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Vznik Kosovskej republiky, ktorú mnohé štáty sveta medzi nimi aj Slovensko neuznali
ako samostatnú a nezávislú vzhľadom na kontroverznosť jej vyhlásenia, vojnový stav medzi
Ruskom a Gruzínskom, nepokoje v Thajsku, Iraku, Afganistane či Izraeli, Letné olympijské
hry v Pekingu – to je len malá časť udalostí, ktoré sa stali v roku 2008. Najväčším svetovým
problémom bol začiatok svetovej finančnej krízy, ktorá začala v druhej polovici roka.
Koncom roka na ňu doplatilo mnoho obyvateľov aj na Slovensku, keď stratili svoje
zamestnanie. Mesiac pred Vianocami sa na politickej scéne zjavil mnohými označovaný
mesiáš: Barack Obama, ktorého zvolili za prvého amerického prezidenta tmavej pleti. Pre
Slovensko sa zapíše rok 2008 do histórie tým, že to bol posledný rok s našou menou –
Slovenskou korunou, ktorá ako mena zanikla 1. januára 2009.

Samospráva obce
V roku 2008 sa konalo osem riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Richnave.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 1. zasadnutí dňa 14. februára 2008 schválilo
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2008; zobralo na vedomie Správu o
výsledkoch kontroly čerpania dotácií poskytnutých Obcou Richnava v roku 2007; schválilo
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Modernizácia
Materskej školy v Richnave“, zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti a
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 1 281 989,19 Sk; schválilo doplnenie zdrojov finančného zabezpečenia v Opatrení číslo
5.4.1.6 Programu sociálneho rozvoja a hospodárskeho rozvoja Obce Richnava – „Zabezpečiť
zateplenie budov v majetku obce (výmena okien), iných verejných budov a ich prípadnú
rekonštrukciu“ o vlastné zdroje obce; schválilo Plán kultúrnych podujatí na rok 2008;
vyjadrilo nesúhlas s uzatvorením Dohody s úradom práce o poskytovaní príspevku na
aktivačnú činnosť; schválilo dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Kluknava vo výške
106 500 Sk; schválilo Zmenu rozpočtu Obce Richnava I. na rok 2008; schválilo text zápisu do
kroniky obce za rok 2007 a schválilo dotáciu pre Základnú organizáciu chovateľov poštových
holubov v Richnave vo výške 20 840 Sk. Starostka obce konštatovala, že obecné
zastupiteľstvo nie je spôsobilé uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach.
Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 21. februára 2008 o 1430 hod.
a uznieslo sa na VZN o zrušení VZN o rozvoji obce Richnava; na VZN o zmene VZN číslo
4/2005 o podmienkach poskytovania dotácií a na VZN o zrušení VZN o malých zdrojoch
znečisťovania ovzdušia. Po skončení zastupiteľstva sa konalo školenie poslancov a
zamestnancov obce, ktoré viedol Doc. JUDr. Jozef Sotolář, Ph.D.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 3. zasadnutí dňa 3. apríla 2008 zobralo
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2007; zobralo na
vedomie názor audítora k účtovnej závierke k 31.12.2007; schválilo rozdelenie prebytku
hospodárenia za rok 2007 vo výške 407.325,12 Sk; schválilo prevod zostatku do rezervného
fondu; schválilo Záverečný účet obce Richnava za rok 2007 (príjmy obce v roku 2007 boli 11
942 385,12 Sk, výdavky obce v roku 2007 boli 11 535 060 Sk); schválilo poskytnutie dotácie
pre KST Bradlo Richnava do 30.5.2008 vo výške 8 000 Sk; schválilo poskytnutie dotácie pre
ZO CHPH Richnava do 30.5.2008 vo výške 5 000 Sk; schválilo poskytnutie dotácie pre TJ
Slovan Richnava do 30.5.2008 vo výške 40 000 Sk; schválilo zmeny a doplnenia Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Richnava; schválilo Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Richnave.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 4. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 29. mája 2008
schválilo Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 31.3.2008; zobralo na vedomie Správu o
výsledkoch kontroly nakladania s majetkom obce - majetkové podiely v obchodných
spoločnostiach a združeniach; schválilo odstúpenie Obce Richnava od Zmluvy o založení
SEZO - SPIŠ, združenie obcí k termínu 1.7.2008; zmenu rozpočtu obce na rok 2008;
Smernicu číslo 1/2008 o pravidlách hospodárenia s verejnými prostriedkami na reprezentačné,
výšku výdavkov z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku 2008; kúpu pozemkov parcely
číslo 748/3 a 748/4 od Slovenského pozemkového fondu v cene znaleckého posudku 6 500 Sk
nachádzajúce sa na cintoríne; pri príležitosti MDD kultúrne podujatie diskotéku 30. mája
2008 a športové popoludnie 1. júna 2008; pri príležitosti odpustovej slávnosti Svätej Márie
Magdalény na kultúrne vystúpenie Roba Kajzera výšku vstupného pre dospelých 20 Sk, pre
deti 10 Sk; výšku poplatku – spoluúčasť obyvateľa na zájazd Krásna Hôrka, Betliar – dospelí
70 Sk, deti zdarma.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 5. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 25. júla 2008
schválilo Priemet rozvojového zámeru KST Bradlo Richnava do potenciálu obce; schválilo
poskytnutie dotácie pre KST Bradlo Richnava na projekt Turistické akcie klubu v období júl december 2008 pre obyvateľov Obce Richnava; schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2008; zrušilo k termínu 31.8.2008 preddavkový útvar obce - školské
zariadenie - Materská škola, Richnava 260; zrušilo k termínu 31.8.2008 preddavkový útvar
obce - školské zariadenie - Školská jedáleň, Richnava 260; zriadilo k termínu 1.9.2008
rozpočtovú organizáciu obce školské zariadenie Materskú školu, Richnava 260; schválilo
prechod práv a povinností zrušovaného preddavkového útvaru obce školského zariadenia Materská škola Richnava 260 na rozpočtovú organizáciu obce školské zariadenie - Materská

škola, Richnava 260 v oblasti výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku k termínu
1.9.2008; schválilo prechod práv a povinností zrušovaného preddavkového útvaru obce
školského zariadenia - Školská jedáleň Richnava 260 na rozpočtovú organizáciu obce školské
zariadenie -Materská škola Richnava 260 v oblasti výroby jedál a nápojov pre materskú školu
a zariadenia na konzumáciu jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole a pre
pracovníkov materskej školy k termínu 1.9.2008; schválilo zriaďovaciu listinu rozpočtovej
organizácie obce školského zariadenia Materskej školy, Richnava 260; schválilo prevod
správy majetku medzi obcou Richnava a rozpočtovou organizáciou obce školským
zariadením Materskou školou, Richnava 260 a návrh zmluvy o prevode správy majetku;
schválilo Zmenu rozpočtu III/2008.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí dňa 15. augusta 2008
schválilo Priemet rozvojového zámeru TJ Slovan Richnava do Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce; schválilo Zmenu rozpočtu IV/2008; uznieslo sa na
Všeobecne záväznom nariadení o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole;
uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok v školskej jedálni.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 7. zasadnutí dňa 3. októbra 2008 zobralo
na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 30.6.2008; zobralo na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol vykonaných podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti v roku
2008; schválilo predaj nehnuteľností vedených Správou katastra v Gelnici na Liste vlastníctva
číslo 1 v katastrálnom území Richnava (budovu reštaurácie súpisné číslo 122 s príslušenstvom
postavenej na pozemku parcela číslo 435 druh o výmere 311 m2 s nábytkom a vybavením,
pozemok parcela číslo 434 o výmere 625 m2, minimálne za cenu znaleckého posudku);
schválilo Zmenu rozpočtu V/2008; schválilo zmenu rozpočtu VI/2008; schválilo poskytnutie
dotácie pre TJ Slovan Richnava na projekt rozvoj futbalu v období od 1.8.2008 do 31.12.2008
pre obyvateľov Obce Richnava v sume 74 600 Sk; schválilo poslancov Daniela Salugu,
Františka Ondáša a Mareka Papcuna za zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia
Materskej školy, Richnava 260; zobralo na vedomie Správu o stave novovytvorenej
rozpočtovej organizácie - Materskej školy Richnava 260.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na 8. zasadnutí dňa 16. decembra 2008 zobralo na
vedomie Správu o plnení rozpočtu k 30.9.2008; schválilo Zmenu rozpočtu VII/2008; zobralo
na vedomie Správu o výsledkoch kontrol vykonaných podľa schváleného plánu kontrolnej
činnosti v roku; schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009;
schválilo predaj nehnuteľností vedených Správou katastra v Gelnici na LV č. 1; schválilo

Priemet rozvojového zámeru ZO chovateľov poštových holubov Richnava do Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce; zobralo na vedomie Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na 2009, 2010, 2011; schválilo Rozpočet Obce
Richnava na roky 2009, 2010, 2011; schválilo ročnú odmenu hlavnej kontrolórke; schválilo
odmenu poslancom obecného zastupiteľstva; schválilo Dodatok číslo 1 k Smernici číslo
1/2008 o pravidlách hospodárenia s verejnými prostriedkami na reprezentačné; schválilo cenu
vstupeniek na klzisko (dieťa 6 Sk -0,20 euro, dospelý 12 Sk - 0,40 euro, hokejista 24 Sk, 0,80 euro); schválilo výšku výdavkov 8 000 Sk z reprezentačného na úhradu autobusovej
prepravy účastníkov turistickej akcie Výstup na Sľubicu; schválilo zvýšenie ročnej odmeny
starostke; uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 6/2008 o miestnych daniach na
území obce Richnava; uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 7/2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Richnava; uznieslo
sa na Všeobecne záväznom nariadení číslo 8/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava.
V roku 2008 vyšli tri čísla Richnavských novín a to: 19. marca, 18. júla a 19.
decembra 2008.
Vývoz odpadu zabezpečovala v roku 2008 firma Viťstav, s.r.o. Víťaz. Obec
vyprodukovala 237,23 t zmesového komunálneho odpadu, 28,5 t objemného odpadu, 10,56 t
drobného stavebného odpadu a 17,8 t biologicky rozložiteľného odpadu. Obec vyseparovala
15,42 t skla, 1 t papiera, 3,21 t plastov, 0,15 t nebezpečného odpadu, 0,35 t vyradených
elektrospotrebičov, 0,65 t kovových odpadov a 0,55 t kompozitných obalov – VKM a 0,63 t
kovu.
Stav obyvateľov v obci k 31. decembru 2008 bol nasledovný: v obci žilo 2 347
obyvateľov (1 169 mužov a 1 178 žien), z toho 1 368 dospelých (659 mužov a 709 žien), 974
detí (509 chlapcov a 465 dievčat) a 5 cudzinci (1 muž a 4 ženy). V roku 2008 sa narodilo 103
detí (54 chlapcov a 49 dievčat), rozlúčili sme sa s 10 ľuďmi (5 mužmi a 5 ženami). Na trvalý
pobyt sa prihlásilo 6 ľudí (1 muž a 5 ženy) a odhlásilo sa 29 obyvateľov (13 mužov a 16
žien). V roku 2008 bolo zosobášených 11 manželských párov, rozviedol sa 1 manželský pár.

Činnosť podnikov a podnikateľov
V roku 2008 nastali dve zmeny v zásobovaní potravín v obci. V marci 2008 firma
CBA Slovakia spol. s r.o. otvorila prevádzku potravín vo veľkom obchodnom stredisku, ktoré
už niekoľko rokov bolo zatvorené. Naopak František Kračko svoju prevádzku potravín

a predajňu mäsa a mäsových výrobkov zatvoril 30. júna, ale 13. novembra 2008 v týchto
priestoroch otvoril predajňu mäsa Ján Čižmarik.

Výstavba a zmeny charakteru obce
Po minuloročnom augustovom zosuve časti prístupovej štátnej cesty do obce Richnava
Úrad Košického samosprávneho kraja v zastúpení Správy ciest Košického samosprávneho
kraja cestou verejného obstarávania zabezpečil výber zhotoviteľa / dodávateľa stavby
„Sanácia zosuvu časti cesty III/018187 pri obci Richnava“, ktorým sa stala stavebná
spoločnosť EUROVIA – Cesty, a.s. závod Košice. Stavenisko na realizáciu stavebných prác
bolo pre zhotoviteľa stavby protokolárne odovzdané dňa 17. apríla 2008. Počas realizácie
stavebných prác bolo dohodnuté rozšírenie rozsahu prác o oporný múr na predmetnej stavbe
za účelom zamedzenia možnosti prípadného zosuvu časti svahu pravej strany pri vstupe do
obce na cestu. Stavba mala rozpočtový náklad 9,9 mil. Sk, ktoré boli pridelené z Úradu vlády
SR, na základe žiadosti stavebníka – majiteľa cesty Košického samosprávneho kraja.
Kolaudačné rozhodnutie pod č. 2008/02053 zo dňa 1.10.2008 vydal Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie Košice okolie pre stavebné objekty: SO 01 oporný múr, SO
02 cesta a kolaudačné rozhodnutie pod č. 2008/02053 1 zo dňa 27.10.2008 pre stavebný
objekt: SO zárubný múr.
Stavebný úrad v roku 2008 vydal stavebné povolenie na stavbu „novostavba
rodinného domu“ stavebníkom: Petrovi Birošovi a manželke PaedDr. Zlatici Birošovej rod.
Kurillovej, bytom Richnava č. 32.
V jesenných mesiacoch sa rekonštruovala budova Hasičskej zbrojnice – fasáda, náter
strechy a úprava interiéru.

Školstvo
V školskom roku 2007/2008 navštevovalo Materskú školu Richnava 34 detí. Zmena
v personálnom obsadení nenastala, učiteľka Mgr. Zlatica Birošová získala titul PaedDr.
Kuričom pre materskú školu a obecný úrad bol Ľubomír Kendra. Pre deti boli pripravované
mnohé kultúrno – spoločenské a športové akcie. Materská škola spolupracovala s
rodičmi, obcou, farnosťou, Centrom voľného času Prima v Krompachoch, Materskou školou
Kluknava a Základnou školou Kluknava. Všetky akcie sú zaznamenávané v kronike materskej
školy. Na akcie prispievali darmi aj miestni podnikatelia.
Dňa 1. septembra 2008 Materská škola Richnava získala právnu subjektivitu – stala sa
rozpočtovou organizáciou obce. Školu od tohto dňa riadila dočasne menovaná Eva Ondášová.

Dňa 4. novembra 2008 sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy.
Z dvoch kandidátov – Darina Bogačevičová a Eva Ondášová získala prevahu hlasov Eva
Ondášová, ktorá bola menovaná za riaditeľku dňa 1. decembra 2008. Od 1. septembra 2008
pracuje ako účtovníčka materskej školy Anna Harmanová. Škola má aj vlastnú internetovú
stránku – www.materskaskola.sk/141288.
Elokované pracovisko Základnej školy Kluknava v školskom roku 2007/2008
navštevovalo 105 rómskych žiakov z Richnavy. Vyučovalo sa v 6 triedach od nultého po
druhý ročník v dvojsmennej prevádzke.
Špeciálnu základnú školu Richnava v školskom roku 2007/2008 navštevovalo
v deviatich triedach 97 žiakov (piati žiaci dochádzali z Víťaza - Osady Dolina). Kapacita
školy bola maximálne využitá, vyučovalo sa v dvojsmennej prevádzke. Riaditeľkou školy
bola aj tento školský rok Mgr. Janka Sokolská, zástupkyňou riaditeľa školy bola Mgr. Lucia
Frankovičová, učiteľský zbor tvorili Mgr. Viera Švarcová, Mgr. Martina Petrušová, Mgr.
Miroslava Starostová, Mgr. Mariana Horváthová, Ing. Anna Ďorková, Daniela Jendrichovská,
Marek Kubaško, Mgr. Blanka Suchá a Mgr. Vladimír Starosta. Učiteľ náboženskej výchovy
bol Mgr. Pavol Ondrík, asistent učiteľa Ing. Karol Benedek, účtovníčka Mária Ondášová,
upratovačka Anna Čechová a údržbár, kurič Pavol Ondria. Aj v školskom roku 2007/2008
škola

pokračovala

v uskutočňovaní

projektu

„Vzdelávaním

sociálne

a mentálne

znevýhodnených detí k sociálnej inklúzií.“ Žiaci mohli navštevovať 9 záujmových krúžkov,
zúčastnili sa kultúrnych podujatí v Dome kultúry v Krompachoch. Do školy zavítalo aj
Košické divadlo, Prešovské divadlo DRAK, ale aj kúzelník. Škola zorganizovala besedu na
tému protipožiarna ochrana, besedu s lekárom, psychológom, príslušníkmi policajného zboru,
besedu o rozprávkových knihách. Žiaci sa zapojili do výtvarných súťaží, Detského činu roka
a Dňa Zeme. Počas letných prázdnin sa vymieňali všetky okná a dvere na budove školy za
nové plastové.

Kultúra
Novoročný koncert sa konal dňa 5. januára 2008 v našom kostole. Koncert otvorila
pani starostka obce Mgr. Anna Harmanová, nasledovalo vystúpenie detí z Materskej školy
Richnava a žiakov zo Základnej umeleckej školy v Krompachoch. Záverečná časť programu
patrila

kolektívnemu

vystúpeniu

Ľudovej

hudby

ZUŠ,

Hudobnej

skupiny

ZUŠ

a akordeónovmu súboru s flautou. Na záver sa všetkým prihovoril a poďakoval pán farár Mgr.
Pavol Ondrík. Z Richnavčanov sa na koncerte predstavili Vladimír Čech, Kristián Kuchár
a Ján Medvec na akordeóne a Ján Richnavský na husliach.

Počas jarných prázdnin, dňa 5. marca 2008 obec pripravila pre deti výlet do
Zoologickej záhrady v Košiciach. Na akcii sa zúčastnili dva plné autobusy detí a rodičov.
Stavanie mája pripadlo tento rok na 10. mája 2008. Obyvatelia obce – hlavne mladé
slečny a ženy privítali mládencov s konským záprahom poniže kostola, na ktorom doviezli do
dediny vysoký máj. Za vyhrávania na akordeónoch a spevu pánov Ondášovcov z Hrišoviec po
vyzdobení pestrofarebnými stužkami sa máj podarilo chlapom a mládencom postaviť. Veselá
zábava pokračovala v reštaurácii Bašta, kde bolo pripravené štedré pohostenie.
Dňa 18. mája 2008 občania mali opäť príležitosť privítať vo svojom chráme cirkevný
spevokol Cantica Christiana z Krompách, ktorý pod vedením riaditeľa ZUŠ a dirigenta Jána
Lörinca predviedol svoj talent a umenie. Predstavili sa sakrálnymi skladbami, mariánskymi
piesňami i slávnymi melódiami od známych hudobných skladateľov.
Oslava Medzinárodného dňa detí v našej obci začala v piatok 30. mája 2008
diskotékou na ihrisku pre rómske deti, pri ktorej boli obdarované balíčkami plnými sladkostí.
Oslava pokračovala pre deti z obce v nedeľu 1. júna. Krásne slnečné počasie prispelo k dobrej
nálade detí. Na ihrisku si mohli vyskúšať a zabaviť sa na rôznych hrách, ktoré pripravili a
organizovali Martina Horváthová, Dominika Ondášová, Evka Brutovská na čele s pani
starostkou Mgr. Annou Harmanovou. Pre deti boli pripravené sladké aj vecné odmeny.
Aj tento rok obec pripravila turnaj v malom futbale pre žiakov do 15 rokov. Turnaj sa
konal dňa 11. júla 2008 na futbalovom ihrisku. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá, ktoré boli za
svoje športové výkony odmenené. V závere sa konala súťaž o najlepšieho strelca.
Pri príležitosti odpustu sv. Márie Magdalény dňa 20. júla 2008 obec pripravila na
ihrisku kultúrny program. Predstavila sa zábavná dvojica známych slovenských humoristov Robo Kajzer a Peter Meluš. O občerstvenie sa postaral pán Peter Medvec z reštaurácie Bašta.
Dňa 14. augusta 2008 sa konal pre obyvateľov obce zájazd do kaštieľa v Betliari a na
hrad Krásnu Hôrku. O akciu bol veľký záujem. Pre 102 obyvateľov obec objednala dva
autobusy a jeden mikrobus. Deti mali zájazd zdarma, dospelí platili 70 Sk.
Stretnutie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ sa tento rok konalo dňa 17. októbra
2008. Stretnutiu predchádzala svätá omša v kostole o 15. hod., ktorú slúžil pán kaplán Ing.
Mgr. Peter Lešňovský. Po svätej omši v kostole nasledoval kultúrny program detí z materskej
školy. Slávnostný program ďalej pokračoval v reštaurácii Bašta. Začal sa vynikajúcim
vystúpením folklórneho súboru Jadlovec a Jadlovček z Margecian. Všetkých prítomných
rozveselil spev, tanec, rýmovačky a humorné scénky. Po programe nasledoval príhovor pani
starostky Mgr. Anny Harmanovej a po ňom chutná večera.

Pre potreby čitateľov v obci slúžila obecná knižnica. Vedúcou knižnice bola Eva
Ondášová, od 12. septembra 2008 Lenka Kendrová. V knižnom fonde v roku 2008 sa
nachádzalo 2 854 kníh a zviazaných periodík ( z toho 577 odbornej literatúry pre dospelých,
1 221 krásnej literatúry pre dospelých, 214 odbornej literatúry pre deti a 842 krásnej literatúry
pre deti). Knižnicu navštevovalo 83 čitateľov, z toho 42 čitateľov do 15 rokov. Spolu sa
vypožičalo 1 048 kníh a periodík, z toho 208 výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých,
257 výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých, 132 výpožičiek odbornej literatúry pre deti,
420 výpožičiek krásnej literatúry pre deti a 31 výpožičiek periodík. Knižnica bola otvorená
v pondelok od 15.30 do 17.30 hod.
V roku 2008 sa v našej obci nekonala žiadna zábava, alebo diskotéka. Aj posledný deň
v roku - na Silvestra bolo v obci pomerne kľudne, časť obyvateľov očakávala nový rok
v Hostinci na rázcestí.

Cirkevný život
Vianočná koleda v našej obci bola v roku 2008 dvakrát. V nedeľu 6. januára 2008 na
sviatok Troch kráľov a dňa 28. decembra 2008 na sviatok Sv. Rodiny.
Prvé sväté prijímanie pre celú farnosť sa aj tento rok konalo v našom kostole. Dňa 11.
mája 2008 prijalo sviatosť 21 detí.
Je obrovskou radosťou veriacich, keď si Boh povolá jedného z nás do svojej špeciálnej
služby – za kňaza. Richnavčan Mgr. Vladimír Ondáš narodený v Gelnici v roku 1976 po
štúdiu na krompašskom gymnáziu a prešovskej pedagogickej fakulte nastúpil ako učiteľ
v Humennom. Z Humenného odchádza do Českej republiky, kde pôsobil v kláštore v Sázave
a neskôr v Prahe, kde začal študovať za kňaza. Štúdia ukončil na Slovensku v Bratislave.
Veľkým dňom preňho, ale aj pre našu obec a farnosť je 15. jún 2008, keď popoludní o 15.
hodine prijal v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave z rúk J.E. arcibiskupa Mons. Jána Sokola
kňazské svätenie. V tento deň bol aj ustanovený za kaplána do Veľkých Kostolian. Na tejto
slávnosti sa zúčastnili aj naši veriaci, ktorí docestovali do Trnavy jedným autobusom.
Primičná svätá omša sa konala v našom kostole dňa 29. júna 2008 o 10.30 hod.
Predtým sa ale veriaci zhromaždili pred rodičovským domom novokňaza, odkiaľ ho
v sprievode dievčat v krojoch doviedli vyzdobenou dedinou až do kostola. Kazateľom bol
Mons. Ján Orosz, pomocný biskup trnavskej arcidiecézy. Na konci svätej omše novokňaz
Mgr. Vladimír Ondáš poďakoval rodičom, rodine, ale aj všetkým našim veriacim a udelil im
novokňazské požehnanie. Slávnostná hostina bola po skončení v reštaurácii Bašta.

Odpustovú slávnosť sv. Márie Magdalény v nedeľu 20. júla 2008 o 10.30 hod. slúžili
pán farár našej farnosti s naším kaplánom a ich hosťom dôstojným pánom ThLic. Martinom
Kolejákom. V úvode svätej omše Doc. PhDr. Ivan Chalupecký priblížil zaujímavú históriu
kostola sv. Márie Magdalény. Obec pre pozvaných hostí – kňazov, miništrantov, organistov,
poslancov obecného zastupiteľstva a členov pastoračnej rady pripravila v reštaurácii Bašta
slávnostný obed.
Veľká cirkevná slávnosť sa konala na sviatok sv. Michala dňa 28. septembra 2008. Od
Mons. Štefana Sečku, spišského pomocného biskupa prijalo sviatosť birmovania 105
birmovancov z celej našej farnosti.
Vianočnú polnočnú svätú omšu slúžil o 22. hodine pán kaplán Ing. Mgr. Peter
Lešňovský.
V roku 2008 sa konali rôzne pastoračné akcie pre deti. Farnosť bola zaregistrovaná do
občianskeho združenia Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko.
V roku 2008 sa v našej filiálke uskutočnilo 6 krstov (3 chlapci, 3 dievčatá), 1 sobáš
a 10 pohrebov (5 mužov a 5 žien).

Spolky a organizácie
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Richnave zhodnotili predchádzajúci rok
2007 a prijali úlohy na rok 2008 na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 11. januára
2008. Pripravenosť dobrovoľného hasičského zboru bola preverená pri požiari hospodárskej
budovy a pri letnej povodni. Oceniť treba aj reprezentáciu zboru, ale aj obce na hasičských
súťažiach. Previerok pripravenosti požiarnych družstiev, ktoré sa konali v Mníšku nad
Hnilcom sa zbor nemohol zúčastniť z dôvodu malého počtu členov družstva. Ako účasť na
previerkach bola započítaná súťaž o „Pohár primátora Spišských Vlách“, ktorá sa konala 21.
júna 2008. Okrem previerok sa zbor zúčastnil nasledovných súťaží: 13. júla 2008 – Pohár
starostu obce Šuňava, kde obsadili 13. miesto s časom 24,05 s, 26. júla 2008 – Pohár
primátora mesta Krompachy (nočná súťaž), 3. augusta 2008 – Pohár starostu obce Vernár,
kde obsadili 18. miesto s časom 51,41 s, 14. septembra 2008 – Pohár starostu obce Gerlachov,
kde obsadili 24. miesto (útok bol neplatný). Dňa 15. septembra 2008 v spolupráci s obcou
usporiadali 15. ročník súťaže hasičských družstiev „O pohár starostu obce Richnava“.
V súťaži mužov výsledky boli nasledovné: DHZ Šuňava, DHZ Krompachy, DHZ Spišské
Vlachy, DHZ Kluknava, DHZ Bijacovce, DHZ Richnava I (čas 24,8 s), DHZ Richnava II (čas
33,2 s), DHZ Jaklovce a DHZ Veľký Folkmár. V súťaži žien prvé miesto obsadil DHZ
Šuňava a druhé miesto DHZ Spišské Vlachy. Na tejto súťaži sa naše družstvo predstavilo

v nových pracovných uniformách. V tento deň hasičom počasie neprialo, celá súťaž
prebiehala v daždi. Na Floriána dňa 4. mája 2008 pripravili pre obyvateľov deň otvorených
dverí v hasičskej zbrojnici.
Najväčšia akcia Klubu slovenských turistov Bradlo Richnava – Zimný výstup na
Sľubicu sa konala dňa 19. januára 2008. Na tomto 32. ročníku sa zúčastnilo 177 turistov.
Výročná členská schôdza sa konala dňa 1. marca 2008, na ktorej sa prijalo 14 nových členov.
Zmena nastala aj vo výbore – člen Daniel Saluga sa vzdal funkcie a na jeho miesto bola
zvolená Monika Semanová. Dňa 26. apríla 2008 klub usporiadal kultúrno-spoznávací zájazd
do mesta Veľký Šariš a Šarišský hrad. Dňa 24. mája 2008 sa na Volovci konalo 45. stretnutie
čitateľov časopisu Krásy Slovenska. Klub na túto akciu zabezpečil autobus do Henclovej. Dňa
23. augusta 2008 klub usporiadal výstup na Sivec. Dňa 20. septembra 2008 klub pripravil
akciu prechod Lačnovským kaňonom s prehliadkou horskej osady Lačnov a sprístupnenej
jaskyne Zlá diera. Dňa 27. decembra 2008 sa konal už tradičný Vianočný pochod na Plejsy.
Z akcií poriadanými inými klubmi sa naši turisti zúčastnili na 42. slovenskom zimnom zraze
turistov v Kremnici - 24.-27. januára 2008, Výstupe na Kojšovskú hoľu – 16. februára 2008,
Po stopách kpt. Kvitinského - 23.-24. februára 2008, 55. slovenskom letnom zraze turistov vo
Svidníku - 3.-6. júla 2008, Jesennom výstupe na vrcholy hôr – Slovinská skala – 11. október
2008, Štefanského výstupu na Sľubicu - 26. decembra 2008, Silvestrovskom výstupe na
Roháčku - 31. decembra 2008.
V Základnej organizácii chovateľov poštových holubov Richnava v roku 2008
pracovalo 26 súťažiacich členov. Zúčastnili sa na troch nácvikoch a 19 pretekoch (z toho tri
z Nemecka). Z našej organizácie na tieto preteky bolo spolu nasadených 6 164 holubov.
Členovia Základnej organizácie (ZO) Richnava vyhrali 2 preteky – Martin a Wismar 3. ZO
Richnava patrí do Oblastného združenia poštových holubov Spišská Nová Ves, kde súťažilo
spolu 146 chovateľov. V súťaži starých holubov najlepšie umiestnenia získali: Ján Nagy
(bydlisko Spišské Vlachy) – 8. miesto, Emil Šuster (bydlisko Richnava) – 9. miesto, František
Čech (bydlisko Richnava) – 16. miesto, Ján Čurilla (bydlisko Kaľava) – 20. miesto, Vladimír
Vilčko (bydlisko Jaklovce) – 29. miesto. S mladými holubmi sa zúčastnili na troch nácvikoch
a šiestich pretekoch – spolu bolo nasadených 2 765 holubov. Najlepšie umiestnenia získali:
Ján Čurilla – 7. miesto, Vladimír Vilčko – 11. miesto, Ján Nagy – 13. miesto, Emil Šuster –
24. miesto, Bohuslav Šefčik (bydlisko Kaľava) – 29. miesto. Dňa 29. novembra 2008 naša
organizácia usporiadala Oblastnú výstavu poštových holubov v reštaurácii Bašta. Chovateľ
Emil Šuster vyhral v kategórii Standard. Členovia sa zúčastnili aj na regionálnej a celoštátnej
výstave.

Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota Slovan Richnava začala jarnú časť II. triedy dospelých ôsmymi
prípravnými zápasmi. Prvý ligový zápas jarnej časti sa odohral 6. apríla 2008 a posledný 15.
júna 2008. Spomedzi 11 družstiev Richnava po ôsmych výhrach, dvoch remízach a desiatich
prehrách obsadila v sezóne 2007/2008 konečné šieste miesto s 26 bodmi (skóre 26:41). Výbor
sa rozšíril o Annu Horváthovú a Milana Brutovského.
Jesennú časť sezóny 2008/2009 II. triedy dospelých futbalisti odštartovali prípravným
zápasom proti Kluknave s novým trénerom Róbertom Šmidom. Do tejto súťaže bolo
prihlásených sedem družstiev: FK Slovenský raj Spišské Tomášovce, FK Baník Slovinky, ŠK
1951 Spišská Nová Ves – Domaňovce, TJ Slovan Richnava, TJ Lokomotíva Matejovce nad
Hornádom, OTS Švedlár a TJ FK Spartak Bystrany. Prvý ligový zápas jesennej časti sa hral
dňa 10. augusta 2008, posledný zápas - predohrávka jarnej časti sa hrala 9. novembra 2008.
Richnava v tabuľke na konci jesennej časti figurovala na 2. mieste s 29 bodmi, ale z dôvodu
inzultácie rozhodcu hráčom a divákom domáceho družstva v 13. kole v zápase s
Domaňovcami po skončení súťažného ročníka 2008/2009 odpočíta družstvu Richnava 6
súťažných bodov a kontumuje výsledok z 2 : 4 na 0 : 3. Najlepším strelcom bol Stanislav
Bandžuch s 26 gólmi. Žiakom z Richnavy umožnilo hrať v žiackej súťaži družstvo
Krompách.
Dňa 13. septembra 2008 sa na ihrisku konal futbalový turnaj Putovný pohár Bašty,
pod záštitou pána Petra Medveca, na ktorom sa zúčastnilo šesť družstiev z Richnavy
a Hrišoviec a Krompách. Vyhralo hrišovské družstvo.
Obec Richnavu reprezentoval za vlastné financie Ing. Peter Cenký, ktorý sa zúčastnil
na Medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky v endure vo Vechci, na pretekoch
Askof Cassovia Cup v cross-country v Kojšove a Východoslovenskom pohári v motokrose v
Spišských Vlachoch, kde sa zúčastnil aj Lukáš Cenký.
Pre teplé počasie sa klzisko začalo polievať až koncom decembra, takže priaznivci
korčuľovania a hokeja si museli počkať až na prvý deň roka 2009.

Mimoriadne udalosti
Dňa 1. marca 2008 začalo v podvečerných hodinách z nezistených príčin horieť
v hospodárskej budove domu pani Anny Vaščákovej, Richnava 214. Za rýchlej pomoci
členov DHZ Richnava a po privolaní hasičov z Krompách a Gelnice bol požiar uhasený.
Dňa 23. júla 2008 predseda Obvodnej povodňovej komisie vyhlásil stav ohrozenia III.
stupňa povodňovej aktivity v celom obvode Spišská Nová Ves. Voda v rieke Hornád

vystúpila z koryta a zaplavila záplavové pásmo. Zaplavené boli záhrady pri brehoch Hornádu,
ale aj veľká časť futbalového ihriska. V intraviláne obce zosuv premočeného svahu na štátnu
cestu pri vstupe do Richnavy len niekoľko metrov nižšie od novej stavby oporného múru
vyvrátil stĺp verejného osvetlenia. Boli zatopené pivnice, žumpy a studne rodinných domov v
blízkosti záplavového pásma a na Záhumní. Nánosmi boli zanesené priepusty pod miestnymi
komunikáciami. Na základe objednávky obec zabezpečila vyťahovanie 28 zatopených žúmp
prostredníctvom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Poprad a 20
zaplavených studní zabezpečovalo OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi.

Počasie
Rok 2008 bol z hľadiska režimu teploty vzduchu počas roka vyváženejší ako
predchádzajúci rok. Príčinu treba hľadať v nestabilnejšom charaktere počasia na Slovensku v
roku 2008. V priebehu roka prevažoval dostatok zrážok. Oblačnosť, zrážky a pravidelné
striedanie teplejších a chladnejších vzduchových hmôt spôsobili, že v roku 2008 sa
nezaznamenala ani raz teplota vzduchu 35 °C a vyššia. Najvyššia teplota vzduchu na
Slovensku v roku 2008 dosiahla 34,8 °C v Hurbanove 13. júla. Nápadné boli v roku 2008
búrky. Všeobecný dostatok zrážok dosiahol v roku 2008 jeden zo svojich vrcholov
povodňami na východnom Slovensku v poslednej júlovej dekáde.
Január sa nevyznačoval silnými mrazmi, denné teploty boli väčšinou plusové, snehová
pokrývka bola slabá. Snežilo 6. a 7. januára, 22. januára večer pršalo, ale 27. januára už opäť
snežilo. Februárové teploty boli opäť mierne, snežilo 15. a 16. februára, na konci februára
denné teploty dosahovali nad 10°C. Marec bol opäť mierny, všetkých obyvateľov však
zaskočil veľkonočný pondelok, keď napadal sneh, ktorý spôsobil aj výpadok elektrickej
energie v širokom okolí. V apríli už bolo jarné počasie, 11. apríla bola menšia búrka. Májové
denné teploty dosahovali aj 20°C, veľká búrka bola 31. mája. V júni až auguste vládlo pekné
letné počasie s častými dažďami a búrkami. V poslednej júlovej dekáde spôsobili zrážky už
spomínané záplavy. Jesenné mesiace boli opäť typické jesenné – striedali sa pekné dni
s daždivými. Za pozornosť stojí búrka 30. októbra, ale aj hrmenie 20. novembra. Prvý sneh sa
objavil 23. novembra. Prvá polovica decembra bola daždivá, vianočnú náladu zachránilo
sneženie dňa 23. decembra. Cez Vianoce boli mierne teploty s chudobnou snehovou
pokrývkou, viac snehu bolo na okolitých horách.

