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Slovenské národné slávnosti
v Srbsku
Pravidelne každé dva roky sa zúčastňujú zástupcovia našej obce sviatku Slovákov v srbskej Vojvodine, preto sme
v dňoch 3.-6. augusta prijali pozvanie
na 56. Slovenské národné slávnosti, ktoré
sa už tradične konali v Báčskom Petrovci.
Hneď na úvod sme boli spolu s ďalšími delegáciami z Martina, Nitry, Ružomberka,
Starej Ľubovne, Chorvátska a Srbska
účastní slávnostného zastupiteľstva, kde
nás privítal nový predseda Srdan Simic.
V Slovenskom vojvodinskom divadle sme
si pozreli otvárací kultúrny program, ktorý neskôr večer pokračoval v evanjelickom
kostole. Naša riečanská delegácia v zložení Marián Spišiak, Jozef Baláž, Lýdia

Škultétyová a Ľudmila Turčányiová bola
pozvaná tiež na otvorenie jarmoku umenia v centre Báčskeho Petrovca, kde sa
prihovoril prítomným a pozdravil našu
partnerskú obec Kulpín náš starosta.
Program bol ukončený večerným galakoncertom, kde sa predstavilo celkom 12
domácich folklórnych súborov. Aj napriek
teplotám, ktoré presahovali 40 stupňov,
sme si užili príjemnú atmosféru a srdečných pohostinných ľudí, ktorí nás každé
ráno zobúdzali hlasným pokrikom: „Sladkospáči hlavu hore, slniečko je na obzore.
Chytro bežkaj po žemličku, bozkať ocka aj
mamičku.“
Ľ. Turčányiová

Prenájom potravín a pohostinstva
Zmeny vo vývoze separovaného zberu
Oznamy obce formou SMS správy
viac informácii na str. 5

Svetlo a Dar. Hádam dva najvýstižnejšie symboly Vianoc. Či už
v duchovnom alebo materiálnom
význame týchto slov. Svetlo sa
na Vianoce rodí. Svetlo samo osebe nie je vidno. No skrze svetlo
vidíme. A skrze Svetlo vidíme,
cítime a žijeme všetko.
A Dar? Áno, už týždne, ba mesiace sa naháňame za darčekmi,
za niečím extra. Sme ochotní prispieť na takú či onakú zbierku,
kúpiť si Nota Bene, tak trochu si
kúpiť vlastnú „dobrotu“. No dávame málo ak dávame len zo svojich
majetkov... Aké jednoduché a pritom najťažšie je dať seba....
Netreba robiť nič svetoborné.
Len byť človekom. Verím, že každý
človek má v sebe zakódovanú lásku. Možno to tak niekedy nevyzerá, ale je to tak. Dajme teda svetlo
nás samých na svietnik našich
dní, svetlo lásky, ktorá je v nás.
A tak ako svetlo vnímame skrze
veci, ktoré osvetľuje, tak aj Dar
lásky, cíťme, žime skrze ľudí, ktorým ju dávame a ktorí ju dávajú
nám. Keď toto dokážeme, verím,
že Matka Božia nám Ježiška dá
s radosťou podržať. A nielen
na Vianoce.
Želám si, aby to tak bolo. Aby sme
boli svetlom i svietnikom sebe navzájom, svojim blízkym a všetkým
ľuďom. Aby sme dokázali dávať
aspoň kúsok seba. Aby sme všetko
to Dobro, Krásu a Lásku stelesnené v Dieťati čo najčastejšie „dostali podržať v náručí“.
Želám vám Darom Svetla presvietené a darom Lásky preteplené
Vianoce a požehnaný rok 2018.
Mgr. Radoslav Bujdoš

Správy
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Králický sviatok

V sobotu 29. júla sme sa zúčastnili súťaže
vo varení štiarcu na Králikoch. Za našu
obec varili manželia Vierka a Vlado Petráňovci.

V Riečke bola Tekvicová
zábava
V dňoch 12. – 13. augusta sme si tak , ako
každý rok o takomto čase pripomenuli
sviatok našej obce- Riečanskú hostinu.
Počasie nám prialo, tak už od rána rozvoniaval guláš bravčový, hovädzí aj z diviny.
Nechýbal ani tekvicový prívarok, ktorý
mal najväčší úspech. V sobotňajšom
programe sa predstavila ľudová hudba
z Hrochote, country skupina Prievan zo
Zvolena, deti z MŠ v Riečke a večer nás zabával Braňo Hríbik. V nedeľu sme sa mohli
zúčastniť sv. omše a futbalového zápasu
slobodní- ženatí, ktorý bol spestrený ľudovou hudbou. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní a tým prispeli
k peknej atmosfére našich osláv.
Ľ. Turčányiová

Stretnutie seniorov

Už po 5. krát sa stretli dôchodcovia nášho
mikroregiónu a už po druhý krát bola hostiteľom naša obec. Približne 130 dôchodcov z Riečky, Tajova, Králik a Kordík spolu
strávili štvrtkové popoludnie, ktorého súčasťou bola sv. omša, ľudová hudba a samozrejme dobrý guláš. Dúfam, že dobrú
náladu nepokazil ani krátky dážď a pekná
tradícia bude pokračovať.
Ľ. Turčányiová

Zase sme piekli v Riečke
koláče
V poradí už 13. ročník regionálnej súťaže
v pečení kysnutých koláčov sa konal 11.
11. v miestnom kultúrnom dome. Okrem
súťažiacich z Riečky, Tajova, Králik a Kordík nás aj tento rok poctili svojou účasťou
ženy z Kulpína. Naše domáce ženy ponúkali na ochutnávku domáce pomazánky,
Janko Tóth prezentoval výrobky z medu,
zabávala nás ľudová hudba Gýmeš. Celým
programom nás sprevádzal folklorista
Marián Čupka, do poroty sme nominovali
p. Motyčku a p. Hucmana. Aj keď víťazmi
boli, ako vždy všetci, najlepšie koláče boli
z Králik a Kordík. Našu obec dôstojne reprezentovali Anna Longauerová, Oľga
Petránová a Františka Beňová. Ďakujeme
všetkým zaangažovaným a tešíme sa
na ďalší ročník.
Ľ. Turčányiová
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Mikuláš

Po bohatej nádielke snehu prišiel k nám so
svojou nádielkou aj Mikuláš. Tradične
v sprievode anjela a čerta rozsvietili nielen
vianočný stromček, ale aj zvedavé oči
takmer stovky detí. Tie boli obdarené sladkými balíčkami a ich rodičia dobrým punčom a zabíjačkovými špecialitami. Ďakujeme organizátorom aj ochotným účinkujúcim Jankovi Danielisovi, Peťovi Gašparovi ml., Hanke Turčányiovej, Braňovi
Hríbikovi. A tešíme sa zase o rok...
Ľ. Turčányiová

Začiatok adventu
v Kordíkoch
Opäť po roku sme začali sviatky u našich
susedov, a to súťažou v príprave adventných vencov a vianočného stola. Spolu so
súťažiacimi z Tajova, Kordík a Králik predviedlo svoju kreativitu aj naše družstvo
v zastúpení Mirky Petríkovej, Martinky
Kielarovej a Janky Gašparovej. Viac ako
samotná súťaživosť vládla medzi prítomnými príjemná priateľská atmosféra,
a preto víťazmi a zároveň ocenenými bolo
všetkých päť družstiev, z toho jedno detské
z Kordík. Ďakujeme Kordíčanom za pozvanie a našim dievčatám za vzornú reprezentáciu.
Ľudmila Turčányiová

Privítali sme ďalších
nových obyvateľov
V stredu 21. novembra sme oficiálne privítali spolu s rodičmi a príbuznými 8 novonarodených detí v Riečke. Po príhovore
starostu obce a vystúpení detí z MŠ sa
uskutočnil zápis do pamätnej knihy,
odovzdanie darčekov a slávnostný prípitok
našim novým spoluobčanom, ktorými sú:
Alexandra Nosáľová,
nar. 7. 4. 2017, bytom Riečka 65
Ela Angušová,
17. 5. 2017, bytom Riečka – Nevoľné
Eduard Žabka,
11. 7. 2017, bytom Riečka 248
Mário Snopko,
17. 7. 2017, bytom Riečka 106
Tomáš Uhliar,
29. 8. 2017, bytom Riečka – Nevoľné
Tomáš Petrán,
25. 9. 2017, bytom Riečka 139
Tereza Petránová,
25. 9. 2017, bytom Riečka 139
Emília Hanušovská,
16. 10. 2017, bytom Riečka 129
3

Správy

Obecný úrad

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 34

Obecný úrad informuje
Mapový portál

Vážení občania, opäť dávame do pozornosti nový mapový portál obce Riečka,
ktorý je dostupný na webovej stránke obce
v záložke: Informácie pre občanov – mapový portál. Cez uvedený mapový portál
obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať si listy vlastníctva, súpisné čísla a pod. Ponuky na funkcie
(parcely C, E, ..., vyhľadávanie podľa LV,
čísla parcely, vlastníkov) sú úmiestnené
v ľavej časti panela. Pri zväčšovaní mapy je
potrebné kliknúť na ponuku, ktorá sa objaví v spodnej časti – bez podkladovej vrstvy
za predpokladu, že je zapnutá funkcia parcely C, alebo parcely E.

Nový internet v obci

spoločnosť vo vlastnej réžii. Obec sa podieľala z dôvodu urýchlenia rekonštrukcie
na uskladnení materiálu. Urýchliť práce
na rekonštrukcii vodovodu bolo potrebné
z dôvodu, že v obci bola plánovaná rekonštrukcia cesty v správe BBSK. Pokiaľ by
nebola vykonaná rekonštrukcia vodovodu, cesta by z plánu prác BBSK vypadla.

cestou tak, aby napojenie bolo bezpečné
a plynulé. Touto cestou chceme poďakovať
poslancom VÚC, ktorí rozhodli o zaradení
uvedených úsekov hlavných ciest do plánu
opráv.

Oprava hlavnej cesty

Na opravu miestnych komunikácií obec
vyčlenila vo svojom rozpočte sumu cca
44.000,- €. Tieto peniaze boli použíté
na celoplošné opravy ciest v správe obce.
Dodatočne boli vyčlenené prostriedky
na napojenie miestnych komunikácií
na hlavnú cestu vo výške 8.800 €. Obec
plánuje v budúcom roku v rekonštrukcii
miestnych komunikácií pokračovať.

Obec Riečka bola zaradená do plánu opráv
BBSK na základe žiadostí obce v dvoch
úsekoch. Úsek od Pálenice po Obecný
úrad v dĺžke cca730 m a v časti Nevoľné
v dĺžke cca 1500m. Pri rekonštrukcii hlavnej cesty obecné zastupiteľstvo rozhodlo
o uvoľnení finančných prostriedkov na napojenie miestnych komunikácií s hlavnou

Oprava miestnych
komunikácií

V súčasnosti prichádza do obce ponuka
na pripojenie na internetovú sieť. Bližšie
informácie nájdete tu —>

Oprava ulice Za Tonkov

V augustovom čísle RES-u sme Vás informovali, že žiadosť na opravu ulice Za Tonkov, ktorá bola podaná vo februári 2016
nie je vyhodnotená. Žiadosť bola podaná
na Ministerstvo poľnohospodárstva, cez
Program rozvoja vidieka, žiaľ v súčasnosti
stále nie je vyhodnotená. V tomto roku
sme ako väčšina žiadateľov dvakrát žiadosť na vyzvanie riadiaceho orgánu dopĺňali. Podľa posledných informácií by naša
žiadosť mala byť úplná a kompletná a mala
by byť vyhodnotená do konca roku 2017.

Miestny rozhlas

Po reklamáciách, ktoré sme podávali
na firmu, ktorá opravu rozhlasu vykonávala, boli vymenené na 80% všetky aktívne
prvky. Do konca roku 2017 by mala byť
ukončená výmena všetkých prvkov a rozhlas by mal byť dostatočne funkčný.

Zatrubnenie potoka

Na projekt „Zatrubnenie potoka“ v dvoch
úsekoch ciest Bulíkova bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizácia
stavby je v dôsledku toho, že stavebné povolenie bolo vydané až koncom roku, presunutá do roku 2018. Zatrubnenie potoka
by malo prispieť k stabilizácii nebezpečného úseku cesty pri domoch súp.č. 152, 153

Rekonštrukcia vodovodu

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
po viacerých žiadostiach a urgenciách pristúpila k rekonštrukcii poslednej časti
hlavnej vetvy vodovodu v dĺžke cca 250 m.
Rekonštrukciu vodovodu a prípojky k rodinným domom vykonávala vodárenská
4
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Verejné osvetlenie Riečka
– Nevoľné
Na realizáciu verejného osvetlenia v časti
Nevoľné bolo vydané právoplatné stavebné povolenie s časovým sklzom. Bolo vykonané verejné obstarávanie na dodávateľa I.etapy prác. I. etapa zahŕňa 26 svetelných bodov a pripojenie na meranie a napájanie VO. Ukončenie prác je podľa
zmluvy do konca roku 2017.

Výlety

V roku 2018 plánujeme 2 turistické výlety:
28. 4. 2018 – Badínsky prales, 1. 9. 2018
– Vysoké Tatry (Belianske Tatry) a jeden
poznávací výlet: Máj 2018 – Bachledova
dolina – pozrieme si chodník korunami
stromov a návšteva Belianskej jaskyne

Podané projekty

Nakoľko boli zrušené výzvy z Programu
rozvoja vidieka, obci boli vrátené 2 projekty: Revitalizácia športovej plochy pri MŠ
a Kamerový systém obce. Obec obidva
uvedené projekty na základe novej výzvy
podala znova.

Prenájom potravín
a pohostinstva
Obec Riečka ponúka na prenájom v centre
obce priestory predajne Potravín – ihneď
a Pohostinstva – od 1. marca 2018.
Žiadosti o prenájom priestorov môžete
doručiť na Obecný úrad. Bližšie informácie poskytnú pracovníci Obecného úradu
v Riečke v úradných hodinách, alebo
na tel. č. : 048/4197203.

Poďakovanie VÚC

Obec Riečka ďakuje Banskobystrickému
samosprávnemu kraju, ktorý každoročne
podporí našu obec poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2017 to bolo
Pečenie kysnutých koláčov v roku 2017 –
v sume 1000 € a Stretnutie seniorov Mikroregiónu KVV v Riečke – v sume 900 €.
5
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Výzva pre majiteľov
motorových vozidiel
a povinnosti vlastníkov
nehnuteľností

čanská hostina, Pečenie koláčov, Deň detí,
Mikuláš, Živý Betlehem, Deň úcty k starším, stretnutie seniorov, ...)

Podľa cestného zákona nikto nesmie svojou činnosťou ohrozovať miestnu komunikáciu a premávku na nej, ani sťažovať jej
údržbu. Tento zákon porušuje každý, kto
parkuje na miestnej komunikácii. Miestne
komunikácie v obci sú vo viacerých prípadoch úzke a náročné na zimnú údržbu.
Parkovaním na miestnej komunikácii je
obmedzené odhŕňanie snehu z miestnej
komunikácie, čím sú postihnutí všetci
obyvatelia.
Majitelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť svoje stavby funkčnými zachytávačmi snehu, resp. odstrániť spadnutý sneh
z miestnej komunikácie bezodkladne.
Táto povinnosť je značne zanedbávaná a je
potrebné vykonať také opatrenia, aby v budúcnosti sneh zo striech domov nepadal
na miestnu komunikáciu. Obec bude vymáhať náklady na odstránenie snehu
od majiteľov nehnuteľností.

Sofia Michalek – Riečka 268
Filip Kušniar – Riečka 197
Alexandra Nosáľová – Riečka 65
Ela Angušová – Riečka - Nevoľné
Eduard Žabka –Riečka 248
Tomáš Uhliar – Riečka - Nevoľné
Mário Snopko – Riečka 106
Tereza a Tomáš Petránovci – Riečka 139
Emília Hanušovská – Riečka 129
Oliver Bittner – Riečka 276
Rodičom želáme veľa zdravia a sily pri ich
výchove

Zmeny vo vývoze
separovaného zberu
Zmena oproti minulému obdobiu nastáva
pri vývoze plastov, kde každá domácnosť
dostane rolku žltých 120 l vriec. Tieto sa
pri vývoze nebudú vracať späť, ako to
bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu
s plastmi. Každá domácnosť teda bude
mať dostatočný počet vriec na vývoz plastov. V roku 2018 je 13 vývozov.
Rozpis separovaného zberu v našej obci rok 2018:
03.01.2018, 29.01.2018, 26.02.2018,
26.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018,
18.06.2018, 16.07.2018, 13.08.2018,
10.09.2018, 8.10.2018, 05.11.2018,
03.12.2018

Oznamy formou SMS správy

Kto chce dostávať informácie o oznamoch
obce formou SMS správy, nech sa dá zaregistrovať na obecnom úrade a poskytne
súhlas na zasielanie informácií.

Poďakovanie

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí pre
ostatných občanov (deti, mládež, školákov, dôchodcov, rodákov, hostí, priateľov )
organizovali, rozhodovali a pripravovali
podujatia, aby sa v obci žilo kultúrne,
športovo a spoločensky. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní, otvorení, neváhali
darovať svoje vlastné voľné chvíle pre ostatných. Pomoc oceňujeme hlavne pri organizovaní obecných podujatí, ako: (Rie-

Narodili sa v roku 2017:

Rozlúčili sme sa:

Miloš Ševčík – Riečka – Nevoľné
Mária Speváková – Riečka 130
Marián Spišiak – Riečka 3
Ivan Matys – Riečka – Nevoľné
Ján Petrán – Riečka 133
Václav Čermák – Riečka 187
Viera Čipková – Riečka 131
Peter Valent – rodák z Riečky, ktorého sme
všetci poznali
Nech odpočívajú v pokoji.

Jubilanti v roku 2018:

90 rokov:
Anna Spišiaková – Riečka 159
Anna Sliacka – Riečka 25
80 rokov:
Anna Libiaková – Riečka 45
Mária Koreňová – Riečka 246
70 rokov:
Daniel Petrík – Riečka 210
Magda Čermáková – Riečka 152
Blažena Snopková- Riečka 111
Anna Libiaková – Riečka 138
Magdaléna Bučková – Riečka – Nevoľné
Zuzana Voskárová – Riečka 221
Eva Tomášeková – Riečka 95
Srdečne blahoželáme
K 31.12.2016 sme mali v našej obci 796
obyvateľov. K 12.12.2017 máme v našej
obci 800 obyvateľov.

Vianoce sú láska, Vianoce
sú darovanie, Vianoce sú
šťastie. Vianoce sú vtedy,
keď ste Ty a Tvoja rodina
šťastnými. Preto vám želáme
plné priehrštie lásky
a v novom roku veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.

Seniori
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Vek seniorov má svoje čaro
Je to pravda? Posúďte sami!
Združenie seniorov našej obce začalo
Nový rok 2017 voľbami výboru združenia.
Trojročné volebné obdobie, ktoré je určené
zásadami združenia, skončilo svoju činnosť v januári 2017. Vo voľbách bola zvolená za predsedníčku pani Anna Longauerová.Za ďalších členov boli zvolení: Ing. Jozef Balaž, Jozef Petráň, Oľga Petráňová,
Marta Poliačiková, Viera Šimiaková, Ľubica Voskárová, a tak činnosť združenia
bude prebiehať pod taktovkou nového výboru.
Pravidelné stretnutia v stredu v zasadačke a v sále kultúrneho domu sú už všetkým
známe. Teší nás, že sa stretáva stále viac
seniorov. Naša činnosť nespočíva len
v stredajších stretnutiach, ale aj v rôznych
turnajoch, výletoch a nechýba ani zábava.
Chcela by som spomenúť najzaujímavejšie
akcie z posledného obdobia. Bol zorganizovaný stolno-tenisový turnaj mužov
a žien. Do turnaja si prihlásilo 7 žien a 6
mužov. Turnaj sledoval nezávislý rozhodca pán Chrien, ktorý po ukončení jednotlivých súťaží, vyhlásil aj celkové výsledky.
Zo žien prvé tri miesta obsadili: Marta Petráňová, Anna Longauerová a Viera Šimiaková. Z mužov: Ing, Jozef Baláž, Jozef Petráň a Ernest Dlhoš. Rozhodca vyhlásil aj
super víťaza turnaja, ktorým sa stal Jozef
Petráň. Bola to predovšetkým zábava pre
všetkých.Jednak súťažiacich, ale aj tých,
ktorí ich povzbudzovali. Víťazi boli odmenení cenami, ktoré odovzdal starosta obce
Ing. Marian Spišiak a predsedníčka združenia Anna Longauerová. Z rôznych podujatí vyplýva, že nielen športovať dokážu
seniori, ale nechýba imhumor ani zábava.
Fašiangové posedenie, ktorého sa zúčastnilo70 seniorov, bola ďalšia vydarená akcia. O hudbu sa postaral náš hudobný
technik Peter Spišiak. Bola to zábava,
na ktorej sa tancovalo, jedlo a spievalo.
Bola spojená s tradičnými zvykmi. Rozlúčili sme sa s obdobím fašiang. Pán Ernest
Dlhoš zorganizoval pochovávanie basy.
Jedna z aktérok tak dobre zahrala scénku,
že na krátku chvíľku každý uveril, že potrebujeme záchranku. Našťastie to bola len
hra. Potom nastal rozruch, pretože do kultúrneho domu v sprievode hudby prišlo 18
členiek združenia, ktoré vo svojich kostýmoch a maskách roztancovali takmer všetkých. Vyhlásili sme tombolu a súťaž o najlepšiu masku, ktorú vyhrala Alžbeta Poliačiková v kostýme „baby jagy“. Druhé

Uctili sme si našich seniorov

V mesiaci október sme pripravili pre našich seniorov posedenie v kultúrnom dome.
Pri tejto príležitosti sme pogratulovali aj jubilantom: 70 rokov oslávil Jozef Holub,
Anna Petráňová(189), Dagmar Hukelová, Zuzana Slamová, Edita Stránská. 80 rokov oslávila Elena Voskárová (150), Mária Rutšeková(Nevoľné), Veronika Kyšková,
Margita Snopková. V programe vystúpili deti z Materskej školy v Riečke, ktoré sami
vyrobili aj rozdali darčeky pre našich hostí.
Ľ. Turčányiová

miesto získali Marcela Krnáčová a Viera
Šimiaková, dvojica, ktorá sa stala pre túto
chvíľu manželským párom. Víťazi boli odmenení drobnými cenami. Nakoniec bola
vylosovaná tombola. Okrem športu a zábavy sme žili aj poznávaním Slovenska.
Zájazdu do Banskej Štiavnice sa zúčastnilo 45 seniorov. Spoločne sme si prezreli
historickú časť a potom každý podľa svojich zdravotných možností si mohol pozrieť ostatné historické pamiatky. Tak sme
navštívili bane, múzeum, hradby a samozrejme sme nevynechali ani posedenie pri
dobrej káve. Pozreli sme si aj Počúvadlo
a Štiavnickú kalváriu. Predstavte si, že
sme skoro všetci zvládli jej vrchol a výstup
sme zakončili mariánskymi piesňami.
Niekoľko členiek sme sa vlakom vybrali aj
na Zvolenský zámok, kde sme si prezreli
prekrásnu galériu.
Každoročne sa tešíme na akciu pod názvom „otvorenie a privítanie leta“, na kto-

rej sa zúčastnilo 68 členov. Zorganizovali
sme autobusový zájazd na Moravu do Ledníc, kde sme si prezreli prekrásny zámok
s parkom, botanickú záhradu. Niektorí
členovia využili možnosť previesť sa v kočoch, čo zanechalo nezabudnuteľný zážitok. V mesiaci november sme navštívili
Viedeň, prezreli sme si parlament, múzeá
sochu Márie Terézie a samozrejme aj vianočné trhy. Návštevu Viedenských vianočných trhov sme zorganizovali nielen pre
členov nášho združenia, ale aj pre ostatných občanov.
Chceme naďalej športovať, súťažiť vzdelávať sa, poznávať a baviť sa. Nezabúdame
však pomáhať. A preto si myslím, že každý
vek má svoje čaro. Má svoje radosti, starosti a žiale. To všetko patrí k nášmu bytiu.
Snažme sa všetci žiť a prijať život tak, ako
sa nám dáva. Žime v láske, jeden k druhému.
Združenie seniorov obce Riečka
6
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Rôzne

Tabuľky športových súťaží
Futbal – liga II. trieda skupina „A“
P. č. Mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TJ Mladosť Lučatín
FK - Baník Ľubietová
ŠK Zornička Riečka
TJ Slovan Tajov
TJ Družstevník Dúbravica
ŠK Selce B
TJ Tatran Harmanec
ŠK Sokol FO Staré Hory
OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA
TJ Slovan Malachov
TJ Hronsek
TJ Partizán Hiadeľ
TJ Družstevník Mičiná
TJ Iskra Horné Pršany
7

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

13
13
12
12
13
12
12
11
12
12
12
13
13
12

12
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
1

1
3
2
2
2
1
2
4
2
1
0
2
1
3

0
2
3
4
5
5
5
3
6
7
8
8
9
8

77:12
33:27
41:30
47:31
46:41
40:38
31:38
27:24
23:28
29:39
25:40
30:48
24:49
19:47

37
27
23
20
20
19
17
16
14
13
12
11
10
6

Tatranská turistika

V piatok 1. septembra sme zorganizovali opäť peknú vysokohorskú turistiku v našich Tatrách. Tentokrát bolo cieľom Popradské pleso, trasa ďalej pokračovala cez
Batizovské pleso, Sliezsky dom až do Tatranskej polianky. Verím, že aj napriek náročnosti celej túry mali všetci len pekné
zážitky a o rok sa do našich veľhôr vrátime
zas.
Ľ. Turčányiová

Rôzne
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Plán kultúrnošportových akcií
na rok 2018
Január
Stolnotenisový turnaj
Február
Detský karneval
Marec
Uvítanie detí do života
Apríl
Turistický výlet 28. 4. 2018

Jubilejný 9. jesenný výstup na Vrchy
Obdobie jesene je pre mnohých
nádherné. Príroda nám vytvára prekrásny
svet farieb a vôní listov stromov, ktoré so
zelenou farbou ihličnanov tvoria priam
neskutočnú scenériu našich hôr.
Do takéhoto prostredia už tradične pozýva Urbariát, pozemkové spoločenstvo
Riečka na jesenný výstup na Vrchy. Dňa
14 októbra 2017 za krásneho počasia vystúpili asi 60 účastníci pochodu na Vrchy.
Toto najvyššie miesto nad obcou Riečka je
pre nás významné a vždy obohacujúce.
Pri výstupe bolo možné vidieť a posúdiť
prácu urbariátu obnovením chodníkov,
uvoľnením zavalených ciest po kalamitách. Tieto naši predkovia dômyselne vytvárali a využívali na prepojenie prístupu
z hôr do údolí.
Zvlášť chcem vysloviť poďakovanie
predsedovi Urbariátu Riečka Ernestovi

Dlhošovi za veľkú angažovanosť pri kontrole, udržiavaní, zveľaďovaní a ochrane
územia urbariátu. Je živým príkladom, že
život s prírodou dáva človeku dlhovekosť,
silu a vitalitu. Touto činnosťou vytvára pre
nás všetkých možnosti prejsť a vidieť krásne zákutia našich lesov a lúk, ktoré obklopujú našu dedinu.
Veľmi nás potešilo, že pochodu sa zúčastnilo veľa nových obyvateľov a sympatizantov tohto výstupu. S rodičmi vystúpili
deti a mládež, pre ktorých to určite bol
pekný zážitok. Možno v budúcnosti oni
budú pokračovateľmi tejto tradície.
Záver podujatia bol pri Prameni pátra
Mateja, kde sa občerstvili pri pečenej klobáske a pri družnom posedení.

August
Riečanská hostina 12. 8. 2018
6. stretnutie dôchodcov Mikroregiónu v Kordíkoch 16. 8. 2018

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Riečka
podpredseda Mária Ďurišková

September
Turistický výlet 1. 9. 2018

Stolný tenis – IV. liga Banská Bystrica
P. č. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Selce „A“
Ľubietová
Riečka
Podbrezová „B“
Brezno „B“
Lučatín „B“
Podkonice „C“
Kremnička
Podlavice „B“
Predajná „B“
Medzibrod „A“
Dubová „A“

Máj
Stretnutie pri prameni pátra Mateja 26. 5. 2018

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5

74:34
71:37
60:48
66:42
57:51
53:55
47:61
50:58
49:59
47:61
39:69
35:73

16
16
16
14
12
12
11
10
10
10
10
7

Jún
Medzinárodný futbalový turnaj
Riečka – Kulpín
MDD 3. 6. 2018
Rozlúčka s predškolákmi
Júl
Vydanie RS č. 35

Október
Deň úcty k starším
Urbársky výstup na Vrchy
Výstava ovocia a zeleniny
November
Súťaž v pečení kysnutých koláčov 10. 11. 2018
December
Mikuláš 8. 12. 2018
Živý Betlehem 25. 12.
Koncoročný výstup na Vrchy
Vydanie RS č. 36
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