Ing. Peter Cenký

Rok 2012. Rok, keď sa podľa mnohých teórií mala navždy skončiť existencia ľudstva
a sveta. Napriek tomu sme tu, svet existuje a aj tento rok bol bohatý na udalosti, ktoré nami
zatriasli, alebo nás potešili.
Po prvýkrát sa človeku podarilo prekonať voľným pádom rýchlosť zvuku, keď
rakúsky extrémny športovec Felix Baumgartner skočil z kapsuly pripevnenej na špeciálnom
héliovom balóne z výšky takmer 39 kilometrov. Zo slovenských športovcov vynikol cyklista
Peter Sagan. Aj príroda ukázala svoju silu, či už v podobe hurikánu Sandy na území USA,
alebo tajfúnu Bopha na Filipínach, pri ktorých prišlo o život vyše tisíc ľudí. Tragické udalosti
neobišli ani Slovensko. Jednou z najsmutnejších udalostí roku 2012 bol pád rozostavaného
diaľničného mostu pri Kurimanoch. O život tam prišli štyria robotníci. Susední Česi si rok
2012 zapamätajú najviac v súvislosti s kauzou Metanol. Do voľného predaja sa v Česku
dostal nekvalitný, nelegálny alkohol s vysokým obsahom metanolu. Odvtedy zomrelo na
následky otráv 38 ľudí. V rovnakom čase sme na Slovensku riešili kauzu Bezák. Prípad
odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka stále v ľuďoch vyvoláva búrlivé emócie.

Samospráva obce
V roku 2012 zmeny v personálnom obsadení zamestnancov obce nenastali.
V roku 2012 sa konalo dvanásť zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Richnave. Prvé
zasadnutie obecného zastupiteľstva 5. marca 2012 nebolo uznášania schopné, takže ho
starosta obce ukončil.
Dňa 10. marca 2012 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Voľby sa
konali od 7.00 hod. do 22.00 hod. V Richnave boli vytvorené dva volebné okrsky. Z 1295
oprávnených voličov sa na voľbách zúčastnilo 544 voličov, čo predstavuje 42% účasť.
O hlasy voličov sa uchádzalo 26 politických strán a hnutí. V Richnave dopadli voľby
nasledujúco: SMER – sociálna demokracia – 187 hlasov, Strana rómske únie na Slovensku –
80 hlasov, Ľudová strana Naše Slovensko – 54 hlasov, MOST – HÍD – 46 hlasov,
Kresťanskodemokratické hnutie – 39 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - 29
hlasov, Zelení – 17 hlasov, Slovenská národná strana – 14 hlasov, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana – 12 hlasov, 99 % - občiansky hlas – 10 hlasov,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 8 hlasov, Sloboda a Solidarita – 7
hlasov, Národ a Spravodlivosť – naša strana – 7 hlasov, Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska – 4 hlasy, Komunistická strana Slovenska – 4 hlasy, Robíme to pre deti – SF – 4
hlasy, Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej – 4 hlasy, Strana demokratickej ľavice – 3
hlasy, Právo a Spravodlivosť – 2 hlasy, Obyčajní ľudia – 1 hlas, Strana občanov Slovenska –

1 hlas, Strana maďarskej koalície – Magyar koalíció pártja – 1 hlas, Strana živnostníkov
Slovenska – 1 hlas. Náš kraj, Strana zelených, Strana + 1 hlas nezískali žiaden hlas.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 19. marca 2012. Poslanci zobrali
na vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných v súlade s plánom kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011, zobrali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2011, schválili zmenu rozpočtu obce č. 1/2012, schválili dotáciu pre TJ Slovan Richnava
na rok 2012 v sume 6145 € (starosta toto uznesenie nepodpísal), schválili dotáciu pre KST
Bradlo Richnava na rok 2012 v sume 1200 €, schválili dotáciu pre Základnú organizáciu
chovateľov poštových holubov na rok 2012 v sume 400 €, schválili úpravu platu starostovi
obce.
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo 3. apríla 2012.
Poslanci rokovali o úprave vodného toku Slatvinka a schválili predloženie žiadosti o
nenávratný finančný prostriedok vo výške 482 996,25 €.
Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10. apríla 2012 poslanci
schválili zmenu uznesenia č. 63/2011, ktoré hovorilo o predložení žiadosti o nenávratný
finančný prostriedok v rámci Operačného programu Životné prostredie – ochrana pred
povodňami pre potok Slatvinka.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. zasadnutí dňa 21. mája 2012 zobralo
na vedomie Správu o výsledkoch kontrol čerpania dotácií poskytnutých Obcou Richnava
v roku 2011, schválili zmenu rozpočtu obce č. 2/2012, schválili dotáciu pre TJ Slovan
Richnava na rok 2012 v sume 6145 €, schválilo výšku výdavkov na jednotlivé akcie v roku
2012, schválilo text zápisu do Kroniky Obce Richnava za roku 2011, schválilo umiestnenie
stožiarovej trafostanice na parcele vo vlastníctve obce, navrhlo umiestniť kioskovú
trafostanicu mimo zastavanú časť obce, schválilo predaj nehnuteľného majetku obce: stavba
parcelné číslo C 392/19 v katastrálnom území Richnava o výmere 9 m2 (starosta toto
uznesenie nepodpísal).
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí konanom dňa 29. júna 2012
schválilo návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012, zobralo na
vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011, zobralo na
vedomie Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
obce za rok 2011, zobralo na vedomie Výročnú správu za rok 2011, schválilo Záverečný účet
Obce Richnava za rok 2011 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad, schválilo
vysporiadanie prebytku rozpočtu obce za rok 2011 a použitie finančných prostriedkov vo

výške 43 854,61 € na tvorbu zákonného rezervného fondu obce a zobralo na vedomie Správu
o plnení rozpočtu Obce Richnava k 31.3.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí konanom 3. júla 2012
schválilo nájomnú zmluvu na prenájom nehnuteľnosti – budova TJ – I. poschodie na dobu
určitú do 31.12.2013, schválilo dodatok č. 3 k zmluve o nájme nehnuteľností – budovy TJ zo
dňa 7.9.2007, schválilo poskytnutie dotácie na rok 2012 pre FC Richnava pre obyvateľov
Obce Richnava v sume 3200 €, schválilo poskytnutie dotácie na rok 2012 pre FC Richnava –
klub rybárov v sume 200 €, schválilo poskytnutie dotácie pre TJ Slovan Richnava v sume
1500 €, schválilo výšku výdavkov z reprezentačného fondu na slávnostný obed pri príležitosti
odpustovej slávnosti sv. Márie Magdalény a schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava
č. 3/2012.
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo 12. júla 2012. Obecné
zastupiteľstvo schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava č. 4/2012 a schválilo zmenu
uznesenia č. 29/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 9. zasadnutí konanom 17. augusta 2012 schválilo
zriadenie novej triedy v materskej škole, schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava č.
5/2012 a zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.6.2012.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 10. zasadnutí konanom 12. októbra 2012
schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava č. 6/2012.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 11. zasadnutí konanom 13. novembra 2012
zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.09.2012, schválilo dodatok
č. 1/2012 k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva,
zobralo na vedomie informáciu o zmene rozpočtu obce a rozpočtových opatreniach, schválilo
VZN č. 1/2012 o umiestňovaní výherných prístrojov v katastrálnom území Obce Richnava (v
roku 2013 nie je povolené prevádzkovať výherné prístroje), schválilo VZN č. 2/2012 (ktorým
sa mení VZN č. 6/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území Obce Richnava), schválilo predaj nehnuteľnosti E KN č. 1173 o výmere 3 m2 Marte
Jendruchovej (Richnava 10), schválilo predaj nehnuteľnosti C KN č. 66/2, 66/3 a 738/9
o výmere 419 m2 Ing. Jozefovi Ondášovi a Magdaléne Ondášovej (Richnava 228), schválilo
odmenu hlavnej kontrolórke Obce Richnava a schválilo poslancov Ing. Petra Cenkého,
Františka Ondáša, Pavla Gabča a Jozefa Gabča za zástupcov zriaďovateľa do Rady školského
zariadenia Materskej školy, Richnava 260.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 12. zasadnutí konanom 14. decembra 2012
schválilo návrh zmeny rozpočtu Obce Richnava č. 7/2012, schválilo VZN č. 3/2012 o určení

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, schválilo plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013, zobralo na vedomie vyradenie pohľadávky
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves z účtovnej evidencie Obce Richnava,
zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013, schválilo rozpočet Obce Richnava na
rok 2013 a zobralo na vedomie Rozpočet Obce Richnava na roky 2014 a 2015, schválilo
výšku výdavku z reprezentačného na autobusovú prepravu účastníkov Zimného výstupu na
Sľubicu v roku 2013 v sume 200€, ustanovilo Komisiu na ochranu verejného poriadku
a schválilo jej členov (Jozef Gabčo, Oldřich Pokuta, Pavol Gabčo, Radoslav Ščuka), zobralo
na vedomie Správu o činnosti komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných činiteľov, schválilo Štatút obecnej knižnice v Obci Richnava, schválilo zmluvu
o uzavretí budúcej (kúpnej) zmluvy „Zahustenie DTS II“ s Východoslovenskou distribučnou,
a. s. a schválilo zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena)
„Zahustenie DTS II“ s Východoslovenskou distribučnou, a. s.
Príjmy obce v roku 2012 boli 427 913,91 €, výdavky obce za rok 2012 boli 414 727,
95 €.
Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2012 firma Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová
Ves. Obec vyprodukovala 368,60 t zmesového komunálneho odpadu, 17,27 t objemného
odpadu a 22,15 t biologicky rozložiteľného odpadu. Obec vyseparovala 6,77 t skla, 1,11 t
papiera a lepenky, 3,32 t plastov, 1,44 t kovových obalov, 1,12 t kompozitných obalov a 0,04
t vyradených elektrických a elektronických zariadení.
Verejné priestranstvá v roku 2012 kosil Viliam Žiga a Erik Dunka (ako podnikateľ na
zmluvu). Obecný úrad upratovala Zdena Kotlárová, kotolníkom pre obecný úrad a materskú
školu (spoločná plynová kotolňa) bol Vladimír Horváth.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2012 bol nasledovný: v obci bolo prihlásených
na trvalý pobyt 2 593 obyvateľov (1 293 mužov a 1 300 žien) a na prechodný pobyt 11
obyvateľov (5 mužov 6 žien). Narodilo sa 85 detí (44 chlapcov a 41 dievčat), umrelo 23
obyvateľov (13 mužov a 10 žien). Na trvalý pobyt sa prihlásilo 16 ľudí (7 mužov a 9 žien), na
prechodný pobyt sa nahlásili tri ženy. V roku 2012 bolo 17 sobášov.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V novembri 2012 pribudli v obci dve predajne potravín. Predajný stánok potravín
v obci Richnava s. č. 1012 - Potraviny u Gabriely vlastní Vladimír Pokuta a manželka Božena
Pokutová, ale nájomcom je Gabriela Pokutová. Predajný stánok s. č. 1013 - Potraviny Koliba

bol postavený na pozemku Michala Vaščáka. Majiteľom je Ľubomír Kendra. U ďalších
prevádzok zmeny nenastali.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Výrazné zmeny v roku 2012 nenastali. Stavebný úrad v roku 2012 vydal územné
rozhodnutie o využití územia „Terénne úpravy pre športové ihrisko“ pre Špeciálnu základnú
školu v Richnave.
V roku 2012 sa zbúral pamätník pripomínajúci vojnové udalosti v strede obce nakoľko
nestál na obecnom pozemku. Pamätné tabule sa premiestnili na cintorín, kde sa zhotovil nový
pamätník podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Arch. Martinom Vaščákom.
V roku 2012 sa ukončila sanácia svahu nad železničnou traťou pozostávajúca
z viacerých typov statického zabezpečenia v závislosti od zistenej geologickej skladby
a porušení, zvetraní povrchových vrstiev horninového masívu. Majoritnú časť sanácie
zabezpečujú vysokopevnostné oceľové siete v kombinácii s trvalými zemnými klincami.
Projektantom návrhu sanácie bola spoločnosť PRODEX, spol. s r. o. a dodávateľom
vysokopevnostných sietí pre sanáciu spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r.
o. Článok o sanácii svahu bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby.

Školstvo
V školskom roku 2011/2012 navštevovalo Materskú školu (MŠ) Richnava 15 detí.
V personálnom obsadení v tomto školskom roku nenastali zmeny. Pre deti boli pripravené
mnohé kultúrno-spoločenské a športové akcie (napr. Úcta k starším, Jesenné tvorivé dielne,
Mikuláš, Deň mojej hračky, Sánkovačka, Karneval, Výstavka kraslíc a korbáčov, Deň matiek,
Vychádzka do Hrišoviec, Týždeň radosti – MDD, Rozlúčka s predškolákmi – noc v MŠ.
Darina Bogačevičová podala žiadosť o odstúpenie z funkcie riaditeľky školy k 31. augustu
2012. Poverená do funkcie riaditeľky školy bola Bernadeta Richnavská. Od 1. septembra
2012 bola zriadená nová trieda pre deti z rómskej komunity. Takže v školskom roku
2012/2013 boli v MŠ dve triedy s počtom detí 34. Obec Richnava na základe odstúpenia
z funkcie riaditeľky MŠ Dariny Bogačevičovej, vyhlásila nové výberové konanie. Do
výberového konania, ktoré sa konalo 7. decembra 2012 sa prihlásili dve uchádzačky –
Bernadeta Richnavská a PaedDr. Zlatica Birošová. Do funkcie riaditeľky MŠ Richnava bola
radou školy zvolená Bernadeta Richnavská.
Elokované pracovisko Základnej školy Kluknava v školskom roku 2011/2012
navštevovalo 158 žiakov z rómske komunity z Richnavy. Vyučovalo sa v 9 triedach od

nultého po druhý ročník v dvojsmennej prevádzke. Učiteľmi boli Mgr. Terézia Gumanová,
Mgr. Lenka Gengeľová, Mgr. Helena Kováčová, Mgr. Martina Adamkovičová, Mgr. Edita
Bátorová, Mgr. Miriam Marcineková, Mgr. Jana Balčáková, Mgr. Veronika Gumanová, Mgr.
Viera Bednárová (od 1. novembra 2011 Bc. Denisa Kudrnová). Upratovačkou bola Marta
Kurillová.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2011/2012 navštevovalo 97
žiakov. Celkový počet zamestnancov ostal nezmenený. Na škole pracovalo pätnásť
pedagogických zamestnancov, jeden asistent učiteľa a štyria nepedagogickí zamestnanci.
Mgr. Katarínu Jendrichovskú vystriedala Mgr. Paulína Petrová, kuriča-údržbára Pavla Ondriu
vystriedal Slavomír Sokolský. Škola vyvíjala rôzne kultúrne a športové aktivity v rámci
svojich možností. Žiaci pracovali v jedenástich 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. Predsedom Rady školy
v školskom roku 2011/2012 bola Ing. Mariana Brutovská, člen za pedagogických
zamestnancov bola Mgr. Marcela Baranová, za nepedagogických zamestnancov Anna
Čechová, za rodičov Paulína Kalejová,

zástupcami zriaďovateľa boli Ing. Magdaléna

Vitkovičová, PaedDr. Milan Gomolčák a a Mgr. Jana Perháčová.

Kultúra
Dňa 6. januára 2012 sa opäť konal v richnavskom kostole Novoročný koncert. Na
koncerte sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy Krompachy. Program sa skladal
z dvadsiatich šiestich čísel. Na záver sa všetkým prihovoril a poďakoval pán farár Mgr. Pavol
Ondrík. Z Richnavčanov sa na koncerte predstavili Slavomíra Horváthová, Juliana
Richnavská, Dávid Kuchár, Viktória Kuchárová, Daniela Čechová, Terézia Ondášová,
Patrícia Macejková, Vladimír Čech, Kristián Kuchár, Ján Medvec, Ján Richnavský, Kristína
Papcunová, Barbora Kubalcová, Soňa Lovásová, Lenka Kendrová a Simona Čechová.
Dňa 9. júna 2012 Obec Richnava pripravila na ihrisku a obecnej knižnici Detský deň.
Pre deti bolo pripravených mnoho aktivít - maľovanie na telo a tvár, vystúpenie kapiel
a folklórnych súborov, Detská MISS Richnava, detský futbalový turnaj, súťaž v preťahovaní
lanom, v obecnej knižnici sa konalo premietanie rozprávok. Vystúpila aj skupina Daša –
negatív. Každé dieťa dostalo balík cukroviniek.
Slávnostné stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa konalo 26. októbra
2012. Program sa začal slávnostnou svätou omšou v kostole. Slávnostné stretnutie začalo
o 16.30 hod. v reštaurácii Bašta privítaním a kultúrnym programom, na ktorom vystúpili deti

z Materskej školy v Richnave, zo Základnej umeleckej školy v Krompachoch a malé rómske
talenty. Po prípitku nasledovala chutná večera a posedenie pri hudbe s poslancami obecného
zastupiteľstva.
V nedeľu 9. decembra 2012 sa v priestoroch Hostinca na rázcestí konal pre deti
sviatok sv. Mikuláša.
V knižnom fonde obecnej knižnice v roku 2012 sa nachádzalo 1 822 kníh
a zviazaných periodík (z toho 509 odbornej literatúry pre dospelých, 602 krásnej literatúry pre
dospelých, 77 odbornej literatúry pre deti a 634 krásnej literatúry pre deti). Knižnicu
navštevovalo 124 čitateľov. Spolu sa vypožičalo 1 795 výpožičiek. Knižnica bola otvorená
dve hodiny týždenne, vedúcou knižnice bola Martina Bongová.

Cirkevný život
V roku 2012 zmena v kňazskom obsadení nenastala. V nedeľu 15. apríla 2012 bol pri
sv. omši posvätený obraz Božieho milosrdenstva. Prvé sväté prijímanie pre kluknavskú
farnosť sa konalo v richnavskom kostole 13. mája 2012. Sviatosť prijalo 15 detí, z toho 3
z Richnavy. Odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény sa konala v nedeľu 22. júla 2012.
Celebroval ju richnavský rodák Mgr. Vladimír Ondáš, ktorý pôsobí v Hurbanove. Po skončení
sv. omše sa v reštaurácii Bašta konal slávnostný obed. V nedeľu 30. septembra 2012 sa
v kostole konala odpustová slávnosť sv. Michala, patróna kostola, ktorú celebroval Vdp. Ján
Hudák – farár, dekan zo Spišského Podhradia. Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžili o 22.
hodine Mgr. Pavol Ondrík.
Farská štatistika prijatých sviatostí a pohrebov hovorí, že v roku 2012 sa v Richnave
uskutočnilo 15 krstov (z toho 14 rómskych detí), 6 sobášov (všetky rómske) a 20 pohrebov (z
toho 8 Rómov).
V roku 2012 sa ku kostolu pristavil plechový sklad na drevo.

Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Richnave mal v roku 2012 31 členov. Výbor DHZ
pracoval v 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 4 krát. Rok 2012 bol rokom uskutočnenia Územného valného zhromaždenia
delegátov DHZ okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Tohto zhromaždenia sa za DHZ
Richnava zúčastnila Ľudmila Salugová. Boli zhodnotené dosiahnuté výsledky za 5-ročné

obdobie, zvolilo sa plénum územného výboru DPO, komisie a predsedníctvo územného
výboru. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa zúčastnili obvodového kola súťaže DHZ
okresu Gelnica, ktoré sa uskutočnilo na ihrisku v Jaklovciach dňa 24. júna 2012. Družstvo
DHZ Richnava súťažilo v tomto zložení: Lukáš Vaščák – veliteľ, Miroslav Čuba, Peter
Ondáš, Michal Kurilla, Michal Hojstrič, Jakub Fedák, Lukáš Dolnačko, Ábel Filo a Stanislav
Kuchár. Za obvod Gelnica družstvo obsadilo tretie miesto. Ľudmila Salugová sa na
obvodovom kole zúčastnila ako vstupný a sčítací komisár. Dňa 4. decembra 2012 bola
vykonaná preventívna kontrola vykurovacích telies, komínov, priestorov kotolní od čísla
domov 100 do 150 predsedom DHZ a preventívarom. Pri údržbe hasičskej zbrojnice a
vodných zdrojov odpracovali 50 hodín, pri údržbe výstroja a výzbroje odpracovali 100 hodín,
pri čistení terénu a upratovaní odpracovali 60 hodín. V SMS notifikácii boli prihlásení desiati
hasiči. Na niekoľkodňovom marcovom lesnom požiari v lokalite Gavart pomáhalo 19
dobrovoľných hasičov. Vypomáhala aj richnavská striekačka PS12, ktorá naplnila na vodnom
zdroji 64 hasičských áut čo je viac ako 320 000 litrov vody.
Členovia Klubu slovenských turistov Bradlo Richnava v roku 2012 reprezentovali
nielen klub, ale aj obec Richnavu. V sobotu 21. januára 2012 sa konala najväčšia turistická
akcia klubu - 36. ročník zimného výstupu na Sľubicu, na ktorej sa zúčastnilo 210 turistov.
V cieli túry zúčastnení turisti dostali kovové výstupové odznaky, účastnícke listy,
občerstvenie a čaj. Klub usporiadal dve tradičné akcie: dňa 29. apríla 2012 akciu 100 jarných
kilometrov (trasa Richnava – Jasenovec – Dubie - Kaľava – Vojkovce – Svibík – Gavart –
Richnava) a 29. decembra 2012 Vianočný pochod na Plejsy. Dňa 6. októbra 2012 usporiadal
výstup na Kremenec (1 208 m) - hraničný bod troch štátov Slovenska, Ukrajiny a Poľska.
Výstup sa konal z najvýchodnejšej obce Slovenska – Novej Sedlice, do ktorej klub zabezpečil
autobusovú dopravu. Členovia klubu sa zúčastnili aj dvoch najvýznamnejších podujatí KST –
46. slovenského zimného zrazu turistov a TOM v Levoči (2.–5. február 2012) a 59.
slovenského zrazu turistov KST vo Vyhniach (4.–8. júl 2012). Z okresných akcií sa v hojnom
počte členovia zúčastnili na Výstupe na Volovec (KST Rožňava – 7. január 2012), Výstupe
na Roháčku (KST Kluknava – 2. jún 2012), Štefanskom výstupe na Sľubicu (KST Sľubica
Vojkovce – 26. december 2012) a Silvestrovskom výstupe na Roháčku (KST Margecany –
31. december 2012). Z vysokohorskej turistiky spomeniem výstup členov klubu na Kriváň a
Rysy. Z cykloturistiky stojí za zmienku expedícia dvoch členov klubu (Ing. Peter Cenký
a Jozef Šuster) z Českých Budejovíc do Richnavy v dĺžke 850 km. Na prelome mesiacov
august a september členovia klubu očistili a natreli turistický smerovník a kovovú konštrukciu

na turistickú mapu pri železničnej stanici v Richnave a turistický smerovník v obci. V roku
2012 bolo v klube zapísaných 89 členov, z toho 71 z Richnavy.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava (ZO CHPH) mala
v roku 2012 25 členov, z toho 7 z Richnavy. Zúčastnili sa 18 pretekov starých holubov v
rámci OZ Spišská Nová Ves (z toho tri preteky z Nemecka) a 5 pretekov mladých holubov.
V pretekoch starých holubov najlepšie umiestnenia dosiahli: v pretekoch Valašské Meziřičí 1
2 (3. jún 2012) Ján Čurilla (bydlisko Kaľava) obsadil 5. miesto, v pretekoch Stendal (30. jún
2012) Ján Nagy (bydlisko Spišské Vlachy) obsadil 4. miesto, v pretekoch Gotha (15. júl 2012)
Ján Čurilla obsadil 5. miesto, v pretekoch Rostock (29. júl 2012) František Čech (bydlisko
Richnava) obsadil 4. miesto. V konečných výsledkoch Oblastného združenia chovateľov
poštových holubov Spišská Nová Ves Majstrovstvo – Staré holuby obsadil Ján Nagy 9.
miesto, Ján Čurilla – 17. miesto, Peter Šuster (bydlisko Richnava) 37. miesto, František Čech
- 38. miesto, Peter Kurilla (bydlisko Hrišovce) 41. miesto, Vladimír Vilčko (bydlisko
Jaklovce) 42. miesto, Bohuslav Šefčik (bydlisko Kaľava) 59. miesto, Slavomír Janoško
(bydlisko Žakarovce) 79. miesto, Ján Nemčík (bydlisko Žakarovce) 91. miesto, Ľudovít
Weisz (bydlisko Prakovce) 92. miesto, Karol Konrád (bydlisko Prakovce) 93. miesto a Peter
Papcun (bydlisko Richnava) 98. miesto z celkového počtu 99 súťažiacich chovateľov.
V pretekoch mladých holubov najlepšie umiestnenia dosiahli: v pretekoch Martin (29. august
2012) Ján Nagy obsadil 4. miesto, Ján Čurilla 5. miesto, v pretekoch Púchov (9. september
2012) František Čech obsadil 3. miesto, v pretekoch Valašské Meziřičí 1 (15. september
2012) Vladimír Vilčko obsadil 4. miesto a Slavomír Janoško 5. miesto. V konečných
výsledkoch Oblastného združenia chovateľov poštových holubov Spišská Nová Ves
Majstrovstvo – Mladé holuby obsadil Ján Nagy 5. miesto, Peter Šuster 11. miesto, Vladimír
Vilčko 13. miesto, Ján Čurilla 15. miesto, František Čech 20. miesto, Slavomír Janoško 28.
miesto z celkového počtu 28 súťažiacich chovateľov. Zúčastnili sa aj na Oblastnej výstave
poštových holubov, ktorá sa konala 9. decembra 2012 v Spišskej Novej Vsi. Richnavčan
František Čech obsadil v kategórii E dlhé trate tretie miesto.

Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota (TJ) Slovan Richnava začala jarnú sezónu II. triedy 2011/2012,
v ktorej jej patrilo prvé miesto výhrou 4:1 na domácom trávniku 15. apríla 2012 s ŠK
Vítkovce – Klčov. Veľmi úspešnú sezónu ukončili 17. júna 2012 opäť výhrou 8:1 s FK
Slovenský Raj Spišské Tomášovce. Bola to pre futbalistov Richnavy historická sezóna, keď
po sedemnástich výhrách, jednej remíze a troch prehrách obsadili v II. triede dospelých s 52

bodmi (skóre 79:24) konečné prvé miesto. Predseda TJ Slovan Richnava Vladimír Kurta,
tréner Ján Čižmarik a všetci hráči sa tešili na postup do I. triedy.
Jesennú časť sezóny 2012/2013 I. triedy dospelých futbalisti odštartovali prehrou 2:5
na ihrisku TJ SŠM Bystrany dňa 5. augusta 2012. Do súťaže bolo prihlásených 14 družstiev:
TJ Slovan Richnava, FK Spišská Nová Ves B, FK Prakovce, TJ Slovan Nálepkovo, TJ FC
Kluknava, TJ FO Družstevník Odorín, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom, TJ SŠM Bystrany,
MFK Gelnica, ŠK 1951 Spišská Nová Ves – Domaňovce, TJ Baník Mníšek nad Hnilcom, FK
TJ ŽPSV Olcnava, OTJ Jamník, TJ FK Spartak Bystrany. Veľké derby so susednou
Kluknavou sa po mnohých rokoch odohralo dňa 14. októbra 2012 pred rekordnou návštevou
450 divákov. Zápas skončil remízou 2:2.
Po mnohých rokoch TJ Slovan Richnava do súťaže prihlásil aj družstvo dorastencov
No už v treťom kole 18. augusta 2012 došlo v Richnave k hromadnej bitke medzi hráčmi TJ
Slovan Richnava a Spartaka Bystrany. Do bitky bolo zapojených 100 – 150 ľudí, zápas sa už
nedohral. Disciplinárna komisia udelila pre hlavných aktérov incidentu tresty a pokuty. Po
tomto incidente dorastenci TJ Slovan Richnava ukončili súťaž.
V sezóne 2012/2013 pribudol v obci ďalší futbalový klub – FC Richnava, v ktorom
začali hrať rómski futbalisti. Do súťaže II. triedy sa okrem FC Richnava prihlásilo ďalších 10
družstiev: Slovan FO Markušovce, FK Baník Slovinky, FK 56 Iliašovce, TJ Družstevník FO
Letanovce, FK Slovan Veľký Folkmar B, FK Slovenský Raj Spišské Tomášovce, OKŠ
Spišský Hrušov, TJ Baník Hnilčík, TJ Lokomotíva Matejovce nad Hornádom a ŠK Vítkovce
– Klov. V domácej premiére 12. augusta 2012 podľahli Markušovciam 2:7. Na konci jesennej
časti klub figuroval na predposlednom 10. mieste s troma bodmi.
Ing. Peter Cenký sa zúčastnil seriálu Cassovia Cup v cross-country v Budimíre
a Kavečanoch.
Richnavská mládež sa v poslednom období venuje aj cyklistike. Kristián Kuchár,
Vladimír Čech, Emil Richnavský, Filip Brutovský a Dávid Brutovský sa venovali downhill-u
(zjazdu - časová disciplína v horskej cyklistike, ktorý sa koná na tratiach so stálym klesaním).
Zúčastnili sa lokálnych akcií, ako otvorenie sezóny v Krompachoch, pretek Trespass DH cup
vo Veľkom Folkmari a uzatvorení sezóny v Spišských Vlachoch a vo Veľkom Folkmari.
Počas sezóny 2012 sa cyklisti venovali výstavbe lokálnej trate na Gavarte. Napísali o tom aj
článok, ktorý bol uverejnený v časopise Biker č. 7/2012. Ján Medvec ml. sa venoval klasickej
horskej cyklistike. Zúčastnil sa aj niektorých pretekov, kde dosahoval výborné výsledky.

Mimoriadne udalosti

Dňa 15. marca 2012 bol vyhlásený lesný požiar v lokalite Gavart. Lesný porast horel
5 dní a až po príchode dažďov sa tento požiar podarilo zlikvidovať. Hlavný zásah mali hasiči
z Krompách, Gelnice, ale aj OHZ Kluknava a DHZ Richnava. Tento požiar bol prezentovaný
aj v médiách.
Dňa 29. marca 2012 v lokalite Banská - Štefanská Huta zachvátili plamene les na
ploche asi 25 hektárov. Spojili sa dva lesné požiare, jeden v smere od Richnavy a druhý od
Štefanskej Huty. Zasahovali hasiči z Gelnice, Krompách a zo Spišskej Novej Vsi a príslušníci
záchrannej brigády z Humenného a ďalší dobrovoľníci. Požiar zachvátil les aj trávu, hasenie
skomplikovalo aj to, že požiar vznikol v ťažko dostupnom teréne.
Dňa 3. apríla 2012 okolo 13. hod. bol zase ohlásený požiar lesného porastu v oblasti
Banská – Štefanská Huta a Ružakovec.
Dňa 14. júna 2012 bol nahlásený požiar rodinného domu v Richnave. Po príchode na
miesto sa zistilo, že horí veranda staršieho rodinného domu. Vo vnútri domu sa našli menšie
ohniská. Zasahovali hasiči z Krompách.

Počasie
Začiatok roka 2012 bol sprevádzaný nočnými teplotami tesne pod nulou a dennými
teplotami okolo 4°C. Dni do 10. januára 2012 boli teda typické prevažne dažďovo-snehovými
prehánkami a rannou poľadovicou. Počas víkendu v polovici januára nás prekvapila snehová
fujavica a sneh sa udržal až do konca januára. Najtuhšia zima nastala začiatkom februára
v podobe tuhých nočných mrazov do -25°C a tieto mrazy pretrvávali do polovice februára.
V druhej polovici februára sa oteplilo a teploty sa v noci držali okolo nuly, alebo mierne pod
nulou. Podobné počasie bolo v priebehu celého marca, na Kvetnú nedeľu 1. apríla ešte
snežilo a otepľovať sa začalo až vo Veľkom týždni v prvej dekáde apríla. Na Veľkonočnú
nedeľu bol v noci ešte mierny mráz, ale denné teploty v tomto týždni sa vyšplhali na
príjemných 17°C. Rovnaké počasie, s občasnými prehánkami a búrkou 24. apríla, trvalo do
konca mesiaca. Posledné tri aprílové a prvé tri májové dni sa výrazne oteplilo a teplomer nám
ukazoval až 30°C. Máj bol ideálny, noci boli chladné a dni príjemné (okolo 20°C), len na pár
dní sa v polovici mája ochladilo a pršalo. Prvá polovica júna bola rovnaká ako máj, v druhej
polovici sa oteplilo na 26 až 30°C. Školské prázdniny začali tropickými horúčavami okolo
35°C, v polovici júla sa mierne ochladilo na 25-30°C a občas aj zapršalo. V prvej augustovej
dekáde vládlo podobne príjemné počasie, no na Zuzanu 11. augusta sa po večernom daždi
ochladilo na teploty okolo 15°C a takéto počasie trvalo týždeň. V druhej polovici augusta sa
teploty opäť šplhali k 30tke. Rovnako sa začal aj školský rok a ochladenie prišlo až v druhej

polovici septembra. Počasie v októbri bolo stabilné, až koncom októbra sa vyskytli zrážky,
28. októbra dokonca snehové, nakoľko sa nočné teploty začali pohybovať okolo nuly.
November začal daždivo, no pokračoval bez zrážok, nočné teploty sa celý mesiac pohybovali
medzi -2 až 3°C a denné okolo 10°C. Zaujímavosťou je, že ešte začiatkom novembra sa
v lesoch vyskytovali huby. Advent začal s dennými aj nočnými teplotami tesne pod nulou, no
bez zrážok. Rovnaké počasie pretrvávalo do konca roka, snehu bolo málo, obloha bola
prevažne jasná.

