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Naša far nosť

Na dušičky
Počas horúcich letných dní nikoho nenapadne rozmýšľať o mrazivých nociach zimy. Aj teplé dni jesene v nás hrejú vedomie príjemna, ktorým na nás pôsobia – hoci
už kratšie, no predsa len lúče slnka. Až raz, znenazdania, začne padať sneh. „Veď ešte teraz bolo tak
krásne ...!“ „Kto by to bol len povedal...?“ Mnohých to prekvapilo,
mnohých zaskočilo nepripravených
a niektorí, žiaľ, na to aj doplatili.
No našli sa aj takí, toto očakávali.
Leto nemôže trvať celý rok a aj jeseň je len dočasu. Zima sa blíži.
Každoročná skúsenosť meniacich sa ročných období je akoby
obraz nášho života. Možno práve preto Cirkev zasadila sviatok
Všetkých Svätých a Deň spomienky na všetkých verných zosnulých
do týchto dní. Aby nám azda aj
takýmto spôsobom pripomenula
prirodzený poriadok života človeka, aby nám pripomenula – hoci
sa nám zdá, že je to ešte zavčasu,
uprostred dní rozkvetu našich síl,
uprostred radosti z práce, zo života – že sa blíži čas, ktorý toto všetko zakryje tajomným rúškom toho,
čo my voláme smrť. Je až pozoruhodné, že aj napriek týmto „upozorneniam“ stáva sa pre mnohých
prekvapením, iných nachádza nepripravení a aj tu musíme povedať,
že podaktorí na to doplatia...

Lenže tieto sviatočné dni, kedy sa
naše cintoríny menia v rozkvitnuté
záhrady, nás učia aj niečomu inému. Do strohého konštatovania
o neúprosnom poriadku života
a smrti, vnášajú svetlú nádej, ktorá
sa stáva prameňom pokoja. Viera
v Krista, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych, viera vo večný život v spoločenstve s Bohom a so všetkými
svätými, menia ľudskú bezradnosť
na radostné očakávanie stretnutia s
Tým, ktorý svojou smrťou smrť premohol, ale aj so všetkými našimi
blízkymi, ktorí v znamení Kristovej smrti odišli z tohto sveta. Budeme s nimi opäť spolu, tvárou v tvár,
hoci dnes ich už – či azda ešte –
nevidíme.
Stovkami sviec a tisícami modlitieb po tieto dni naplnené cintoríny budú akoby veľkolepým spevom oslavujúcim radosť a nádej
nás všetkých, ktorí očakávame toto
slávne stretnutie.
Keď našim drahým zosnulým budeme zo srdca priať a u Nebeského
Otca vyprosovať večný pokoj a večné svetlo Víťaza nad smrťou, pamätajme, že je to aj náš cieľ. Naša
večnosť nemá prísť ako nevyhnutné zlo, nemá prísť nečakane a prekvapivo. Veď to bude veľká a večná radosť, ktorú pre nás pripravil
Boh.
Pavol Ondrík

Na Všech Svätých.
Sväťme sväto sviatok Svätých,
oslávených sestier
- bratov všetkých!
„Hľa otvára sa brána nebies dokorán ...“
chórom takým zneje svet,
dnes
- vo Všetkých Svätých deň.
Aj srdce moje hymnus slávy peje
- za oslavu Svätých Všech,
- na oslavu Pána nebies,
zeme tiež.
V nádeji radostnej
večného spasenia môjho
slávim tento deň.
„Sláva na výsostiach Bohu!“
Rusko 1. november 1997
Pavol Ondrík

Na Dušiky
Po Svätých Všech
trpiacim tiež
pomôcť treba
v slávu neba
Spočinutie večné,
šťastie bezkonečné,
umrelým daj, ó Pane!
Ťažko to?
Ľahko to?
- Smrťou prejsť,
poprobovať chuti jej ...?

Vravia,
bránou že je ona,
ktorou za popevku zvona
zo sveta tohto
vo svet druhý
vo svet nový
vo svet večný
vypravíš sa naposled´.
Zvon - on si peje;
živý ešte - ten sa chveje
a zomrelý - snáď sa smeje
- v pokoja duše radosti.

Rusko 2. november 1997
Pavol Ondrík
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Slávnostné stretnutie dôchodcov

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Krásne bezstarostné detstvo, vystrieda
mladosť, dospelosť a ani sa človek
nenazdá prichádza detstvo našich
detí a vnúčat. Roky uprostred starostí a radostí v životnej aktivite
človeka sa minú rýchlo ako voda
a jedného dňa je tu staroba. Jeseni
života človeka, starobe, je zasvätený 1. október ako „Svetový deň seniorov“ a následne celý mesiac október, ako „Mesiac úcty k starším“.
Pri tejto príležitosti obecné zastupiteľstvo a starosta obce Richnava
zabezpečili slávnostné stretnutie
najstarších obyvateľov obce, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. októbra 2007 o 16.00 v reštaurácií Bašta v Richnave.
Stretnutie úvodným slovom otvorila a vzácnych hostí uvítala pani
starostka Mgr. Anna Harmanová.
Po slávnostnom otvorení sa pre našich starších občanov začal pestrý

kultúrny program v príjemnom
útulnom prostredí reštaurácie, ktorú zdobili rôznorodé jesenné variácie, pestrofarebné listy zo stromov, či teplé plamienky sviečok.
Na začiatok kultúrneho programu sa naším najstarším občanom
predstavili tí najmenší. Deti Materskej školy v Richnave, pod vedením Evy Ondášovej a Mgr. Zlatice Birošovej všetkých rozveselili
svojim štebotavým spevom, milými
pesničkami, básničkami, riekankami, či tanečnými krôčikmi. Dievčatá v krásnych bodkovaných sukničkách, chlapci v slávnostných
košeliach isto všetkých príjemne
pobavili a na záver svojho vystúpenia prítomným babičkám a deduškom rozdali vlastnoručne vyrobené
papierové srdiečka s rýmovačkou
“Starší naši milí, pretože Vás radi
máme, srdiečko Vám z lásky dáme.
Vaše detičky zo školičky.“ Kultúrne popoludnie pokračovalo vystú-

pením umeleckého folklórneho
súboru Krompašan z Krompách.
Mladí nadaní hudobníci a tanečníci svojím spevom a tanečnými kreáciami znamenite predviedli svoj talent a umelecké vlohy. V rámci ich
umeleckého prejavu odzneli najznámejšie ľudové piesne a melódie pri ktorých si naši dôchodcovia
radi zaspomínali na svoju mladosť,
dedinské zábavy so živou muzikou,
spevy, či tance z ich mladých čias.
Ďalším bodom programu bol príhovor starostky obce, v ktorom
v mene obecného zastupiteľstva,
i v mene svojom vzdala úctu najstarším obyvateľom Richnavy, zúčastneným na tomto podujatí, ale
samozrejme aj tým, ktorí sa pre
zdravotné komplikácie, či iné dôvody, posedenia nemohli zúčastniť. Príhovor ukončila prípitkom
na zdravie našich seniorov, po ktorom nasledovala slávnostná večera, pochutnávanie si na chutných

kysnutých koláčoch a káve, spojené s družnými rozhovormi a najmä
radosťou z takto príjemne prežitého jesenného odpoludnia. Všetci
opýtaní sa zhodli, že sa úprimne
tešia z tohto stretnutia a ak im to
zdravie dovolí radi sa ho zúčastnia
aj na budúci rok.
Mnohí, sme si určite aj vďaka tejto udalosti uvedomili, že na prejav úcty, len jeden deň, či mesiac
v roku nestačí. Úctu treba prejavovať a zásluhy starších si pripomínať počas celého roka v rodine, na pracovisku, aj v dopravných
prostriedkoch. Kto sa naučí vážiť
si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo i úsmev
pre starších neustále, a nielen počas októbra im preukážme našu
úctu.
Martina Horváthová
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Dotácie pre deti v hmotnej núdzi
Od 1. januára 2004 vošiel do platnosti zákon 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Hmotná núdza je podľa tohto zákona stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zvýšiť vlastným pričinením.
Vláda Slovenskej republiky svojim
uznesením číslo 165/2004 k Návrhu opatrení na prehĺbenie pozitívnych účinkov zmeny systému dávok v hmotnej núdzi na niektoré skupiny obyvateľstva schválila
opatrenia smerované k zlepšeniu
sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi s ich aktívnym pričinením.
Jedným z opatrení prijatých vládou
bolo poskytnúť základným školám
a špeciálnym základným školám,
ktoré navštevuje významné percento detí v hmotnej núdzi, finančné
prostriedky (formou dotácie) na
zabezpečenie stravy a školských
potrieb so zameraním na podporu plnenia povinnej školskej dochádzky a predškolským zariadeniam finančné prostriedky na zabezpečenie stravy.
Obec Richnava na základe Výnosu Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky
je žiadateľom na poskytnutie dotácie na stravu, dotácie na školské potreby a dotácie na motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi
navštevujúce Špeciálnu základnú
školu v Richnave.
Dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok poskytuje
obci príslušný obvodný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi na základe písomnej
žiadosti Obce Richnava.
Vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi žiadosť
o dotáciu na stravu, dotáciu na školské potreby, dotáciu na motivačný
príspevok a v prípade splnenia kritérií na poskytnutie uvedenej dotácie
písomne oznámi obci poskytnutie
príslušnej dotácie a jej výšku.

Poskytnutá dotácia sa stáva súčasťou rozpočtu obce. Obec na základe objednávky Špeciálnej základnej školy v Richnave zabezpečí
stravovanie, školské potreby pre
žiakov a vyplácanie motivačného
príspevku rodičom žiakov.
Poskytnuté dotácie od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je obec
povinná zúčtovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 30 dní od
jej poskytnutia a nepoužité finančné prostriedky na príslušnú dotáciu vrátiť úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Dotáciu na stravu možno poskytnúť:
a) pre všetky deti, ktoré navštevujú
predškolské zariadenie alebo školu, ak v predškolskom zariadení
alebo v škole je najmenej 50% detí
z rodín, ktorým sa poskytuje dávka
a príspevky v hmotnej núdzi,
b) pre dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie alebo školu,
a žije v rodine, ktorej sa poskytuje
dávka a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných 6 po sebe idúcich mesiacov je
najviac vo výške životného minima
podľa osobitného predpisu,
c) dotáciu na stravu je možno poskytovať pre dieťa, ktoré navštevuje
predškolské zariadenie alebo školu
a ktorému rodič prispieva na stravu za každý stravovací deň na každé jedlo vo výške najmenej 1 Sk
a najviac 5 Sk. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje dotáciu pre dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v škole:
- 26 Sk na obed,
- 6 Sk na iné jedlo,
d) stravou na účely dotácie na stravu je poskytovanie obeda a iného
jedla.
Dotáciu na školské potreby možno

poskytnúť:
a) pre dieťa v prípravnej triede
v predškolskom zariadení a pre
dieťa v škole na nákup školských
potrieb,
b) pre všetky deti, ktoré navštevujú prípravnú triedu predškolského
zariadenia alebo školu a v prípravnej triede v predškolskom zariadení alebo v škole je najmenej 50%
detí z rodín, ktorým sa poskytuje
dávka a príspevky v hmotnej núdzi
alebo
c) pre dieťa, ktoré navštevuje prípravnú triedu predškolského zariadenia alebo školu a žije v rodine,
ktorej sa poskytuje dávka a príspevky v hmotnej núdzi alebo ak príjem rodiny je najviac vo výške životného minima podľa osobitného
predpisu,
d) školskými potrebami na účel dotácie sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia
s vyučovacím procesom v škole alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede
v predškolskom zariadení,
e) výška dotácie na školské potreby je 1000 Sk na jedného žiaka a
jeden školský rok. Dotácia sa poskytuje v dvoch častiach:
- na prvý polrok do 25. septembra
500 Sk na jedného žiaka,
- na druhý polrok do 25. februára
500 Sk na jedného žiaka.
Dotáciu na motivačný príspevok
možno poskytovať počas školského
roka s výnimkou školských prázdnin v júli a v auguste:
a) pre všetky deti, ktoré navštevujú
školu a v škole je najmenej 50% detí
z rodín, ktorým sa poskytuje dávka
a príspevky v hmotnej núdzi a ich
priemerný prospech je najviac 2,5
za posledný školský polrok alebo si
za posledný školský polrok zlepšili

priemer prospechu najmenej o 0,5
oproti predchádzajúcemu školskému polroku,
b) pre dieťa, ktoré navštevuje školu
a žije v rodine, ktorej sa poskytuje
dávka a príspevky v hmotnej núdzi
alebo ak príjem rodiny je najviac
vo výške životného minima podľa osobitného predpisu, jeho priemerný prospech je najviac 2,5 za
posledný školský polrok alebo si
za posledný školský polrok zlepšili
priemer prospechu najmenej o 0,5
oproti predchádzajúcemu školskému polroku,
c) dotáciu na motivačný príspevok nemožno poskytovať pre dieťa, ktoré:
- zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky a z toho dôvodu
sa prídavok na dieťa poskytuje
obci,
- opakuje ročník alebo
- malo za posledný školský polrok zníženú známku za správanie o dva stupne,
d) výška dotácie na motivačný príspevok pre 1 dieťa mesačne je
- 500 Sk pre dieťa, ktoré v poslednom školskom polroku malo priemerný prospech najviac 1,5,
- 300 Sk pre dieťa, ktoré v poslednom školskom polroku malo priemerný prospech najviac 2,5 alebo
- 200 Sk pre dieťa, ktoré si v poslednom školskom polroku zlepšilo priemerný prospech najmenej o 0,5 oproti predchádzajúcemu školskému polroku.
e) Priemerný prospech detí určujú školy, pričom v prípade slovného hodnotenia postupujú podľa pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

Rok

Číslo výnosu

Výška poskytnutej
dotácie na
stravovanie

Výška poskytnutej
dotácie na školské
potreby

Výška poskytnutej
dotácie na motivačný
príspevok

Obec osobitný
príjemca rodinných
prídavkov záškolákov

2004

3950/2004-II/1

194.711,-

51.000,-

0

112.460,-

2005

3950/2004-II/1

510.118,-

101.000,-

0

75.600,-

2006

3749/2005-II/1

400.914,-

102.000,-

274.200,-

67.500,-

2007 do 30.9.2007 3749/2005-II/1

339.423,-

99.500,-

206.500,-

68.580,-
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Bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť

Aktivačná činnosť
Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie v roku 2007 sa vykonáva
v Obci Richnava na základe Doplnkov číslo 6,7,8 k Dohode číslo 154
uzatvorenej s Úradom práce v Spišskej Novej Vsi 9.10.2004.
V roku 2007 bola aktivácia dvakrát
prerušená.
Uchádzači o zamestnanie zaradení
na aktiváciu pracujú v rámci aktivácie 10 hodín týždenne. Pod vedením
organizátorov vykonávajú práce na
zlepšenie čistoty a životného prostre-

dia v intraviláne a extraviláne obce.
Práce na zlepšenie čistoty a životného prostredia sú pomocné práce
pri zametaní, zbieraní odpadkov, čistení, upratovaní a údržbe, maľovaní
verejne prospešných zariadení a budov, ďalej vyrezávanie nežiaducich
krovín a drevín v okolí povodia rieky Hornád, vyrezávanie nežiaducich
krovín a drevín na medziach, korytách suchých potokov a priľahlých
priestorov, starostlivosť o úpravu
verejnej zelene, dosadzovanie uhy-

nutých rastlín. Opatrovanie starších ľudí, ktorí potrebujú opateru,
najmä v nevyhovujúcich podmienkach v chatrčiach s nevyhovujúcou
infraštruktúrou v tzv. rómskej osade Ružakovec.
Uchádzači vykonávajú aj pomocné
práce na miestnych komunikáciách,
odpratávajú sneh, čistia komunikácie, posypávajú chodníky, kosia trávu na verejných priestranstvách.
Štefan Šuster
organizátor aktivačnej činnosti

Začiatok aktivácie

Ukončenie aktivácie

Číslo doplnku

Počet zaradených uchádzačov na
aktiváciu úradom práce

Počet organizátorov aktivácie

1.1.2007

14.1.2007

Prerušená aktivácia

0

0

15.1.2007

31.5.2007

Doplnok 6/2007

278

8

1.6.2007

31.8.2007

Doplnok 7/2007

245

8

1.9.2007

9.9.2007

Prerušená aktivácia

0

0

10.9.2007

30.11.2007

Doplnok 8/2007

223

7
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Deň detí v našej obci
Medzinárodný deň detí sa na Slovensku slávi od roku 1950. Tento
deň je charakterizovaný ako deň
svetového bratstva a porozumenia
medzi deťmi. Je to deň venovaný
naším najmenším. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským
srdiečkam. Obec Richnava taktiež
nezanevrela na našich najmenších
a obecné zastupiteľstvo v spolupráci s MŠ Richnava pripravilo pre
deti dve krásne popoludnia, plné
smiechu, radosti a šťastných detských tvári. Slávnosť venovaná deťom sa začala už v piatok 1. júna
popoludní, keď sa rómske deti
z Richnavy stretli na ihrisku, kde
bola pre ne pripravená veselá diskotéka plná dobrej hudby, smiechu,
a najmä tanca. Nasledujúca sobota
2. júna bola pre deti z obce taktiež
netradičná, veselšia a zábavnejšia
ako iné soboty. Počasie nám síce
nedoprialo, aby sme sviatok mohli
osláviť vonku na ihrisku, tak ako
v predošlý deň, ale to nezabránilo našej zábave a hrám v priestoroch reštaurácie Bašta, kde sa okolo 15.00 hodiny stretli deti so svo-

jimi rodičmi, či starými rodičmi,
plné očakávaní, aké prekvapenie
sme si pre ne pripravili.
Po privítaní pani starostky Mgr.
Anny Harmanovej nastala skutočná zábava, v podobe rôznorodých
súťaží a hier za koordinačnej pomoci Martiny Horváthovej, Lucie
Pavolovej, Lucie Ondášovej, Moniky a Evy Brutovskej. Deti sme rozdelili do troch skupín, na škôlkarov, žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ. Maratón hier odštartovala
skupina škôlkarov, ktorí sršali ener-

giou, dobrou náladou a radosťou.
Detičky skákali, hádzali loptičky,
prekonávali rôzne prekážky, výskali, povzbudzovali sa a najmä sa nesmierne tešili z každého úspechu,
z každého dosiahnutého cieľa. Aj
skupina mladších, či starších školákov predviedla svojho súťaživého ducha, vytrvalosť i talent. Školáci s radosťou prenášali loptičky
na lyžičke, triafali šípky do terča,
zhadzovali plechovky a veľkú zábavu priniesla súťaž so zmenšujúcim sa papierom na ktorom dvojice

predviedli svoje tanečné a neraz aj
akrobatické kúsky. Deti nestrácali
energiu, ba práve naopak, tlieskali,
povzbudzovali sa ako skutoční kamaráti, a napokon celá zábava vyvrcholila stoličkovým tancom, na
ktorom sa zúčastnil každý, kto mal
chuť a dostatok fyzických síl. Ani
jeden výkon neostal bez odmeny,
každá súťaž priniesla svojich zlatých, strieborných, bronzových víťazov i tých menej úspešných. Všetky deti sa tešili zo štedrých cien,
v podobe rôznych farbičiek, maľovaniek, sladkostí. Hry a celková atmosféra v réžií detí priniesli mnoho zábavy, milých spomienok nielen im samotným, ale určite aj ich
rodičom, či všetkým prítomným.
O zábavu a smiech bolo dobre postarané, všetci sme sa tešili takejto
milej akcii, aká sa v našej obci zorganizovala. Deti sú predsa kvety
zeme, ktoré treba pestovať a starať
sa o ne, neustále rozvíjať ich tvorivé schopnosti, nápaditosť a k tomu
všetkému určite pozitívne prispela
aj naša detská slávnosť.
Martina Horváthová
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Výpis zo správy o plnení rozpočtu obce
Richnava za rok 
Úplné znenie správy na www.richnava.sk
BEŽNÉ PRÍJMY
Výnos dane z príjmov FO
Výnos dane na školstvo
Výnos dane na opatrov.službu
DANE:
daň z pozemkov
daň zo stavieb
daň za komunálne odpady
daň za psa
daň za nevýher.hrac.prístroje
daň za užívanie verej.priestran.
nájome od občanov
nájomné - Reštaurácia-Medvec
správne poplatky
správne poplatky za hrac.autom.
správne poplatky-stavebný úrad
pokuty,popl.za priestupky
poplatky zo vstupného-kultúrne a šport.podujatia
cintorínske poplatky
popl.za Dom smútku
príjmy za odpredaj KUKA nádob
príjmy za fekálne služby občanom
príjmy za relácie v miest.rozhlase
zápisné a školné detí MŠ
stravné v zariadení ŠJ
príjmy z dobropisov-prepl.elek.energie
vratky - prepl.z min.rokov
ostatné príjmy - úroky, z poist.plnenia
vratky-dopl.za alk.a tabak.výr.-min.roky
nedoplatky-dane z nehnut, odpady
transféry na spol. stavebný úrad
transfér na úseku hlas.a register .obyv.
príjmy zo štát. rozpočtu:
aktivačná činnosť obce
stravovanie - hmot.núdza - ŠZŠ
školské potreby - hmot.núdza
motivačný príspevok - hmot.núdza ŠZŠ
prídavky na detí - záškoláctvo
transfér na zabez.volieb do NR a obcí
Bežné príjmy spolu:

6 410 380,00
1 021 000,00
227 000,00
46 987,00
89 633,00
107 664,50
10 000,00
4 500,00
3 960,00
10 500,00
33 002,00
16 964,00
135 000,00
5 900,00
13 249,00
34 185,00
3 900,00
10 000,00
5 579,00
19 818,50
4 760,00
15 100,00
21 750,00
57 930,50
2 663,40
14 094,14
123 030,00
28 525,00
68 568,00
10 275,00
2 051 795,50
400 914,00
102 000,00
274 200,00
67 500,00
31 130,50
11 483 458,04

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
príjem z predaja aktív - AVIA
príjem z výnosu dane na školstvo
Kapitálové príjmy spolu :

12 000,00
115 000,00
127 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE
prebytok hospod.min.roku
Finančné operácie spolu:

104 303,94
104 303,94

PRÍJMY ZA ROK 2006

11 714 761,98

BEŽNÉ VÝDAVKY
OBECNÝ ÚRAD
mzdy, odvody zamestnancov
mzdy,odvody zamest.stav.úradu, reg.obyv.
elektrická energia, plyn
telefon, poštovné, rozhlas
všeob.materiál -kance.potr.,papier, tonery
inter.vybav.,prac.zariad.a prístroje
odb.publik.,softvér, reprezentačné
výdavky na Felíciu
údržba budovy,zariadení
poistenie obecného majetku
propagácia obce - graf.zobraz.erbu,symb.
služby-právne, ekonom.,noviny, vývoz kalov,
revízie,prevádz.cint.,DS,vytyč.katast.hranice
odmeny -poslanci OcZ
odmeny na dohody o vyk.práce
ostatné výdavky
FINANČNÁ OBLASŤ
popl.za ved.účtov, audit
splátky úrokov z úveru
VŠEOBECNÉ VER. SLUŽBY
výdavky na zabez.volieb - NR SR a Obce
POŽIARNA OCHRANA
špec.materiál PO, údržba pož.str. ,budovy
revízia, poistné,doprava DHZ, el.ener.,odmena
CESTNÁ DOPRAVA
premiest.autobus.zastávky, posyp.mater.,
údržba MK, dotácia na autobus.spoj, oprava MK
NAKLADANIE S ODPADMI
opr. Kontaj., zakúpené KUKA, .čl.prís.SEZO
vývoz a sklád.TDO z KUKA nádob a kontajner.
z fin.prostr.obce
vývoz odpadu-kontaj.-financované
z ÚPSV cez aktiv.činn. = 66.274,60
v r.2006 likvidované 389,3 ton odpadu
náklady na 1 obyv. = 402,- Sk
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
deratizácia v Rom.osade, odchyt psov
výsadba zelene v obci, kosenie ver.priestr.
ROZVOJ OBCÍ
mzdy,odvody uhrad. ÚPSV
mzdy, odvody uhrad.obcou
mater.,prac.pom.,poistné, kontaj.- ÚPSV
mater.,palivo,stravov.,z FP obce
ZÁSOBOVANIE VODOU
materiál a oprava studní, chloráty do studní
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
OBECNÝ ÚRAD
nákup výpočtovej techniky pre OcU
oprava rozvodov vodovodu
rekonštrukcia-dispoz.úpravy OcU-dokon.

3 853 547,30
2 023 635,00
270 686,00
155 371,00
148 951,20
79 401,40
142 326,50
61 991,00
71 318,00
32 141,60
40 247,00
22 134,00
372 372,60
302 000,00
44 155,00
86 817,00
141 243,88
30 312,70
110 931,18
31 130,50
31 130,50
92 829,40

79 255,00

804 272,40

804 272,40

49 424,50

2 621 646,20
1 713 821,00
39 151,00
765 742,40
102 931,80
25 844,50

178 585,50
40 109,50
115 232,00
23 244,00

strana  / číslo 
CESTNÁ DOPRAVA
PD-dopr.znač.v obci, vytyč.náčrt a PD na
stavbu MK-Hriš.potok-Slatvinka
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
PD-zriad.šport.areálu na ihrisku TJ
NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY
nákup pozemkov na cintoríne
oplotenie cintorína-rozšírenie vrch.časť
PD-odvod.cint.,digit.sprac.hrob.miest k proj.,
PD na chodníky,.úpravy, GP, rozbory vody
staveb.úpravy na Dome smútku
PREDŠKOL.VÝCHOVA
oprava rozvodov vodovodu
Kapitálové výdavky spolu:
FINANČNÉ OPERÁCIE:
splácanie úveru obcou
Finančné operácie spolu:
VÝDAVKY OBCE za r. 2006
POHĽADÁVKY OBCE k 1.1.2007
Daňové:
daň z nehnuteľností r.2006
daň z nehnuteľností - min.obdobia
daň za psov r.2006
daň za komunálne a stav.odpady r.2006
daň za komunálne a stav.odpady-min.obd.
VEREJNÉ OSVETLENIE
elek.energia, údržba VO, materiál
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
vyhotov.geomet.plánu na ihrisko TJ
plyn-budova TJ, revízia plyn.zar.v TJ
príspevok - ZCHPH
príspevok - KST
KULTÚRNE SLUŽBY
maľov.Reštaur., poistné budovy
OBECNÁ KNIŽNICA
knihy
OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY
kronika,pamät.kniha
vystúpenie - SENZI-SENZUS
divadlá - Prešov
požehnanie obec.symbolov
karneval na ľade, Deň matiek, MDD
novor.koncer, minifutbal
VYSIELACIE A VYDAV.SLUŽBY
materiál a oprava miest.rohlasu
NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY
DOM SMÚTKU -elek.energia
mat.-čist.prost., hygien.potr.,has.príst.
klampiar.práce,opravy pohr.vozíka
príspevok ZMOS
spravovanie Domu smútku
ZÁKLADNÉ VZDELANIE
vyplac.PnD-záškoláctvo
INÉ VZDELÁVANIE
školenia-zamest.obce
PREDŠKOL. VÝCHOVA, STRAVOV.
MŠ -mzdy,odvody
plyn,elek.energia,
materiál,uč.pom.,zariadenie
služby,strav.odmeny,revízie, ost.
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109 500,00

79 730,00
458 170,50
172 292,50
86 943,00
151 499,00
47 436,00
115 232,00
941 218,00

200 000,00
200 000,00
11 593 580,68

5 910,00
25 464,00
800,00
187 914,00
154 255,00
202 781,10
85 201,00
27 650,00
16 884,50
19 160,00
21 506,50
12 313,00
17 984,90
108 766,50
8 000,00
35 000,00
11 540,00
15 660,00
38 566,50
5 175,50
98 227,50
55 057,50
16 365,00
4 486,00
7 319,00
15 000,00
67 500,00

ŠJ - mzdy, odvody
plyn,elek.energia,
materiál,vybav.kuch.,údžba a ost.
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY
dotácia CHARITE na výkon OS
mesiac úcty k star., jubileá občanov
SOC. POMOC v HMOT.NÚDZI
škol. potr., stravov., motiv.prísp.- ŠZŠ
dávky občanom v hmot.núdzi
Bežné výdavky spolu:

191 440,00
53 081,00
26 169,00
261 077,00
227 000,00
34 077,00
811 667,00
777 114,00
34 553,00
10 452 362,68

Nedaňové:
nájomné - Reštaurácia -Medvec P.
ver.vodovod-OcU, MŠ
nájomné od občanov - unimobunky
neuhrad.faktúry od obč.-likvid.kalov
exek.pohľadávka Majerčáka
ÚPSV-aktivačná činnosť

6 000,00
9 726,00
3 000,00
5 594,00
199 951,00
877 600,20

MAJETOK OBCE:
Dlhodobý nehmotný majetok:
Softvér
Dlhodobý hmotný majetok:
Budovy,stavby,miest.komunik.
v tom :
budova OcU + MŠ
budova Reštaurácie
budova Domu smútku
budova Kultúrneho domu
budova býv.knižnice
budova požiarnej zbrojnice
budova Telovýchovnej jednoty
stroje,prístr.,zariadenia
dopravné prostriedky
pozemky
Drob.hmot.majetok
Ost.drob.hmot.majetok-Uč.pom.
Knižný majetok OcK a MŠ
Dlhodobé finančné investície
Ost.fin.majetok-akcie-CP-PVS
Zásoby - materiál na sklade

26 268 268,12
80 345,00
18 613 692,21

3 371 570,96
321 000,00
2 151 477,00
1 082 418,95
68 325,60
145 770,25
240 000,00
39 048,10
154 620,05

VÝVOJ VEREJNÉHO DLHU - ÚVERU
Prijatý úver obcou v r. 2002
Splácanie úveru:
v roku 2002 uhradené
v roku 2003
v roku 2004
v roku 2005
v roku 2006
ZOSTATOK SPLÁTKY ÚVERU:

2 959 361,20
175 000,00
375 000,00
600 000,00
250 000,00
200 000,00
1 359 361,20

Spracovala:
Iveta Stajsková, účtovník obce

43 590,00
1 038 885,50
584 049,00
111 830,50
17 155,50
55 160,50

Zá správnosť výpisu zodpovedá:
Mgr. Anna Harmanová, starostka obce
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Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 2. zasadnutí 19.4.2007
- zobralo na vedomie Správu audítora k ročnej účtovnej závierke Obce Richnava za účtovný rok
2006,
- na vedomie Záverečný účet obce
Richnava za rok 2006, schválilo
rozdelenie prebytku hospodárenia
za rok 2006 vo výške 216.877,36
Sk a 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,
- schválilo Zmenu rozpočtu na rok
2007.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 3. zasadnutí 28.5.2007
- odvolalo a schválilo veliteľa, strojníka a hasičov obecného hasičského zboru,
- schválilo Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 31.3.2007,
- schválilo zaradenie Priemetu rozvojového zámeru Farnosti Kluk-

-

-

-

-

nava 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,
schválilo kultúrne podujatie pri
príležitosti odpustovej slávnosti
Svätej Márie Magdalény.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 4. zasadnutí 20.6.2007
- zr ušilo 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.

Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 5. zasadnutí 6.7.2007
- 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 4.9.2007
- 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.

Verejne prospešné služby, k ultúra a špor t

Z činnosti dobrovoľného hasičského zboru
Na začiatku tohto roku pribudla do
výzbroje nová požiarna striekačka
PS 12, s ktorou sme 10.6.2007 absolvovali previerky pripravenosti DHZ v Jaklovciach. Aj keď štafeta skončila za priaznivého počasia, požiarne útoky sa uskutočnili
v daždi. Napriek nepriazni počasia naše družstvo splnilo limity pre
rok 2007.
Nadšenie hasičov z novej techniky
však trvalo krátko, pretože pri tréningoch sme zistili nefunkčnosť novej požiarnej striekačky, ktorá musela ísť do záručnej opravy.
22.6. sme sa zišli na členskej
schôdzi kde členovia vyjadrili veľ-

miesto Zbor (muži)

čas

miesto Zbor (ženy)

čas

1.

Šuňava1

18,5

1.

Spišské Vlachy1

31,0

2.

Šuňava2

21,3

2.

Spišské Vlachy2

39,1

3.

Gelnica

22,2

4.

Spišské Vlachy

23,7

5.

Kluknava

25,4

6.

Richnava

26,1

7.

Jaklovce

26,6

8.

Smižany

27,4

9.

Široké

29,2

ké plány o účasti na súťažiach. Ich
naplnenie však bolo minimálne.
Družstvo mužov sa zúčastnilo na-

9.9.2007 sme usporiadali 14. ročník
Súťaže o pohár starostu obce Richnava.

sledovných súťaži
15.7.2007 v Šuňave kde sme časom
30,67 obsadili 15. miesto.
28.7.2007 v Krompachoch s časom
28,78 sme obsadili 8. miesto.
5.8.2007 vo Vernári s časom 35,37
sme obsadili 14. miesto.
Všetky tieto súťaže sme absolvovali so starou PS 12.
K tomuto je potrebné poďakovať

všetkým ktorý túto súťaž pripravovali a aktívne sa zúčastnili jej konania. Nepríjemným prekvapením
bolo nenastúpenie nášho družstva
žien, ktoré cvičilo od jari.
Poslednou súťažou ktorú sme absolvovali bola 30.9.2007 súťaž
v Gerlachove kde časom 30,52 naše
družstvo obsadilo 11. miesto.
V ďalšom období nás čaká zazimovanie a kontrola techniky, príprava
na výročnú členskú schôdzu.
Daniel Saluga

strana  / číslo 

RICHNAVSKÉ NOVINY
Bývanie, vzdelávanie a zamestnanosť

Vzdelávaním sociálne a mentálne
znevýhodnených detí k sociálnej inklúzii
Hodnotiaca správa k projektu
Špeciálnu základnú školu v Richnave navštevujú deti, ktoré pochádzajú z veľmi zaostalého sociálneho prostredia. Snahou školy je aby tieto deti nepociťovali
tento handicap a aby mali možnosť rozvíjať svoje vedomosti,
schopnosti a nadanie tak, ako
ostatné deti, ktoré žijú v kvalitnejšom prostredí.
Cieľom projektu bolo didaktický-

mi pomôckami a technikou postupne adaptovať deti do školského prostredia a začleniť do edukačného procesu.
Naša snaha by sa však nedala realizovať bez pomoci a podpory
Spišskej katolíckej charity. Získané finančné prostriedky z projektu využívame na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu
tak, aby žiaci mohli po skončení

9. ročníka pokračovať v ďalšom
vzdelávaní. Vďaka týmto finančným prostriedkom sa zatraktívnila a zefektívnila činnosť v záujmových útvaroch /krúžkoch/, v ktorých sa širokospektrálne rozvíja
záujem žiakov o plnohodnotné
trávenie voľného času.
Ide o krúžky „ Šikovné ruky, spoločensko-pohybové hry, výtvarný,
muziko - terapeutický, osvetový,

športový, práca na počítačoch “
Z finančných prostriedkov zakúpený športový materiál ako sú:
stan, fit.lopty, športové úbory žiaci využívajú na hodinách telesnej
výchovy či športovom krúžku a v
neposlednom rade aj na celoškolskej športovej olympiáde žiakov
, ktorú zorganizovala naša škola,
na ktorej si žiaci preverili vytrvalosť a telesnú kondíciu. V rámci

Verejne prospešné služby, k ultúra a špor t

Odpustová slávnosť
sv. Márie Magdalény v Richnave
Slávenie sviatku Márie Magdalény má v našej obci dlhú tradíciu.
V tento letný sviatok sa v obci zídu
celé rodiny, priatelia a známi za
účelom návštevy svojich blízkych,
aby spoločne v príjemnej rodinnej
atmosfére oslávili tento náboženský sviatok. Aj tohto roku sme sa
v jedno krásne nedeľné dopoludnie spoločne stretli neďaleko obce
pri kostolíku sv. Márie Magdalény,
aby sme túto slávnostnú chvíľu zasvätili modlitbám, spevu, či rozjímaniu a tak sa utužili v našej kresťanskej viere.
Odpustová slávnosť sa konala pri
kostolíku sv. Márie Magdalény
v Richnave v nedeľu 22.7.2007
o 11:00. Slávnostnú svätú omšu
celebrovali pomocný biskup
Mons. Andrej Imrich a kňazi našej farnosti.v Počasie nám prialo,
príhovoru celebranta, ktorého témou bolo pokánie a odpustenie
sme načúvali v príjemnom tieni
storočných líp, zároveň sa ukrývajúc pred pálivým júlovým slnkom.
Po omši sme sa pomaly odobrali
do svojich domovov, kde sme sa
so svojimi rodinami stretli pri nedeľnom obede.

Popoludnie v Richnave bolo
nielen horúce, ale predovšetkým
plné spevu, zábavy i tanca. Obec
pri príležitosti tohto sviatku do
obce pozvala slovenského speváka, známeho najmä vďaka speváckej súťaži Repete, Otta Weitera,
ktorý na pódiu v prostredí nášho
ihriska rozprúdil skutočnú zábavu a na tvárach ľudí vyvolal radosť
a smiech. Otto Weiter bravúrne a
predovšetkým naživo predviedol
svoje umelecké nadanie, odspieval
mnoho známych aj nových piesní

a pesničky ako napríklad „Nemám
auto, nemám motorku“, či „Elena,
ty si život môj“ si spolu s ním zaspievali naši občania všetkých vekových kategórií. Neviazanú zábavu a radosť predviedli svojim
tancom najmä naši rómski spoluobyvatelia. Umelecké popoludnie
nám spestril a najmä mnohých z
nás prekvapil sám spevák, keď z
publika náhodne vybral tri páry
a pred pódiom zorganizoval malú
tanečnú súťaž, v ktorej sme mohli
vyhrať CD album a kazetu s jeho

najnovšími piesňami. Tanečná súťaž nás rozveselila, všetci sme sa
navzájom povzbudzovali a radovali s jej víťazmi. Počas speváckeho programu pod pálivým slnkom
sme určite radi uvítali možnosť
osvieženia sa nápojmi, zmrzlinou,
či sladkosťami vo vopred pripravených stánkoch s občerstvením
z reštaurácie Bašta pod vedením
Petra Medveca. V závere vystúpenia sa ďakovného príhovoru ujala
pani starostka Mgr. Anna Harmanová. Speváka sme odmenili kyticou kvetov, potleskom a každý fanúšik, či záujemca, mal možnosť
zakúpiť si hudobné nosiče, podpis
karty, či odfotografovať sa so spevákom Ottom Weiterom.
Vystúpenie bolo veľmi príjemným a najmä živým spestrením
slávnostného nedeľného odpoludnia, sme radi, že sa takáto akcia na sviatok sv. Márie Magdalény v Richnave ujala a už teraz sa
tešíme na slávenie tohto sviatku
na budúci rok.
Martina Horváthová
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učiva ochrana človeka a prírody si žiaci upevnili zásady pohybu a pobytu v prírode a naučili sa
ako správne postaviť stan čo sa
im veľmi páčilo. Školská dielňa
bola vybavená potrebným pracovným náradím a materiálom
ako napr.: ručné vŕtačky, pílky
na drevo a železo, kladivá, zveráky, dláta a iným náradím. Na
týchto náradiach si žiaci zlepšujú manuálne zručnosti, rozvíjajú
základné pracovné návyky a pozitívny vzťah k práci.
V súčasnosti už žiaci nemusia na
hodinách pracovného vyučovania „majstrovať“ v triedach na
laviciach, ale v dobre vybavenej
a zariadenej dielni, v ktorej radi
trávia školské chvíle.
Žiaci 6.-9. ročníka už v dielni

„majstrovali“. Majú za sebou
prvé vŕtanie a rezanie, páči sa
im že tu môžu pracovať s vŕtačkou, pílkou a iným náradím a vyrobiť rôzne predmety či už z drôtu alebo dreva ako napr. svietniky, krabičky, podložky, drevené
lopáriky a pod.
Hlavnou úlohou je najmä profesijne orientovať žiakov, viesť ich
k záujmu na ďalšie vzdelávanie
na odbornom učilišti a pripraviť
ich na budúce povolanie.
Svoje umelecké danosti a fantáziu žiaci rozvíjajú pomocou hrnčiarskeho kruhu a rôznych modelárskych materiálov. Práve na
hrnčiarskom kruhu chceme vyrábať rôzne drobné výrobky ako
sú: vázičky, taniere, dózy a misky. Naši žiaci už majú svoje prvé

„dielka“ za sebou a vidieť že ich
to baví.
Pracovné plášte, montérky, pracovnú obuv, rukavice žiaci využívajú na pracovnom vyučovaní
či už v dielni alebo pri pestovateľských prácach na kvetinových záhonoch alebo zeleninových hriadkach a ošetrovaní zelene v areály školy.
Z finančných prostriedkov projektu bola doplnená a do vybavená učebňa informatiky dvoma počítačmi s príslušenstvom,
diaprojektorom a premietacím
plátnom na ktorom si žiaci premietajú rôzne vzdelávacie a náučne filmy napr. o histórii, pôvode a postavení Rómov vo svete.
Uvedené zakúpené počítače žiaci využívajú denne v edukačnom

procese, učia sa základom práce
s počítačom, čo veľmi prehlbuje
ich záujem o počítač a internet.
Dosiahnuté výsledky z realizácie
uvedeného projektu hodnotíme
pozitívne.
Získané finančné prostriedky
z projektu nám umožnili vytvárať vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie, čo deťom
umožňuje a motivuje ich ďalej sa
vzdelávať.
Záverom sa chceme úprimne poďakovať Spišskej katolíckej charite , jej diecéznemu riaditeľovi
Ing. Petrovi Maľučkému za obetavosť a ochotu pomáhať deťom,
ktoré to najviac potrebujú.
Mgr. Janka Sokolská
riaditeľka školy
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Zosuv časti cesty pri vstupe
do obce Richnava
V nočných hodinách zo dňa 3. augusta 2007 na 4. augusta 2007 došlo k zosuvu časti prístupovej cesty III. triedy číslo 018087 do obce
Richnava, vplyvom dlhotrvajúcich
dažďov ako aj predpokladu vsakovania povrchových vôd zo svahu
na pravej strane cesty pri vstupe
do intravilánu obce Richnava.
Vplyvom uvedených okolností nepriaznivých pre stabilitu podložia,
nastal zosuv svahu po ľavej strane
cesty pri vstupe do obce po šmykovej ploche skalného podložia
a k prepadu časti prístupovej komunikácie o výmere cca 20 m2.
Bezprostredne po zosuve stredisko Správy a údržby Spišská Nová
Ves zabezpečilo osadenie dočasného ochranného zábradlia a dočasného dopravného značenia za účelom zabránenia možných dopravných nehôd na uvedenom úseku.
Dňa 14.augusta sa v uvedenej záležitosti uskutočnilo pracovné stretnutie na Obecnom úrade v Richnave za účasti zástupcov obce
(pani starostka), stavebného úradu – Obec Richnava, Košického
samosprávneho kraja, stavebného

úradu projektanta stavby, správcu
cesty, kde boli predbežné dojednané postupy riešenia uvedeného
stavu, ktorý bol hodnotený ako havarijný.
Správa ciest Košického samosprávneho kraja ako správca cesty
zo sídlom v Košiciach, v zastúpení majiteľa cesty ktorým je Košický samosprávny kraj, bol podaný
návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavebný úrad obec
Richnava.

V uplynulom týždni 41/2007
bolo vykonané územné konanie.
Po vydaní územného rozhodnutia
o umiestnení stavby Správa ciest
KSK požiada príslušný stavebný
úrad o vydanie stavebného povolenia.
V priebehu mesiaca október 2007
projektant vypracoval projektovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie a vlastnú realizáciu stavebných prác.
Realizačný projekt obsahuje dva

stavebné objekty a to : Oporný
múr, ktorého dĺžka bude 25 m
a Úprava cesty, ktorá pozostáva
z opravy poškodenej časti vozovky v dĺžke 30 m a dláždená priekopa po pravej strane cesty pri vstupe do obce v dĺžke 210 m.
Finančné náklady na projektovú
dokumentáciu, inžiniersko-geologický prieskum, geodetické zameranie a stavebnú časť predpokladáme vo výške do 8,0 mil. Sk.
Následne po obdržaní stavebného
povolenia Správa ciest KSK vykoná výber zhotoviteľa na uvedenú
stavebnú akciu cestou verejného
obstarávania.
Predpokladáme výber zhotoviteľa
stavby v priebehu mesiaca december 2007, následne uzavretie zmluvy o dielo začiatkom roka 2008.
Realizáciu stavebných prác plánujeme na začiatok mesiaca marec 2008 s termínom ukončenia
máj 2008.
Ing.Jozef Rybár
investičné oddelenie Správy ciest
KSK
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Richnavu krášlil vyzdobený máj
Zvyk stavania májov patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku.
Máje pred obytné sídla sa stavali
ako prejav úcty a žičlivosti. Postavením mája sa mládenec uchádzal o priazeň dievčaťa, alebo potvrdzoval existujúci vzťah. Máj
je vysoký listnatý alebo ihličnatý strom s kmeňom očisteným od
kôry, s korunou bez ozdôb alebo
ozdobenou stuhami, šatkami či
fľašou pálenky. Stavanie májov
bolo známe už v antike. Rimania, Etruskovia a ďalšie staroveké národy dávali pred 1. májom
na domy a hospodárske budovy
stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V stredovekej Európe sa stavali najprv
pred kostoly a radnice, od 15.

storočia aj pred domy dievčat.
Do polovice 16. storočia, keď zaviedli cirkevný sobáš, mal máj
dokonca istý právny význam, bol
prísľubom manželstva. Nuž, s radosťou môžeme poznamenať, že
tento zvyk sa udomácnil aj v našej obci a to nielen individuálne,
keďže mnoho dievčat a slečien
sa mohlo popýšiť krásným vysokým májom pred svojím obydlím,
ale o to viac nás tešil náš spoločný máj, ktorý sme si s radosťou vyzdobili a postavili. V sobotu 26. mája v odpoludňajších
hodinách sa mládenci a chlapci
z našej obce na voze s konským
záprahom, veselým vyhrávaním
pána Ondáša a spevom vybrali
do neďalekého lesa, aby spoloč-

nými silami zoťali, snáď ten najkrajší a najvyšší máj. Medzitým
sa na podnet pani starostky Mgr.
Anny Harmanovej uprostred dediny, pred kostolom zhromaždili
dievčatá, mladé slečny i ostatní,
ktorí mali chuť zúčastniť sa takejto milej udalosti. So spevom,
dobrou náladou a košíkom plným pestrofarebných stužiek
sme netrpezlivo čakali a napokon po krátkom čase sme uvítali mládencov na voze vracajúcich
sa z lesa. Dovezený máj sme si
spoločne vyzdobili a aj tie najmenšie dievčatká rady uviazali svoju stužku na korunu stromu. Tak nastalo skutočné stavanie mája, keď chlapi spojili svoje
sily za podpory a potlesku žien

máj postavili. Po tomto slávnostnom úkone sme sa premiestnili
do reštaurácie Bašta, kde nás čakal spoločný prípitok a milé pohostenie v podobe chutných kysnutých koláčov. V pohodlí reštaurácie sme si zaspievali, zasmiali
sa a tešili sa z príjemnej atmosféry tohto májového posedenia. Na záver môžeme zkonštatovať, že sme skutočne radi, že
sa takáto akcia v našej obci zorganizovala a zároveň pozývame
všetkých občanov k účasti na budúci rok v máji, nech nám nie je
spoločenský život v našej obci
ľahostajný.
Martina Horváthová
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Jubilanti
Znovu obnovenie činnosti
futbalového oddielu TJ Slovan v 2. štvrťroku 2007
Richnava
Na podnet mládeže v spolupráci z
trénerom Kamilom Nemčíkom sa
27.6.2007 obnovila činnosť futbalového oddielu, kedy bola poslaná
prihláška do súťaže. Dňa 22.6.2007
bol na Valnom zhromaždení vymenovaný nový výkonný výbor TJ Slovan Richnava: predseda Emil Papcun, tajomník, zástupca a zároveň
pokladník Vladimír Kurta a tréner
Kamil Nemčík.
Futbalový oddiel v zložení Peter
Labanc, Lukáš Hojstrič, Rado Hojstrič, Michal Vaščák, Michal Hojstrič, Rastislav Vaščák, Peter Ondria, Peter Horváth, Vladimír Horváth, Štefan Vaščák, Ján Kačur, Ján
Papcun, Miroslav Tulej, Marek Pokuta, Ivan Pokuta, Michal Kurilla,
Marek Dobrovič.

Pre obnovenie činnosti bolo potrebné všetko vybavovať od začiatku, ako aj sprevádzkovanie klubu
TJ. To sa neobišlo bez problémov,
a to i z toho dôvodu, že sa s činnosťou začínalo tesne pred začatím súťaže jesennej časti.
Losovanie súťaže prebehlo
13.7.2007 v Spišskej Novej Vsi,
kde sa do súťaže 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.

Začiatok súťaže sa stanovil na
12.8.2007, posledný zápas sa
odohral na domácom ihrisku
21.10.2007. TJ Slovan Richnava
obsadila po jesennej časti súťaže
7. miesto v tabuľke.
Činnosť pokračuje aj v zimnej príprave na jarnú časť súťaže a to tréningovými hodinami každý piatok
plus brigádami na oprave šatní a ihriska. Je potrebné vyrobiť kompletné zariadenie šatní, vešiakových
stien, lavičiek a podobne.
Do tejto činnosti želám veľa síl,
pracovného elánu a hlavne zdravia všetkým, ktorí pomôžu pri obnovení činnosti.
Emil Papcun
predseda TJ Slovan Richnava

70 rokov
Cenká Magdaléna
Kurillová Elena
Pokuta Tomáš
Ondzik Ján
75 rokov
Rychnavská Mária

v 3. štvrťroku 2007
70 rokov
Papcúnová Anna
Gabčo Jozef
75 rokov
Brutovský Štefan
Vaščáková Margita
Matuščáková Margita
80 rokov
Richnavský Ondrej
Medvecová Anna
85 rokov
Lovasová Barbora
Šusterová Františka
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