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lovensko aj Európa prežili pomerne ťažký, turbulentný rok. Úvodné slovo

S

Bol to rok silných tém. Top témou v Európe bola Európska
migračná

(utečenecká)

kríza

spôsobená

veľkým

počtom ekonomických migrantov a utečencov smerujúcich do Európskej
únie.

Najväčšia

časť

žiadateľov

o azyl sú

ľudia

z

krajín Blízkeho a Stredného východu, Afriky a západného Balkánu.
Svetom otriasli aj teroristické útoky. Dňa 7. januára dvaja maskovaní
muži zaútočili na redakciu známeho francúzskeho satiristického časopisu
Charlie Hebdo, pričom zabili 12 ľudí. Ešte krvavejší deň bol 13.
november, keď opäť v Paríži počas série teroristických útokov zahynulo
129 ľudí a vyše 300 bolo zranených. Dobrou svetovou správou bolo, že
USA a Kuba po 54 rokoch obnovili diplomatické styky. Na Slovensku sa
debatovalo o rodine. Bol to aj rok vážnych leteckých nešťastí.
Spomeniem aspoň 17. júl, keď sa v Slovenskom raji zrútil záchranársky
vrtuľník, v

jeho troskách zahynula celá štvorčlenná posádka.

Športovcom roka na Slovensku sa stal Peter Sagan.

Samospráva obce
V roku 2015 zmeny v personálnom obsadení zamestnancov obce
nenastali.
V roku 2015 sa konalo deväť zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obecné
v Richnave. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 26. zastupiteľstvo
januára 2015. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o
kontrole plnenia uznesení k 26. 1. 2015; žiadalo starostu obce zverejniť
spracované alternatívy riešenia informačno-oddychovej zóny Richnavský
hrad na internetovej stránke obce, na úradnej tabuli a aj prostredníctvom
obecného

rozhlasu

upozorniť

občanov

na

možnosť,

písomne

pripomienkovať predložené návrhy na využitie tohto územia; žiadalo
starostu obce zabezpečiť verejné obstarávanie pre výber spracovateľa
a obstarávateľa Aktualizácie Územného plánu obce Richnava - zmeny a
doplnky; zobralo na vedomie informáciu o projekte Občianske hliadky
v Richnave, žiadalo starostu obce preveriť možnosti fungovania
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občianskej hliadky v podmienkach obce v súlade s platnými právnymi
predpismi napr. formou aktivačných prác; zrušilo uznesenie č. 54/2007;
schválilo spôsob organizovania menších obecných služieb formou
aktivačnej činnosti pre obec Richnava prostredníctvom Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, odporúčalo starostovi
obce uzatvoriť Dohodu resp. Dodatok k dohode na vykonávanie
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o podmienkach
poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb pre obec Richnava pre rok 2015, žiadalo starostu obce predložiť
návrh na zmenu rozpočtu na rok 2015 v súvislosti s organizovaním
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 24. februára
2015. Poslanci zobrali na vedomie informáciu č. 6 o zmene rozpočtu obce
a o rozpočtových opatreniach v mesiaci december 2014; schválili zmenu
rozpočtu obce Richnava v roku 2015 č. 1 a 2; schválili rozdelenie
výdavkov na reprezentačné na rok 2015 takto: 1) sladkosti (balíčky pre
detí) pri príležitosti Dňa detí: 1456 €, 2) Mesiac úcty k starším 1520 €, 3)
Odpustová slávnosť 400 €, 4) občerstvenie pre hasičov 168 €, 5)
občerstvenie poslancov OZ pri pracovných a konzultačných stretnutiach
206,– €, spolu na výdavky z reprezentačného na rok 2015: 3750 €; žiadali
starostu obce vyzvať veliteľa Obecného hasičského zboru Richnava
Lukáša Vaščáka, aby predložil plán činnosti na rok 2015; odvolali členov
Rozvojovej komisie v zložení: Ing. Peter Cenký, František Ondáš, Ján
Vaščák, Mgr. Jozef Horváth a Ján Medvec, odvolali členov Komisie na
ochranu verejného záujmu v zložení: Ing. Peter Cenký, Ján Medvec, Ján
Vaščák, Jozef Gabčo a Pavol Gabčo, zvolili členov Komisie na ochranu
verejného záujmu v zložení: Ľuboš Hojstrič - predseda, členovia Mgr.
Jozef Horváth, František Ondáš, Pavol Tulej a Jozef Gabčo, zvolili
členov Rozvojovej komisie v zložení: Mgr. Jozef Horváth – predseda,
členovia Ľuboš Hojstrič, Bc. Ján Dzurov, Ing. Peter Cenký, František
Ondáš, Ivan Gabčo a Pavol Gabčo, zriadili Kultúrnu komisiu pri
obecnom zastupiteľstve a zvolili členov v zložení: Ing. Peter Cenký –
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predseda, členovia Bc. Ján Dzurov a Jarmila Ondášová, Richnava 270 neposlanec.
Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo
26. marca 2015. Poslanci schválili použitie rezervného fondu v roku
2015: 1/ vo výške 15 000 € na kúpu obecného osobného automobilu, 2/
vo výške 29 126 € na splátku prvého municipálneho úveru v Prima
banke; schválili zmenu rozpočtu obce Richnava na rok 2015 č. 3;
schválili poskytnutie príspevku Mestu Krompachy – zriaďovateľovi
Centra voľného času PRIMA Krompachy vo výške 5,50 €/ mesiac na
jedno dieťa s trvalým pobytom na území obce Richnava za obdobie
január – jún 2015; schválili poskytnutie dotácie na rok 2015 pre TJ
Slovan Richnava pre obyvateľov Obce Richnava v sume 5500 € (výkon
uznesenia bol pozastavený); schválili poskytnutie dotácie na rok 2015 pre
FC Richnava pre obyvateľov Obce Richnava v sume 3500 €; schválili
poskytnutie dotácie na rok 2015 pre Základnú organizáciu chovateľov
poštových holubov v Richnave pre obyvateľov Obce Richnava na rok
2015 v sume 400 €; schválili poskytnutie dotácie na rok 2015 pre Klub
slovenských turistov Bradlo Richnava na projekt Turistické akcie klubu v
roku 2015 pre obyvateľov Obce Richnava v sume 2600 € a schválili
rozsah činnosti Kultúrnej komisie pri obecnom zastupiteľstve; zobrali na
vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach v roku 2015 č. 1.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave určilo starostovi obce od 1. 4. 2015
vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 500 € prostredníctvom
rozpočtových opatrení.
Na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.
apríla 2015 poslanci zobrali na vedomie informáciu o rozpočtových
opatreniach v roku 2015 č. 2; informáciu o rozpočtových opatreniach
vykonaných starostom obce č. 1/2015/ROS a 2/2015/ROS; správu o
výsledkoch kontrol čerpania dotácií poskytnutých obcou Richnava v roku
2014; informáciu o zmenách Organizačného poriadku Obecného úradu
Richnava č. 5 – 8. Poslanci vyhoveli protestu prokurátora zo dňa 25.03.
2015, ktorým žiadal zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce

strana 4

Kronika Obce Richnava

2015

Richnava číslo 1/2013. Obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu obce
Richnava mesačne v roku 2015 v sume 1 699 € a zvýšenie platu o 5 % s
účinnosťou od 01.04.2015 v sume 85 €, t.j. spolu 1 784 € mesačne;
schválilo dohodu o uznaní dlhu a splácaní dlhu Oldřichovi Pokutovi
a Bohušovi

Klempárovi

podľa

predloženého

návrhu.

Obecné

zastupiteľstvo odvolalo Lukáša Vaščáka z funkcie veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce Richnava k 31.03.2015 a zvolilo Stanislava
Kuchára ml. za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Richnava
od 01.05. 2015.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. zasadnutí dňa 22.
júna 2015 zrušilo uznesenie č. 7/2015; zobralo na vedomie informáciu o
rozpočtových opatreniach v roku 2015 č. 3; informáciu o rozpočtových
opatreniach vykonaných starostom obce č. 3/2015/ROS, 4/2015/ROS a
5/2015/ROS; správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce
Richnava za rok 2014; správu nezávislého audítora z overenia účtovnej
závierky a hospodárenia obce za rok 2014; individuálnu výročnú správu
obce za rok 2014; Správu o plnení rozpočtu obce Richnava k 31.03.2015;
schválilo zmenu rozpočtu obce Richnava na rok 2015 č. 4; Záverečný
účet Obce Richnava za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce bez
výhrad; schválilo zostatok finančných operácií v sume 10 703,61 € na
tvorbu rezervného fondu; schválilo Dodatok č. 3/2015 k Zásadám
odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v
Richnave s účinnosťou od 01.07.2015 a uznieslo sa na Všeobecne
záväznom nariadení č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd, o dočasnom obmedzení
užívania pitnej vody.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí
konanom dňa 13. júla 2015 schválilo dotáciu na rok 2015 pre TJ Slovan
Richnava pre obyvateľov Obce Richnava v sume 5 500 € a schválilo
zámer spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Richnava na roky 2015 – 2021 výhľadom do roku 2025.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí
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konanom 27. augusta 2015 schválilo zmenu uznesenia č. 17/2015
(reprezentačné výdavky); zobralo na vedomie informáciu o rozpočtových
opatreniach v roku 2015 č. 4; informáciu o rozpočtových opatreniach
vykonaných starostom obce č. 6/ROS/2015–12/ROS/2015; Správu
nezávislého audítora o Konsolidovanej účtovnej závierke obce Richnava
za rok 2014; schválilo zmenu rozpočtu obce Richnava na rok 2015 č. 5;
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2015;
poskytnutie príspevku Centru voľného času PRIMA Krompachy vo
výške 5,50 €/ mesiac na jedno dieťa s trvalým pobytom na území obce
Richnava za obdobie september – december 2015; dotáciu na rok 2015
pre FC Richnava pre obyvateľov Obce Richnava v sume 1500 €; zobralo
na vedomie informáciu Rozvojovej komisie o prerokovaní žiadosti TJ
Slovan Richnava vo veci prerozdelenia dlhu a nedoplatkov za roky 20122014 a informáciu Rozvojovej komisie k žiadosti ŠZŠ Richnava o
poskytnutie

finančného

príspevku

na

dokončenie

realizácie

multifunkčného zariadenia v priestoroch ŠZŠ v Richnave a schválilo
Záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Richnava s účinnosťou od
01.09.2015.
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Richnave sa konalo
12. novembra 2015. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 71/2015
zo dňa 27.08.2015 v časti A/1 (dotácia pre FC Richnava); zobralo na
vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach v roku 2015 č. 5;
zobralo na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných
starostom obce č. 13/ROS/2015–18/ROS/2015; schválilo Správu o plnení
rozpočtu obce Richnava k 30.06.2015; schválilo plat starostu obce
Richnava podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. mesačne v roku 2015
v sume 1 699 € a zvýšenie platu o 10 % s účinnosťou od 01.11.2015, t. j.
spolu 1 869 € mesačne; súhlasilo so spôsobom organizovania menších
obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a
uzatvorením Dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej
Novej Vsi; zobralo na vedomie informáciu o stave práce na projekte
stavby „Kanalizácia v obci Richnava“ vypracovaného AQUING s.r.o.,
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Herlianska 51, Košice a schválilo zabezpečiť vypracovanie riešenia
odkanalizovania

obce

nezávislým

projektantom

a

projektovým

manažérom so zameraním na najvýhodnejšie technické riešenie pre obec
Richnava; schválilo spôsob predaja osobného motorového vozidla Škoda
Felícia typ EHH 613, rok výroby 1999 priamym predajom na základe
vyhlásenia verejnej ponuky; schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy v Richnave za školský rok 2014/2015; schválilo
dotáciu vo výške 1 200 € pre KST Bradlo Richnava.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 9. zasadnutí konanom 16.
decembra 2015 schválilo zmenu uznesenia č. 64/2015 z 27.08. 2015
(rozdelenie výdavkov na reprezentačné na rok 2015); zobralo na vedomie
informáciu o rozpočtových opatreniach v roku 2015 č. 6 a 7; zobralo na
vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom
obce č. 19/ROS/2015 – 23/ROS/2015; schválilo zmenu rozpočtu obce
Richnava na rok 2015 č. 6; schválilo Správu o plnení rozpočtu obce
Richnava k 30.09.2015; uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení č.
2/2015, ktorým sa mení VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Richnava; uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2015,
ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava; schválilo
návrh starostu obce na odpísanie týchto zmarených investícií z majetku
obce: 1. Projektová dokumentácia – Modernizácia Materskej školy v
Richnave vo výške 23 354,26 €, 2. Aktualizácia územného plánu obce –
Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Richnava v celkových
nákladoch 8 620,45 €, 3. Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v celkových nákladoch 10 274,75 €, zmarené
investície boli vyradené z majetku k 31.12.2015 a v účtovníctve
zaúčtovaný odpis nákladov v celkovej výške 42 249,46 €. Poslanci
schválili Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Richnava
na roky 2016–2022 s výhľadom do roku 2025; zobrali na vedomie
informáciu o pripravovaných projektoch v roku 2016 a stanovisko
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hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Richnava na roky 20162018;

schválili

rozpočet

obce

Richnava

vrátane

programov

a

podprogramov na rok 2016; zobrali na vedomie viacročný rozpočet obce
Richnava vrátane programov a podprogramov na roky 2017-2018;
schválili predaj prebytočného majetku – osobné motorové vozidlo Škoda
Felícia typ EHH 613 Ondrejovi Ondášovi, bytom Richnava 268 za cenu
510 €; zobrali na vedomie informáciu o zmenách Organizačného
poriadku Obecného úradu Richnava č. 9 -13.
Dňa 7. februára 2015 sa na Slovensku konalo referendum Referendum o
o rodine. Pred referendom sa na tému rodina viedli početné diskusie rodine
odbornej i laickej verejnosti, k témam sa vyjadrovali politické strany.
Iniciátorom referenda bola organizácia Aliancia za rodinu. Voliči sa
mohli vyjadriť k trom otázkam. Otázka č. 1: „Súhlasíte s tým, aby sa
manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku
medzi jedným mužom a jednou ženou?“, otázka č. 2: „Súhlasíte s tým,
aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“, otázka č. 3: „Súhlasíte
s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ V Richnave sa z 1385 oprávnených
voličov na referende zúčastnilo 200 voličov (14,44% účasť). Na otázku č.
1 odpovedalo áno 196 voličov (3 voliči odpovedali nie, 1 neplatný hlas),
na otázku č. 2 odpovedalo áno 194 voličov (5 voliči odpovedali nie, 1
neplatný hlas), na otázku č. 3 odpovedalo áno 193 voličov (5 voliči
odpovedali nie, 2 neplatné hlasy). Keďže na celom Slovensku sa na
referende zúčastnilo 21,41% voličov, referendum nebolo platné.
Príjmy obce v roku 2015 boli 753 520,51 €, výdavky obce za rok Príjmy a
2015 boli 563 856,51 €.

výdavky obce

Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2015 firma Ekover, s.r.o., Vývoz odpadu
Spišské Vlachy. Obec vyprodukovala 485,97 t zmesového komunálneho
odpadu, 11,28 t objemného odpadu, 12,09 t biologicky rozložiteľného
odpadu a 7,52 t zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií. Obec
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vyseparovala 5,85 t skla, 0,74 t papiera a lepenky, 1,73 t plastov, 0,11 t
kovových obalov, 0,19 t kompozitných obalov, 0,06 t vyradených
elektrických a elektronických zariadení a 0,09 t vyradených elektrických
a elektronických zariadení obsahujúce nebezpečné časti.
Rôzne verejnoprospešné práce v obci vykonávali uchádzači Verejnoprospešné
o zamestnanie vykonávajúci menšie obecné služby v obci Richnava. práce
Obec spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská
Nová

Ves,

pracovisko

Gelnica.

Uchádzači

poberali

príspevok

na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa
§52

zákona o službách zamestnanosti. V januári pracovalo 35

uchádzačov, od marca do novembra sa počet pohyboval od 46 do 50
uchádzačov, v decembri sa počet zvýšil na 196. Podľa §12 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi si občania v hmotnej núdzi dávku prilepšovali
odpracovaním určitého počtu hodín v obci. V mesiacoch január až marec
sa počet pohyboval od 127 do 130 uchádzačov, v mesiacoch apríl –
november sa počet pohyboval v rozmedzí 194 až 214 uchádzačov,
v decembri pracovalo 70 uchádzačov.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2015 bol nasledovný: Stav
v obci bolo prihlásených na trvalý pobyt 2 861 obyvateľov (1 428 mužov obyvateľov
a 1 433 žien). Narodilo sa 87 detí (38 chlapcov a 49 dievčat), umrelo 17
obyvateľov (6 mužov a 11 žien – Mária Cenká, Štefan Cenký, Justína
Dunková, Žofia Filová, Libuša Gabčová, Štefan Holub, Paulína
Holubová, Margita Matuščáková, Elena Medvecová, František Ondáš,
Mária Ondášová, Agnesa Podracká, Martin Pokuta, Miroslav Tulej, Peter
Tulej, Valéria Tulejová, Helena Vaščáková). Najstaršia obyvateľka v obci
Žofia Filová (narodená v máji 1919) umrela 3. júla 2015, po jej úmrtí
najstaršou obyvateľkou obce sa stala Elena Vaščáková (narodená
v auguste 1919), najstarším obyvateľom obce bol Ondrej Šrenkel
(narodený v roku 1926). Na trvalý pobyt sa prihlásilo 13 ľudí (8 mužov
a 5 žien) a odhlásilo 23 ľudí (9 mužov a 14 žien). V roku 2015 bolo 20
sobášov.
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Činnosť podnikov a podnikateľov
Maloobchodná podniková predajňa potravín Poľnohospodárskeho
družstva Branisko Široké sa 28. januára 2015 z prevádzkových dôvodov
zrušila. U ďalších prevádzok zmeny nenastali.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Stavebný

úrad

vydal

v roku

2015

povolenie

v

obci:

Východoslovenská distribučná, kolaudačné rozhodnutie „Richnava –
úprava NN siete a DP“ – výmena silnoprúdových a elektrických
rozvodov v celej obci. V obci Richnava boli ukončené aj pozemkové
úpravy, ktoré trvali od roku 2004.

Školstvo
V školskom roku 2014/2015 bolo v Materskej škole Richnava Materská
prijatých 37 detí (z toho 22 rómske deti) v dvoch triedach. Okrem škola
riaditeľky Bernadety Richnavskej v materskej škole vyučovali Bc. Richnava
Michaela Kováčová (rod. Dutková) a Bc. Katarína Kandrová. Kuchárkou
a vedúcou školskej jedálne bola Alžbeta Pioková, ekonómkou Ing. Marta
Legátová, školníkom bol Jozef Richnavský. Škola bola zapojená do
projektov Zdravá výživa, Bezpečná škôlka, Deň Zeme – Ahoj Zem,
Svetový deň mlieka. Pre deti boli pripravené mnohé kultúrnospoločenské a športové akcie (napr. divadelné predstavenie Martinko
Kinkaš v Spišskej Novej Vsi, Mikuláš, Vianočné tvorivé dielne,
Vianočná besiedka s rodičmi, Vianočný koncert detí zo Základnej
umeleckej školy Krompachy, karneval, Veľkonočné tvorivé dielne,
vzdelávací koncert za prítomnosti „uja Viktora Guľváša“, Deň matiek,
výchovný koncert Antona Budinského, Medzinárodný deň detí a iné.
Elokované pracovisko Základnej školy, Kluknava 43 v školskom Elokované
roku 2014/2015 navštevovalo 145 žiakov z rómskej komunity z pracovisko
Richnavy. Vyučovalo sa v 8 triedach nultého a prvého ročníka a v 2 základnej
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v dvojzmennej

prevádzke.

školy

Vyučujúcimi boli Mgr. Miroslava Pavlíková, Mgr. Jana Baluchová, Mgr.
Veronika Gumanová, Mgr. Lenka Kluknavská, Mgr. Viera Bednárová,
Mgr. Bibiana Kandráčová, Mgr. Denisa Kudrnová, Mgr. Viera Kleinová,
Mgr. Lenka Gengeľová, Mgr. Martina Adamkovičová, asistenti učiteľa
Bc. Lukáš Baluch a Katarína Regrútová.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2014/2015 Špeciálna
navštevovalo 116 žiakov. Pedagogickí zamestnanci boli Mgr. Janka základná škola
Sokolská - riaditeľka školy, Mgr. Lucia Frankovičová - zástupkyňa Richnava
riaditeľky školy, Ing. Mariana Brutovská, Mgr. Martina Petrušová, 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. Emerencia Lovásová, Mgr. Otília Jankovčinová, Mgr. Dominika
Kundrátová, Mgr. Miroslava Korenková, Mgr. Emil Muľ. Asistentom
učiteľa bol Ing. Karol Benedek, zdravotní asistenti učiteľa boli Radoslava
Hvizdošová a Mgr. Martina Vojačeková. Náboženskú výchovu vyučoval
Mgr. Pavol Ondrík. Ekonomický úsek tvorili účtovníčky Ružena
Papcunová, DiS a Lenka Ofčanská, mzdová účtovníčka Mária Ondášová,
prevádzkoví zamestnanci boli upratovačky Anna Čechová a Jana
Michlíková a údržbár, kurič Peter Andráši. Škola vyvíjala rôzne kultúrne
a športové aktivity. Žiaci sa zapájali do rôznych projektov a súťaží
(úspešní boli na súťažiach Šprincove Krompachy; Slovo o slove; X.
ročník krajského kola v prednese poézie a prózy „Gaňova Tarnava“, kde
Miroslav Mirga sa umiestnil na 3. mieste; Biblia očami detí a mládeže –
Daniel Lacko na celoslovenskom kole sa umiestnil na 2. mieste). Žiaci
pracovali v štrnástich záujmových krúžkoch. Dňa 19. februára 2015
zriaďovateľ školy Okresný úrad Košice - odbor školstva vykonal
personálne zmeny delegovaných členov rady školy. Mgr. Viktóriu
Rozsypalovú a Ing. Adrianu Némethovú nahradili PaedDr. Oľga
Pivarníková

a Dana

Hoffmannová.

Z rozpočtových

finančných

prostriedkov Okresného úradu v Košiciach, odboru školstva bolo
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poskytnutých 35 000 € na realizáciu vrchnej stavby ihriska, ktorá
pozostávala z dodávky a montáže multifunkčného umelého trávnika
s čiarovaním pre minifutbal, nohejbal a volejbal, mantinelového systému
so sieťami okolo celého ihriska, bránkami pre futbal, volejbalových
stĺpov, stožiarov na osvetlenie so svietidlom a elektroinštaláciou. Montáž
sa realizovala v mesiacoch september a október 2015.
Stredná odborná škola, Prakovce 282 v elokovanom pracovisku Elokované
Richnava 122 otvorila v školskom roku 2014/2015 dva študijné odbory 1. pracovisko
a 2. ročníka. Odbor strojárska výroba navštevovalo 38 žiakov a odbor strednej odbornej
praktická žena 23 žiakov. Vyučujúcimi boli Ján Podracký, Mgr. školy
Magdaléna Valková, Bc. Blanka Marcinková, Ing. Silvia Čurilová
a Slavomír Brutovský.

Kultúra
Dňa 21. januára 2015 si členovia obecného zastupiteľstva
a členovia KST Bradlo Richnava položením venca k pamätníku na
cintoríne pripomenuli 70. výročie oslobodenia obce.
Dňa 17. marca 2015 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici konalo Odovzdanie
spomienkové stretnutie pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, na pamätnej medaily
ktorom boli zástupcom vypálených obcí počas fašistických a nacistických
represálií na základe rozhodnutia Ministerstva obrany Slovenskej
republiky udelené Pamätné medaile k 70.

výročiu Slovenského

národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny. Za obec
Richnavu vojenskú medailu prevzal poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Peter Cenký spolu s ďalšími piatimi obyvateľmi obce.
Dňa 6. júna 2015 Obec Richnava pripravila na ihrisku a obecnej Detský deň
knižnici Detský deň. Pre deti bolo pripravených mnoho aktivít, každé
dieťa dostalo balík cukroviniek. S kultúrnym programom vystúpili žiaci
zo Základnej školy, Kluknava 43.
Po štátnej ceste II. triedy Margecany – Krompachy, ktorá vedie
katastrom Richnavy alebo ceste III. triedy Richnava – Široké sa občas
konajú rôzne cyklistické, bežecké alebo motoristické podujatia. Za
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zmienku spomeniem účastníkov 10. ročníka Šarišského okruhu
veteránov, ktorí obcou prechádzali na svojich historických motocykloch
a automobiloch 12. júna 2015.
V Hostinci na rázcestí sa konali rôzne súkromné kultúrne akcie.
V priestoroch spomínaného hostinca sa 23. októbra 2015 konala Mesiac úcty
akcia Mesiac úcty k starším, kde boli pozvaní občania Richnavy nad 65 k starším
rokov. S kultúrnym programom vystúpili deti z Materskej školy Richnava
a žiaci Základnej umeleckej školy Krompachy, ktorí pochádzajú
z Richnavy. K občanom sa prihovoril starosta obce Ivan Dunka.
V knižnom fonde obecnej knižnice v roku 2015 sa nachádzalo Obecná knižnica
1978 kníh a zviazaných periodík (z toho 527 odbornej literatúry pre
dospelých, 661 krásnej literatúry pre dospelých, 99 odbornej literatúry
pre deti a 691 krásnej literatúry pre deti). Knižnicu navštevovalo 42
čitateľov, vypožičalo sa 55 výpožičiek.

Cirkevný život
Na základe volieb do Hospodárskej rady a Pastoračnej rady Hospodárska
farnosti Kluknava, ktoré sa uskutočnili 7. decembra 2014 sa dňa 25. a Pastoračná rada
marca 2015 uskutočnilo stretnutie, na ktorom okrem iného sa konal aj
sľub členov spomínaných rád. Do Hospodárskej rady boli zvolení
Ľudmila Salugová, Stanislav Kuchár, Ing. Peter Cenký a do Pastoračnej
rady Mária Čarnoká, Mária Čechová a MUDr. Viera Šimková.
Dňa 13. júna 2015 prijal kňazskú vysviacku Mgr. Pavol Gajdošík
a od tohto dňa začal pôsobiť v kluknavskej farnosti ako nový kaplán.
Narodil sa v roku 1978 v Trstenej. Kaplán Mgr. Valentín Kokoruďa bol
preložený do Tvarožnej. Prvé sväté prijímanie pre kluknavskú farnosť sa
konalo v richnavskom kostole 10. mája 2015. Sviatosť prijalo 17 detí,
z toho 6 z Richnavy. Odpustová slávnosť sv. Márie Magdalény sa konala
v nedeľu 19. júla 2015 o 10.30 hod., ktorú celebroval richnavský rodák
Mgr. Vladimír Ondáš, farár v Čachticiach. V Hostinci na rázcestí sa pri
tejto príležitosti konal slávnostný obed. Svätá omša v kostolíku sv. Márie
Magdalény sa konala aj 22. júla 2015, ktorú celebroval kluknavský rodák
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Mgr. Roland Ferenc. V nedeľu 27. septembra 2015 sa v kostole konala
odpustová slávnosť sv. Michala. Vianočná polnočná svätá omša sa
neslúžila, z čoho boli mnohí veriaci rozčarovaní a smutní. O 22.30 hod.
sa preto niekoľko veriacich stretlo pred kostolom, kde sa pomodlili a
zaspievali vianočné koledy.
Od marca 2015 fungoval dievčenský spevokol, ktorý hral Dievčenský
a spieval pri svätých omšiach, odpustoch vo farnosti i sobášoch. Vedúcou spevokol
bola Lenka Kendrová, členmi Viktória Kuchárová (gitara), Lenka
Kendrová ml. (spev sólo, husle), Simona Čechová (husle), Daniela
Čechová, Slavomíra Horváthová, Terézia Ondášová (keybord), Juliana
Richnavská (spev sólo), Patrícia Čarnoká, Adriána Kendrová.
Farská štatistika prijatých sviatostí a pohrebov hovorí, že v roku Farská štatistika
2015 sa v Richnave uskutočnilo 23 krstov – 15 chlapcov a 8 dievčat (z
toho 19 rómskych detí), 11 sobášov (z toho 9 rómskych) a 18 pohrebov –
8 mužov a 10 žien (z toho 9 Rómov).

Spolky a organizácie
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Richnave mal ku koncu roka DHZ Richnava
2015 38 členov. Výbor DHZ pracoval v zložení: Bc. Stanislav Kuchár
(veliteľ), Ľudmila Salugová (tajomník), Michal Hojstrič (preventivár),
Ábel Filo (strojník), členovia výboru boli Ľubomír Horváth, Miroslav
Čuba a Michal Kurilla. Niektorí členovia Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) v Richnave boli príslušníkmi Dobrovoľného hasičského
zboru obce (DHZO) – zásahovej jednotky. Počas roka výbor DHZ sa
stretol 3 krát, členské schôdze sa uskutočnili 2 krát. Členovia DHZ sa
zúčastnili obvodového kola súťaže DHZ okresu Spišská Nová Ves a
Gelnica, ktoré sa uskutočnilo 31. mája 2015 v Smolníku, kde obsadili 3.
miesto v kategórii muži. Školenie základnej prípravy členov hasičskej
jednotky sa v roku 2015 uskutočnilo od 6. do 14. júna 2015
v Matejovciach nad Hornádom, ktorého sa zúčastnili členovia Ľuboš
Hojstrič, Bc. Stanislav Kuchár, Mgr. Peter Ondáš, Dávid Kuchár, Martin
Dolnačko a od 12. do 20. septembra 2015 v Prakovciach členovia Mário
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Andráši, Ladislav Mačuga a Ján Kurilla. V novembri 2015 sa zúčastnil
člen Ivan Čech školenia „Protipovodňovej ochrany pre DHZO“.
V priebehu roka 2015 bola vykonaná preventívna kontrola vykurovacích
telies, komínov, priestorov kotolní v 50 objektoch. Pri údržbe hasičskej
zbrojnice a vodných zdrojov členovia odpracovali 100 hodín, pri údržbe
výstroja a výzbroje odpracovali 30 hodín. V roku 2015 boli vykonané dva
zásahy pri požiaroch, kde sa jednalo o nebytové priestory. DHZ bol
v roku 2015 zaradený do kategórie C v celoplošnom rozmiestnenia síl
hasičských jednotiek v SR. Bolo vydané funkčné obsadenie a materiálnotechnické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov podľa jednotlivých
kategórií. V novembri 2015 si členovia spolu so starostom obce prevzali
protipovodňový

vozík,

ktorý

bol

poskytnutý

v rámci

projektu

„Protipovodňová ochrana pre DHZO“. V priebehu roka 2015 boli štyria
členovia darovať krv.
Členovia Klubu slovenských turistov (KST) Bradlo Richnava KST Bradlo
v roku 2015 usporiadali vlastné turistické podujatia a zúčastňovali sa aj Richnava
na rôznych turistických akciách. Výbor pracoval v nezmenenom zložení.
Klub mal k 31. decembru 2015 74 členov platiacich členské príspevky.
V sobotu 17. januára 2015 sa konala najväčšia turistická akcia klubu - 39.
ročník zimného výstupu na Sľubicu. Prezentácia sa konala v priestoroch
Hostinca na rázcestí, kde sa zaprezentovalo 270 turistov. V cieli túry
zúčastnení turisti dostali kovové výstupové odznaky, účastnícke listy,
občerstvenie a čaj a mohli si posedieť či zatancovať pri ľudovej hudbe
spojenej s autogramiádou farmárov z televíznej reality šou Farma 5.
Keďže v roku 2015 sa slovenský zimný zraz KST neuskutočnil, KST
Bradlo Richnava si v dňoch 30. januára až 2. februára 2015 usporiadal
vlastný zimný zraz v kúpeľnom meste Vyšné Ružbachy. Výročná členská
schôdza sa konala 7. marca 2015. Dňa 18. apríla 2015 klub usporiadal
výstup na Kloptaň. Dňa 17. mája 2015 klub usporiadal už tradičnú akciu
100 jarných kilometrov (trasa Richnava – Jaseňovec - Kaľava – Vojkovce
– Slatvina - Svibík – Gavart – Richnava) – akcia spojená s varením
gulášu, turisti boli odmenení odznakom. Dňa 30. mája 2015 sa konalo 52.
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stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Poľane. Klub zabezpečil
na túto akciu autobusovú prepravu. Na akcii sa zúčastnilo 44 turistov.
V dňoch 9.–12. júla 2015 sa vo Veľkom Mederi konal 62. celoslovenský
zraz turistov KST. Z richnavského klubu sa ho zúčastnilo 32 členov a po
roku bol klub opäť vyhodnotený ako najpočetnejšia skupina z celej
republiky. Dňa 23. augusta 2015 priaznivci horskej cyklistiky s členmi
KST Bradlo Richnava usporiadali preteky v zjazde horských bicyklov
Richnavský downhill cup, ktorý sa konal na Gavarte. Dňa 29. augusta
2015 klub usporiadal vysokohorskú túru po trase Štrbské Pleso –
Popradské pleso – Nad Žabím potokom – Hincovo pleso – Vyšné
Kôprovské sedlo – Kôprovský štít a späť. Dňa 15. septembra 2015 klub
usporiadal opäť výlet do Vysokých Tatier po trase: Štrbské Pleso Vodopád Skok - Mlynická dolina - Bystrá lávka - Furkotská dolina –
Štrbské Pleso. KST Bradlo Richnava uskutočnil pre obyvateľov obce
Richnava zájazd na divadelné predstavenie Jana z Arku v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove, ktoré sa konalo v piatok 26. novembra 2015. Na
akcii sa zúčastnilo 45 občanov. Dňa 27. decembra 2015 klub usporiadal
tiež svoju tradičnú akciu Vianočný pochod na Plejsy po trase Krompachy
– Bačov vrch – Plejsy – Žakarovce. Z okresných akcií sa členovia
zúčastnili na Novoročnom výstupe na Volovec (KST Rožňava – 3. január
2015), Výstupe na Roháčku (KST Kluknava – 6. jún 2015), Štefanskom
výstupe na Sľubicu (KST Vojkovce – 26. december 2015), Výstupe na
Matku Božiu (30. december 2015), Silvestrovskom výstupe na Bielu
skalu (KST Krompachy – 31. december 2015) a Silvestrovskom výstupe
na Roháčku (KST Margecany – 31. december 2015). Ôsmi členovia
klubu sa v dňoch 7.-11. mája 2015 zúčastnili v spolupráci s Odborovým
zväzom

železničiarov

turisticko-poznávacieho

zájazdu

v oblasti

severných Čiech. Klub reprezentoval aj rodák z Richnavy Jozef Šuster,
bývajúci v Českých Budějoviciach, ktorý sa zúčastňoval na rôznych
turistických podujatiach v Českej republike. Absolvoval aj cyklotúru
z Českých Budějovíc cez Rakúsko a Bratislavu až do Richnavy. V dňoch
18.–20. septembra 2015 traja členovia klubu absolvovali prvú etapu
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Cesty hrdinov SNP z Dukly do Bardejova v dĺžke 73,5 km. Klubová
vlajka viala aj v Spojených arabských emirátoch a Kórejskej republike,
ktoré navštívili dvaja členovia klubu (Ábel Filo a Jozef Šuster). Člen
klubu Milan Horváth sa pod hlavičkou klubu zúčastnil bežeckých
podujatí (napr. košický polmaratón). V roku 2015 sa členovia klubu
venovali aj brigádnickej činnosti. Dňa 14. marca a 20. marca to boli
brigády pri kostole sv. Michala Archanjela – rezanie suchých stromov,
hrabanie, strihanie živých plotov. Dňa 12. apríla, 14. júna a 25. októbra
2015 prispeli svojou prácou pri výstavbe turistického prístrešku v sedle
Predky pod vrcholom Sľubica. Členovia klubu boli v roku 2015 aktívni aj
v kultúrnej činnosti. Dňa 24. januára 2015 členky KST klubu usporiadali
turistický ples, ktorý sa konal v priestoroch Hostinca na rázcestí. Dňa 27.
januára 2015 sa členovia klubu zúčastnili na divadelnom predstavení
Divadla Jonáša Záborského v Prešove Ženba a 27. marca 2015 na
divadelnom predstavení Kabaret.
Základná organizácia chovateľov poštových holubov Richnava ZO CHPH
(ZO CHPH) mala v roku 2015 26 členov, z toho 4 z Richnavy. Výbor Richnava
pracoval v rovnakom zložení ako v roku 2014. Zúčastnili sa 17 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 umiestnenie dosiahol Peter Kurilla v pretekoch Gotha (12. júl
2015), kde obsadil 1. miesto. V konečných výsledkoch Oblastného
združenia chovateľov poštových holubov (OZ CHPH) Spišská Nová Ves
– staré holuby obsadili Richnavčania František Čech 33. miesto a Peter
Šuster 36. miesto z celkového počtu 105 bodovaných súťažiacich
chovateľov. V pretekoch mladých holubov najlepší výsledok členovia
richnavskej organizácie dosiahli v pretekoch Valašské Meziříčí (19.
september 2015), kde obsadili prvé tri miesta - Peter Kurilla, Vincent
Bača a Slavomír Janoško. V konečných výsledkoch OZ CHPH Spišská
Nová Ves – mladé holuby zvíťazil člen richnavskej organizácie Lukáš
Čurilla, Richnavčania František Čech obsadil 18. miesto, Peter Šuster 54.
miesto, Jakub Chibeľ 69. miesto z celkového počtu 77 bodovaných

strana 17

Kronika Obce Richnava

2015

súťažiacich chovateľov. Chovatelia holubov sa zúčastnili aj na Oblastnej
výstave poštových holubov, ktorá sa konala 5. decembra 2015 v Jamníku.

Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota (TJ) Slovan Richnava začala jarnú sezónu TJ Slovan
VI. ligy 2014/2015 Spišského oblastného futbalového zväzu 5. apríla Richnava
2015 zápasom na domácom trávniku výhrou 3:2 s MFK Gelnica.
Prestížny zápas sa hral v susednej Kluknave 26. apríla 2015, ktorý
Kluknava vyhrala 3:1. Posledný zápas sezóny sa odohral na domácom
trávniku žiaľ prehrou 2:5 s FK Slovan Veľký Folkmar B. TJ Slovan
Richnava skončila žiaľ na poslednom 14. mieste s 6 výhrami, 3 remízami
a 17 prehrami (skóre 24:78). Klub sa do novej sezóny neprihlásil a diváci
na spomínanom zápase ani netušili, že to bol pravdepodobne posledný
zápas v dlhoročnej existencii TJ Slovan Richnava. Richnavčania tak prišli
o šport, ktorý si tak dlhé roky rozvíjali, zažívali slávu i úpadky. Je len
otázne, či v budúcnosti klub obnoví svoju činnosť. Na konci éry
richnavského futbalu stáli Vladimír Kurta (predseda), Stanislav Bandžuch
(tréner), Jozef Čech, Milan Brutovský, Ján Čižmarik, Ľubomír Horváth,
Pavol Ondria. Poslednú sezónu odohrali Rastislav Vaščák, Peter Labanc,
Michal Kurilla, Lukáš Dolnačko, Ján Papcún, Stanislav Ondáš, Marek
Biroš, Martin Dolnačko, Stanislav Bandžuch, Mário Kakalejčík, Radovan
Vaščák, Marek Horváth, Peter Dunka, Miroslav Tulej, Peter Roman,
Martin Kormoš, Kristián Šariška, Marek Šefčík, Igor Čurilla, Milan
Fabini, Peter Kovalčík, Martin Kollárik, Dárius Dzimko, Tomáš Molčan,
Jaroslav Fábry, León Tulej, Silvester Gabčo.
Jarnú sezónu 2014/2015 VII. ligy FC Richnava začal 5. apríla FC Richnava
2015 remízou 1:1 v Rudňanoch a ukončilo prehrou 0:8 na domácom
trávniku s TJ Spartak Bystrany. Klub tak z celkového počtu 10 družstiev
skončil so 4 výhrami, 3 remízami a 20 prehrami na 9. mieste s 15 bodmi
(skóre 42:147). FC Richnava sa prihlásil aj do novej sezóny 2015/2016
VII. ligy spolu s ďalšími deviatimi družstvami. Klub odohral len prvé
štyri zápasy (skóre 2:16) a zo súťaže sa odhlásil.
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Dňa 23. augusta 2015 sa na Gavarte konali lokálne preteky v Cyklistika
zjazdovej cyklistike - Richnavský DH cup III. Na suchej a prašnej trati
súťažili v dvoch meraných jazdách jazdci z bližšieho i širšieho okolia.
V kategórii Žiaci vyhral Matej Uhrin, v kategórii Hard Tail Anton
Girašek

a v kategórii

Full

Pavol

Kičin.

Pretek

opäť

pripravili

dobrovoľníci na čele s Dávidom Brutovským. Richnavčan Kristián
Kuchár sa zúčastnil dvoch kôl Slovenského pohára v downhile v Hnilčíku
a Malej Lučivnej (pretekal za MŠK Krompachy). V Malej Lučivnej
v kategórii Hard Tail získal 2. miesto. Výborne rozbehnutú sezónu
ukončil nepríjemný pád na tréningu.

Mimoriadne udalosti
Začiatkom augusta 2015 vyrušilo a zaskočilo nielen obyvateľov Prelety
obce, ale aj Spiša a Liptova obrovské „tajomné“ lietadlo, ktoré vojenského
prelietavalo veľmi nízko nad zemou a malo otvorené zadné dvere do lietadla
nákladného priestoru. Odborník na bezpečnosť hovoril, že ide o
pravidelný let amerických ozbrojených síl. Dňa 11. augusta 2015 už
ministerstvo svoju odpoveď rozšírilo. "Prelet lietadla nad územím SR bol
súčasťou vopred plánovanej a dlhodobo riadne koordinovanej výcvikovej
aktivity spojeneckých vzdušných síl. Nejde teda o náš výcvik," uviedol
vo svojom stanovisku Komunikačný odbor Ministerstva obrany SR. Išlo
o obrovský štvormotorový stroj Hercules C-130.
Vo večerných hodinách 1. septembra 2015 požiadali záchranári Nepokoje v osade
policajtov, aby im asistovali pri zásahu v rómskej osade v Richnave.
Došlo tam totiž k nezhodám a následnej bitke medzi približne 250 až 300
miestnymi obyvateľmi. Po príchode miestni fyzicky zaútočili na
službukonajúcich policajtov. Jedného z nich doposiaľ nezistený páchateľ
udrel niekoľkokrát päsťami do hrudníka, druhého príslušníka zasiahla
plastová fľaša naplnená tekutinou do hlavy. V záujme ochrany života
a zdravia, ako aj na upokojenie blížiaceho sa rozvášneného davu
miestnych obyvateľov, policajti použili v zmysle zákona hrozbu zbraňou
a následne dva varovné výstrely do vzduchu. Záchranári ošetrili na mieste
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dve zranené osoby a následne ich previezli do nemocnice. Obaja utrpeli
povrchové zranenia, ktoré si nevyžadovali práceneschopnosť. Policajti
predviedli dve osoby z dôvodu podania vysvetlenia. Policajné oddelenie
udalosť dokumentoval ako podozrenie z trestného činu výtržníctva.
V súvislosti s fyzickým útokom na policajtov začal vyšetrovateľ odboru
kriminálnej polície v Spišskej Novej Vsi trestné stíhanie pre prečin útoku
na verejného činiteľa. Policajti zadržali podozrivého, hlavného aktéra
roztržky.

Počasie
Rok 2015 bol druhý najteplejší v histórii meteorologických meraní
v Európe. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav
(SHMÚ) s odvolaním sa na Svetovú meteorologickú organizáciu
(WMO).
Január nebol ničím výnimočným, teploty boli na toto obdobie skôr
vyššie. Výnimkou bola noc zo 6. na 7. január, keď teplota v noci sa
blížila k -20 °C. V piatok 30. januára husté sneženie spôsobilo kalamitu
a dopravný kolaps v mnohých častiach Slovenska. Prvé dve februárové
dekády sa vyznačovali nočnými teplotami najviac s -10 °C, cez deň
teplota vystupovala tesne nad nulu. Na koniec februára sa oteplilo, denné
aj nočné teploty boli plusové. Marec sa vyznačoval slabými nočnými
mrazmi, ale cez deň dosahovala teplota aj 15 °C. Začiatok apríla, kedy
sme slávili Veľkonočné sviatky bol chladný. V noci boli mrazy do -6 °C.
Nočné teploty do konca apríla boli tesne nad nulou s občasnými mrazmi,
denné teploty dosahovali aj 20 °C. Máj nebol ničím výnimočným, denné
teploty siahali aj nad 20 °C, ochladilo sa v poslednú dekádu, vyskytli sa
aj prvé búrky. Prvá polovica júna bola veľmi teplá, denné teploty
dosahovali prevažne nad 25 °C, v druhej polovici mesiaca teploty klesli.
Júl mal typické letné počasie, s vysokými dennými teplotami, ale aj
dažďami a búrkami. Dňa 7. júla bol dosiahnutý nový rekord
celoslovenskej hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu pre tento
deň. V sobotu 25. júla poobede sa okolím prehnala veľká búrka, na ktorú

strana 20

Kronika Obce Richnava

2015

nezabudnú pútnici, ktorí boli na sv. omši pri kostolíku sv. Anny blízko
Kluknavy. Blesk zranil niekoľko ľudí a jedna žena prišla o život. August
bol veľmi horúci, niektoré denné teploty na konci mesiaca vystupovali aj
nad 35 °C. Po horúčavách sa začiatkom septembra výrazne ochladilo, ale
v polovici mesiaca sa opäť výrazne oteplilo. Októbrové nočné teploty boli
nízke, tesne nad nulou, denné teploty boli rôzne, 12. októbra dokonca
snežilo. November začal mínusovými nočnými teplotami, ale prvé dve
dekády boli na tento mesiac nezvyčajne teplé, na Katarínu bolo ráno
mrazivé (-7 °C). V decembri sa zima výraznejšie neprejavila, Vianoce
boli bez snehovej pokrývky, ochladilo sa pred Silvestrom.
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