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30 rokov organizovanej turistiky v Richnave
Myšlienka organizovanej turistiky
skrsla v našej obci pred tridsiatimi rokmi. Hoci historicky je to veľmi krátka doba, náš klub mal a má
veľký prínos pre občanov, ako aj
našu obec, ktorej členovia pomáhali pri jej výstavbe a zveľaďovaní.
Turistický oddiel v Richnave vznikol 6. januára 1977 na podnet Alojza Cenkého a predsedu Miestneho
národného výboru Petra Labanca
v spolupráci s výborom TJ Slovan
Richnava. V dňoch 21. -23. januára 1977 sa konal 1. ročník Zimného výstupu na Sľubicu. Bola to
prvá oficiálna akcia novovytvoreného oddielu. K 31. 1. 1977 má
oddiel registrovaných 22 členov.
Predsedom výboru bol Peter Cenký, členmi výboru boli Štefan Šuster a Jaroslav Kello. Pri zakladaní
odboru sa rozhodlo, že každoročne na počesť oslobodenia obce sa
bude uskutočňovať zimný výstup

Zimný výstup na Sľubicu – 1. ročník – stanový tábor na vrchole

na Sľubicu.
Na výročnej schôdzi 2. januára
1978 do funkcie predsedu OT TJ
Slovan Richnava bol zvolený Štefan Šuster. Po Štefanovi Šustrovi
boli predsedami turistického od-

dielu Milan Vaščák, Milan Horváth, Peter Vaščák a od roku 2006
Ábel Filo.
Okrem zimného výstupu na Sľubicu sme poriadali a poriadame vlastné akcie, ale zúčastňujeme sa aj na

okresných, krajských, celoslovenských i medzinárodných turistických akciách.
Pri tejto príležitosti sa richnavskí
turisti v piatok 19. januára 2007
stretli v reštaurácii Bašta, kde si
mohli zaspomínať na turistické akcie, ktoré zažili počas tridsiatich rokov. V sobotu 30. januára 2007 sa
konal už 31. ročník zimného výstupu na Sľubicu, na ktorom sme
mali opäť peknú účasť. Hoci v piatok podvečer vládlo škaredé daždivé počasie, v sobotu ráno sa vyčasilo a Sľubicu sa odhodlalo zdolať
170 turistov.
Celú históriu turistického oddielu s množstvom fotografií, zápisov z kroník a iných dokumentov
si môžete prezrieť na CD - prezentácii, ktorá bola vydaná pri tejto
príležitosti.
Ing. Peter Cenký

S a m o sp r á v a o b c e

Aktivity školy v oblasti vzdelávacích projektov
Špeciálna základná škola v Richnave v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou v Spišskej Novej Vsi
vypracovala projekt: „Vzdelávaním
sociálne a mentálne znevýhodnených detí k sociálnej inklúzii.“
Na vypracovaní projektu sa podieľali : riad.školy Mgr. Janka Sokolská, učiteľ Mgr. Jaroslav Filip
a asistent učiteľa Ing. Karol Benedek.
Cieľom projektu bolo didaktickými
pomôckami a technikou postupne
adaptovať deti do školského prostredia a začleniť do edukačného

procesu. Hlavnou úlohou je najmä
profesijne orientovať žiakov, viesť
ich k záujmu k ďalšiemu vzdelávaniu na OU a pripraviť ich na budúce povolanie.
Zo získaných finančných prostriedkov projektu v hodnote zatiaľ 140
000,-Sk, škola vybavila pracovnú
školskú dielňu potrebným náradím
a materiálom ako sú : vŕtačka, brúska, zveráky, kladivá, pílky a iným
náradím, na ktorom si budú žiaci zlepšovať manuálne zručnosti,
rozvíjať základné pracovné návyky a pozitívny vzťah k práci.

Svoje umelecké danosti a fantáziu si môžu žiaci rozvíjať pomocou hrnčiarskeho kruhu a rôznych
modelárskych materiálov. Rekonštrukciou priestorov v suteréne objektu školy na školskú dielňu zrealizovala škola z vlastných finančných prostriedkov.
Pracovné vyučovanie sa už neuskutočňuje v triedach, ale žiaci majú
teraz možnosť vypĺňať hodiny pracovného vyučovania zmysluplnou
činnosťou a plne využívať zariadenie dielne. Z prostriedkov projektu
bola doplnená počítačová učebňa

dvoma počítačmi s príslušenstvom,
kde sa žiaci učia základom práce
na počítači a tým sa podporuje záujem žiakov o počítač a internet.
Chcem poďakovať Ing. Petrovi Maľučkému, dieceznému riaditeľovi
Spišskej katolíckej charity v Spišskej Novej Vsi za spoluprácu a podporu na uvedenom projekte.
V Richnave, 14. 3. 2007
Mgr. Janka Sokolská
riaditeľka školy
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Informácie zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Zastupiteľstvo zasadalo 28.11.2006, 28.12.2006 a 5.3.2007
Na svojom 7. zasadnutí 28.11.2006
obecné zastupiteľstvo navrhlo úpravu štatútu Rady školy pri Špeciálnej
základnej škole v Richnave, schválilo zmenu rozpočtu 2006/III, schválilo odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva, schválilo rozpočet
obce na roky 2007, 2008 a 2009,
schválilo poskytnutie dotácie pre
Klub slovenských turistov Bradlo
Richnava.
Na svojom 8. zasadnutí 28.12.2006
obecné zastupiteľstvo Obecné zastupiteľstvo v Richnave
zobralo na vedomie: výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
vystúpenie novozvoleného starostu
a plat starostu, konštatovalo, že novozvolený starosta obce Mgr. Anna
Harmanová zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce, zvolení
poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub

poslanca obecného zastupiteľstva:
Cenký Peter, Ing., Čarnoký Jozef,
Klempár Bohuš, Klempár Róbert,
Kotulák Arpád, Ondáš František,
Papcún Marek, Saluga Daniel, Tulej Pavol,
zriadilo komisie, a to rozvojovú,
pre integráciu rómskej rodiny, pre
bývanie a infraštruktúru, pre ochranu verejného záujmu,
zvolilo zástupcu starostu Daniela
Salugu, predsedu komisie rozvojovej Daniela Salugu, členov komisie
Františka Ondáša a Bohuša Klempára, predsedu komisie pre integráciu rómskej rodiny Jozefa Čarnokého, členov komisie Róberta
Klempára a Pavla Tuleja, predsedu komisie pre bývanie a infraštruktúru Ing. Petra Cenkého, členov komisie Mareka Papcúna a Arpáda Kotuláka, predsedu komisie
pre ochranu verejného záujmu Da-

niela Salugu, členov komisie Pavla
Tuleja, Františka Ondáša a Mareka Papcúna,
schválilo mesačnú odmenu 500
Sk poslancom obecného zastupiteľstva, mesačnú odmenu 1 500
Sk členom zriadených komisií pri
obecnom zastupiteľstve,
uložilo predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií obecného zastupiteľstva
ďalšie navrhnuté osoby - odborníkov, náplň činnosti jednotlivých komisií,
odporučilo starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce.
Na svojom 1. zasadnutí 5.3.2007
obecné zastupiteľstvo schválilo členov komisií, náplň činnosti komisií,
plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2007,dotáciu pre Klub

slovenských turistov Bradlo Richnava, zriadilo Komisie správy majetku Obec Richnava, zobralo na
vedomie podnet obyvateľov časti
Za Rory na zmenu katastrálnych
hraníc, prijalo uznesenie k spracovaniu publikácie o Richnave, zrušilo uznesenie 29/13/9 o rýchlom
pripojení na internet, zrušilo uznesenie 18/2006 o archeologickom
dozore pri čistení hradu, schválilo audítora na vykonanie overenia
účtovnej závierky na 2006, schválilo zástupcov obecného zastupiteľstva v Rade školy pri Špeciálnej
základnej škole v Richnave a v Rade školského zariadenia pri Materskej škole v Richnave, schválilo
spracovateľa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
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Odišiel Mons. Viktor Trstenský

Dňa 7. decembra, v predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zomrel pápežský prelát
Mons. Viktor Trstenský. Do večnosti svojho Pána, v 99. roku života a 76. roku kňazstva, odišiel horlivý kňaz, bojovník za pravdu a slobodu, spisovateľ, historik, pedagóg,
humanista, jedna z veľkých osobností novodobých dejín Cirkvi na
Slovensku.
Viktor Trstenský sa narodil 28.
marca 1908 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal roku 1931 z rúk bis-

kupa Jána Vojtaššáka. Ako kňaz so
zanietením pre duchovný rast, so
sociálnym cítením a s charizmou
združovať a duchovne prehlbovať
mládež, robotníkov i intelektuálov,
pôsobil v Levoči, Oravskom Veselom, Rudňanoch, Reľove, Dolnom
Kubíne a napokon v Starej Ľubovni. Práve tam mu vtedajší komunistickí činitelia zobrali štátny súhlas
na vykonávanie pastoračnej služby.
Počas kňazských rokov bol aj vojenským duchovným a školským inšpektorom. Ako „nežiaduci“ musel

ťažko pracovať v kameňolome, neskôr ako lesný robotník a skladník.
Komunistický režim ho ustavične
prenasledoval, bol nespravodlivo odsúdený, väznený a trýznený na viacerých miestach bývalého Československa: v Žiline, Ilave,
Hronci, Novákoch, Trenčíne, Močenku-Sládečkovciach, Bratislave,
Leopoldove, Handlovských a Jáchymovských baniach, vo Svätopluku, v Ruzyni, Pezinku, vo Svätej
Dobrotivej, v Plzni, Rokycanoch,
vo Zvolene, v Banskej Bystrici, Olo-

mouci, na Pankráci a v Mírove. Napísal množstvo kníh, ktoré vyjadrujú jeho zápas za vieru, náboženskú
slobodu, dôstojnosť človeka. Roku
2000 ho prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil vysokým štátnym vyznamenaním Pribinov kríž I. triedy. Dňa 4. januára
1994 ho za celoživotné zásluhy pre
dobro Cirkvi a spoločnosti ocenili
titulom pápežský prelát.
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Postoj chvíľa pôstna...
Nad posolstvom Benedikta XVI.
Svätý Otec Benedikt XVI. nás tohto roku pozýva prežiť pôstne obdobie pri Ježišovom kríži, zahľadení
do neho. Jeho pôstne posolstvo má
totiž názov „Uvidia koho prebodli“.
Koľko sme tých pôstov už vlastne
prežili? 20 – 30 – 50? A všetky rovnaké – zvykové, klasické, tradičné –
„aby sme len v hanbe neostali.“
Svojím posolstvom na pôstne obdobie 2007 sa pápež obracia na nás
veľmi odvážne – so všetkou pravdou o láske Boha k ľuďom, vrcholom ktorej je „ten, ktorého prebodli“ a visí na kríži. To nie sú sladké
reči a ani romantické obrazy o utr-

pení Pána, na ktoré sme zvyknutí
či už z obrázkových biblií, či gýčových obrazov našich starých obývačiek. To je tvrdá realita, holá pravda o živote obetovanom z lásky.
Kristus sa tu na nič nehrá, ani sa
netvári... On je „jednoducho“ pribitý na drevo kríža, dusí sa, všetko ho strašne bolí – bez okolkov
povedané – zomiera. Sv. Maxim
Vyznavač hovorí o tomto momente, že Kristus „zomiera takpovediac božsky, lebo sa sám rozhodol
zomrieť...“ – Či existuje bláznivejšia láska?! (Láska obetujúca život
za druhých.)

Aj my sa stretávame neraz z veľmi
tvrdou, ba až surovou realitou každodenného života. Priznajme sa,
že akosi ľahšie sa na všetko hľadí
cez tie pomyselné ružové okuliare, klamúc seba i druhých, príjemnejšie je žiť vo vymyslených predstavách a snoch o svojom živote,
umárať sa v snahe o taký „idylický“, ba skôr idiotský spôsob života,
ktorý pozorujeme z obrazoviek našich zlodejov času a duší a to všetko až do kosti presiaknutí závisťou,
lakomstvom a neuveriteľnou precitlivenosťou na seba a všetko čo
je „moje“...!

Hľadieť dnes na „toho, ktorého prebodli“ je nepríjemné, až bolestivé.
Totiž, človek dnešný – hommo sapiens – hommo slušný, hommo sebecký, hommo smiešny ... – pri pohľade na „lásku až po krv“ sa hanbí
a nevie, kde by sa pred ňou skryl.
Ale ON nás neprišiel zahanbiť, prišiel nás naučiť, ako sa máme mať
navzájom radi, ako sa z lásky jeden za druhého obetovať, ako si –
aj v bolesti a utrpení – navzájom
slúžiť.
Prijmite prosím, trpezlivo
a s láskou týchto mojich páru slov.
Váš Paľo Ondrík, farár
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Financovanie obce

Rozpočet na roky 2007, 2008, 2009
Na základe § 21 odsek 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnu-

tí 28.11.2006 schválilo viacročný rozpočet obce na rozpočtové
roky 2007, 2008,2009. V rozpoč-

te obce zohľadnilo priority obce
na tri roky:

Plánované náklady (V Sk)

Priority obce

Rok
2007

2008

2009

375 000

380 000

400 000

240 000

270 000

270 000

100 000

200 000

200 000

1.

I. etapa odvodnenia cintorína

3 200 000

2.

Výkup pozemkov športového areálu

308 000

3.

Realizácia projektu dopravného značenia v obci

230 000

4.

Výskum vôd v obci

100 000

5.

Nákup požiarnej striekačky

200 000

6.

Zabezpečenie projektovej dokumentácie a realizácia
výmeny elektroinštalácie a výmeny okien
v budove materskej školy

7.

Poskytovanie opatrovateľskej služby obyvateľom obce
v núdzi na základe zmluvy so Spišskou katolíckou charitou
na 1,5 pracovného úväzku

8.

Prevádzkovanie športového areálu

9.

Výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami

180 000

10. II. etapa odvodnenia cintorína, chodníky na cintoríne

600 000

11.

380 000

Splácanie úveru

500 000

12. Výstavba parkoviska pri cintoríne

400 000

13. III. etapa odvodnenia cintorína, chodníky na cintoríne

900 000
S a m o sp r á v a o b c e

Stav obyvateľov
STAV OBYVATEĽOV
Stav

Spolu

Mužov

Žien

Odhlásenie pobytu

16

8

8

Narodenie dieťaťa

86

44

42

Sobáš

38

19

19

Úmrtie

26

24

12

Zmena adresy

19

8

11

Prihlásenie na trvalý pobyt

23

12

11

Trvalý pobyt - dospelí

1285

612

673

Trvalý pobyt - deti

890

470

420

4

1

3

2179

1083

1096

Zmeny v období od 1. 1.2006 do 31.12.2006

Stav obyvateľov k 31.12.2006

Trvalý pobyt - cudzinci
V obci celkom
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Vzdelávanie orgánov a zamestnancov obce

8. januára 2007 zvolení poslanci OZ, starostka obce a zamestnanci obce absolvovali „Špecializované konzultačné stretnutie“
s Doc. JUDr. JOZEFOM SOTOLÁŘOM, PhD.. Programom konzultácií bol rozbor základnej právnej úpravy miestnej samosprávy pre
poslancov obecných zastupiteľstiev,
právne postavenie obce, vzťahové
otázky – poslanci a starosta obce,
komisie, rada, práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva, všetko so zameraním na praktické skúsenosti a konkrétne návody
riešení, majetkové postavenie obce
a rozhodovanie orgánov obce, rozpočtové hospodárenie obce a zásady hospodárenia a nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami
obce, rozhodovanie v zamestnaneckých vzťahoch – starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo, kontrola
v obci a kontrola nad obcou.
17. januára 2007 sa uskutočnilo
„Pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva“, na ktorom starostka obce Mgr. Anna Harmanová
oboznámila poslancov s platnými
uzneseniami obce, všeobecne záväz-

nými nariadeniami obce, územným
plánom obce, rozpočtom obce na
roky 2007, 2008, 2009, majetkom
obce a otvorenými zmluvami obce.
Riaditeľ Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja Košice RNDr.
Gejza Legen konzultoval s poslancami OZ na tému Program rozvoja
obce, Plán hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce, možnosti financovania projektov z fondov
EÚ v rokoch 2007-2013.
Zamestnanci obce sú odborným aparátom, majú povinnosť na podklade
platnej právnej úpravy zabezpečiť
činnosť podateľne obce, poskytovať zastupiteľstvu a starostovi odborný administratívny a organizačný servis, zabezpečiť obyvateľom
efektívne vybavovanie a využitie
ich žiadosti a ostatných podnetov.
Rozsah práce a činnosti v územnej
samospráve si vyžaduje ďalšie vzdelávanie zamestnancov obce.
Nadstavbový kurz „Daňové exekučné konanie“ so získaním CERTIFIKÁTU–Osvedčenia s celoštátnou
platnosťou znalosti právnych predpisov daňového procesného práva
upravujúcich daňové konania a exe-

kučné konania absolvovala zamestnankyňa obce Ing. Zuzana Vaščáková, ktorá pripravuje rozhodnutia
vydávané v rámci vyrubovacieho konania, daňového exekučného konania a realizovaním jednotlivých úkonov smerujúcich k vymáhaniu daňových nedoplatkov v rámci daňového
exekučného konania.
Nadstavbový kurz „Správca registratúry–archivár II“ so získaním
CERTIFIKÁTU–Osvedčenia s celoštátnou platnosťou znalosti prijímania registratúrnych záznamov
v podateľni obce, triedenia a evidovania registratúrnych záznamov,
spracovanie registratúrnych záznamov – povinnosti spracovateľov,
preberanie registratúrnych záznamov z organizačných útvarov, využívanie registratúry, právne predpisy upravujúce danú oblasť, príprava
a realizácia vyraďovacieho konania
registratúrnych záznamov absolvoval zamestnanec obce Ing. Michal
Orlovský.
„Preškolenia účtovníkov“ na novú
metodiku účtovníctva a výkazníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych

fondov, obcí a vyšších územných
celkov na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach sa zúčastňuje
účtovník obce p. Iveta Stajsková.
Seminár „Správne konanie“ absolvovali zamestnanci obce Ing. Ingrid Javorská a Ing. Ján Grinvalský, ktorí pripravujú rozhodnutia
obce v správnom konaní v oblasti
výstavby, životného prostredia, sociálnych vecí a priestupkov.
Seminár „Praktická aplikácia aktuálnej legislatívy v praxi riaditeľov
materských škôl“ absolvovala riaditeľka materskej školy v Richnave p.
Eva Ondášová.
„Základnú prípravu člena obecného hasičského zboru“ so získaním
osvedčenia absolvoval člen obecného hasičského zboru pán Ľubomír Kendra. Špecializovanú prípravu veliteľa obecného hasičského
zboru so získaním odbornej spôsobilosti - osvedčenia veliteľa hasičského zboru absolvoval pán Ľubomír Kendra.
Mgr. Anna Harmanová,
starosta obce
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Nakladanie s odpadmi v obci
od 1. januára 2007
Nakladanie s odpadmi v obci sa
od 1. januára 2007 riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2006
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Richnava.
Na území obce Richnava sú držitelia komunálnych odpadov povinní tento zbierať, vytriediť a zaradiť
do jednotlivých druhov odpadov
a) papier + VKM (tetrapak)
b) sklo
c) plasty, PET fľaše, fólie + kovové obaly
d) nebezpečný odpad komunálneho odpadu t.j. batérie, akumulátory a žiarivky

Spôsob zberu:
a) Vývoz separovaných zložiek
KO sa uskutočňuje v deň určený na vývoz podľa harmonogramu zvozu separovaných zložiek
KO pre rok 2007.
b) Vrecia s príslušnou separovanou zložkou KO označíme žetónom a vyložíme pred bránku
rodinného domu. Žetóny neuzlíme k vreciam, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

Prečo označujeme vrecia a KUKA
nádoby žetónom?
Obci zo zákona o odpadoch vyplýva viesť mesačnú evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s kto-
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rými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení. Uvedené údaje
z evidencie ohlasuje príslušnému
orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva. Žetóny slúžia obci,
len pre vedenie evidencie o druhoch a množstve jednotlivých odpadov z domácností. Obec uvažuje v budúcom kalendárnom roku
2008 na základe vedených evidencií vyprodukovaného odpadu zvýhodniť tých obyvateľov, ktorí triedia odpad znížením ročného poplatku za odpad.

Nakladanie s drobným stavebným
odpadom a stavebným odpadom
(1) Drobné stavebné odpady / ďalej len DSO / sú odpady vznikajúce z bežných stavebných úprav
alebo udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých
sa nevyžaduje stavebné povolenie
a postačuje ohlásenie stavebnému
úradu /obci Richnava /, alebo pri
ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu / obci Richnava/.
(2) Držitelia tohto odpadu sú povinný odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu ŽP,
nadmernému znečisťovaniu okolia
a k ohrozovaniu bezpečnosti zdravia ľudí.
(3) Pôvodcovia a držitelia DSO sú
povinní odpad prednostne vytriediť
na jednotlivé zložky: kovy, drevo,
sklo, plasty...

ných úprav alebo udržiavacích prác
zabezpečia jeho prepravu a zneškodnenie do veľkoobjemového kontajnera, ktorý je umiestnený v obci
na pozemku parc. C KN č. 396/2
v kat. území Richnava pri budove
Obecného úradu s. č. 261
(6) Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách: (novostavby,
rekonštrukcie, odstránenie stavieb), ktoré si vyžadujú povolenia
od príslušného stavebného úradu
obce Richnava. Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti vznikajú stavebné odpady, je povinný jeho
vznik ohlásiť obci. Obec zabezpečí
pristavenie veľkoobjemového kontajnera a vývoz stavebného odpadu prepravnou organizáciou, ktorá
má s obcou zmluvu. Všetky náklady spojené so zneškodnením stavebného odpadu hradí stavebník
alebo investor.
(7) Je zakázané ukladať SO a DSO
na iné miesto, než na to určené.
Stavebné odpady môžu byť uložené
na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.
(8) Zakazuje sa DSO vhadzovať
do zberných nádob určených pre
KO.
(9) Držiteľ stavebných odpadov,
drobných stavebných odpadov je
povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi.
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(4) DSO je tvorený:
– betón
– tehly
– obkladačky, dlaždice, keramika
– izolačné materiály
– stavebné materiály na báze sadry
– zmiešané odpady zo stavieb a demolácií
(5 Držitelia DSO z bežných staveb-

(1) Zhromažďovanie a preprava
objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát do roka pre jarné a jesenné upratovanie.
(2) Obec zabezpečí informovanosť
občanov o zbere objemného odpadu v dostatočnom predstihu osobitným oznamom prostredníctvom
miestneho rozhlasu, úradnej tabule a na internete.
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Výsledky komunálnych volieb
v Richnave
Biologický rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov
(1) Odpad zo záhrad a parkov sa
rozumie tráva, porezané konáre
z orezávky stromov a krov, lístie
a zelené časti rastlín zbavené zeminy.
(2) Biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov zhromažďujú pôvodcovia a držitelia týchto odpadov a zhodnocujú ich kompostovaním predovšetkým vo vlastných
zariadeniach na kompostovanie.
Ak takéto možnosti nemajú, môžu
občania pokosenú trávu uložiť do
veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci.
(3) Je zakázané ukladať bioodpad
zo záhrad a parkov do zberných nádob na KO, na iné miesta než určené alebo spaľovať.

Staré vozidla
(1) Starým vozidlom je vozidlo,
ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má
byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ
nie je známy, ak je odstavené dlhšie
ako 30 dní na ceste alebo verejnom
priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné
z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
(2) Ak sa u držiteľa starého vozidla
nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie
starého vozidla osobne vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
Mgr. Anna Harmanová
starostka obce

Dňa 2.12.2006 sa v obci Richnava konali voľby do orgánov samosprávy obce.
O post starostu sa uchádzalo 5 kandidátov a na poslanca obecného zastupiteľstva kandidovalo 26 kandidátov. Voľby sa začali ráno o 7.00 hod. a trvali do 20.00 hod. kedy sa volebná miestnosť pre voličov uzavrela
a začalo sčítavanie hlasov. Tieto voľby, ktorých sa zúčastnilo 72.21% voličov prebehli pokojne.

Štatistika volieb
Počet osôb zapísaných v zozname voličov ................................................................................................... 1166
Počet voličov ktorým boli vydané obálky .......................................................................................................842
Počet odovzdaných obálok ..............................................................................................................................842
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva ............................................................................................................ 751
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce .................................................................................................................................... 747

Výsledky volieb starostu obce
1. Anna Harmanová, Mgr., 48 r., učiteľka, nezávislý kandidát ....................................... 363 platných hlasov
2. Vladimír Pokuta, 39 r., tesár, NÁDEJ............................................................................ 189 platných hlasov
3. Daniel Saluga, 44 r., technik, SMER................................................................................ 92 platných hlasov
4. Jozef Vaščák, 57 r., dôchodca, SDKÚ-DS ....................................................................... 77 platných hlasov
5. Peter Labanc, 60 r., dôchodca, ĽS-HZDS ....................................................................... 26 platných hlasov

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva
V obci Richnava sa volilo 9 poslancov OZ
1 Peter Cenký, Ing., 31 r., učiteľ, SMER ........................................................................................................309
2.Pavol Tulej, 44 r., robotník, NÁDEJ ...........................................................................................................264
3.Marek Papcun, 37 r., nástrojár, KDH .........................................................................................................239
4.František Ondáš, 44 r., živnostník, ANO....................................................................................................237
5.Anna Harmanová, Mgr., 48 r., učiteľka, nezávislý kandidát .....................................................................223
6.Daniel Saluga, 44 r., technik, SMER...........................................................................................................223
7.Bohuš Klempár, 41 r., robotník, NÁDEJ .................................................................................................... 215
8.Róbert Klempár, 31 r., robotník, NÁDEJ ................................................................................................... 211
9.Jozef Čarnoký, 59 r., robotník, ANO ..........................................................................................................209
10. Arpád Kotulák, 36 r., robotník, NÁDEJ..................................................................................................206
11. Ján Vaščák, 54 r., technik, ANO ...............................................................................................................204
12. Ladislav Tulej, 36 r., robotník, NÁDEJ ...................................................................................................204
13. Slavomír Tulej, 35 r., robotník, NÁDEJ..................................................................................................203
14. Stanislav Šariška, 29 r., robotník, NÁDEJ...............................................................................................200
15. Ľuboslav Ondáš, Ing., 29 r., stredoškolský učiteľ, KDH.........................................................................192
16. Anna Kurtová, 47 r., inšpektor školenia, ĽS-HZDS................................................................................ 187
17. Ondrej Harman, 57 r., elektromontér, ANO ............................................................................................180
18. Peter Medvec, 30 r., súkromný podnikateľ, SMER ................................................................................. 179
19. Janka Kočíková, 48 r., majster odborného výcviku, SMER ...................................................................160
20. Jozef Vaščák, 57 r., dôchodca, SMER .................................................................................................... 149
21. Marek Horváth, 32 r., robotník, ĽS-HZDS .............................................................................................. 145
22. Lýdia Čechová, 39 r., osobná pokladníčka, ĽS-HZDS ...........................................................................129
23. Vladimír Brutovský, 44 r., rušňovodič, SMER ........................................................................................127
24. Mária Čechová, 52 r., invalidný dôchodca, nezávislý kandidát .............................................................124
25. Stanislava Horváthová, 33 r., zoraďovač strojov, ĽS-HZDS ..................................................................122
26. Jozef Čech, 34 r., vodič, ĽS-HZDS ............................................................................................................86
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Ing. Michal Orlovský
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Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Základná organizácia Richnava
ZO CHPH Richnava v roku 2006
združovala 21 členov, ktorí sú aj
z okolitých obcí. Naša Činnosť
v ZO je zameraná na chovateľskošľachtiteľskú, športovú a výstavnícku činnosť. V pretekovej oblasti sa
podriaďujeme oblastnému výboru Spišská Nová Ves, ktorý vytyčuje spoločné úlohy a pretekový
plán. Počas roka 2006 sme absolvovali 19 pretekov, ktoré sú rozdelené na krátke, stredné a dlhé trate. ZO Richnava sa počas roka zúčastnila všetkých pretekov, ktoré
boli organizované spoločne s celým východoslovenským krajom
a to hlavne pretekov na dlhé trate. Štartovalo sa z Českej republiky a hlavne z Nemecka. Na týchto

tratiach sa naši chovatelia umiestnili na popredných miestach tejto
súťaže. V rámci OZ SNV sa 4 chovatelia umiestnili do 17. miesta, ďalší sa nachádzajú v strede výsledkovej tabuľky. Na dlhých tratiach
východoslovenského kraja, kde súťaží 662 chovateľov sa naši chovatelia umiestnili na vynikajúcich
miestach a to nasledovne: František Cech ml. — 22. miesto, Šuster
Emil —25. miesto, Nagy Jan —35.
miesto. V mesiaci august sme sa zúčastnili pretekov s mladými holubmi, kde sa opäť siedmi naši chovatelia prepracovali do prvej 25-ky.
Naša ZO sa zúčastňuje všetkých vystav oblastných regionálnych a taktiež celoštátnej, kde sa taktiež do-

sahujú vynikajúce výsledky. V roku
2006 náš chovateľ na celoštátnej
výstave, ktorá sa konala v Nitre obsadil 6. miesto v kategórii E — dlhé
trate nad 800 km — Nemecko. Výrazne sa tým ZO Richnava dostala do povedomia chovateľskej verejnosti a zviditeľnila obec Richnava.
Z týchto dosiahnutých výsledkov
vyplýva, že sa naši chovatelia dobre starajú o svoje holuby počas celého roka, že sú dobrými trénermi a zároveň aj veterinármi. Ako
je nám známe modeme choroby sa
vyskytujú u kráv, ošípaných u vtákov a výnimkou nie sú ani holuby. Preto ak chovatelia chcú obstáť na pretekoch, kde je z roka na
rok väčšia konkurencia, musia ve-

dieť diagnostikovať a preventívne
preliečovať svoje holuby v spolupráci s okresným veterinárom. Iba
tak môžu dosahovať dobre výsledky, lebo len zdravý holub môže podať dobrý výkon. Každého chovateľa to stoji mnoho voľného času
a taktiež mnoho finančných prostriedkov vynaložených na lieky, očkovacie látky, krmivo a na prepravu
holubov na preteky. Aj keď sa na
prvý pohľad mnohým nezdá, je to
veľmi náročný šport, a preto výbor
ZO sa chce touto cestou poďakovať obecnému zastupiteľstvu a starostke obce Mgr. Anne Harmanovej za podporu aktivít ZO.
Výbor ZO Richnava
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Novoročný koncert
Ako minulý rok tak aj tento rok
prvou kultúrnou akciou v obci bol
Novoročný koncert, ktorý sa konal
dňa 6. januára 2006 v našom kostole. Koncert otvorila pani starostka Mgr. Anna Harmanová. Prvým
bodom programu bolo pásmo kolied v podaní členov Materskej školy v Richnave. Po nich ukázali svo-

je spevácke umenie alebo hru na
hudobnom nástroji členovia Základnej umeleckej školy v Krompachoch. Kostolom sa rozozvučali tóny orgánu, keyboardu, huslí, akordeónu, gitary i flauty, ktoré
zanechali v ľuďoch krásne pocity.
Richnavu reprezentovala Aneta
Ondášová, ktorá zahrala organo-

vú skladbu Bourreé od Ch. Graupnera. Na záver členovia hudobnej
skupiny ZUŠ zahrali Tichú noc –
skladbu, ktorá dodáva Vianociam
osobité čaro a bez ktorej si ja osobne Vianoce neviem predstaviť.
Ing. Peter Cenký

Jubilanti
v 1.
štvrťroku
2007
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Výročná členská schôdza DHZ
25.novembra sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Richnave stretli na výročnej členskej
schôdzi kde zhodnotili svoju činnosť v predchádzajúcom roku. Zároveň bol na tejto schôdzi zvolený
výbor v nasledovnom zložení:

predseda: ........................................................................................ Kurilla Pavol
podpredseda – veliteľ: ............................................................Kendra Ľubomír
tajomník:......................................................................................Saluga Daniel
preventivár: ............................................................................ Horváth Ľubomír
strojník: ........................................................................................Hojstrič Lukáš
člen výboru: .................................................................................. Hvizdoš Pavel
člen výboru: ..................................................................................... Čech Andrej
Rok 2006 bol zhodnotený ako úspešny, verím že je to dobrý základ ďalších úspechov v roku 2007.
Daniel Saluga, tajomník DHZ

70 rokov
Filová Edita
75 rokov
Baran Pavol
Podracká Mária
Ondášová Mária
Čechová Žofia
80 rokov
Maliňáková Anna
Srdečne blahoželáme
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