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Boh sa už nevie
dočkať...

(Lk 1,56 – 66)

100 rokov s národom, v národe,
pre národ – Báčsky Petrovec
Okrúhle 100. výročie Slovenských národných slávností (SNS) v Báčskom Petrovci si v dňoch 9. - 10. augusta 2019 pripomenuli naši krajania v Srbsku.
Slovenské národné slávnosti od roku
1919 pripomínajú pôsobenie a život Slovákov v Srbskej Vojvodine. Spočiatku to
boli iba národné slávnosti tunajšej komunity Slovákov, ktorí prišli na Dolnú zem zo
stredného Slovenska pred 275 rokmi.
Toto podujatie sa postupne rozrástlo
na významné slávnosti, na ktorých si Slováci žijúci na Dolnej zemi každoročne pripomínali svoj pôvod.
Jubilejné 100. výročie Slovenských národných slávnosti pripomína éru slovanskej rozvinutosti, založenia kníhtlače,
vďaka ktorej mohli vydávané periodiká
posilňovať národné povedomie a existenciu slovenského reálneho gymnázia ako
symbolu udržiavania slovenského povedomia.
Pozvanie na túto slávnosť dostala aj
naša obec. Osláv sa zúčastnili: Marián
Spišiak, Erika Baboľová, Monika Náčino-

Polnočná svätá omša
bude 24.12.2019
o 22,00 hod.

vá a Lýdia Škultétyová. Delegácia našej
obce tvorila len malú časť z pozvaných
hostí.
Prvý deň sme sa zúčastnili slávnostnej
večere spolu s ďalšími pozvanými hosťami
z partnerských miest zo Slovenka, kde nás
privítal predseda Obce Báčsky Petrovec
SrdanSimić a predseda Zhromaždenia
obce Báčsky Petrovec Ján Šuľan. Druhý
deň sme boli pozvaní na oficiálne prijatie
delegácií partnerských miest predsedom
obce Báčsky Petrovec. Predstavitelia delegácií vo svojich príhovoroch zhrnuli
v krátkosti vzájomnú spoluprácu a zároveň sa poďakovali za pozvanie. Za našu
obec predniesol príhovor starosta obce –
Marián Spišiak. Oficiálneho prijatia delegácií partnerských miest sa zúčastnil aj
štátny tajomník Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.
Otvorenie slávností s názvom: „100
ROKOV S NÁRODOM, V NÁRODE,
PRE NÁROD“ sa konalo vo večerných

Boh je taký úžasný! Určite už teraz
v nebi odpočítava dni, resp. hodiny,
kedy sa na zemi narodí Jeho syn. (Ja
viem, v nebi neexistuje čas... ale aj
tak...) No, ale stavím sa, že oveľa viac
sa Boh teší na to, ako sa malý Ježiško
narodí v každom z nás – a to OSOBNE! A tu nejde o konkrétny dátum 25. decembra. U každého to môže byť
inokedy. U niekoho to môže byť na základnej škole, u iného na vysokej škole a u niekoho až tesne pred smrťou...
Boh nás má nekonečne RÁD. My si
ani len neuvedomujeme, čo všetko
nám dáva. Cez koľkých ľudí sa k nám
počas dňa prihovára...
Vieme, Pane, že dávaš nám viac,
než si môžeme priať!

Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu,
ale každý deň v roku.
Dobrá novina
bude na 1. sviatok vianočný
– 25.12.2019 o 16,00 hod.,
tentokrát na priestranstve
pri dolnom ihrisku

pokračovanie na str. 2

Koncoročný výstup
na Vrchy
bude v nedeľu 29.12.2019
o 10,30 spred obecného úradu.

K 1.1.2019 sme mali v našej
obci 805 obyvateľov.
K 16.12.2019 máme v našej
obci 817 obyvateľov.

Obecný úrad
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Oznamy obce
V roku 2020 si naša obec pripomenie
565. výročie svojho založenia. Pri tejto
príležitosti by sme chceli zorganizovať 5.
ročník stretnutia rodákov. Prosíme Vás
o nahlásenie adresy Vašich blízkych a známych, ktorí už v obci nebývajú a majú záujem o toto stretnutie. Adresy prosíme nahlásiť na Obecný úrad v Riečke najneskôr
do 30.4.2020.

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

Poďakovanie VÚC

Obec Riečka ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý každoročne podporí našu obec poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2019 to
bolo:
• Pečenie kysnutých koláčov v roku 2019
– v sume 990 €
• Stretnutie seniorov Mikroregiónu KVV
v Králikoch – v sume 750 €
Obec Riečka ďakuje OOCR (Oblastná
organizácia cestovného ruchu Stredné
Slovensko) – za finančnú podporu pri
usporiadaní Riečanskej hostiny v sume
800,- €

Výberové konania

V mesiaci máj bolo vyhlásené výberové
konanie na riaditeľku Materskej školy
v Riečke. Vo výberovom konaní dňa 10.7.
2019 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Materskej školy v Riečke Mgr. Iveta
Sujová, ktorá pracuje vo funkcii riaditeľky
Materskej školy v Riečke od roku 2009.
V mesiaci august 2019 bolo vyhlásené
výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra obce Riečka. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17.10.
2019 zvolilo do funkcie kontrolóra obce
Máriu Gregušovú, na obdobie 6 rokov
od 1.11. 2019.

Pripravované zámery
na rok 2020

V schválenom rozpočte obce boli vyčlenené finančné prostriedky na kapitálové
výdavky:
• Oprava miestnych komunikácií
• Kamerový systém
• Zatrubnenie potoka II. etapa
• Nákup kosačky na údržbu futbalového
ihriska
• Rekonštrukcia kultúrneho domu
Z prostriedkov Programu rozvoja vidieka by sme po schválení chceli realizovať :
• Modernizácia autobusovej zastávky (pri
Garážach)
• Revitalizácia detského ihriska pri materskej škole

Informácie o odpadoch

Na plasty znovu ako minulý rok budú
občanom k dispozícii plastové vrecia, ktoré budú distribuované v mesiaci január.
Bolo by vhodné, aby občania využívali
tento spôsob zberu a vývozu plastov, nakoľko kapacitu kontajnerov nevieme zvýšiť a tento spôsob zberu je zároveň oveľa

100 rokov s národom, v národe,
pre národ – Báčsky Petrovec
pokračovanie zo str. 1
hodinách v Slovenskom vojvodinskom divadle. Kultúrno-umelecký program, ktorého tvorcom bol režisér Miroslav Benka
predstavoval prvú časť otváracieho ceremoniálu. V inscenácii účinkovali ochotnícki divadelníci zo slovenských vojvodinských lokalít. Celkový umelecký prednes
symbolizoval príchod Slovákov na Dolnú
zem. Druhú časť programu tvorili príhovory organizátorov slávností a hostí.
V úvode sa prihovoril predseda obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, ktorý privítal

prítomných ministrov, primátorov, starostov a všetkých predstaviteľov náboženských a politických inštitúcií. Následne
s príhovormi nasledovali predseda Matice
slovenskej v Srbsku Ján Brtka, predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević.
Záverečnú časť predstavoval príhovor
premiéra Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý sa v mene Vlády SR poďakoval organizátorom SNS. Záverečný príhovor patril predsedovi vlády Autonómnej
Pokrajiny Vojvodiny Igorovi Mirovićovi.
E. Baboľová

Kontajnery v Nevoľnom

efektívnejší. Uzavreté vrecia sa zbierajú
vždy v určených termínoch spred rodinných domov, resp. v zimných mesiacoch je
ich potrebné priblížiť na vhodné prístupné
miesto. Percento separácie v obci za rok
2018 bolo 33,6%, čo ovplyvnilo aj cenu
na skládke, za ktorú likvidujeme pevný domový odpad. Chceme Vás požiadať, aby
sme sa spoločne snažili triediť čo najviac
a tým dosiahneme, že za pevný domový
odpad budeme platiť menej. V roku 2020
sa poplatok za komunálny odpad nebude
zvyšovať.
Termíny vývozu separovaného zberu
na rok 2020 sú: 8.1, 5.2, 4.3, 1.4, 6.5,
3.6,1.7, 5.8, 2.9, 7.10, 11.11, 9.12.
Odvoz PDO – 1× mesačne – červené
označenie (aj v časti obce Nevoľné): 7.1.,
4.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7.,
18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Verejné osvetlenie Riečka –
Nevoľné

V mesiaci november sa nám podarilo
skolaudovať verejné osvetlenie v Nevoľnom, a tak sme mohli verejné osvetlenie
prevádzkovať v normálnom režime.
K tomu bolo potrebné uzatvoriť množstvo
zmlúv o vecnom bremene. Chceme sa poďakovať všetkým dotknutým občanom
a organizáciám za ich ústretovosť a za to,
že si nenárokovali finančné odškodnenie.

Dane a poplatky

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2019 prijalo nové VZN č.
1/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Dane za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie,
za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje sa nemenia. Takisto sa nemení cintorínsky poplatok. Daň z nehnuteľností bola upravená na úroveň, ktorú platia občania v okolitých obciach.
2
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Správy

Naše hody

Tradične v polovici augusta sa konala
v našej obci riečanská hostina. Tento rok
nám počasie prialo, čo sa odzrkadlilo aj
na návštevnosti. Program bol pestrý, takže
si prišli na svoje všetky vekové kategórie.
Po vystúpení detí z MŠ nás postupne rozospievali aj roztancovali ľudová hudba Jána
Maka, Peter Stašák, Robo Kazík, skupina
Denebolis a DJ Braňo Hríbik. Hostia nezostali hladní ani smädní, v ponuke boli
guláše, tekvica, varená kukurica aj domáce špeciality kuchára Peťa Nováka. Nechýbala bohatá tombola a dobrá nálada, ktorá
nás sprevádzala až do neskorých nočných
hodín. V nedeľu sme sa stretli na slávnostnej sv. omši, po ktorej nasledovalo vysvätenie sochy sv. rodiny pred našim kostolom. V poobedňajších hodinách sa uskutočnil zápas slobodní – ženatí a súťaž v kopaní jedenástok. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezištne pomohli pri organizovaní našej
slávnosti. Tešíme sa na budúci rok
na okrúhle výročie obce a tradičné stretnutie rodákov.
Ľ. Turčányiová

Urbársky výstup na Vrchy

V sobotu 12. októbra sme prijali pozvanie urbárnikov na 11.výstup na riečanské
vrchy. Počasie bolo krásne, slnečné, ako
na objednávku, ideálne na turistiku. Pohodovým krokom, v družnej debate, s povinnými občerstvovacími zastávkami sme
na obed dorazili do cieľa. Na skale pri kríži
sa nás zišlo 60 milovníkov prírody a našej
obce. Privítal nás predseda urbárnikov
p. Peter Rusko, históriu výstupu nám pripomenula p. Ďurišková. Tiež navrhla, aby
sa do budúcnosti a pre ďalšie generácie
nazvala táto akcia Memoriál Ernesta Dlhoša, ktorý bol iniciátorom a dušou tohto
spoločenského podujatia. Zaspievali sme
si, odfotili sa, pokochali výhľadmi a pochutili si na výbornom hovädzom guľášiku. A že nás bolo naozaj hojne, dokazoval
aj prázdny kotol. Verím, že to nebol iba
hlad, či pekné počasie, čo nás hnalo
do kopcov, ale hlavne potreba stretnúť sa,
pospomínať a zažiť niečo pekné v príjemnej spoločnosti. Ďakujeme členom urbáru
za dobre zvládnutú organizáciu, aj za občerstvenie a dúfam, že nás pozvú aj o rok.
Ľ. Turčányiová

Pečenie koláčov

V sobotu 9. novembra sa u nás konal
v poradí už 15.ročník súťaže v pečení
kysnutých koláčov. Šikovné ženy z Riečky, Tajova, Králik, Kordík, aj srbského
Kulpina znovu predviedli svoje kuchárske umenie a znovu vyhrali všetky. Našu
obec tento rok reprezentovali Milka Spi3

Darovaný peceň chleba od p. Makovníkovej z Komárna

Riečanské súťažné družstvo

Správy
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šiaková, Mirka Petríková a Martinka
Kielarová. Zahanbiť sa nedali ani riečanské gazdinky, na ochutnávku ponúkli 12
druhov domácich pomazánok. Predajnou výstavou nás potešili Janko Tóth
a Janka Gašparová. Slovom nás sprevádzal Marián Čupka, hudbou folklórna
skupina Bukovinka z Braväcova. Ďakujeme všetkým zúčastneným, súťažiacim
aj organizátorom. Túto akciu finančne
podporil Banskobystricky samosprávny
kraj.
Ľ. Turčányiová

Mikuláš

V prvú decembrovú sobotu zavítal
k nám Mikuláš. Tradične v sprievode anjela a čerta rozsvietili nielen vianočný
stromček, ale aj zvedavé oči stovky detí.
Tie boli obdarené sladkými balíčkami
a ich rodičia dobrým punčom a zabíjačkovými špecialitami. Ďakujeme organizátorom, aj ochotným účinkujúcim. Tešíme sa zase o rok...
40 rokov knažstva J. Voskára

Vysvätenie sochy Sv. rodiny

Privítali sme nových občanov

Začiatkom decembra sme sa už po
druhý krát v tomto roku stretli na obecnom úrade, aby sme sa osobne zoznámili
s našimi najmenšími občanmi. Detičky so
svojimi rodičmi a prítomných príbuzných
privítal starosta obce Ing. Marián Spišiak.
Svojich malých kamarátov prišli privítať
a pekným programom pozdraviť aj detičky
z MŠ. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy a prevzali si malé darčeky.
Srdečne vítame našich nových občanov:
Eliáš Žabka, Riečka 248, Grétka Voskárová, Riečka 165 a Linda Angušová, Riečka
Nevoľné.
Varenie štiarcu na Králikoch

Mária Makrovská
manikúra a pedikúra
Na ihrisko 85/2, 97401 Banská Bystrica - Riečka
mobil: 0904 385 286

4
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Mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Symbolika jesene je tradične spojená so
seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer 3 desaťročia. Úcta k starším, by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Pri tejto príležitosti sme pozvali 16.októbra našich seniorov na malé posedenie, k oslave mesiaca október a zvlášť k oslave našich tohtoročných jubilantov. Tí, ktorí prijali pozvanie zabudli na každodenné starosti a fyzicky i duševne pookriali v kruhu známych
a priateľov. Ako prvý sa našim seniorom
prihovoril starosta obce a pozdraviť ich

5

prišli aj naše detičky z MŠ. Po vystúpení
našich najmenších sme si uctili našich jubilantov, ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea. Samozrejme nechýbala aj ľudová hudba pod vedením p. Majeríka, s ktorou si zaspievali a aj zatancovali naši seniori.
Ďakujeme Vám milí seniori a jubilanti,
ďakujeme aj organizátorom tohto podujatia so želaním „o rok dovidenia.“
Blahoželáme všetkým našim jubilantom:
80 rokov – Anna Čermáková, Stanislav
Spišiak
70 rokov – Emília Kubíková, Marta Petránová, Gabriela Holubová, Ľubica Rusková, Michal Sádecký, Dušan Markovic,
Milan Štiblický, Jozef Hagara, Katarína
Spišiaková
E. Baboľová
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Stolný tenis

Vysokohorská turistika

Stolní tenisti Riečky si ako nováčik v súťaži 4. Ligy počínajú celkom úspešne.
Z doterajších piatich zápasov sa nám podarilo dvakrát zvíťaziť, jeden krát remizovať a dvakrát sme prehrali.
V prvom kole sme zaplatili nováčikovskú daň a prehrali na pôde Malachova,
následne sme na domácich stoloch vybojovali cennú remízu s Revúcou, potom prišla smolná prehra v Tomášovciach. V ďalšom kole sme doma prekvapujúco zdolali
Brezno a do Podkoníc sme vycestovali
s ambíciou zvíťaziť, čo sa nám aj podarilo.
Po piatich kolách nám v tabuľke patrí pekné piate miesto, no bude ťažké si ho udržať, lebo v ďalších kolách nás čakajú silnejší súperi. Do vyššej súťaže sme vstupovali
s cieľom zachrániť sa. Zatiaľ sme si na to
vytvorili dobré predpoklady a pevne veríme, že potrápime aj mužstvá z vyšších
priečok.

Ako sme si už zvykli, na štátny sviatok 1.
septembra obec organizuje turistický výlet
do našich veľhôr. Tento krát to vyšlo na nedeľu, počasie nám prialo, autobus stihli
všetci. Štartovali sme spoločne zo Štrbského plesa, postupne sa tvorili menšie
skupinky, ktoré si individuálne zvolili jednotlivé trasy podľa náročnosti. Niektorí sa
vybrali smerom na Popradské pleso, iní
na Solisko, väčšina kráčala k vodopádu
Skok. Osemčlenná skupinka najzdatnejších pokračovala Mlynickou dolinou cez
Bystrú lávku až do výšky 2300 metrov nad
morom. Dolu schádzali Furkotskou dolinou popri chate pod Soliskom. Aj keď nás
v cieli postrašil krátky dážď, myslím, že
turistiku sme si užili naozaj všetci a hlavne
v zdraví. Ďakujeme organizátorom aj našim horským vodcom Evke a Milanovi
Chrienovcom.
Ľ. Turčányiová

Tabuľky športových súťaží

Plán kultúrno-športových akcií
obce Riečka na rok 2020

Stolný tenis – Tabuľka 5. ligy pre sezónu 2018/2019
P. č. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OST Mladosť Lučatín A
Zvolenská Slatina B
TJ Sokol Sielnica A
SK Malachov A
ŠK Riečka A
STO MŠK Brezno B
STK Tomášovce A
STK Magnezit Revúca B
ŠKST B.Štiavnica A
MŠK Žiar nad Hronom B
ŠKM Dudince A
STO Podkonice B

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
0
1
2
1
0
0

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

67:23
59:31
56:34
45:45
44:46
46:44
43:47
49:41
36:36
35:55
23:67
19:53

15
15
12
11
10
9
9
8
8
8
6
4

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0

8
7
6
5
5
4
4
4
3
4
3
0
0

2
3
1
2
2
5
2
1
4
1
1
2
0

1
1
4
4
4
2
5
6
4
6
7
9
0

50:22
56:30
28:24
41:36
35:30
50:48
27:25
42:40
25:35
30:47
37:42
24:66
0:0

26
24
19
17
17
17
14
13
13
13
10
2
0

Futbal – II. Double Star Bet trieda skupina A
P. č. Mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TJ Slovan Tajov
FK Šalková B
TJ Slovan Malachov
ŠK Zornička Riečka
FK - Baník Ľubietová
TJ Iskra Horné Pršany
ŠK Sokol FO Staré Hory
TJ Družstevník Dúbravica
FK Rakytovce B
TJ Tatran Harmanec
FK Selce B
TJ Družstevník Mičiná
TJ Partizán Hiadeľ (odstúpené)

Prechod cez Bystrú lávku 2300 m.jpg

Január
Stolnotenisový turnaj
Február
Farský ples
Detský karneval
Marec
Uvítanie detí do života (Jún ?)
Apríl
Turistický výlet
Máj
Stretnutie pri prameni pátra Mateja
16.5.2020
Jún
MDD 31.5.2020
Rozlúčka s predškolákmi
Júl
Vydanie RS č. 39
August
Riečanská hostina 15.-16.8.2020
5. stretnutie rodákov obce Riečka
stretnutie dôchodcov Mikroregiónu
v Tajove 20.8.2020
September
Turistický výlet 1.9.2020
Október
Deň úcty k starším 14.10.2020 (streda)
Urbársky výstup na Vrchy 10.10.2019
November
Súťaž v pečení kysnutých koláčov
7.11.2020
December
Mikuláš 5.12.2020
Živý Betlehem 25.12. 2020
Koncoročný výstup na Vrchy 27.12.2020
Vydanie RS č. 40
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