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Poprimičné zastavenie
Ako je to dobre, keď do našej všednosti
zasahuje Boh! V nedeľu 29. júna nám Boh
prejavil svoju dobrotu skrze dar kňazstva i
cez slovo a osobu biskupa.

Pozvánka na odpustovú
Svätú Omšu
(strana 8)

(strana 4)

Sanácia zosuvu cesty
v Richnave
V súčasnom období sa realizujú práce na
stabilizácii svahu a príprava podložia pre
rekonštrukciu vlastnej vozovky.
(strana 5)

Kaplnka sv. Márie Magdalény v Richnave
Historický pohľad Doc. PhDr. Ivana Chalupeckého

Na vyvýšenine nad Hornádom, pri
ústí doliny, ktorou vedie cesta do
Kaľavy, sa nachádza kaplnka zasvätená sv. Márie Magdaléne. Je známa ako pútnická kaplnka Richnavy. Sprevádzajú ju staré lipy a jej
polohu možno porovnať napr. s polohou kostola v Žehre, či prastarého kostola v Chrasti nad Hornádom, alebo aj mnohých drevených

kostolíkov východného obradu
na severovýchodnom Slovensku.
O jeho pôvode nie sú nijaké doklady a preto sa vyskytujú rôzne
názory na jeho začiatky.
Spišský historik Ján Vencko spomína, že tu pôvodne boli krížiaci Božieho Hrobu. Nevieme odkiaľ má
tú informáciu. Isté však je, že v levočskej kronike Gašpara Haina sa

spomína, že v roku 1261 boli postavené kláštory v Strážkach a v Richnave. Nevie sa však, ktorá rehoľa
tie kláštory mala postaviť, pretože
neskôr sa už nikdy nespomínajú a v
oboch obciach nie sú po nich žiadne stopy. Jedinou stopou by mohlo
byť, že v Spišskom biskupstve existuje hodnosť priorátu „de Richnó
prope Krompach in Scepusio“, čiže

hodnosť priora Richnavy na Spiši
blízko Krompách. Tá hodnosť sa
nepochybne viaže na našu kaplnku sv. Márie Magdalény. Je teda
možné, že kaplnku postavili spolu
s kláštorom nejakí rehoľníci okolo roku 1261.
(pokračovanie na strane 2)
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Deň detí opäť plný hier a zábavy
Raz v roku je deň, kedy majú sviatok
naše deti. Deti sú to najcennejšie v živote ľudí a určite si zaslúžia, aby bol
jeden deň v kalendári venovaný práve im. Naša obec už tradične, pri príležitosti medzinárodného dňa detí,
pripravila pre našich najmenších popoludnie plné zábavy, hier, smiechu
a radosti. Oslava tohto sviatku sa začala v piatok 30. mája 2008 diskotékou na ihrisku, kde boli rómske deti
z Richnavy obdarované balíčkami plnými sladkostí. Oslava ďalej pokračovala prvého júna, ktorý tohto roku
pripadol ozaj slávnostne na nedeľu
a ku kráse prispelo aj počasie, ktoré
bolo letné, slnečné, ba priam horúce. Na slávnosť boli pozvané všetky
deti z obce, ktorým predtým obecné zastupiteľstvo rozoslalo pozvánky.
Deň strávený hrami na ihrisku, sme
začali v popoludňajších hodinách súťažou v triafaní loptičiek do škatule
zo vzdialenosti troch metrov, za ktorou nasledoval doslova maratón ďalších rôznorodých náročných i menej
náročných, skupinových i individuálnych hier, v ktorých si každé dieťa mohlo vyskúšať svoje schopnosti, rýchlosť, postreh, presnosť, alebo
(pokračovanie z titulnej strany)
Neskôr, možno v súvislosti s druhým tatárskym vpádom v 80. rokoch 13. storočia, kláštor zanikol
a ostal len kostol.
Je však aj druhá možnosť, ktorú
my pokladáme za pravdepodobnejšiu. Že pôvodná obec Richnava
stála na tomto mieste a že šlo o jej
farský kostol. Richnava bola totiž
pôvodne farnosťou. Veď v Kluknave bol prvý kostol postavený až v
roku 1555. Je totiž nemysliteľné,
žeby v dobe, keď bol v Richnave
hrad – asi od konca 13. storočia –
bola obec okolo neho. Bolo by totiž nemysliteľné, že ak by tu bola
obec, by ho nepriateľské vojská obliehali, ako o tom vieme z druhej
polovice 15. storočia. Až po zániku hradu sa obec postavila na
dnešnom mieste. Túto domnienku
podporuje aj skutočnosť, že v podstate nejde o kaplnku ale o riadny
kostol. Jeho architektúra sa veľmi podobá napr. na kostol v Žehre. Dodnes sa zachovalo štvorcové
presbytérium, ktoré sa u nás vysky-

tuje asi do polovice 13. storočia.
A na jeho čelnej stene je dodnes
trochu zväčšené románske okno.
Predpokladáme preto, že dnešná
kaplnka bola postavená práve okolo roku 1250 – 1270. Po prenesení
obce na dnešné miesto (obce vtedy mávali okolo 10 – 20 domov),
postavila si na mieste dnešného
kostola samostatný kostol (alebo použila bývalú hradnú kaplnku ako kostol) a pôvodný kostol
ostal ako kaplnka na ktorú sa viazali púte.
Pri kanonickej vizitácii okolo roku
1708 sa v Richnave spomína starý
kostol, ktorý oddávna bol vo veľmi zlom stave. Nevedelo sa ani,
komu bol zasvätený. Naša kaplnka sa nespomína.
Keď sa v roku 1754 konala ďalšia
vizitácia, kostol bol stále v zlom
stave. Ale kaplnka sv. Márie Magdalény bola opravená. Opraviť ju
dala šľachtická rodina Jancsó.
Je zaujímavé, že richnavský kostol mal majetky aj v Kaľave a v
Hrišovciach. S kaplnkou sa viazal

slávny odpust, na ktorý prichádzajú procesie so zástavami zo Spišských Vlách, Krompách, Sloviniek
a Slatvinej. V nej boli dokonca tri
oltáre: Sv. Márie Magdalény, sv.
Jána Krstiteľa a sv. Tomáša.
Medzitým postavili v Richnave v
roku 1767 na starých základoch
nový kostol, ktorý bol posvätený
v roku 1771. Bol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Odpusty pri
kaplnke sa stále konali. Pri ďalších
vizitáciách v rokoch 1804 a 1831
sa kaplnka len spomína. Nejaká
oprava musela byť v roku 1876,
pretože v tom roku dal farár Ladislav Popovics pre ňu uliať zvon.
Celková oprava a prestavba kaplnky v duchu neogotiky sa však uskutočnila z prostriedkov rodiny Csáky v roku 1895. Upravili ju ako
pohrebnú kaplnku a preniesli sem
pozostatky spišského hlavného župana Antona Vincenta Csákyho,
ktorý zomrel vo Viedni v roku
1863. Je zaujímavé, že sem nepreniesli aj pozostatky jeho manželky
Petronelly, ktorá zomrela vo Vied-

ni v roku 1861, ale jeho „opatrovateľky“ Henrietty Köppe, ktorá zomrela v roku 1870. Vtedy bol zhotovený aj csákyovský erb, ktorý je
na chóre i neogotický oltár sv. Márie Magdalény.
Ako zistil Jozef Franko, bola kaplnka opravovaná v roku 1920,
potom, keď bola počas druhej
svetovej vojny poškodená, až v
roku1961.
V každom prípade ide o vzácnu a
starú pamiatku našej sakrálnej architektúry. O tom, či šlo pôvodne o kláštorný kostol, alebo o pôvodný farský kostol, môže rozhodnúť len archeologický výskum. V
prvom prípade by sa museli nájsť
základy kláštora, v druhom prípade cintorín, ktorý býval okolo každého farského kostola.
Ivan Chalupecký

aj tanečné nadanie. A aké hry sme
hrali? Tak napríklad beh s lyžičkou
v ktorej bola tenisová loptička, slalomový skok na jednej nohe, žabací tanec, fúrikové preteky, pre zdatných
jedákov bola obzvlášť lákavá súťaž v
jedení chleba bohato natretého lekvárom, pre chlapcov bol atraktívny
beh na choduľách, preťahovanie lanom a rôzne ďalšie súťaže. Najväčšiu obľubu si už tradične získala hra,
respektíve tanec párov na zmenšujúcom sa papieri, ale aj ostatné hry vyčarili na tvárach ich samotných aktérov, ale aj zúčastnených rodičov,
či divákov nejeden úsmev a pobavenie. Deti boli v rámci súťaže rozdelené do troch skupín, predškolský vek,
žiaci prvého stupňa a žiaci druhého
stupňa, na základe čoho boli kategorizované aj ceny a hlavné výhry.
Organizáciu hier a koordináciu popoludnia zabezpečovala Martina
Horváthová, Dominika Ondášová a
Evka Brutovská na čele s pani starostkou Mgr. Annou Harmanovou,
ktorá súťažiacich neustále povzbudzovala, každého odmenila balíčkom
sladkostí a tých úspešných aj zaslúženou vecnou výhrou. Rekvizity, po-

môcky a občerstvenie zabezpečil Peter Medvec. Ponuka cien bola ozaj
pestrá, od loptičiek, cez školské potreby, kalkulačky, perá, po plávacie
príslušenstvo, ktoré naši najmenší určite radi vyskúšajú v lete niekde pri
vode. Cenu si domov napokon odniesol každý. Najdôležitejšie nie je však
vyhrať, ale zúčastniť sa, a preto tou
najväčšou výhrou bola pre všetkých

určite skutočnosť, že sme opäť mohli
deň detí z Richnavy stráviť spoločne,
v dobrej nálade, pri hrách a veselých
detských tvárach. Bolo to výborné!
A za všetky deti spoločne zvolajme:
„ Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí.“
Martina Horváthová

Májové májenie v Richnave
Stavanie májov má v Richnave
dlhú tradíciu, ktorá za posledné
roky opäť ožíva a prináša so sebou príjemne strávené popoludnie, plné spevu, veselosti a pohody v kruhu spoluobčanov našej obce. Aj tohto roku sa preto
obecné zastupiteľstvo opäť rozhodlo zorganizovať túto milú akciu a dňa 3. mája 2008 pozvalo
všetkých obyvateľov obce, ale najmä mladé slečny a ženy, na stretnutie ku kostolu, aby spoločne
počkali a privítali mládencov s
konským záprahom, vezúcich
krásny vysoký máj. Za akordeónového vyhrávania a veselého spievania pánov Ondášovcov z Hrišoviec, dievčatá máj vyzdobili pestrofarebnými stužkami a zdatní
chlapi ho postavili na tradičné
miesto pred kostol, kde sa týčil v
celej svojej kráse niekoľko nasle-

dujúcich týždňov. Načatá zábava
pokračovala v reštaurácii Bašta,
kde nás čakalo už vopred pripravené štedré pohostenie v podobe
koláčov, nápojov i nejakého toho
pohárika, každému podľa chuti.
Občania mladšej i staršej vekovej
kategórie sa spoločne zabavili, zanôtili si, pospomínali na staršie
časy a tí odvážnejší páni neváhali,
do tanca vyzvali prítomné dámy
a schuti si spolu zatancovali. Veď
napokon pri takej skvelej a rezkej
muzike, sa dalo len ťažko odolať.
Takto spoločne obyvatelia Richnavy opäť raz uvítali vari ten najkrajší mesiac v roku máj, oživili a
tým najmenším aj priblížili dávnu tradíciu, na ktorej slávenie by
sme nemali zabúdať, ale naopak
podporiť ju ako sa len dá, najmä
však svojou účasťou. Sme radi, že
obecné zastupiteľstvo takéto ak-

cie podporuje, stará sa o kultúrny život obce a jej občanov, čím
nielen prispieva k dobrej atmosfé-

re v obci, ale určite je aj vzorom
pre okolité obce.
Martina Horváthová
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Informácia zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 3. zasadnutí 3.4.2008
zobralo na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2007, zobralo na vedomie názor audítora
k účtovnej závierke k 31.12.2007,
schválilo rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2007, schválilo
prevod zostatku do rezervného
fondu, schválilo Záverečný účet
obce Richnava za rok 2007; schválilo poskytnutie dotácie pre KST
Bradlo Richnava do 30.5.2008
vo výške 8 000 Sk; schválilo po-

skytnutie dotácie pre ZO CHPH
Richnava do 30.5.2008 vo výške
5 000 Sk; schválilo poskytnutie
dotácie pre TJ Slovan Richnava do 30.5.2008 vo výške 40 000
Sk; schválilo zmeny a doplnenia
Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Obce Richnava; schválilo Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v
Richnave.
Obecné zastupiteľstvo v Richnave
na svojom 4. zasadnutí 29.5.2008
schválilo Správu o plnení rozpočtu Obce Richnava k 31.3.2008,

zobralo na vedomie Správu o výsledkoch kontroly nakladania s
majetkom obce - majetkové podiely v obchodných spoločnostiach
a združeniach, schválilo odstúpenie Obce Richnava od Zmluvy o
založení SEZO - SPIŠ, združenie obcí k termínu 1.7.2008, zmenu rozpočtu obce na rok 2008,
Smernicu číslo 1/2008 o pravidlách hospodárenia s verejnými prostriedkami na reprezentačné, výšku výdavkov z reprezentačného na jednotlivé akcie v roku
2008, kúpu pozemkov parcely čís-

lo 748/3 a 748/4 od Slovenského
pozemkového fondu v cene znaleckého posudku 6 500 Sk, pri
príležitosti MDD kultúrne podujatie diskotéku 30. mája 2008
a športové popoludnie 1. júna
2008, pri príležitosti odpustovej
slávnosti Svätej Márie Magdalény
na kultúrne vystúpenie Roba Kajzera výšku vstupného pre dospelých 20 Sk, pre deti 10 Sk, výšku
poplatku – spoluúčasť obyvateľa
na zájazd Krásna Hôrka, Betliar –
dospelí 70 Sk, deti zdarma.

Určite s jasným citom povznesenosti sa nám do srdca vpečatili
nedávne primície nášho rodáka
Vlada Ondáša. Pre všetkých nás
to bol zážitok, v ktorom Boh zjavuje svoju dobrotu, svoju lásku.
A my sme v sebe objavili ochotu túto lásku opätovať cez vzájomné poslúženie si. Nepočítali sme čas, námahy, náklady...
Jednoducho, chceli sme prejaviť
svoju lásku cez priloženú ruku k
dielu. Výsledkom toho bola duchovná radosť, ktorá ovládla náš
kostol i celú obec. Bol to sviatok,

lebo Boh zasiahol do nášho života! Povolal si jedného z nás za
kňaza. Povolal si jedného z nás
do svojej špeciálnej služby a my
sme zrazu zatúžili poslúžiť Bohu
i sebe navzájom.
Boh koná skrze poriadok tohto
sveta. Ako balzam z neba totiž,
dopadali do našich duší slová primičného kazateľa, biskupa Jána,
ktoré svojou zrozumiteľnosťou a
bezprostrednosťou pohli nejedného z nás k láske a vďačnosti
Bohu, pôvodcovi všetkého dobra.
Videl som otvorené ústa mužov i
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V liste priateľovi
Zvykať obom prichodí nám znova,
no do života iste dobrá to škola
- božou čo sa nazýva.
Lež, sám vieš, a možno skúsiš ešte,
že nie je všetko vstúpiť do nej,
ale obstáť na tom mieste, kde On chce Ťa mať,
- to umenie života!
Pán nás volá jemu patriť len.
Že ťažké je to, žiť len preň? - nič to!
Slúžiť Jemu, a čo za to?
- Stokrát viac tu a život večný!
Či neoplatí sa to?
Hľadiac na to, čože je, hoc aj zlato?!
Jeho pokoj v nás nech vládne,
radosť, šťastie - všetko spolu,
- to ovocím lásky jeho je.

Poprimičné zastavenie
Dni nášho života sú napĺňané
všednosťou. Ona zaberá väčšinu času, námah... Až niekedy
máme dojem nezmyselnosti a
bezvýznamnosti toho všetkého.
Ale taký je ten náš – obyčajný
ľudský život. A taký by aj ostal,
keby doň nezasiahol Boh. Keď
Boh zjavuje svoju dobrotu a lásku, všednosť sa mení na sviatočnosť, nezmyselnosť sa vytráca a
my vieme za čo, pre koho, kvôli
čomu... sme ochotní sa obetovať,
uvedomujeme si svoju dôstojnosť,
napĺňa nás hrdosť.
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slzou krášlené oči žien, nezvyčajnú pozornosť detí, keď k nám ústami biskupa hovoril Boh.
Ako je to dobre, keď do našej
všednosti zasahuje Boh! V nedeľu
29. júna nám Boh prejavil svoju
dobrotu skrze dar kňazstva i cez
slovo a osobu biskupa. A čo ja? A
čo Ty? Sme ochotní stať sa viditeľným znakom prítomnosti Boha
vo všednosti našich dní a vnášať
do nich sviatočnosť...?
Pavol Ondrík, farár

Že miluje nás On,
to vec istá.
Len aj my si denne
voľme Krista!
Pavol Ondrík, Spišská Kapitula 5. októbra 1991

Sanácia zosuvu cesty v Richnave
Úrad Košického samosprávneho
kraja v zastúpení Správy ciest Košického samosprávneho kraja cestou verejného obstarávania zabezpečil výber zhotoviteľa / dodávateľa stavby / „Sanácia zosuvu časti
cesty III/018187 pri obci Richnava“ , ktorým sa stala stavebná spoločnosť EUROVIA – Cesty, a.s. závod Košice.
Stavenisko na realizáciu stavebných prác bolo pre zhotoviteľa
stavby protokolárne odovzdané
dňa 17. apríla 2008.
Následne po prevzatí staveniska
zhotoviteľ stavby začal realizovať
stavebné práce na objekte Oporný
múr a to realizáciou zakladania na
mikropilotách na ľavej strane cesty
pri vstupe do obce. Zároveň sa po
ukončení prác na opornom múre
realizovali zásypy svahu zo zhutňovaním a úpravou odvodnenia svahu po pravej strane cesty smerom
do obce Richnava.
Počas realizácie stavebných prác

bolo dohodnuté rozšírenie rozsahu prác o oporný múr na predmetnej stavbe za účelom zamedzenia
možnosti prípadného zosuvu časti svahu pravej strany pri vstupe do
obce na cestu.
V súčasnom období sa realizujú
práce na stabilizácii svahu pravej
strany a príprava podložia pre rekonštrukciu vlastnej vozovky.

Podľa zmluvne dohodnutých podmienok medzi objednávateľom
stavby Správa ciest KSK / v zastúpení Úradu KSK / a zhotoviteľom
stavby Eurovia - Cesty a.s. závod
Košice stavba ako celok sa ukončí
k termínu 31. júla 2008, a následne
sa podá žiadosť o kolaudačné rozhodnutie pre trvale užívanie cesty
III. triedy č. 018187 pri vstupe do

obce Richnava bez obmedzenia.
Uvedená stavba má rozpočtový náklad 9,9 mil. Sk, ktoré boli pridelené z Úradu vlády SR, na základe
žiadosti stavebníka - majiteľa uvedenej cesty, ktorým je Košický samosprávny kraj.
Ing. Jozef Rybár, investičné oddelenie Správy ciest KSK
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Výpis zo správy o plnení rozpočtu
obce Richnava za r. 
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 psa
daň za nevýher.hrac.prístroje
daň za užívanie verej.priestran.
nájome od občanov (hrob.miesta)
nájomné - Reštaurácia, vodovod
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 - preplatky
ostatné príjmy - úroky, z poist.plnenia
odpredaj prebytoč.majetku obce
iné príjmy - náhrady škody
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
za prieskumné územie
Bežné príjmy spolu:

6 941 005,79
1 200 000,00
240 000,00
45 695,00
85 221,00
126 598,50
11 666,00
1 500,00
4 530,00
104 250,00
53 751,00
21 810,00
135 000,00
19 200,00
4 886,00
20 275,00
8 000,00
8 130,00
13 838,00
31 502,00
4 500,00
17 200,00
22 243,00
59 864,00
2 666,63
5 195,00
12 525,00
72 258,00
20 970,00
1 374 801,20
397 359,00
99 500,00
285 700,00
90 720,00
3 511,00
11 545 871,12

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
príjem z predaja pozemkov
príjem z výnosu dane na školstvo
Kapitálové príjmy spolu :

21 514,00
375 000,00
396 4514,00

BEŽNÉ VÝDAVKY
OBECNÝ ÚRAD
mzdy, odvody zamestnancov
mzdy,odvody zam.stav.úradu, reg.obyv.
elektrická energia, plyn, voda
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
poplatky, odvody
služby-právne, ekonom.,noviny, vývoz kalov,
revízie, verej.obstarávanie
odmeny -poslanci OcZ
odmeny na dohody o vyk.práce
ost. výdavky-stravov.,soc.fond,cestov.
FINANČNÁ OBLASŤ
popl.za ved.účtov, audit
TRANSAKCIE VEREJ.DLHU
splátky úrokov z úveru
POŽIARNA OCHRANA
špec.materiál PO, údržba pož.str.,súťaže
revízia, poistné,doprava DHZ, el.ener.,odmena
CESTNÁ DOPRAVA
posyp.materiál, doprav.značky na MK
údržba MK, dotácia na autobus.spoj, oprava MK
NAKLADANIE S ODPADMI
výroba žetonov, 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. = 55.671,70
v r.2007 likvidované 363,8 ton odpadu
náklady na 1 obyv. = 385,- Sk
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
deratizácia v Rom.osade, odchyt psov
kosenie ver.priestr.,kosačky,benzín
ROZVOJ OBCÍ
mzdy,odvody uhrad. UPSV
mzdy, odvody uhrad.obcou
mater.,prac.pom.,poistné, kontaj.- UPSV
mater.,palivo,stravov.,z FP obce
plán hospod.soc.rozvoja obce
ZÁSOBOVANIE VODOU
materiál a oprava studní
VEREJNÉ OSVETLENIE
elek.energia, údržba VO, materiál
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
oprava zvod.rúr na budove, elek.energ.
príspevok TJ Slovan
príspevok - ZCHPH
príspevok - KST
KULTÚRNE SLUŽBY
poistné budovy
OBECNÁ KNIŽNICA

3 970 954,50
2 247 739,00
334 231,00
150 559,50
94 181,20
82 303,00
3 157,00
60 451,50
53 070,00
21 884,60
45 901,00
73 706,50
314 423,30
369 000,00
36 982,00
83 364,90
30 075,00
30 075,00
107 676,10
107 676,10
62 443,00

60 275,30

847 120,40
39 069,00
808 051,40

99 940,50
19 966,00
79 974,50
2 414 649,30
1 527 475,00
90 793,00
495 596,80
86 584,50
214 200,00
24 687,00
212 594,00
207 628,50
5 614,50
160 000,00
19 320,00
22 694,00
820,00
0,00
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OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY
kronika,pamät.kniha
vystúpenie - Otto WEITERR
technické múzeum Košice
novor.koncert, minifutbal
stavanie mája, Deň matiek, MDD
VYSIELACIE A VYDAV.SLUŽBY
oprava miest.rohlasu, konces.poplatky
NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY
DOM SMÚTKU -elek.energia
mat.-tabulľa-cintorín, kanc.pot.-zmluvy
softvér-evid.vedenia hrob.miest
príspevok ZMOS, farský úrad
prevádzkov.pohreb.a Domu smútku
ZÁKLADNÉ VZDELANIE
vyplac.PnD-záškoláctvo
INÉ VZDELÁVANIE
školenia-zamest.obce, poslanci
PREDŠKOL. VÝCHOVA, STRAVOV.
MŠ -mzdy,odvody
plyn,elek.energia, voda
materiál,uč.pom.,zariadenie
služby,strav.odmeny,revízie, ost.
ŠJ - mzdy, odvody
plyn,elek.energia, voda
materiál,vybav.kuch.,údžba,zastupov
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY
dotácia CHARITE na výkon OS
mesiac úcty k starším
SOC.POMOC v HMOT.NÚDZI
škol. potr., stravov., motiv.prísp.- ŠZŠ
dávky občanom v hmot.núdzi
Bežné výdavky spolu:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
OBECNÝ ÚRAD
štúdia - internetizácia a bezpeč.kamer. systém
OCHRANA PRED POŽIARMI
požiar.zásahové čerpadlo
ZÁSOBOVANIE VODOU
štúdia-Prírodne pomery obce Richnava
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
kúpa pozemkov-ihrisko v podieli
NÁBOŽ. A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY
stav.úpravy - úprava krídel okien v DS
PREDŠKOL.VÝCHOVA
PD-“Modernizácia MŠ v Richnave“
Kapitálové výdavky spolu:
FINANČNÉ OPERÁCIE:
splácanie úveru obcou
Finančné operácie spolu:
VÝDAVKY OBCE za r. 2007
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112 062,00
8 000,00
57 000,00
6 980,00
10 500,00
29 582,00
12 390,00
144 455,00
29 750,00
7 975,00
3 900,00
38 030,00
64 800,00
90 720,00
89 925,50
1 170 876,60
649 653,00
108 595,00
30 692,60
65 023,50
186 779,00
55 373,00
74 760,50
269 470,00
240 000,00
29 470,00
791 744,80
782 559,00
9 185,80
10 720 507,50

178 500,00
178 500,00
189 210,00
189 210,00
44 451,00
44 451,00
38 423,50
38 423,50
13 968,00
13 968,00
350 000,00
350 000,00
814 552,50

0,00
0,00
11 535 060,00

POHĽADÁVKY OBCE k 31.12.2007
Daňové:
daň z nehnuteľností r.2007
daň z nehnuteľností - min.obdobia
daň za psov r.2007
daň za psov - min.obdobia
daň za komunálne a stav.odpady r.2007
daň za komunálne a stav.odpady-min.obd.
Nedaňové:
nájomné od občanov - unimobunky
neuhrad.faktúry od obč.-likvid.kalov
exek.pohľadávka Majerčáka, trovy
pokuty za priestupky
ÚPSV-aktivačná činnosť
MAJETOK OBCE:
Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene:
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 - Felícia
pozemky
Drob.hmot.majetok
Ost.drob.hmot.majetok-Uč.pom.,knihy
Dlhodobé finančné investície
Ost.fin.majetok-akcie-CP-PVS
Zásoby - materiál na sklade
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
v roku 2007
ZOSTATOK SPLÁTKY ÚVERU:

576 566,00
4 210,00
37 521,00
2 900,00
600,00
214 012,00
317 323,00
1 937 980,80
12 300,00
3 686,00
199 951,00
1 800,00
1 720 243,80
26 268 268,12
80 345,00

18 671 096,21

3 562 730,96
321 000,00
2 150 432,50
1 090 080,30
211 969,55
240 000,00
39 048,10
8 847,05

2 959 361,20
175 000,00
375 000,00
600 000,00
250 000,00
200 000,00
0,00
1 359 361,20
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Vystúpenie cirkevného
spevokolu v našom chráme
Obec Richnava mala dňa 18.
mája 2008 opäť jedinečnú príležitosť privítať vo svojom chráme
Svätého Michala cirkevný spevokol Cantica Christiana. Chrámový súbor pochádza z Krompách,
kde pôsobí pri rímsko – katolíckom kostole Sv. Jána apoštola. Členovia spevokolu, pod vedením riaditeľa ZUŠ a zároveň

svojho dirigenta pána Jána Lörinca, znamenite predviedli svoje vokálne nadanie a talent. Predstavili sa nám veľkolepo, sakrálnymi
skladbami, mariánskymi piesňami
i slávnymi melódiami od najznámejších hudobných skladateľov.
Vystúpenie bolo krásnym duchovným zážitkom, v rámci ktorého
sme mali jedinečnú možnosť pre-

žívať hlboké pocity krásna a estetična, na ktoré často v bežnom živote zabúdame a nevenujeme im
pozornosť, čím výrazne ozvláštnilo a príjemne spestrilo bežné nedeľné popoludnie i kultúrny život našej obce.
Martina Horváthová

Pozvánka na
odpustovú
Svätú Omšu
Srdečne Vás pozývame na odpustovú Svätú Omšu pri kostolíku Svätej Márii Magdalény v Richnave v
nedeľu 20.7.2008 o 10 30.

Oznámenie
Tím autorov pripravuje publikáciu
o našej obci „Dejiny Richnavy“.
Prosím obyvateľov obce, ale aj rodákov, ktorí vlastnia staré fotografie a dokumenty týkajúce sa Obce
Richnava, aby sa ohlásili osobne
alebo telefonicky na číslo 053/447
3368. Ďakujem.
Ing. Peter Cenký, Richnava 45

Jubilanti v
. štvrťroku

80 rokov
Rychnavská Elena
Nemčíková Veronika
Bogačevičová Apolónia

70 rokov
Rychnavský Pavol
Salugová Mária
Čechová Žofia
Srdečne blahoželáme!

Deň Zeme
Dňa 22. apríla ako každý rok je vyhlásený za „Deň Zeme“. Aj žiaci
ŠZŠ v Richnave sa zúčastnili toho
dňa.
Ráno si vyzdvihli igelitové vrecia,
rozdelili si rajóny a vybrali sa plní
elánu, do obce skrášliť ju. Zbierali

všetok odpad ktorý našli a nebolo
ho málo. Boli to papiere všetkého
druhu, plechovky, plastové fľaše a
rôzne iné nečistoty.
Žiaci vyšších ročníkov sa zamerali na brehy rieky Hornád, ktorá po
dažďoch prinesie kopu nečistôt.

Tento odpad potom dávali do veľkokapacitných kontajnerov.
Žiaci pracovali s veľkou chuťou a
nadšením. Po pozitívnom zhodnotení výsledkov triednymi učiteľmi
sami skonštatovali, že vykonali veľký kus práce. So svojou prácou boli

spokojní a rozhodli sa, že sa budú
aktívnejšie zapájať do podujatí podobného charakteru.
Daniela Jendrichovská
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