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O nádeji v beznádeji
Počas slávenia sviatkov Narodenia Božieho
Syna, Boh sa stáva zjavnejším, On sám sa vydáva hľadať nás a prichádza i do tej najväčšej
biedy a chudoby, dnes teda duchovnej.
(strana 3)

Informácie zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva
5. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 25.7.2008.
(strana 7)

Spokojné, láskou a porozumením naplnené
vianočné sviatky, v novom roku veľa
zdravia, šťastia a úspechov praje redakcia
Richnavských novín.

Jeseň života v našej obci
V Richnave už každoročne organizujeme posedenie so staršími
občanmi obce. Touto milou slávnosťou chceme vyjadriť úprimné
poďakovanie a úctu za ich usilovnú prácu, nezištnú pomoc pri výchove detí a vnúčat, za milé slová
povzbudenia a za ich kladný prí-

nos pri rozkvete obce. Naši starší
spoluobčania sa na toto októbrové posedenie vždy tešia a takto v
spoločnosti účinkujúcich pri veselom speve a peknom slove sa obec
Richnava snaží, aby si z neho odniesli do svojich domovov tie najkrajšie zážitky a pocity. Októbro-

vé posedenie sa tohto roku konalo
v piatok, dňa 17.10.2008. Posedeniu predchádzala slávnostná svätá
omša v rímskokatolíckom kostole
Sv. Michala v Richnave, počas ktorej nám pán kaplán Ing. Mgr. Peter
Lešňovský v kázni priblížil smutný
príbeh o starenke, ktorá celý svoj

život nezištne pomáhala svojmu
nevďačnému synovi a neveste. Nedovoľme, aby sa takýto príklad nevďačnosti a neúcty k starostlivej babičke udomácnil v našich rodinách,
ale naopak vážme si, že máme to
šťastie v podobe našich starých rodičov. (pokračovanie na strane 2)
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(pokračovanie zo strany 1) Po svätej omši sa nám v prostredí kostola svojím veselým vystúpením
predviedli deti z Materskej školy
v Richnave. Slávnostný program
ďalej pokračoval v reštaurácií Bašta, kde na našich starkých čakalo
krásne prostredie s motívom pestrofarebnej jesene a na prestretých
stoloch štedré pohostenie. Pokojnú
atmosféru októbrového večera doslova rozveselilo a rozosmialo vynikajúce vystúpenie folklórneho súboru Jadlovec a Jadlovček z Margecian. Spev, tanec, rýmovačky a
humorné scénky starších členov
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súboru i detí z Jadlovčeka prenáramne rozveselili prítomných hostí. Určite najviac zaujali scénky „O
švini“ a „Obžinkový veniec“, ktoré
nám veselým spôsobom priblížili
staré tradície a zvyky z nám blízkeho dedinského prostredia. Veselú atmosféru slávnostným príhovorom prerušila pani starostka Mgr.
Anna Harmanová, ktorá v ňom vyjadrila krásnu pravdu: „Ten, kto nepozná minulosť nechápe prítomnosť a nepochopí ani budúcnosť.“
Po príhovore pani starostky sa podávala večera a po nej ostal priestor
na voľnú debatu a veselenie sa v

prítomnosti našich starších spoluobčanov. V závere tohto milého
stretnutia bol určite každý, kto sa
ho mohol zúčastniť rád, že sa takéto posedenie podarilo opäť zorganizovať. Staroba je predsa neoddeliteľnou súčasťou života človeka.
Staroba je výzva, ktorá pripomína
nám mladším, aby sme nestrácali čas a svojim starkým povedali
milé slovo nielen v októbri, ale kedykoľvek počas celého roka. Starnutie prichádza pomaly a nenápadne, presne tak ako sa končí leto a
začína sa jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť. Sem-tam už niečo zabolí,
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objaví sa vráska, či neskôr obelejú vlasy. Človek sa ocitne v jeseni
života a v svojich spomienkach sa
obzerá do minulosti. Myslíme na
to a nezabúdajme, že starší ľudia
si zaslúžia našu úctu. Vekom nadobudli životné skúsenosti, ktoré
môžu odovzdávať mladším a tým
ich usmerňujú na ich životnej púti.
Vážme si ich a ctime, lebo práve im
vďačíme za svoj život.
Bc. Martina Horváthová

Richnavčania navštívili Krásnu Hôrku
Neďaleko Rožňavy sa na vŕšku
nad podhradskou obcou rozprestiera hrad Krásna Hôrka. Stredoveké sídlo roku Andrássyovcov patrí medzi skvosty malebnej gemerskej krajiny, ktorého krása upútala
už mnohých návštevníkov. Medzi
nadšených obdivovateľov hradu, sa
14. augusta tohto roku zaradili aj
obyvatelia obce Richnava, pre ktorých v tento deň obec Richnava pripravila krásny letný výlet. Návštevy tohto historicko-umeleckého dedičstva sa zúčastnilo mnoho detí
a mládeže, ale nechýbali ani dospelí a starší obyvatelia naše obce.
Dva plne obsadené autobusy a jeden mikrobus odchádzali z Richnavy ráno o siedmej. V rannom
daždivom počasí možno aj mnohí
zapochybovali o príjemnom estetickom zážitku z tohto zájazdu, ale to
ešte netušili aká krása v podobe národnej kultúrnej pamiatky na nich
čaká. Prvou zastávkou bola návšteva honosného kaštieľa v Betliari.
Kaštieľ sa pýši prekrásnym pôvodným zariadením a bohatými zbierkami malieb, či poľovníckych trofejí. Toto typické vidiecke šľachtické
sídlo, stojace v rozsiahlom anglickom parku, nesie znaky stavebného vývoja rôznych období, od čias
neskorej gotiky až po romantizmus
a jeho majestátnosť obdivujú ročne
stovky turistov. Okrem samotného
poľovníckeho sídla, našich spoluobyvateľov zaujala krásna fontána,
obrovský kvet magnólie, či pestrofarebné izby s bohato zdobenými
interiérovými prvkami. Ďalšou za-

Ježiš sa pri poslednej večery modlí: „Zvelebujem Ťa, Otče, Pán neba
i zeme, že si tieto veci skryl pred
múdrymi a obozretnými tohto sveta a zjavil si ich maličkým...!“ (Lk
10,21-24)
Svojho času som sa naučil pri šoférovaní veľmi pozorne vnímať aj
okolitý svet – prírodu. Každý „iný“
pohyb registrujem, každú „zvláštnosť“ v monotónnom slede lúk,
polí, lesov ale i miest a dedín. V
diaľke preletujúci kŕdlik divých kačíc, na okraji močariska „zapichnutá“ volavka, zúfalý pokus o samovražedný prebeh myši. A je krásna
aj na stĺpe „zamrznutá“ sova či vysoko nad svojou korisťou sa vznášajúci dravec. To všetko tam bolo, videl som to; som o to bohatší.
Počujeme a vidíme čo chceme, na
čo sme „naladení“, pre čo máme
stávkou bol už spomínaný hrad
Krásna hôrka. Na rozsiahly kužeľový hradný vrch sa Richnavčania
dostali peši. Vytúženou odmenou
za vynaložené úsilie im bola krásna
jasná obloha s ďalekosiahlym výhľadom na okolitú krajinu. V rámci hradu mali možnosť nahliadnuť
do priestorov pôvodnej kuchyne s
dobovým kuchynským riadom, hladomorne, pozreli si vzácne starodávne zbrane, koče, alebo aj mumifikované telá pôvodných pa-

novníkov Krásnej hôrky ležiace v
neďalekom mauzóleu. Dominantou hradu je predovšetkým masívna veža, hradný palác a neodmysliteľné hradné opevnenie. Majitelia sídla sa neustále snažili kráčať
s dobou, a preto svoj veľkolepý majetok zveľaďovali a obohacovali o
najrozmanitejšie cennosti a poklady, čím sa Krásnej hôrke právoplatne prisúdil prívlastok krásna. Záver pobytu v historickom prostredí patril prechádzke a občerstveniu

v Krásnohorskom podhradí. Tento
letný výlet bol pre 102 obyvateľov
Richnavy dokonalým spestrením a
osviežením horúcich letných dní,
v rámci ktorého sa spojil oddych s
poznávaním jednej z mnohých krás
našej vlasti.
Bc. Martina Horváthová

v sebe vypestovaný cit. Nie je pre
mňa čudným, že len málokto vidí a
vníma prítomnosť živého Boha medzi nami. Uši zarástli, oči sa skrátili. Najhlasnejšie počujeme a najjasnejšie vidíme – len seba. I deťom – tým, ktorým sa Boh zjavuje
zvláštnym, až protekčným spôsobom, sme Boha ukradli. Lebo „už
nie Ježiško“, ale my ..., ja ...
Počas slávenia sviatkov Narodenia
Božieho Syna, Boh sa stáva zjavnejším, On sám sa vydáva hľadať nás
a prichádza i do tej najväčšej biedy a chudoby, dnes teda duchovnej.
Čo sa to udialo, že ho nedokážeme
vidieť vo svojej rodine, v jej pokoji
a istote, vo svojich deťoch, v našej
dobrote a štedrosti? Deti Ježiška –
teda Boha – videli a vnímali a sú
schopné vidieť a vnímať ho reálne.
To nie je mámenie a klam, či nedaj

Bože, pekný zvyk! Veď to my, dospelí, ako v špinavých bagandžiach
šliapeme po ich kráse, po ich viere, po ich skúsenostiach s dobrým
a láskavým Bohom. My mútime jas
v ich čistých očiach, schopných vidieť to, voči čomu sme my už slepí,
počuť to, voči čomu sme my už hluchí... Racionalizmus „dospelých“
je smrťou pre opravdivú vieru (videnie) „detí“! A tak, „zvelebujem
Ťa, Otče, Pán neba i zeme ...“
V závere by som spolu s Pavlom
Straussom pouvažoval asi takto:
Čo ako by sme nadobúdali pocit,
že dnešný svet so svojou atmosférou otrávenou bezduchosťou a bezcharakternosťou je na nezvratnej
ceste (ireverzibilný stav) (...) je tu
jasná nádej! Treba sa čudovať, že
pri toľkých rokoch choroby a života v otrave, prebúdza sa v nás čis-

tá myseľ. To je ešte nádej! Ale veď
je tu tá hlavná a všeobecná nádej!
Puer natus est vobis! Spes nostra
et fortitudo. Accende lumen animae!!! (Chlapček sa vám narodil!
Naša nádej a sila. Príjmite svetlo
duše!) (P. Strauss, Odvrátený hlas;
s.90, s.178)
Zo srdca vám všetkým prajem
sviatky, v ktorých uvidíte viac, než
len to, čo ste si sami pripravili. Prajem vám vidieť neviditeľné a počuť nepočuteľné! Na vlastnej koži
vám prajem zažiť živého Boha, prítomného vo vašej rodine, vo vašom
dome!
Kristus, zrodený z Panny, nech je
vašim požehnaním!
Paľo Ondrík, farár
V Kluknave 9. decembra 2008

Informácia o aktualizácii územného plánu
Obce Richnava
V zmysle §19b stavebného zákona
číslo 50/1976 Zb. v platnom znení oznamujeme, že Obec Richnava začala s obstarávaním Zmien a
doplnkov územného plánu obce.

Podnety k spracovaniu tejto územnoplánovacej dokumentácie predkladajte obci poštou, elektronickou
poštou, telefonicky alebo osobne
do podateľne obce.

Predmetom je Aktualizácia Územného plánu obce Richnava — Zmeny a doplnky číslo 1/2008 podľa
Zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-

riadku a Vyhlášky MZP SR číslo
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
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Dobrovoľný hasičský zbor
Richnava v roku 
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Odpustová slávnosť svätej
Márie Magdalény

V nedeľu, dňa 20. júla 2008, sa v
našej obci, konala odpustová slávnosť svätej Márie Magdalény. Nedeľný program sa začal modlitbou
svätého ruženca, po ktorej o 10.30
nasledovala slávnostná odpustová
svätá omša. Odpustovú slávnosť v

Dňa 11.1.2008 sa stretli členovia
na výročnej členskej schôdzi aby
zhodnotili predchádzajúci rok a
prijali úlohy na rok 2008.
Pripravenosť dobrovoľného hasičského zboru bola preverená pri požiari hospodárskej budovy a pri povodni ktorá zasiahla spodnú ulicu
dvakrát po sebe.
Previerok pripravenosti požiarnych
družstiev ktoré boli v Mníšku nad
Hnilcom sme sa nemohli zúčastniť z dôvodu malého počtu členov
družstva, avšak dňa 21.6.2008 sme
sa zúčastnili súťaže o „Pohár primátora Spišských Vlách“ ktoré
nám bolo započítane ako účasť na
previerkach.
Okrem previerok sme sa zúčastnili nasledovných súťaži:
13.7.2008 „Pohár starostu obce Šuňava“ obsadili sme 13.

miesto s časom 24,05s.
26.7.2008 „Pohár primátora mesta Krompachy“ nočná súťaž.
3.8.2008 „Pohár starostu obce Vernár“ obsadili sme 18.
miesto s časom 51,41s.
14.9.2008 „Pohár starostu obce Gerlachov“ obsadili sme
24. miesto, útok bol neplatný. Pri
tejto súťaži naše družstvo muselo
štart opakovať trikrát, pretože zlyhávala elektronická časomiera.
15.9.2008 sme v spolupráci s obcou usporiadali 15. ročník súťaže
požiarnych družstiev „O pohár starostu obce Richnava“ ktorého sa
zúčastnilo 9 mužských a dve ženské družstva. V súťaži mužov prvé
miesto obsadil DHZ Šuňava s časom 18,0 s., druhé miesto DHZ

Krompachy s časom 21,5 s., tretie mieste DHZ Spišské Vlachy s
časom 23,2 s., štvrté miesto obsadil DHZ Kluknava s časom 24,4
s., piate miesto DHZ Bijacovce s
časom 24,4 s., šieste mieste DHZ
Richnava I. s časom 24,8 s., siedme miesto obsadil DHZ Richnava II. s časom 33,2 s., ôsme miesto
DHZ Jaklovce s časom 35,8 s., a
na deviatom mieste DHZ Veľký
Folkmár s časom 36,2 s..
V súťaži žien prvé miesto obsadil DHZ Šuňava s časom 23,5 s.,
druhé miesto DHZ Spišské Vlachy
s časom 27,0 s.
Úspechom tohto ročníka bolo že
sme mali v súťaži viac družstiev.
V rámci materiálno technického
zabezpečenia sa nám podarilo v
tomto roku zabezpečiť nové pra-

covné uniformy pre družstvo v ktorých sa členovia predviedli na súťaži o pohár starostu obce.
Nemalým úspechom je aj oprava
požiarnej zbrojnice ktorá sa uskutočnila v tomto roku.
Na záver mi dovoľte poďakovať
všetkým členom ktorý sa aktívne
zapájajú do činnosti, všetkým tým
ktorý sa zúčastnili prípravy súťaže
a zabezpečovali jej priebeh.
Poďakovanie patrí aj starostke obce
a obecnému zastupiteľstvu za výbornú spoluprácu a podporu ako
aj všetkým tým ktorý nás v roku
2008 podporovali.
Daniel Saluga
tajomník Dobrovoľného hasičského
zboru Richnava

nádhernom prostredí pri kostolíku svätej Márie Magdalény a v slnečnom letnom počasí celebroval
pán farár našej farnosti Mgr. Pavol
Ondrík spolu s pánom kaplánom
Ing. Mgr. Petrom Lešňovským a
ich hosťom dôstojným pánom ThLic. Martinom Kolejákom. V úvode svätej omše Doc. PhDr.. Ivan
Chalupecký priblížil zaujímavú históriu kostola svätej Márie Magdalény. Kostol svätej Márie Magdalény
sa aj tohto roku tešil hojnej účasti veriacich občanov z Richnavy a
ich príbuzných, ale aj prítomnosti
mnohých pútnikov z okolitých obcí
a miest. Pre pozvaných hostí, kňazov, miništrantov, organistov, poslancov obecného zastupiteľstva,
členov hospodárskej a pastoračnej rady, bol v prostredí reštaurácie Bašta pripravený slávnostný
obed. Ako každý rok tak aj tento,
obec Richnava zorganizovala, pri
príležitosti odpustovej slávnosti,
kultúrny program, ktorý sa konal
na ihrisku v Richnave. V rámci ve-

selého programu sa nám predstavila zábavná dvojica známych slovenských humoristov Robo Kajzer
a Peter Meluš. Dvojica zabávačov
svojimi grotesknými scénkami a
spevom pobavila prítomných divá-

kov a vyvolala úsmevy na tvárach
všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zábavnej akcie a spríjemnila nám letné nedeľné popoludnie.
Bc. Martina Horváthová

Informácia o zriadení rozpočtovej
organizácie obce – Materskej školy od
1. septembra 
- počet detí 24
- samostatne hospodári so schváleným rozpočtom, spravuje budovu materskej školy
- ustanovená 9 členná rada Materskej školy zložená zo 4 zástupcov rodičov, 3 zástupcov
obce, 1 zástupcu pedagogických zamestnancov školy a 1
zástupcu nepedagogických zamestnancov školy
- počet pedagogických zamestnancov 2, počet nepedagogických zamestnancov 3
- na základe výberového konania
od 1. decembra 2008 menovaná do funkcie riaditeľky pani

Eva Ondášová
- dňa 19.5.2008 Obec Richnava
podala žiadosť na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja na modernizáciu budovy materskej školy
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja žiadosť neschválilo z dôvodu nesúladu
cieľov projektového zámeru
s cieľmi príslušného opatrenia Regionálneho operačného
programu z pohľadu ekonomickej efektívnosti navrhovaných
dopadov
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ským kaňonom. Autobus ešte zastal v obci Šindliar, kde sme si pozreli exteriér kostola zo 14. storočia
a nabrali minerálnu vodu.
Z akcií poriadanými inými klubmi sme sa zúčastnili na 42. slovenskom zimnom zraze turistov v
Kremnici (24.-27. januára 2008),
Výstupe na Kojšovskú hoľu (OKST
Horal Kojšov – 16. februára 2008),
Po stopách kpt. Kvitinského (KST
Spišské Tomášovce - 23.-24. februára 2008), 55. slovenskom letnom
zraze turistov vo Svidníku (3.-6.
júla 2008) a Jesennom výstupe na
vrcholy hôr – Slovinská skala (RR
KST Sp. Nová Ves – 11. október
2008).
A čo plánujeme v decembri? Dňa
26. decembra 2008 KST Vojkovce
poriada 7. ročník Štefánskeho výstupu na Sľubicu. Dňa 27. decembra 2008 organizujeme Vianočný
pochod na Plejsy. Dňa 31. decembra 2008 sa zúčastníme na Silvestrovskom výstupe na Roháčku, ktorý poriada KST Margecany. Na
všetky tri akcie bude účastníkom
preplatené cestovné a účastnícke
poplatky. Zraz účastníkov bude
vždy o 7.50 na železničnej stanici v Richnave. Bližšie informácie
vám poskytnú pán Ábel Filo a Ing.
Peter Cenký.

Richnavská turistika v roku 
Teší nás, že o turistiku je v dnešnom
pretechnizovanom svete stále záujem. V roku 2008 sme prijali do
nášho klubu 14 nových členov –
z toho 13 z radov mládeže. Na výročnej členskej schôdzi bola zvolená aj nová členka výboru – Monika Semanová.
O našej najväčšej turistickej akcii
– 32. ročníku Zimného výstupu na
Sľubicu, ktorý sa konal dňa 19. januára 2008 ste si už mohli prečítať v marcovom čísle Richnavských
novín. Okrem tohto výstupu sme
pripravili pre milovníkov turistiky
zaujímavé akcie, ale mohli sa zúčastniť aj na akciách poriadanými
inými klubmi.
Dňa 26. apríla 2008 Klub slovenských turistov Bradlo Richnava
usporiadal kultúrno-spoznávací

zájazd do mesta Veľký Šariš a Šarišský hrad. Prezreli sme si starý
parný rušeň, ktorý obstarával spojenie na trase Šariš-mlyn - železničná stanica Veľký Šariš. Nasledovala
prehliadka ranogotického kostola
sv. Jakuba z 13. storočia s odborným výkladom. V meste sme navštívili aj Mestské múzeum a areál
starého mlyna. Potom sme sa už vydali peši na zrúcaninu Šarišského
hradu, odkiaľ bol nádherný výhľad
na ďaleké okolie. O hrad sa starajú
dobrovoľníci, ktorí mali práve brigádu. Čistil sa hradný areál od náletových krovín. Aj my sme urobili
kus práce, začo nám miestni poďakovali a ušiel sa nám aj hradný guláš a čapované pivo (spoločná fotografia aj na internetovej stránke
www.hrad.wbl.sk).
Namiesto akcie 100 jarných kilo-

metrov sme sa zúčastnili na 45.
stretnutí čitateľov časopisu Krásy
Slovenska. Výstup sa konal dňa 24.
mája 2008 na vrchole Volovec (rozložitý hôľnatý masív, podľa ktorého je pomenovaný horský krajinný
celok Volovské vrchy). Zabezpečili
sme autobus, ktorý nás odviezol do
obce Henclová. Počasie veľmi neprialo, na vrchole bola veľká hmla.
Mrzelo nás to, lebo z vrcholu je dokonalý kruhový výhľad, jeden z najkrajších na Slovensku. Atmosféra
na vrchole bola ale výborná, ako
to býva pri takýchto stretnutiach.
Cestou dole nás aj zmočilo, ale aj
napriek tomu bol celý autobus zúčastnených turistov spokojní. Tešila nás aj veľká účasť richnavských
detí a mládeže.
Naopak veľmi slabá účasť bola na
akcii – Výstupe na Sivec, ktorú sme
pripravili na 23. augusta 2008. Kto

nebol, môže ľutovať. Z vrcholu je
totiž krásny pohľad na Ružínsku
priehradu.
Dňa 20. septembra 2008 sa uskutočnil prechod Lačnovským kaňonom. Trasa začínala v obci Lipovce, nasledoval peší presun do horskej osady Lačnov cez Lačnovský
kaňon. V Lačnove, kde žije už len
niekoľko obyvateľov sme si prezreli
aj grekokatolícky kostol sv. Michala Archaniela. Zvláštnu atmosféru
vymierajúcej dedinky s drevenicami podmienilo aj studené sychravé počasie. Blízko Lačnova sa nachádza jaskyňa Zlá diera, kde nás
osobne privítal jej prevádzkovateľ
– pán Košč (otec prvej slovenskej
Superstar). Pri vstupe do jaskyne
sme „vyfasovali“ prilby a karbidové
lampy. Na záver túry sme našli aj
malú zrúcaninu Lipoveckého hradu, ktorý sa týči v lese nad Lačnov-

Ing. Peter Cenký, člen výboru KST
Bradlo Richnava
(autor fotograﬁí Ing. Peter Cenký)

Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 5. zasadnutí 25.7.2008
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 škol-

ského 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.
(pokračovanie na strane 8)
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Minifutbal žiakov
v Richnave

Iste každý z nás pozná najznámejšiu loptovú hru na svete, futbal. Radosť z nej už očarila milióny ľudí a
nie je tomu inak ani v našej obci,
kde má futbal tiež svoju tradíciu.
Futbal je športová hra, ktorá má
formu športového boja. Prebieha
podľa určitých zákonitostí a dohovorených pravidiel. Takúto stručnú charakteristiku futbalu ovláda
snáď každý, kto sa jej s nadšením
venuje. Futbalovému pokušeniu
podľahli aj žiaci do 15 rokov, pre
ktorých obec Richnava zorganizovala športovú akciu s názvom Minifutbal žiakov. Športová akcia sa

konala 11. júla 2008 o 10.00 hodine na športovom ihrisku v obci.
Podujatia sa zúčastnili tri družstvá,
v rámci ktorých hral každý s každým. Neľahkú úlohu rozhodcu na
seba prevzal pán Ing. Peter Cenký.
Víťazné družstvá, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom
mieste boli za svoje športové výkony odmenené. V závere minifutbalovej akcie sa konala súťaž o najlepšieho strelca spomedzi hráčov,
ktorej víťazmi sa stali Win Zinger
a Dávid Ondáš.

schválilo predaj nehnuteľností vedených Správou katastra v
Gelnici na Liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Richnava, 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.

Klzisko bude
otvorené
Otváracia doba
Verejnosť
Pondelok až piatok

15.00 hod.

19.00 hod.

Sobota, nedeľa

14.00 hod.

19.00 hod.

19.00 hod.

21.00 hod.

Cena v Sk

Cena v euro

Dieťa

6

0,20

Dospelý

12

0,40

Hokejista

24

0,80

Bc. Martina Horváthová

Jubilanti v .
polroku 

Hokej
Pondelok až nedeľa

Cenník

80 rokov

70 rokov

Nemčíková Veronika
Bogačevičová Apolónia
Mondryová Anna

Gabčo Zoltán
Kurilla František
Ondášová Anna
Mesarčová Anna

75 rokov
Ondáš František
Pokuta Rudolf
Šrenkelová Žofia
Labancová Margita

(pokračovanie zo strany 7)
Obecné zastupiteľstvo v Richnave na svojom 6. zasadnutí
15.08.2008 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 3.10.2008
zobralo na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava,
zobralo na vedomie Správu o
výsledkoch kontrol vykonaných
podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti v roku 2008,
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Srdečne blahoželáme!
Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR
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