Kronika obce Richnava

Rok 2007

Kronikár: Ing. Peter Cenký

Rok 2007 bol pre každého občana iný, pre niekoho dobrý, výnimočný, pre iného
možno smutný. Uplynulý rok 2007 bol dobrý pre 40 % Slovákov, za ani dobrý, ani zlý ho
označilo 41 % a 19 % občanov považuje rok 2007 za zlý. Vyplýva to z prieskumu, ktorý
uskutočnil Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade Slovenskej republiky.
Pre Slovensko bol výnimočný tým, že dňa 21. decembra 2007 sme sa dostali do očakávaného
Šengenského priestoru. Zrušili sa colnice, hraničné kontroly, v rámci Európskej únie sa
môžeme voľne pohybovať. Rok 2007 bol najbezpečnejší v histórii letectva s najmenším
počtom leteckých nešťastí za posledných 44 rokov. Do histórie Slovenska sa smutne zapíše
dátum 2. február 2007, keď v rodinnom dome Emila Ringoša v Krompachoch,
pochádzajúceho z našej obce, došlo k výbuchu plynu a tak prišiel nielen o svoj dom a celý
majetok, ale stratil svoju manželku a 5 ročnú dcéru. Jedna z najzávažnejších priemyselných
havárií v dejinách Slovenska sa stala v piatok 2. marca 2007 okolo 16.30 hod. v Novákoch,
kde vybuchol delaboračný sklad, pri ktorom zahynulo 8 ľudí.

Samospráva obce
Pri zamestnancoch obce platil stav z roku 2006.
Dňa 8. januára 2007 zvolení poslanci obecného zastupiteľstva, starostka obce
a zamestnanci obce absolvovali Špecializované konzultačné stretnutie s Doc. JUDr. Jozefom
Sotolářom, PhD.
Dňa 17. januára 2007 sa uskutočnilo Pracovné stretnutie poslancov obecného
zastupiteľstva, na ktorom starostka obce Mgr. Anna Harmanová oboznámila poslancov
s platnými uzneseniami obce, všeobecne záväznými nariadeniami obce, územným plánom
obce, rozpočtom obce na roky 2007, 2008, 2009, majetkom obce a otvorenými zmluvami
obce. Riaditeľ agentúry pre podporu regionálneho rozvoja Košice RNDr. Gejza Legen
konzultoval s poslancami OZ na tému Program rozvoja obce, Plán hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce, možnosti financovania projektov z fondov EÚ v rokoch 20072013.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 1. zasadnutí dňa 5. marca 2007 zobralo
na vedomie opakovaný podnet obyvateľov časti Za Rory na zmenu katastrálnych hraníc a
požiadalo Obec Kluknavu, aby podala kvalifikovanú žiadosť, zriadilo Komisiu správy
majetku Obce Richnava (Daniel Saluga, Pavol Kurilla a Ing. Ingrid Javorská), poverilo pána
poslanca Ing. Petra Cenkého, aby predložil materiály o Richnave na posúdenie pánovi Doc.
PhDr. Ivanovi Chalupeckému a požiadal ho o predloženie ponuky na spracovanie publikácie o
Richnave, zrušilo uznesenie číslo 59/13/9 - Poskytnutie lacného a bezpečného pripojenia na

Internet, na základe odvolania vlastníkov pozemkov zrušilo uznesenie číslo 18/2006 o
archeologickom dozore na čistenie Richnavského hradu, schválilo na vykonanie overenia
účtovnej závierky na rok 2006 audítora Ing. Angelu Vysopalovú, PhD., odvolalo a schválilo
nových zástupcov Obecného zastupiteľstva v Richnave delegovaných do Rady školy pri
Špeciálnej základnej škole v Richnave (Arpád Kotulák) a do Rady školského zariadenia pri
Materskej škole v Richnave (František Ondáš), v súlade s ustanovením § 17 zákona číslo
503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja schválilo na spracovanie Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Richnava PREMIER CONSULTING spol.
s r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, schválilo doplnenie členov a náplň činnosti
komisií pri OZ v Richnave (Rozvojová komisia – Mgr. Ľubomír Ondáš, Ing. Lýdia Ondášová,
Komisia pre bývanie a infraštruktúru – Ing. Arch. Martin Vaščák a Komisia pre integráciu
rómskej rodiny – Ján Vaščák), schválilo plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2007,
schválilo návrh rozvojovej komisie na poskytnutie dotácie pre Klub slovenských turistov
Bradlo Richnava na akciu 41. Slovenský zimný zraz turistov Martin vo výške 6 715 Sk.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 2. zasadnutí dňa 19. apríla 2007 zobralo
na vedomie Správu audítora k ročnej účtovnej závierke Obce Richnava za účtovný rok 2006,
Záverečný účet obce Richnava za rok 2006 (príjmy obce v roku 2006: 11 714 761,98 Sk,
výdavky obce v roku 2006: 11 593 580,68 Sk), schválilo rozdelenie prebytku hospodárenia za
rok 2006 vo výške 216.877,36 Sk do rezervného fondu a schválilo Záverečný účet obce
Richnava za rok 2006, schválilo zápis do Kroniky obce - rok 2006, zobralo na vedomie
informáciu o vydržaní pozemkov na ihrisku, schválilo kúpu pozemkov pod ihriskom a
schválilo Zmenu rozpočtu na rok 2007.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 3. zasadnutí dňa 28. mája 2007 odvolalo
a schválilo veliteľa, strojníka a hasičov obecného hasičského zboru (Ľubomír Kendra veliteľ, Lukáš Hojstrič – strojník, Lukáš Dolačko – hasič, Ábel Filo - hasič, Luboš Hojstrič –
hasič, Stanislav Kuchár – hasič, Miroslav Ščurka – hasič, Lukáš Vaščák – hasič), schválilo
Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 31.3.2007, schválilo zaradenie Priemetu
rozvojového zámeru Farnosti Kluknava do Štruktúry projektov koncepcie rozvoja Obce
Richnava, schválilo poskytnutie dotácie pre Farnosť Kluknava vo výške 30 000 Sk, schválilo
poskytnutie dotácie pre Základnú organizáciu Zväzu chovateľov poštových holubov vo výške
19 320 Sk, zobralo na vedomie informáciu o posunutí investičnej akcie odvodnenie cintorína
na neskoršie, schválilo kultúrne a športové podujatia pri príležitosti MDD a schválilo kultúrne
podujatie pri príležitosti odpustovej slávnosti Svätej Márie Magdalény.

Dňa 4. mája 2007 sa v obci konalo očkovanie psov proti besnote. Bolo zaočkovaných
55 psov.
Dňa 23. mája 2007 o 16.30 hod. v reštaurácii Bašta spracovateľ Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Richnava firma PREMIER CONSULTING
uskutočnila pre obyvateľov obce prezentáciu spomínaného programu a informovala
o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
určených pre Slovensko v programovom období 2007 až 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 4. zasadnutí dňa 20. júna 2007 zrušilo
uznesenie číslo 28/18/4/2005 z 19.4.2005 o Krízovom štábe Obec Richnava a zriadilo
Krízový štáb Obec Richnava, poverilo starostu obce pripraviť a podať v mene obce Richnava
ako zriaďovateľa žiadosť o zaradenie Materskej školy v Richnave do siete škôl na
Ministerstvo školstva SR a pripraviť podklady na založenie rozpočtovej/príspevkovej
organizácie, schválilo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Richnava s
pripomienkami predsedu Rozvojovej komisie pána Daniela Salugu a predsedu Komisie pre
bývanie a infraštruktúru Ing. Petra Cenkého.
Dňa 2. júla 2007 sa v reštaurácii Bašta konala Prezentácia zámeru výroby medi
v podniku Kovohuty, a.s. Krompachy.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 5. zasadnutí dňa 6. júla 2007 vyhovelo
protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu o chove, vodení a držaní psov na
území Obce Richnava a rozhodlo toto nariadenie zmeniť, vyhovelo protestu prokurátora proti
Všeobecne záväznému nariadeniu o používaní miestnych komunikácií na území Obce
Richnava a rozhodlo toto nariadenie zrušiť.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí dňa 4. septembra 2007
schválilo Priemet rozvojového zámeru TJ Slovan Richnava na rozvoj futbalu v obci
prevádzaného registrovanými športovcami – obyvateľmi obce Richnava, schválilo
poskytnutie dotácie TJ Slovan Richnava na súťažný futbal registrovaných hráčov –
obyvateľov Obce Richnava v sume 160 000 Sk, schválilo Zmluvu o nájme nehnuteľnosti –
Budova TJ, odporučilo starostke obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na
pozemok parcelné číslo 548/3 v katastri Obce Richnava, odporučilo starostke obce zabezpečiť
technickú dokumentáciu na rekonštrukciu, výmenu okien, zateplenie a modernizáciu budovy
materskej školy, schválilo Správu o čerpaní rozpočtu Obce Richnava k 30.6.2007, schválilo
Zmenu rozpočtu II. na rok 2007, sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení o zrušení VZN
o používaní miestnych komunikácií na území Obce Richnava, sa uznieslo na všeobecne
záväznom nariadení o zmene VZN o chove, vodení a držaní psov na území Obce Richnava.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí dňa 5. novembra 2007
schválilo Správu o čerpaní finančných prostriedkov k 30.9.2007, schválilo predaj pozemku
vedeného Správou katastra v Gelnici na LV číslo 1 v katastrálnom území Richnava ako
parcela C číslo 548/3 o výmere 249 m2, druh pozemku záhrada pre kupujúcich Rastislava
Černookého a manželku Martinu Černookú, obidvaja bytom Kluknava číslo 558, schválilo
Dodatok číslo 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Richnava, vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra obce Richnava na 15.12.2007 o 15,00 v malej zasadačke obecného úradu, schválilo
názov monografie o Richnave „Dejiny Richnavy“, štruktúru monografie, počet strán
monografie (do 300 strán rukopisu), odporučilo starostke obce zaslať žiadosť na Ministerstvo
kultúry SR o poskytnutie finančných prostriedkov na vydanie monografie.
Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie v roku 2007 sa vykonávala v obci na
základe Doplnkov číslo 6, 7, 8 k Dohode číslo 154 uzatvorenej s Úradom práce v Spišskej
Novej Vsi 9. októbra 2004. V roku 2007 bola aktivácia dvakrát prerušená. Uchádzači
o zamestnanie zaradení na aktiváciu pracovali v rámci aktivácie 10 hodín týždenne. Pod
vedením organizátorov vykonávali práce na zlepšenie čistoty a životného prostredia
v intraviláne a extraviláne obce.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí dňa 28. novembra 2007
schválilo zmenu organizovania menších obecných služieb obce tak, aby tieto menšie obecné
služby boli zabezpečené efektívne štandardnými spôsobmi podľa zákonníka práce,
obchodného zákonníka a občianskeho zákonníka a odporučilo starostke obce neuzatvoriť
Doplnok číslo 9 k dohode a odstúpiť od Dohody číslo 154/§52/2004 o poskytovaní príspevku
na aktivačnú činnosť uzavretú s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej
Vsi; schválilo vypracovanie štúdie širokopásmového internetu a bezpečnostného kamerového
systému pre Obec Richnava. Dôvodom neuzatvoriť Doplnok číslo 9 bolo, že Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi nezabezpečil uchádzačom o zamestnanie riadne
fungujúce poradenstvo pri vypracovaní individuálnych akčných plánov a nesplnil podmienky
dohodnuté v dohode o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť a neposkytol obci
dohodnutú výšku príspevku. K tomuto dátumu bolo nepreplatených obci 1 693 558,30 Sk.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 8. zasadnutí dňa 15. decembra 2007
zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Janu Kuklovú, schválilo plat hlavného kontrolóra
a vyslovilo súhlas s vykonávaním podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra, schválilo
zmenu rozpočtu III. na rok 2007, schválilo nedať čestné prehlásenie pre SEZO SPIŠ na
projekt integrovaného systému nakladania s odpadmi (ISNO), schválilo rozpočet Obce
Richnava na roky 2008, 2009, 2010, schválilo poskytnutie dotácie TJ Slovan Richnava na

súťažný futbal registrovaných hráčov - obyvateľov Obce Richnava, schválilo poskytnutie
dotácie KST Bradlo Richnava na rozvoj turistiky v Obci Richnava v roku 2008, schválilo
odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva, uznieslo sa na všeobecne záväznom nariadení
číslo 3/2007 o miestnych daniach na území Obce Richnava, uznieslo sa na všeobecne
záväznom nariadení číslo 4/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Richnava.
V roku 2007 vyšli tri čísla Richnavských novín a to: 30. marca, 30. októbra a 21.
decembra 2007.
Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2007 firma Brantner Krompachy s r.o. Obec
vyprodukovala 316,08 t zmesového komunálneho odpadu, 11,82 t objemného odpadu, 3,28 t
drobného stavebného odpadu a 19 t biologicky rozložiteľného odpadu. Obec vyseparovala
8,797 t skla, 1,533 t papiera, 2,233 t plastov, 0,064 t batérií a akumulátorov, 0,1235 t
vyradených elektrospotrebičov, 0,012 t kovových odpadov a 0,014 t kompozitných obalov.
Obec odpredala 0,837 t kovového šrotu.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2007 bol nasledovný: v obci žilo 2 247
obyvateľov (1 122 mužov a 1 125 žien), z toho 1 312 dospelých (629 mužov a 683 žien), 932
detí (492 chlapcov a 440 dievčat) a 3 cudzinci (1 muž a 2 ženy). V roku 2007 sa narodilo 90
detí (41 chlapcov a 49 dievčat), rozlúčili sme sa so 17 ľuďmi (7 mužmi a 10 ženami). Na
trvalý pobyt sa prihlásilo 11 ľudí (8 mužov a 3 ženy) a odhlásilo sa 18 obyvateľov (6 mužov
a 12 žien). V roku 2007 bolo zosobášených 18 manželských párov, rozviedli sa 2 manželské
páry.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V roku 2007, čo sa týka podnikov alebo prevádzok, nedošlo k žiadnym zmenám, takže
situácia bola ako v roku 2006. Na doplnenie treba uviesť, že mnohí obyvatelia obce sú
zapísaní v živnostenskom registri a podnikajú v rôznych oblastiach (vnútroštátna nákladná
cestná doprava – Ján Terpák, Pavol Richnavský; nepravidelná autobusová doprava – Ondrej
Ondáš; zimná údržba ciest – Pavol Kurilla atď.).

Výstavba a zmeny charakteru obce
V roku 2007 sa kolaudovala jedna novostavba rodinného domu (Ľubomír Kendra)
a dve rekonštrukcie rodinných domov. Stavebný úrad vydal taktiež dve stavebné povolenia na
rekonštrukcie domov, jedno povolenie na odstránenie domu (dom zatiaľ v roku 2007 ešte

nebol odstránený). Bolo vydané aj stavebné povolenie na rekonštrukciu materskej školy
a vydalo sa rozhodnutie o využití územia – rozšírenie cintorína.

Školstvo
V školskom roku 2006/2007 navštevovalo Materskú školu v Richnave 30 detí. Zmena
nastala vo funkcii kuchárky a vedúcej školskej jedálne, kde Moniku Ondášovú vystriedala
Alžbeta Pioková. Učiteľka Mgr. Zlatica Kurillová získala po svadbe nové priezvisko
Birošová. Pre deti boli pripravované mnohé výtvarné, telovýchovné, tanečné, divadelné
a kultúrne aktivity, podľa záujmu aj vyučovanie anglického jazyka v spolupráci s Centrom
voľného času. Medzi zaujímavé podujatia patrili Svätomartinský lampiónový sprievod,
Ovocno-zeleninový týždeň, Deň jabĺk, besiedka s Mikulášom, posedenie pri vianočnom
stromčeku, jasličková pobožnosť, karneval, Deň matiek, Deň detí či rozlúčková akadémia.
Materská škola spolupracovala aj s obcou, farnosťou a miestnymi podnikateľmi. Deti
vystupovali na mnohých podujatiach poriadaných obcou.
V elokovanom pracovisku Základnej školy v Kluknave v školskom roku 2006/2007
bolo 6 tried od nultého po druhý ročník, do ktorých chodilo 108 rómskych žiakov.
Špeciálnu základnú školu v Richnave navštevovalo v školskom roku 2006/2007 102
žiakov. Spolu s riaditeľkou a zástupkyňou tu pracovalo 12 učiteľov. Škola v spolupráci so
Spišskou katolíckou charitou v Spišskej Novej Vsi vypracovala projekt „Vzdelávaním
sociálne a mentálne znevýhodnených detí k sociálnej inklúzii“. Zo získaných finančných
prostriedkov
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a materiálom, dokúpila dva počítače s príslušenstvom do počítačovej učebne, zakúpila
športový materiál. Rekonštrukciou priestorov v suteréne objektu školy na školskú dielňu
zrealizovala škola z vlastných finančných prostriedkov. Získané finančné prostriedky sa
využili na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ale zatraktívnila a zefektívnila sa
činnosť v mnohých záujmových útvaroch.

Kultúra
Aj tento rok prvou kultúrnou akciou v obci, bol Novoročný koncert, ktorý sa konal dňa
6. januára 2007 v našom kostole. Obec Richnava pripravila koncert v spolupráci so Základnou
umeleckou školou Krompachy a Farnosťou Kluknava. Koncert otvorila pani starostka Mgr.
Anna Harmanová. Prvým bodom programu bolo pásmo kolied v podaní členov Materskej
školy v Richnave. Po nich ukázali svoje spevácke umenie alebo hru na hudobnom nástroji
členovia Základnej umeleckej školy v Krompachoch. Kostolom sa rozozvučali tóny orgánu,

keyboardu, huslí, akordeónu, gitary i flauty, ktoré zanechali v ľuďoch krásne pocity.
Richnavu reprezentovala Aneta Ondášová, ktorá zahrala organovú skladbu Bourreé od Ch.
Graupnera. Na záver členovia hudobnej skupiny ZUŠ zahrali Tichú noc.
V nedeľu 13. mája 2007 sa v kostole konala slávnosť s kultúrnym programom ku Dňu
matiek.
Zvyk stavania májov patrí medzi tradičné slovenské zvyky. V sobotu 26. mája 2007
v odpoludňajších hodinách sa mládenci vybrali do lesa, aby našli krásny a vysoký máj
venovaný pre všetky richnavské dievčatá. Keďže doba sa modernizuje, máj sa zrezal
motorovou pílou. Tradičná ale už bola cesta do dediny na voze s konským záprahom, kde za
spevu s veselým vyhrávaním pána Františka Ondáša sa máj priviezol uprostred dediny pred
kostol, kde už čakali dievčatá i mladé slečny s košíkom plným pestrofarebných stužiek. Po
slávnostnom postavení mája sa všetci presunuli do reštaurácie Bašta, kde po príhovore
starostky a prípitku pokračovalo pohostenie v podobe chutných kysnutých koláčov a veselý
spev ľudových piesní pri harmonike.
V nedeľu 27. mája 2007 o 14.30 hod. vystúpil v našom kostole súbor Cantica
Christiana z rímsko-katolíckeho farského kostola sv. Jána apoštola v Krompachoch. Dirigoval
Ján Lörinc. Na vystúpení odzneli mariánske piesne, sakrálne skladby a afro-americký
spirituál.
V piatok 1. júna 2007 sa na futbalovom ihrisku konala slávnosť venovaná rómskym
deťom z príležitosti Medzinárodného dňa detí. Bola pre nich pripravená veselá diskotéka
a každé dieťa dostalo sladkú odmenu. Nasledujúca sobota 2. júna patrila deťom z obce, kde
bolo pre nich pripravené popoludnie plné zaujímavých a veselých hier. Pre nepriazeň počasia
sa akcia konala v reštaurácii Bašta. Nechýbali malí škôlkári, žiaci prvého ani druhého stupňa,
ktorí prišli v hojnom počte so svojimi rodičmi, či starými rodičmi. Najlepší boli odmenení
peknými cenami, ale ani tí „horší“ neobišli naprázdno. Súťaže a hry pripravili mladé
richnavské slečny.
Na sviatok sv. Márie Magdalény dňa 22. júla 2007 bol popoludní pripravený na
ihrisku kultúrny program. Tento rok bol pozvaný spevák známy hlavne vďaka speváckej
súťaži Repete – Otto Weiter. Bravúrne odspieval svoje hity a výborne bavil publikum, ktoré si
s ním zaspievalo, ale aj zatancovalo. O občerstvenie v pálivom júlovom slnku sa staral pán
Peter Medvec z reštaurácie Bašta.
Po vlaňajšej dobrej odozve aj tento rok obec pripravila pre richnavských chlapcov
turnaj v malom futbale, ktorý sa konal dňa 21. augusta 2007 na ihrisku. Chlapci si medzi

sebou veľmi dobre zahrali, nakoniec bola pripravená súťaž v kopaní pokutových kopov.
Okrem ocenení si zúčastnení odniesli pekné športové zážitky.
Dňa 25. augusta 2007 obec pripravila pre deti, ale aj dospelých zájazd do Leteckého
múzea do Košíc.
Mesiac október má prívlastok „Mesiac úcty k starším“. Pri tejto príležitosti obec
Richnava opäť pripravila pre najstarších obyvateľov slávnostné stretnutie v reštaurácii Bašta.
Stretnutie sa konalo dňa 12. októbra 2007 o 16. hod. Stretnutie úvodným slovom otvorila
pani starostka Mgr. Anna Harmanová, po ktorom nasledoval bohatý kultúrny program detí
z materskej školy a folklórneho súboru Krompašan z Krompách. Ďalším bodom programu bol
príhovor pani starostky, nasledoval prípitok a chutná večera. Babičky a dedkovia boli s akciou
spokojní a rozchádzali sa s nádejou, že o rok, keď im to zdravie dovolí sa stretnú zas.
Pre potreby čitateľov v obci slúžila obecná knižnica. Vedúcou knižnice bola Eva
Ondášová. V knižnom fonde v roku 2007 sa nachádzalo 2 788 kníh a zviazaných periodík (
z toho 554 odbornej literatúry pre dospelých, 1 216 krásnej literatúry pre dospelých, 213
odbornej literatúry pre deti a 805 krásnej literatúry pre deti). Knižnicu navštevovalo 83
čitateľov, z toho 29 čitateľov do 15 rokov. Spolu sa vypožičalo 1 268 kníh a periodík, z toho
329 výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých, 356 výpožičiek krásnej literatúry pre
dospelých, 127 výpožičiek odbornej literatúry pre deti, 334 výpožičiek krásnej literatúry pre
deti, 122 výpožičiek periodík.
V roku 2007 sa v našej obci nekonala žiadna zábava, alebo diskotéka, dokonca ani na
Silvestra, takže ľudia Silvester oslavovali väčšinou doma alebo na silvestrovských zábavách
mimo obce. O polnoci potešili aspoň mnohé ohňostroje.

Cirkevný život
V roku 2007 došlo k zmenám kaplánov v našej farnosti. Dňa 1. júla 2007 nastúpil
namiesto Mgr. Matúša Perignátha Mgr. Stanislav Dulák, pochádzajúci z Mníška nad
Popradom, ktorý pôsobil v Liptovskom Mikuláši. Dňa 15. septembra 2007 ho vystriedal Mgr.
Ing. Peter Lešňovský, pochádzajúci z Istebného, ktorý pôsobil na Spišskej Kapitule.
V sobotu dňa 6. januára 2007 bola v našej obci vianočná koleda.
V jarných mesiacoch sa konali brigády vo farskom lese. Cieľom brigád bolo pripraviť
drevo pre kúrenie v našom kostole, ktoré sa veľmi osvedčilo. Pre veľkú ochotu mnohých
občanov sa pripravilo 100 m3 palivového dreva, ktoré vydrží na niekoľko zím.
Cez najväčší sviatok kresťanov – Veľkú noc vládlo pekné jarné počasie. Veľkonočné
jedlá nám posvätil pán kaplán Mgr. Matúš Perignáth.

Prvé sväté prijímanie pre celú farnosť sa opäť konalo v našom kostole. Dňa 20. mája
2007 prijalo sviatosť 22 detí, z toho siedmi z Richnavy.
Veľkú radosť richnavským veriacim spôsobil fakt, že náš rodák Mgr. Vladimír Ondáš
prijal dňa 21. júna 2007 na Spišskej Kapitule diakonskú vysviacku. Pred aj po diakonskej
vysviacke pôsobí v Trnave.
Odpustovú slávnosť sv. Márie Magdalény v nedeľu 22. júla 2007 o 11. hod. celebroval
pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich a kňazi našej farnosti.
Dňa 30. septembra 2007 sa v našom kostole konala odpustová slávnosť sv. Michala.
Dar použitého detského oblečenia, obuvi, paplónov, vankúšov, posteľného prádla,
uterákov Rakúskej katolíckej charity sprostredkovala pre našu obec a farnosť Spišská
katolícka charita. Zásielka zaplnila dve AVIE. Obec Richnava, farnosť Kluknava a Spišská
katolícka charita zabezpečila dovoz, vybalenie a rozdelenie darovanej zásielky pre 200 rodín
s deťmi a obyvateľov v hmotnej núdzi. V dňoch od 29. októbra do 15. novembra 2007 si
pozvané rodiny ošatenie prezreli, vyskúšali a vybrali podľa potreby svojich rodín.
Na Sviatok všetkých svätých dňa 1. novembra 2007 zomrel páter Jozef Hanzely, SVD,
ktorý pôsobil v našej farnosti v rokoch 1982 – 1990. Na pohrebe vo Vrícku, ktorý sa konal
dňa 5. novembra 2007 sa zúčastnili aj veriaci z našej obce. Je pochovaný v Nitre. Zádušná
omša, na ktorej sa zúčastnili veriaci z celej našej farnosti sa konala v našom kostole dňa 8.
novembra 2007.
Dňa 9. decembra 2007 sa v našej farnosti konali voľby do pastoračnej rady. Z našej
obce sa do pastoračnej rady dostali Ondrej Ondzik, Anna Ondášová, Mgr. Anna Harmanová
a Mária Čarnoká.
Vianočnú polnočnú svätú omšu, na ktorej sa zúčastnilo mnoho veriacich odslúžil o 22.
hodine pán farár Mgr. Pavol Ondrík.
V roku 2007 sa v našej filiálke uskutočnilo 9 krstov (3 chlapci, 6 dievčatá, z toho 2
rómske deti), 1 sobáš a 12 pohrebov (8 mužov a 4 ženy, z toho 8 Rómovia).

Spolky a organizácie
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Richnave pribudla na začiatku roka nová požiarna
striekačka PS 12, s ktorou dňa 10. júna 2007 absolvovali previerky pripravenosti DHZ
v Jaklovciach. Napriek nepriazni počasia naše družstvo splnilo limity pre rok 2007. Nadšenie
z novej techniky trvala krátko, pretože pre poruchu musela ísť do záručnej opravy, takže
nasledujúce súťaže absolvovali so starou PS 12. Náš zbor sa zúčastnil dňa 15. júla 2007 na
súťaži v Šuňave, kde obsadil 15. miesto, dňa 28. júla 2007 v Krompachoch, kde obsadil 8.

miesto, dňa 5. augusta 2007 vo Vernári, kde obsadil 14. miesto a dňa 30. septembra 2007
v Gerlachove, kde obsadil 11. miesto. Dňa 9. septembra 2007 sa konal 14. ročník Súťaže
o pohár starostu obce Richnava. V súťaži mužov výsledky boli nasledujúce: Šuňava 1, Šuňava
2, Gelnica, Spišské Vlachy, Kluknava, Richnava, Jaklovce, Smižany, Široké. V súťaži žien sa
zúčastnili dve družstvá zo Spišských Vlách, nepríjemným prekvapením bolo nenastúpenie
nášho družstva žien, ktoré cvičilo od jari.
Klub slovenských turistov Bradlo Richnava si v roku 2007 pripomínal 30. výročie
svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa richnavskí turisti v piatok 19. januára 2007 stretli
v reštaurácii Bašta, kde si mohli zaspomínať na turistické akcie, ktoré zažili počas tridsiatich
rokov. K tomuto jubileu bola vydaná aj CD – prezentácia. V sobotu 20. januára sa konal 31.
ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Hoci v piatok podvečer vládlo škaredé daždivé počasie,
v sobotu ráno sa vyčasilo a Sľubicu zdolalo 170 turistov. Po tragédii, ktorá sa stala
v Krompachoch nášmu bývalému členovi Emilovi Ringošovi členovia klubu urobili malú
finančnú zbierku. Na jar pripravil klub dve akcie. Dňa 15. apríla 2007 to bola pešia túra po
trase Richnava – Dubie – Kaľava – Vojkovce – Jasenovec – Richnava. Dňa 12. mája 2007 to
bola túra Žehra – Dreveník – Spišský hrad – Spišská Kapitula. Akcia bola spojená s
návštevou kostola sv. Ducha v Žehre, Spišského hradu i Spišskej Kapituly. S akciou bol
spokojný celý autobus zúčastnených turistov. Dňa 22. septembra 2007 klub pripravil
turistický prechod Gelnica – Plejsy – Krompachy. V Gelnici turisti navštívili zrúcaninu hradu,
Banícke múzeum a rímsko-katolícky kostol. Dňa 27. decembra 2007 sa organizoval Vianočný
pochod na Plejsy. Okrem vlastných akcií sa členovia klubu zúčastňovali na okresných, ale aj
celoslovenských turistických akciách, z najvýznamnejších spomeniem 41. slovenský zimný
zraz turistov, ktorý sa konal v dňoch 1.- 4. februára 2007 v Martine.
V Základnej organizácii chovateľov poštových holubov Richnava v roku 2007
pracovalo 23 členov, z toho 15 členov sa zúčastňovalo na pretekoch. Zúčastnili sa na všetkých
plánovaných 19 pretekoch (2-krát pretek zo Slovenska – Bytča, 13-krát z Českej republiky, 4krát z Nemecka). Z našej organizácie na tieto preteky bolo spolu nasadených 4 391 holubov.
Traja naši chovatelia sa umiestnili do 17. miesta v okrese Spišská Nová Ves. Pekné
umiestnenia dosiahli aj v troch nácvikoch a piatich pretekoch mladých holubov. Z našej
organizácie bolo nasadených spolu 2 918 holubov. Dňa 8. decembra 2007 naša organizácia
usporiadala Oblastnú výstavu poštových holubov v reštaurácii Bašta. Výbor OZ Spišská Nová
Ves s úrovňou výstavy bol spokojný a doporučil, aby táto výstava sa u nás poriadala každý
rok. Chovateľ Emil Šuster získal 3. miesto v kategórii Standard.

Telovýchova a šport
Na podnet mládeže v spolupráci s trénerom Kamilom Nemčíkom sa 27. júna 2007
obnovila činnosť futbalového oddielu, kedy bola poslaná prihláška do súťaže. Na valnom
zhromaždení bol vymenovaný nový výkonný výbor TJ Slovan Richnava: predseda Emil
Papcun, tajomník, zástupca a zároveň pokladník Vladimír Kurta a tréner Kamil Nemčík.
Hráčmi boli Peter Labanc, Lukáš Hojstrič, Rado Hojstrič, Michal Vaščák, Michal Hojstrič,
Rastislav Vaščák, Pavol Ondria, Peter Horváth, Vladimír Horváth, Štefan Vaščák, Ján Kačur,
Ján Papcun, Miroslav Tulej, Marek Pokuta, Ivan Pokuta, Michal Kurilla, Marek Dobrovič.
Losovanie súťaže prebehlo 13. júla 2007 v Spišskej Novej Vsi. Do súťaže sa prihlásilo 12
družstiev: TJ Družstevník Letanovce, OTS Švedlár, OŠK Klčov, TJ Družstevník Odorín, TJ
FK Spartak Bystrany, TJ Slovan Richnava, TJ Lokomotíva FO Matejovce nad Hornádom, TJ
Baník Hnilčík, FK Slovenský raj Spišské Tomášovce, FK Dravce, OŠK Domaňovce, FK
Slovan Veľký Folkmár B. Prvý zápas sa odohral dňa 12. augusta 2007, posledný zápas sa
odohral 21. októbra 2007. Po piatich víťazstvách, jednej remíze a štyroch prehrách obsadila
TJ Slovan Richnava v II. triede po jesennej časti 7. miesto.
Dňa 15. septembra 2007 sa na ihrisku konal futbalový turnaj Putovný pohár Bašty,
pod záštitou pána Petra Medveca, na ktorom sa zúčastnili družstvá z Richnavy a Kluknavy.
Obec aj tento rok reprezentovali, hoci za vlastné financie na Náborových pretekoch
a Slovenskom pohári v motokrose v Spišských Vlachoch a Spišskom Hrhove a terénnych
pretekoch cross-country

v Košiciach, Kojšove a Družstevnej Ing. Peter Cenký (3-

krát), Štefan Ondáš a Blažej Kuchár (2-krát), Lukáš Cenký a Marek Čarnoký (1-krát).
Ani začiatkom roka pre teplé počasie klzisko nebolo v prevádzke, počasie sa ochladilo
v decembri, takže dňa 25. decembra 2007 sa na radosť detí a hokejistov klzisko otvorilo.

Mimoriadne udalosti
V piatok 20. apríla 2007 pod kolesami osobného auta zomrel v Richnave 9-ročný
Roman Gabčo z rómskej osady. K tragickej dopravnej nehode došlo na štátnej ceste, keď
večer okolo 20. hod. chlapec vybehol na cestu za loptou a vodič z Košíc už nestihol pre krátku
vzdialenosť tragédii zabrániť. Dieťa bolo na mieste mŕtve, utrpelo rozsiahle poranenie hlavy,
na aute vznikla 30-tisícová škoda.
Dňa 1. mája 2007 horelo na dvoch lokalitách – na Skaličke a nad rómskou osadou.
Dňa 3. mája 2007 opäť horelo v lokalite na Skaličke. K požiarom boli privolaní krompašskí
hasiči, ale pomáhali aj členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru.

V nočných hodinách zo dňa 3. augusta na 4. augusta 2007 došlo k zosuvu časti
prístupovej štátnej cesty do obce Richnava, vplyvom dlhotrvajúcich dažďov ako aj
predpokladu vsakovania povrchových vôd zo svahu na pravej strane cesty pri vstupe do
intravilánu obce. Zosuv nastal po ľavej strane cesty pri vstupe do obce po šmykľavej ploche
skalného podložia, prepadla sa prístupová cesta o výmere cca 20 m2. Bezprostredne po zosuve
stredisko Správy a údržby Spišská Nová Ves zabezpečilo dočasné ochranné zábradlie
a dočasné dopravné značenie za účelom zabránenia dopravných nehôd. Správa ciest
Košického samosprávneho kraja ako správca cesty požiadal stavebný úrad o stavebné
povolenie. Do konca roka 2007 bola vypracovaná aj projektová dokumentácia. Realizačný
projekt obsahuje dva stavebné objekty: oporný múr v dĺžke 25 m a úprava cesty v dĺžke 30 m
a dláždená priekopa po pravej strane cesty pri vstupe do obce v dĺžke 210 m. Začiatok
stavebných prác sa plánuje na začiatok mesiaca marec 2008.
V stredu dňa 14. novembra 2007 krátko poobede z nezistených príčin začala horieť
u Marcela Ondáša drevená šopa plná dreva, ktorá sa nachádzala blízko domu. Plamene
zasiahli aj strechu domu, ale skorý zásah hasičov z Krompách a Gelnice požiar uhasil. Pri
dohasovaní vypomáhali aj členovia Obecného hasičského zboru.

Počasie
Rok 2007 sa podobal minulému roku, charakteristické boli mierne zimy, horúce
a suchšie leto. Začiatok januára bol teplý, bez snehu, v noci boli len slabé mrazy. Sneh
napadal až 23. januára. Január bol typický aj častými vetrami, dňa 18. januára sa dokonca
blýskalo. Nasnežilo ešte 6. februára, ale sneh sa dlho neudržal, nasledoval mierny a daždivý
február. V piatok večer dňa 23. marca obyvateľov východného Slovenska prekvapil dážď so
žltým pieskom, ktorý pochádzal až z Ázie. Aprílové dni boli teplé a suché, v noci sa
vyskytovali ešte slabé mrazy. V polovici mája bolo veľmi teplo a sucho – teploty sa
pohybovali okolo 30°C, koniec mesiaca bol už daždivý. Jún bol veľmi teplý, časté boli
menšie búrky. V júli a auguste vládlo pekné letné počasie. Z 20. na 21. augusta v noci bola
veľká búrka. Začiatkom septembra bolo chladnejšie, ale v polovici mesiaca sa oteplilo.
Počasie potešilo hlavne hubárov, keď hlavne v tomto mesiaci bolo v lesoch veľa húb. Prvé
mrazy prišli v polovici októbra, v sobotu 20. októbra ráno snežilo. Snežilo aj 6. novembra, 11.
novembra večer na Martina, 15. novembra, ale sneh sa dlho neudržal. December bol bez
snehu, snežiť začalo až vo večerných hodinách v poslednom dni roku – na Silvestra.

