Riečanský

SPRAVODAJ

Časopis o nás a pre nás • Február 2012 • Číslo 22

Čo nám priniesla 5-ročná spolupráca?
Keď uzatvoríme manželstvo s milovanou osobou, patrí sa piate výročie poriadne osláviť. Kamarátske vzťahy s Kulpínom
sú ako dobre vydarené manželstvo. Oslávili sme ho vo veľkom štýle s ťapšami kysnutých koláčov, pomazánkami všakovakých chutí, vínečkom, ale aj trochu tvrdším trúnkom a ako sa na poriadnych Slovákov patrí, ľudovou muzikou.
Bratia Makovci s ľudovým rozprávačom a folkloristom Čupkom, nezapreli
svoj horehronský temperament. Neostali iba pri speve, ale pozabávali rečou aj hostí večera, ľudí z Riečky a našich priateľov z Kulpínu. Čo môže byť
krajšie predstavenie, ako malé detváky,
ktoré sa trošku hanbia, alebo sú také
smelé, že potom od smiechu aj slzy
tečú. K dobrej rodinnej oslave patrí aj
prezeranie fotografií, čo sa za ten krátky časový úsek v našom manželstve
na diaľku udialo. Futbalisti sa tešili asi
najviac, lebo pri svojich cestách – ne
cestách a športových výkonoch všetkého druhu, pozažívali isto najviac srandy. Manželstvo je však aj o učení sa jeden od druhého. Obidve strany to napĺňa a zároveň obrusuje hrany.
Dokončenie na str. 2

Slávnostné posedenie priateľov z Riečky a Kulpína.

Milí priatelia
Vydávame sa spoločne
na ďalší úsek našej životnej cesty, začíname
ďalší nový rok. A všetci
si v duchu želáme, aby
bol šťastný, radostný
a požehnaný. Aby sa
tak stalo, musíme sa
o to pričiniť všetci. Všetci máme príležitosť zasiahnuť do toho, aby náš život
i v tomto roku bol radostný.
Okamihy tohto dňa sú zakaždým
rovnaké a zakaždým iné. Je to ako opakujúci sa zázrak zrodu novej bytosti,
tak, ako s narodením aj s novým začiatkom roka prichádza i nová nádej
a nové predsavzatia.
Do nového roku si prajeme najmä
zdravie, šťastie, úspechy a lepší život,
mnohí prácu a všetci spoločne lásku.

Podávame si navzájom ruky na znak
pokoja a veríme, že nový rok prinesie
viac pozitívnych udalostí, ako tomu
bolo v roku minulom.
Život človeka je sám o sebe pestrý
a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné
a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté
a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Pri tejto príležitosti by som chcel vysloviť úprimné ďakujem obyvateľom
Riečky za ich pomoc v akejkoľvek podobe v roku minulom a povzbudiť ich
do roka nového, aby sme naďalej a stále vytvárali krásne vzťahy plné a úprimné.
Radoslav Bujdoš

Mesiac úcty k starším. Viac na str. 9

7. ročník súťaže v pečení kysnutých koláčov. Viac na str. 5-6
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Vykurovanie biomasou
v Riečke je realitou
Dobré skoré ráno,
nedávno sa mi dostali do ruky
Vaše obecné noviny (od pani Strmeňovej z poštového múzea). Musím Vás pochváliť a pogratulovať
k novinám, sú skvelé, len tak ďalej. Gratulujem a aj ďakujem pani
Ľudmilke Turčányiovej ako aj celej
redakčnej rade dúfam, že sa dostanem k tomu, že občas nejakým
článkom aj prispejem.
Zdraví - Michal Kiššimon
z Harmanca.

Prevencia kriminality v obci

Obec obdržala prostriedky z Ministerstva vnútra SR na kamerový systém
vo výške 4.619 €. Obec mala povinnosť spolufinancovať projekt vo výške
20%. Projekt je ukončený, sú nainštalované kamery v centre obce v počte 4 ks
a kamerovým systémom je monitorované aj nové viacúčelové ihrisko. Očakávame, že realizáciou tohto projektu
sa zníži kriminalita a zvýši ochrana
obecného majetku.

Kanalizácia a chodník

Súčasne s výstavbou vonkajších rozvodov tepla obec realizovala projekt
kanalizácie povrchových vôd popri
štátnej ceste v úseku Potraviny –
po dom súp.č. 59 a urobili sa hrubé
práce na chodníku v uvedenom úseku.
Dokončenie chodníka je plánované
v roku 2012. Realizáciou týchto prác
sa podarilo rozšíriť štátnu cestu a pre
obyvateľov obce sa zabezpečila väčšia
bezpečnosť a zlepšil sa celkový vzhľad
obce.

Tento projekt bol pripravovaný
od roku 2005. Zrealizovať sa ho podarilo až koncom minulého roku. Kotolňa
na biomasu je umiestnená v kotolni
materskej školy a bude vykurovať
okrem materskej školy kultúrny dom,
pohostinstvo, potraviny a obecný
úrad. Súčasťou projektu je centrálny
sklad s kapacitou 250 ton štiepky, ktorý je postavený v Tajove a slúži pre
všetky obce mikroregiónu. Do konca
marca 2012 by mali byť Združeniu
Bioenergia Bystricko, ktorý je prevádzkovateľom kotolní, dodané stroje
na výrobu a manipuláciu so štiepkou.
Zatiaľ Združenie používa na vykurovanie štiepku, zakúpenú v rámci verejného obstarávania. Ceny energií v súčasnosti stále stúpajú a alternatívou, ako
zabezpečiť nižšiu cenu tepla bola realizácia tohto projektu. Kotol na biomasu
je vyrobený nemeckou spoločnosťou
HDG o výkone 190kW, je optimálny
na spaľovanie štiepky. Prevádzkovanie
zariadenia je spoľahlivé a vďaka automatickému podávaniu štiepky, automatickému zapaľovaniu a bezpečnostným prvkom patrí k špičke v svojej ka-

tegórii. Je potrebné čo najskôr si osvojiť údržbu a vychytať špecifiká obsluhy.
Celková pridelená cena projektu pre
našu obec činí cca 420.288 €.
Výhody vykurovania
Biomasa je organická hmota a najčastejšie sa jedná o palivo z dreva, dreveného odpadu, slamy a iných poľnohospodárskych zvyškov. Pri výrobe
štiepky by sme chceli použiť aj odpady,
ktoré vzniknú pri výruboch v lesoch
a pri čistení pastvy.
Okrem toho, že počítame s minimálne 30% úsporou nákladov na vykurovanie, je dosť podstatná aj výhoda zníženia emisií, ktoré vznikajú pri vykurovaní. Zníženie emisií by malo predstavovať minimálne 40%.

Poďakovanie
Za rýchlu a kvalitnú výstavbu patrí
poďakovanie predstaviteľom zhotoviteľa – STAVIMEX a.s., konkrétne p. Milošovi Mórimu, dodávateľskej firme
vonkajších rozvodov REMOS Zvolen,
konkrétne p. Radoslavovi Petríkovi, Andrejovi Mašlonkovi a Mariánovi Karkošiakovi.

Čo nám priniesla 5-ročná spolupráca?
Dievčence odkukali niečo z majstrovského umenia pečenia svadobných
tort, chlapi pričuchli k výrobe vínka,
klobás... No a čuduj sa svete, naša mládež sa nadchla aj takou činnosťou nevídanou, ako je dojenie kráv, kydanie
hnoja... Ako nám len to manželstvo
pekne drží, rastie do krásy a kvality ako
dobré víno. Len aby sa nám do toho

vzťahu nepriplietli dáke nezhody, lebo
rozvod je vec bolestná a hlavne proti
morálke. Verím však, že obidvaja partneri sú už zrelí a ostrieľaní životom
a dovedú toto krásne partnerstvo až
do diamantovej svadby. Už teraz by
sme sa mali tešiť na 10.výročie, chystať
originálny program, aktivity a možno aj
nejaké prekvapenie večera.
Eva Antalicová

Dane a poplatky v roku 2012

Dane a poplatky v roku 2012 sa v zásade nemenia. Zmena nastala len
u pozemkov, kde sa menili percentá
z dôvodu zosúladenia s novelou zákona o miestnych daniach a poplatku.

Počet obyvateľov

k 31.12.2011 je 728.

Aktuálne informácie si môžete
pozerať na našej stránke
www.riecka.sk

Kulpínčania z ľava J. Lačok, K. Zorňanová, P. Gaža, K. Gažová, Spasoje Prodanov
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Výzva

Na začiatku roka si väčšina z nás dáva
rôzne predsavzatia. Jedno dobré predsavzatie ponúkame občanom Riečky.
A nielen ponúkame, ale aj vyzývame
k zlepšeniu ekológie obce a jej okolia.
Ide najmä o čistotu Riečanskeho potoka
a jeho prítokov.
Vyzývame občanov:
• Nehádzať do potoka odpad, najmä
nie umelé hmoty. Odstráňte tento
zlozvyk!
• Neuskladňujte pri potoku prebytočné
veci, drevo a iný nadrozmerný materiál. Spomeňte si na rok 1999 na úžasnú silu vody a veľkosť zátopového
územia v obci
• Nestavajte v blízkosti toku stavby.
Akýkoľvek zásah pri toku vopred prerokovať s obecným resp. stavebným
úradom
• Budovanie premostenia cez potok
podlieha odsúhlaseniu a schváleniu
prevádzkovateľa Štátnych lesov, obecného a stavebného úradu
• V blízkosti potoku nevysádzať kríky,
stromy, aby sa umelo nezužovala šírka
toku a nedochádzalo k vybreženiu
vody a vymieľaniu brehov.
Tieto upozornenia je nutné rešpektovať. Vychádzajú z príslušných ustanovení zákonov o vodách, prevádzkovaní,
údržbe a iných súvisiacich predpisov.
Na základe nich majú obecné a stavebné úrady právomoc zastaviť stavby, odstrániť a v rámci nariadení uložiť finančnú pokutu.

Správy z čias
dávno minulých
22. december 1883
Zriedkavý vták. Pán Karol Gryllus pri
Riečke zastrelil včera jedného vtáka
menom „Plectrophenax nivalis“, ktorý sa zdržiava len na najsevernejších
častiach Európy.
Ako sa tento zatúlal do Riečky?
(A Felvidék: Horná zem)

Ďalej vyzývame k ochrane okolia.
Obec krášlia krásne hory, pastviny
a lúky. Počas komunizmu sa značne znehodnotili lúky a pastviny užívateľmi –
Poľnohospodárskym družstvom, ktorý
svojvoľne vybudoval poľné cesty. V poslednej dobe sa rozšíril nelegálny šport
– jazda terénnymi motocyklami po súkromných pozemkoch. Vyzývame týchto
„športovcov“, aby svoje záľuby realizovali v Motoklube Môlča, alebo iných,
kde sú na to vymedzené terény a odborníci. Možno z nich vyrastú motocyklové
hviezdy ako Katreniak.
Jazdenie a ničenie súkromných pozemkov si vlastníci idú riešiť právnou
cestou, čo pre terénnych motocyklistov
a ich rodičov môže skončiť veľmi draho.
Zároveň dochádza k rušeniu lesnej
zveri, ohrozovaniu občanov, turistov
a ničeniu prírody a nadmerná hlučnosť.
Mária Ďurišková

Správy z obce
Hurá tábor !

Každý rok sa naň tak teším. Pár dní len
medzi kamarátmi, riadení táborovým režimom. Tohtoročný tábor začal 1.8.2011
svätou omšou, kde sme sa hravou formou zoznámili. Potom nasledoval parlament- dôležitá súčasť tábora, na ktorom
sme si povedali plán dňa. V pondelok
sme sa rozdelili do troch družstiev, červené jahody, modré žraloky a bieli snehuliaci, v ktorých sme potom spolupracovali. Zvolili sme si tiež predsedu parlamentu Samka Kýšku, ktorý otváral,
ukončoval aj riadil parlament. V parlamente sme mohli predniesť svoje návrhy, pripomienky, názory. Zriadili sme si
schránku, do ktorej sme mohli niečo napísať. Po parlamente nasledoval športový deň „olympiáda“ na ihrisku. V utorok
sme mali túru na Vrchy. Omša bola pod
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Súťažné aktivity na novom ihrisku

šírym nebom v krásnej riečanskej prírode v Kazimieri. Cesta na Vrchy bola náročná, vo výstupe nám bránili popadané
stromy, no o to viac nám po zdolaní cieľa
chutili špekačky opečené na ohníku.
Spokojne uťahaní a nadýchaní čerstvého
vzduchu sme zišli do dediny a rozišli sa
domov. Ďalší deň sme posilňovali viac
Pokračovanie na str. 4

Plectrophenax nivalis-Snehuľka severská

23. február 1890
V Riečke z bytu jedného gazdu
ukradli neznámi páchatelia jeden 14
litrový kamenný krčah s petrolejom.
V podozrení je miestny občan, ktorého prezradili jeho stopy nôh.
23. marec 1890
Nešťastie. Ján Chmela, rodák z Riečky, mäsiarsky učeň, 18- teho tohto
mesiaca išiel do miestneho Popperovho piliarskeho podniku pre piliny.
Tu sa tak nebezpečne priblížil k stroju v chode, že ten mu zachytil zásteru svojim kolesom a rozdrtil ho. Keďže nebol nikto prítomný na mieste
nešťastia, kde učeň neohlásene bral
piliny, len neskôr objavili jeho zohavené telo.
8. jún 1890
Medzi riadnych členov najnovšie pristúpili do Hornouhorského spoločenstva obce: Staré Hory, Donovaly,
Motyčky, Riečka, Sásová, Podlavice,
Kordíky a Rudlová. Pekný príklad.
25. január 1891
Sčítanie ľudu v roku 1890 v dobe
od Nového roku do 10.januára: Riečka 633 obyvateľov. V roku 1880 to
bolo 640 obyvateľov.
(Besztercebánya és vidéke:
Banská Bystrica a okolie)
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Správy z čias
dávno minulých
10. máj 1891
Zasnúbenie. Jozef Puchy učiteľ
z Riečky sa zasnúbil s Fani Spevákovou, dcérou Jozefa Speváka majiteľa
kúpeľov na Štiavničkách.
(A Felvidék: Horná zem)
13. august 1891
Zrazu mu prišlo zle. Matejovi Murgašovi obyvateľovi Riečky a erárnemu robotníkovi náhle prišlo zle 10teho tohto mesiaca pri svojej práci,
pri vyberaní plaveného dreva z Hronu. Ukázali sa na ňom príznaky vážnej choroby, na čo ho odniesli
do blízkej budovy a bola mu poskytnutá rýchla lekárska pomoc. Chorý
sa už cíti lepšie.
8. október 1891
Sobáš. Staršiu dcéru Fanu Jozefa
Speváka, majiteľa kúpeľov na Štiavničkách priviedol k oltáru Jozef
Puchy rim. kat. učiteľ z Riečky.
Poľovačka.
V riečanských a kordíckych horách
bola 4-tého tohto mesiaca poľovačka, jej výsledok je ako obyčajne nedostatočný a to napriek premnoženiu diviačej zveri. Tak sa zdá, že aj
oni si zadržali nedeľné voľno a nenechali sa vyrušiť zo svojich skrýš.
(Kozérdek: Verejný záujem)
Z archívu vybral historik
Michal Kiššimon z Harmanca

Slovo
na zamyslenie
Prelom v hospodárskej kríze?
Neverím v žiadne prelomy samé
od seba. To čomu sme zvykli hovoriť
hospodárska kríza, je len iné meno pre
mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok.
V našej zemi je mnoho ľudí, ktorí sa
domnievajú, že hospodársky úpadok
sa dá zachrániť peniazmi. Hrozím sa
dôsledkov tohto omylu. V situácii,
v ktorej sa nachádzame, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská
k ľuďom, k práci a verejnému majetku.
Nepodporovať bankrotárov, nerobiť
dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich.
Tomáš Baťa, 1927

Hurá tábor !

Pokračovanie zo str. 3
ruky ako nohy. Streda bola vždy „umeleckým dňom“. Preto aj tento rok sme si
precvičili v tvorivých dielňach svoju
zručnosť drôtovaním či výtvormi urobenými servítkovou technikou. Prišiel nás
navštíviť aj náš bývalý pán farár Maťko
Kýška a mne to pripomenulo krásne
chvíle z minulých letných táborov, ktorých bol neoddeliteľnou súčasťou. Tento
rok bol s nami nový pán farár Radoslav
Bujdoš, ktorý k nám úplne samozrejme
zapadol aj svojím mladým zmýšľaním
a stálym úsmevom. Štvrtok sa niesol
v súťaživom duchu. Hneď ráno sme dostali úlohy. Za každú načas a správne
vyriešenú úlohu sme získali body, podľa
ktorých nám potom pridelili indície.
Podľa nich sme večer hľadali poklad.
Každá skupina po nájdení pokladu vypustila lampión. Večer sme sa nerozišli
domov ako po iné dni, ale sme išli spať
k starostovcom, kde vládla príjemná domáca atmosféra. No jednoducho chvíle,
ktoré sa dajú zažiť len v tábore. Piatokposledný deň tábora. Všetky družstvá si
mali nacvičiť scénku na motívy biblických príbehov, ktoré sme potom poobede zahrali v sále kultúrneho domu aj pre
našich rodičov a príbuzných. Potom nasledoval rozlúčkový parlament. Všetci
sme boli odmenení peknými cenami
za celotýždennú snahu. Náš riečanský
letný tábor sa mi veľmi páči, lebo sme tu
všetci ako jedna veľká rodina. Pomáhame si, držíme spolu, robíme si anjelikov.
Nadväzujeme nové priateľstvá, pretože
vždy k nám niekto nový pribudne. Som
rada, že sa aj tento rok našli dobrí ľudia,
ktorí pre nás zorganizovali týždeň plný
zážitkov a zábavy.
Účastníčka tábora M.P

Na chvíľu byť dieťaťom...

Pestrofarebné tóny prírody každoročne ohlasujú príchod jesene. Tento
rok tomu samozrejme nebolo inak.
V septembri sa otvorili dvere škôl pre
veľkáčov a tiež tie, ktoré vítajú najmenších. Už na začiatku školského
roka si naša obec spomenie na všetkých starších spoluobčanov a príjemným posedením im tak prejavuje úctu.
Táto krásna myšlienka nie je cudzia
ani nám v škôlke. Básničkami, pesničkami, i veselým divadlom prišli aj tí
najmenší spestriť často krát šedivé
dni babičiek a dedkov. A veru tí, ktorým sluch ešte poriadne funguje sa aj
z chuti zasmiali. Okrem toho, že deti
majú nepochybne múdre hlavičky,
nechýbajú im ani šikovné ruky. Tie sa
zase prejavili jedno októbrové popoludnie, kedy sa pri výrobe rozprávkových postavičiek uplatnila najmä detská fantázia. Rôzne prírodniny sa
s pomocou maminiek, ockov i súrodencov menili na čarovné postavičky.
Iste mi dáte za pravdu, že svet detí je
iný. Rozprávkový. A nás to nesmierne
teší (aj keď si to často neuvedomujeme), že nás občas do krajiny zázrakov
stiahnu so sebou. Aj preto sme ani
tento rok nevynechali prechádzku dedinou s rozsvietenými lampiónmi.
Tento už tradičný sprievod má zvláštnu, skoro až neopísateľnú atmosféru.
Takýchto čarovných chvíľ malkáči zažívajú zrejme neúrekom. Pre nich je
všetko iné, úžasnejšie, krajšie, väčšie
a hlavne menej nemožné.
Skúsme sa teda niekedy zastaviť, pozerať na veci detskými očami. A možno
aj my zistíme aké to je...
...na chvíľu byť dieťaťom.
Aďa

Škôlkári so svojím programom pri príležitosti Dňa úcty k starším.
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K.Strmeňová so svojími poníkmi a riečanskými nadšencami.

Organizátori výstavy J. Krnáč,
A. Libiaková, B. Čermák

Jesenné prázdniny s koňmi

Záhradkárska výstava

Deti z Riečky sa zúčastnili na konci októbra tábora s koňmi, kde mali možnosť
naučiť sa jazdiť na koni. Hlavnou inštruktorkou jazdenia bola majiteľka koníkov Katarína Strmeňová. V programe
boli zahrnuté: hry, súťaže, staranie sa
o koňa, jazda na koni a ukážky jazdenia.
Každý deň sme boli v lese, kde sme zbierali žalude, ktoré boli spestrením potravy pre kone na celú zimu. Hrali sme hry
ako napr. zvieracia naháňačka, žraloci,
guľovačka s papiermi... Deti mali každý
deň cez prestávku na zohriatie teplý čaj,
ktorý sa podával u Strmeňovcov. Počas
tábora nedošlo k žiadnym vážnym zraneniam. Posledný deň tábora sme boli
na prechádzke Pod dubom. Odprevádzali nás kone a psi. Počas výletu deti
mohli vidieť aj skákanie cez prekážky.
Keď sme zistili, že je veľa hodín, vedeli
sme, že tábor sa blíži ku koncu. Veľmi
sme zosmutneli, pretože zážitky z tohto
tábora sú nezabudnuteľné. V tábore sa
nám veľmi páčilo. Ďakujeme.
Terezka Kyšková

Výstup na Riečanské vrchy

V sobotu 15. októbra som sa zúčastnila výstupu na skalu – Riečanské vrchy.
Bez rozdielu veku sa v hojnom počte
zúčastnili dôchodcovia, aktívne pracujúci aj mládež. Pretože toto podujatie
bolo moje prvé, mala som aj trochu obavy, či to zvládnem. Jesenné počasie bolo
nádherné. Slniečko nám pozlátilo chodník a miesta, ktorými sme prechádzali.
Chodník, ktorý bol zrekonštruovaný
pod dohľadom pána Dlhoša, predsedu
Urbariátu, nás viedol cez pamätné miesta; ako – bunker, kde sa ukrývali riečanskí chlapi počas okupácie a miesto kadiaľ chodili riečanskí chlapi každý deň
už ráno o štvrtej hodine do práce
do Harmanca, samozrejme peši. Oddychové miesto s dvoma lavičkami, kde je
obraz Panny Márie a aj žartovný nápis „
5

Výstup na riečanské Vrchy s urbárnikmi

Daj si riečanskej slivovici a ak nemáš,
tak druhýkrát nezabudni“, kde sme si
oddýchli a občerstvili sa. Stúpanie bolo
sýte, ale príroda naokolo nás neukrátila
o naplňujúci pocit krásy a pokoja prírody. Vyšli sme až na Dedkovo, ktoré som
taktiež videla prvýkrát. Celá príroda ma
uchvátila. Po štyroch hodinách sme prišli k vytúženému miestu, kde bol výstup
na skalu.
Je tam zasadený dvojitý slovenský
kríž so slovenskou vlajkou. Výhľad zo
skaly ma očaril. Bolo vidieť široko – ďaleko. Mali sme pred sebou ako na dlani
Banskú Bystricu a okolité dediny – Králiky a pod. Našu dedinku Riečku som
videla v nádhernom údolí v objatí hôr.
Bolo to ako v rozprávke. Zaspievali sme
slovenskú hymnu. Ani veľmi sa nám odtiaľ nechcelo odísť. Domov sme sa vracali inou cestou, ktorú sme si spestrili
spevom a smiechom.
Niektorým nám bola na pomoci aj palička, o ktorú sme sa opierali. Po strmom chodníku posiatom opadaným jesenným lístím sme prišli k „Matejovmu
prameňu“, kde nás čakalo prekvapujúce
občerstvenie – grilované mäsko a kuracie krídelká. Nechýbalo ani dobré vínko
a vynikajúca nálada. Domov som prišla
zdravo unavená, šťastná a naplnená
dobrým vnútorným pocitom. Cítili sme
spolupatričnosť a hrdosť, že tá krásna
príroda patrí nám.
Marika Kmotríková

Všetci sa tešíme dlhému babiemu
letu, krásnej jeseni a hoci tohoročná
úroda nebola veľmi bohatá, aj tento rok
usporiadali naši záhradkári výstavu ovocia a zeleniny a to v nedeľu 23.októbra.
Na vkusne vyzdobených stoloch dominovali jablká a hrušky, ale aj zelenina zo
záhrad, zaváraniny, lekváre a vína zo
špajzí našich gazdiniek. Na výzdobe sa
podieľali nielen naši členovia, ale aj zopár nadšených žien medzi nimi aj šikovné ruky Mirky Petríkovej, ktorá urobila
obdivuhodné ikebany. Aj tento krát
v rámci výstavy ponúkala Anka Libiaková gazdinkám za symbolickú cenu sušenú majoránku, saturejku a fazuľku. Najväčšia vďaka za túto peknú akciu patrí
organizátorom výstavy: nášmu predsedovi Bohušovi Čermákovi a aktívnemu
členovi Jurajovi Krnáčovi, ktorí po ukončení výstavy odniesli väčšinu ovocia
do materskej škôlky našim deťom, ktorým dúfam jabĺčka chutili. Ponúkame
vám niekoľko fotografií z tejto výstavy,
aby nám starším pripomenuli pekné
časy činnosti našej organizácie a mladších inšpirovali k podobným akciám
v budúcnosti.
Eva Spišiaková

Regionálna súťaž v pečení
kysnutých koláčov

Tento rok sa 12.novembra konal v poradí 7.ročník súťaže v pečení kysnutých
koláčov. Okrem prívlastku regionálna
súťaž, má už niekoľko rokov aj prívlastok
medzinárodná. Nebolo tomu inak ani
tento krát, a to vďaka účasti našej spriatelenej obce Kulpín z Vojvodiny. Súťažilo sa podľa už zabehnutých pravidiel,
v každom družstve po tri súťažiace mali
za úlohu upiecť chutný, vzhľadný a podľa možnosti netradičný kysnutý koláč.
Tento rok najviac presvedčili porotu riečanské ženy a susedné tajovčianky a to
nielen koláčmi, ale aj výzdobou

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 22

Pečenie 2011

slávnostného stola. Riečanské družstvo
v zložení Marie Balážová, Lucia Spišiaková a Milena Štulrajterová napiekli moravské svadobné koláčiky, veľkonočný
mazanec, kapustníky a štedrák. Sprievodnou akciou bola tradičná ochutnávka domácich pomazánok, medzi ktorými vynikli novinky v podobe avokádovej
a cícerovej pomazánky. Účastníci akcie
si mohli pozrieť aj predajnú výstavu dekoratívnych predmetov, ktorú prezentovali V. Voskárová, A. Kováčiková
a p. Škvarková. Počas pečenia vystúpil
detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice pod vedením Z. Drugovej
a ľudová hudba Jána Maka. Koláče sa
zjedli, muzika dohrala, návštevníkom sa
domov nechcelo a organizátori majú
zase rok na prípravu ďalšieho, dúfam, že
obľúbeného podujatia.
Ľudmila Turčányiová

Aj k nám prišiel Mikuláš !

Tento krát netradične na voze plnom
darčekov doviezol sa Mikuláš v sprievode čertov a anjelov v sobotu 3. decembra. Deti spolu s rodičmi ho čakali pod
rozsvieteným stromčekom a pokiaľ deti
oduševnene recitovali a spievali, rodičia
sa zohrievali pri vianočnom punči a zabíjačkových dobrotách. Mikuláš bol
spokojný, lebo rozdal všetkých 80 pripravených darčekov, deti sa okrem nádielky tešili aj z poníkov a peknej muziky. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
k organizovaniu tohto milého stretnutia, zvlášť Katke Strmeňovej, Braňovi
Hríbikovi, Lydke Krahulcovej, ako aj aktérom zabíjačky.
Ľudmila Turčányiová

Živý Betlehem

Zabíjačková spolupráca s kulpínskimi
priateľmi.

Zabíjačka 2011

Tak predsa sa z jednej príjemnej akcie
stáva pravidlo. Určite ste nielen počuli,
ale aj cítili, čo sa tento rok pred obecným úradom v Riečke dialo. Pieklo sa
a smažilo neskutočné množstvo chutných zabíjačkových dobrôt. Jaternice,
klobásky, mäsko, kapustnica či tlačenka. Tak, ako minulý rok, sa chlapi z Riečky rozhodli spraviť zabíjačkové hody.
Na pomoc si pozvali zručných majstrov
z Kulpínu. Tento rok to vyšlo práve
na Mikuláša. Takže si každý prišiel
na svoje. Deti dostali darčeky od Mikuláša a rodičia si mohli kúpiť chutné dobroty. Obecný úrad pomohol s organizovaním, za čo mu patrí veľká vďaka. Musíme pochváliť všetkých aktérov tejto
peknej akcie. Tento rok ich bolo o pár
viac ako minulý rok. Po fantastickom
jedle dobre padol vianočný punč. Tento
rok sa znovu vydaril (vlastne tak, ako
každý rok). Nestačili ho variť. Myslím, že
spojenie Mikuláša so zabíjačkou bol
dobrý nápad a dúfam, že sa z toho stane tradícia. Pri tejto príležitosti sa stretli
ľudia, ktorí sa za iných okolností nestretnú. Takže chlapi veľká vďaka, dobre
sme sa napapkali. Už teraz sa tešíme
na ďalšie kulinárske zážitky.
Janka Gašparová

pútnikov, či troch kráľov. Slávnostnú atmosféru okrem zasneženej zimnej krajiny dotvoril vianočnými koledami mládežnícky spevácky zbor, ktorý dirigoval
Braňo Hríbik. Počas vystúpenia sme sa
zohriali vianočným punčom Táničky Libiakovej a tiež sme prispeli na celoslovenskú zbierku Dobrá novina, ktorej výťažok je každoročne venovaný tým najchudobnejším krajinám. Ďakujeme všetkým účinkujúcim aj zúčastneným
za spoločne strávený sviatočný večer.
Ľudmila Turčányiová

Vianočný koncert

V stredu 28.decembra sa konal v kultúrnom dome vianočný koncert Katky
Koščovej s kapelou. Netradične v dobre
vykúrenej sále a tradične s meškaním
domácich Riečanov začalo sa vystúpenie hudobníkov z východu Slovenska
známou koledou Dobrá novina. Sála sa
postupne zaplnila asi 140- timi milovníkmi dobrej hudby. Okrem slovenských
a anglických pesničiek a spoločne odspievanej Tichej noci, nás muzikanti počastovali aj originálnym novoročným
vinšom, ako inak, po východniarsky. Hodinový koncert ukončila pieseň Búvaj
dieťa krásne, veľký potlesk, poďakovanie starostu formou kytice a jeden hudobný prídavok. Bezprostredne po koncerte si fanúšikovia superstaristky Katky Koščovej mohli zakúpiť jej nové CD,
získať podpis aj s venovaním, či fotku
na pamiatku. Nasledoval speváčkin
podpis do pamätnej knihy a malé občerstvenie pre našich hudobných hostí. Srdečná vďaka za krásny kultúrny zážitok.
Ľudmila Turčányiová

Živý Betlehem

Mikuláš a doprovod

Tradične na Božie narodenie 25.decembra robíme si v našej obci Živý Betlehem. Tento rok pod taktovkou nového
kňaza Radka Bujdoša a učiteliek Martinky Kyškovej a Evky Libiakovej nacvičili
riečanské deti pútavé predstavenie o narodení malého Ježiška. Deti sa pomocou
kostýmov a rýmovaných textov ochotne
vžili do rolí sv. rodiny, anjelov, pastierov,

Katka Koščová s kapelou
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Správa z oficiálnej návštevy
v Báčskom Petrovci (Vojvodina-Srbsko)
V dňoch 5.8.- 7.8.2011 sa konali jubilejné 50. Slovenské národné slávnosti v centre Slovákov vo Vojvodine v Báčskom Petrovci. Pri tejto príležitosti dostala pozvanie od organizačného výboru aj naša obec Riečka ako družobná
obec Kulpína.
Vycestovali sme 4. augusta v zložení
starosta Marián Spišiak a poslanci Jozef Baláž, Lýdia Škultétyová a Ľudmila
Turčányiová. Po ubytovaní v penzióne
Aroma sme sa večer o 20.00 hodine
zúčastnili na uvítacej večeri s predsedom obce Báčsky Petrovec Vladimírom
Turanom. V piatok 5. augusta sme
o 9.00 hodine boli svedkami slávnostného otvorenia 7. medzinárodnej filatelistickej výstavy, následne bola otvorená výstava dokumentárnych fotografií obce Dobanovce, ktorá bola venovaná 150. výročiu príchodu Slovákov.
Napokon bola o 10.00 hodine sprístupnená aj tretia výstava fotografií
petrovského rodáka Vladimíra Gosoricu pod názvom „S Petrovčanom
po svete“. O 11.00 hodine sme boli
prijatí spolu s ďalšími delegáciami
partnerských miest u predsedu obce
Báčsky Petrovec, kde nás čistou slovenčinou privítal okrem predsedu
pána Turana aj predseda zhromaždenia ( čiže všetkých poslancov) pán Siniša Stanivuk. Zástupcovia miest Martin, Ružomberok, Nitra, Stará Ľubovňa, Trnava a naša obec Riečka sa postupne predstavili a odovzdali spomienkové darčeky hostiteľovi Vladimírovi Turanovi. Vo večerných hodinách
nás čakal otvárací program 50. Slovenských národných slávností, ktorý nazvali „Mosty“. Viac než hodinová prehliadka slova a hudby symbolicky spájala dve krajiny Slovákov- materskú
a domovskú. Deň sme ukončili koktailom v poľovníckom dome v Báčskom
Petrovci pri ľudovej hudbe. V sobotu 6.
augusta sme si prezreli výstavu olejomalieb Samuela Legíňa v Slovenskom
vojvodinskom divadle a následne
o 10.00 hodine sme sa zúčastnili
na slávnostnom zhromaždení Matice
slovenskej v Srbsku. Viac ako trojhodinový maratón jednotlivých vystúpení
a príhovorov začal hymnou Slovákov
na dolnej zemi, ktorou je pieseň
„Po nábreží koník beží“. Tak ako
na otváracom programe aj tu nás pozdravili slovenský veľvyslanec v Belehrade Ján Varšo, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák,
7

Riečanská delegácia sa stretla v Petrovci aj s priateľmi z Kulpína.

predseda Matice slovenskej na Slovensku Marian Tkáč, poslanec a bývalý
podpredseda vlády SR pre menšiny
Dušan Čaplovič, predsedníčka Matice
slovenskej v Srbsku Katarína Melegová
Melichová, delegáti zo susedného Maďarska a Chorvátska. Reči aj rečníci
boli rôzny, niektorí konštatovali, iní ďakovali, boli aj takí, čo kritizovali. No
na jednej spoločnej myšlienke sa zhodli určite všetci : „stretávajme sa, aby
sme na seba nezabudli a v zabudnutí
sa nestratili“. Na obed o 13.00 hodine
sme si prešli jarmok umenia na ulici
maršala Tita v Petrovci, kde viac ako
50 stánkov z obcí celej Vojvodiny, ale
aj zo Slovenska vystavovalo svoje ľudové remeslá a umelecké výrobky. Večer
o 20.30 hodine nás čakal galakoncert
folklórnych súborov pod názvom „
V prúdoch času“, ktorý sa konal
na miestnom ihrisku ZŠ. Už v nočných
hodinách po 22.00 hodine sme prijali
pozvanie na spoločnú rozlúčkovú večeru v areáli vojvodinskej oázy v susednej obci Hložany. Opäť srdečné privítanie hostiteľov, rybie špeciality ako haláslé, zubáč, jeseter. Záverečný príhovor predsedu pána Turana, spoločný

prípitok a naše osobné poďakovanie
organizátorom. Ešte pred našim odchodom v nedeľu 7. augusta sme navštívili našu družobnú obec Kulpín,
kde sme sa stretli s našimi priateľmi
Zuzkou Širkovou, predsedom miestnej
Matice slovenskej Jaroslavom Širkom,
predsedníčkou spolku žien Katkou
Zorňanovou, predsedom poľovníckeho
spolku Braňom Plachtinským a bývalým starostom Jankom Lačokom, ktorý
nás ochotne a trpezlivo sprevádzal celým naším pobytom v Báčskom Petrovci. Od všetkých menovaných týmto
odovzdávame ich srdečné pozdravy
všetkým Riečanom spolu s prianím
skorého
videnia.
Zorganizované
stretnutie partnerských miest aj samotné oslavy mali pre nás okrem oficiálneho významu aj osobný, keď sme
každým dňom zažívali srdečné prijatie
a im tak vlastnú pohostinnosť, ktorou
dokazovali často opakované krédo :
„tu priateľ priateľa vždy pekne privíta“.
Za seba môžem dodať azda ešte jednu
myšlienku: „nikdy som sa necítila slovenskejšie ako medzi Slovákmi vo Vojvodine“.
Ľudmila Turčányiová
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U našich susedov
Varili sme štiarc
Dňa 23. júla 2011 sme boli pozvaní
spolu s ďalšími obcami na súťaž vo varení štiarcu na Králiky. Akciu pod názvom „Deň ľudových tradícií“ usporiadal obecný úrad spolu s občianskym
združením Králická tiesňava. V miestnom kultúrnom dome nás privítal pán
starosta Ivan Škamla a ľudová hudba,
ponúkli nás dobrým guľášom a domácou slivovicou. Našu obec zastupovali
vo varení Vierka Petráňová a Anka Strmeňová. A že sa štiarc naozaj vydaril
a chutil dokazovalo to, ako rýchlo sa
zjedol. Každý štiarc bol svojím spôsobom jedinečný, jeden s maslom, druhý
s cibuľkou, ďalší dokonca so slaninkou.
Jedni použili hladkú múku, iní polohrubú, každé družstvo malo svoj vopred
odskúšaný a overený recept. Porota napokon vyhlásila za víťazov všetky tri
družstvá Králiky, Tajov aj Riečku a súťažiace ženy odmenila. Je dobré, že aj
takto si pripomíname život našich predkov, veď skúste sa doma opýtať svojich
detí a vnúčat, či vedia, čo je to štiarc?
Ľudmila Turčányiová

Mariánska púť v Tajove
15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sme boli pozvaní
na svätú omšu do Tajova. Tá sa uskutočnila na kalvárii v Jabrikovej v kaplnke
zasvätenej práve Sedembolestnej. Trochu strmý výstup popri siedmych zastaveniach krížovej cesty, pekné slnečné

Sv. omšu celebroval J. Petrík, kázal D. Bédi, koncelebrovali R. Bujdoš a J. Meňuš.

počasie, päť kňazov a do dvesto veriacich z okolitých farností. My všetci sme
prišli osláviť Božiu Matku a zároveň sa
navzájom povzbudiť vo viere. Keď dozneli kaplnkou aj posledné mariánske piesne
v podaní pani Longauerovej, Šimiakovej
a Kubíkovej, spoločenstvo sa stretlo vo
farskej záhrade pri Tajovskom kostole. Tu
nás domáci počastovali okrem dobrého
gulášu aj dobrým slovom, úsmevom, či
srdečným stiskom rúk.
Pán Boh zaplať Tajovčania, dúfam, že
na budúci rok nás príde opäť viac.
Ľudmila Turčányiová

Advent 2011
Vianoce sú oslavou narodenia Ježiša
Krista. Tak ako každá maminka očakáva príchod svojho dieťaťa na svet, tak

Riečanské aranžérky J.Gašparová, V.Petráňová, A.Strmeňová, A.Libiaková

si aj my každý rok pripomíname jeho
narodenie. Je to čas radostný.
S Vianocami je spojené množstvo
tradícií. Medzi najrozšírenejšie patrí
zdobenie stromčeka, rozdávanie darčekov, polnočná omša, spievanie kolied, stavanie betlehemov, pečenie vianočného pečiva, ako aj pletenie adventných vencov. Na venci sú symbolicky štyri sviečky – štyri nedele do Vianoc. Sviečky postupne zapaľujeme
každú nedeľu o jednu viac, až nám horia všetky. To už je čas, kedy všetky rodiny plánujú spoločne strávené chvíle.
Veľmi ma teší, že sa v našom mikroregióne udržujú tradície a obec Kordíky už niekoľko rokov organizuje súťaž
v pletení adventných vencov a sviatočnom prestieraní. Každý rok tam veľmi
rada zavítam. Rada načerpám nové inšpirácie a stretnem sa s milými ľuďmi.
Tento rok súťažili Vierka Petráňová,
Andrejka Libiaková a tretím členom
družstva som bola ja. Tento rok sa prvý
krát súťaže zúčastnilo družstvo detí,
ktoré celú súťaž vyhralo. Myslím, že zaslúžene. Vianoce sú hlavne o deťoch
a ich radosti. Spoločne strávené chvíle
s deťmi pri pečení perníkov, zdobení
stromčeka a spoločné spievanie kolied.
Tieto chvíle sú jedinečné a človek na ne
rád spomína. Prajem vám, aby ste takýchto chvíľ prežili čo najviac. Na Vianoce by nikto nemal byť sám a preto
spomeňme si aj na našich susedov, či
starších opustených ľudí a podarujme
im aspoň pár koláčikov a kúsok svojho
času. Verte, že sa vám odvďačia úsmevom. Určite je to viac, ako ten najdrahší darček na svete. Takže hor sa do pečenia a návštev...
Janka Gašparová
8
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Deň úcty k starším
V nedeľu 16. októbra sme si v našej
obci pripomenuli mesiac úcty k starším. 50 našich spoluobčanov starších
ako 70 rokov prijalo pozvanie na malú
slávnosť v sále kultúrneho domu. Vypočuli si príhovor starostu M. Spišiaka,
pozreli si milé vystúpenie najmenších
škôlkárov pod vedením I. Sujovej
a E. Libiakovej, boli obdarovaní darčekom od detí aj od obecného úradu.
Zvlášť boli ocenení tohtoroční jubilan-

ti: 90 rokov – A. Viazanicová, 80 rokov
– E. Čermák, M. Majerová, M. Valentová, 70 rokov – J. Slama, H. Voskárová,
E. Petráňová, R. Roštárová. Po slávnostnom prípitku sa podávalo občerstvenie a do tanca hrala ľudová hudba
Štefana Babjaka. Oslávencom blahoželáme, všetkým prajeme hlavne pevné
zdravie a chuť do života, aby sme sa
opäť o rok všetci stretli.
Ľudmila Turčányiová

Dňa 8. októbra 2011 v Rímsko-katolíckom
kostole v Riečke si odslúžili sviatosť manželstva Ivana Hericová a Peter Rusko

Narodili sa v roku 2011
Jubilanti E. Petráňová, M. Majerová, E. Čermák, J. Slama, M. Valentová

Uvítanie detí do života
Dňa 7. decembra 2011 sme po dlhšom čase opäť slávnostne privítali
v našej obci nových občanov. Boli to
novonarodené deti:
Linda a Oliver Jancura 5.12.2010
Ema Poboriová 4.1.2011
Katka Kučáková 12.5.2011
Boris Karlík 13.7.2011
Julka Kántorová 8.9.2011
Malú slávnosť otvoril príhovorom zástupca starostu Jozef Holub, krátkym
programom sa predstavili deti z MŠ
v Riečke pod vedením riaditeľky Ivety
Sujovej. Atmosféru krásnej poézie doplnila básňou o matke aj prastarká Mária Majerová. Po zápise do pamätnej
knihy a odovzdaní malých darčekov

Ema Poboriová – Riečka, Nevolné
Katarína Kučáková – Riečka č. 3
Boris Karlík- Riečka č. 100
Júlia Kantorová – Riečka č. 231
Anna Christina McKenna – Riečka č. 189

Rozlúčili sme sa
Mária Spišiaková – Riečka 85
Vladimír Heric
Margita Hríbiková

Jubilanti v roku 2012

Noví Riečania z Nevoľného Oliver Jancura,
Ema Poboriová, Linda Jancurová.

nasledoval prípitok a priania všetkého
dobrého našim najmenším občanom aj
ich rodičom.

90 rokov
Anna Hagarová, Riečka 52
80 rokov
Anna Spišiaková, Riečka 136
70 rokov
Jozef Snopko, Riečka 111
Stanislav Račanský, Riečka 1
Viktor Hríbik, Riečka 8
Tobiáš Petrán, Riečka 189
Marta Spišiaková, Riečka 21

Žena
Keď počujem slovo „žena“
v mysli sa mi vynorí,
záleží to tiež od toho,
kto to slovo vysloví.

Koľko krát to matka spraví,
kým na vlastné sa postaví.
Aj potom, keď v kroku zváha
Žena – matka svoju náruč otvára.

Nezáviď žena žene lásku,
neruš pokoj rodiny,
nie je ženáč – otec detí,
tebe na lásku jediný.

Ani slovom nezavolá,
iba hlások počuť uá-á-á.
Žena – matka vie čo treba,
či nachovať, či prebaliť,
či ku srdcu privinúť.

Všade, kde sa obrátime,
všade ženu nájdeme:
či na poli, či pri stroji,
nemocnému liek podáva
a vankúš mu napráva.

A vám, muži, v pamäť dávam:
„Nehľadaj šťastie v cudzine,
nájdeš ho doma v rodine.“
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Vyhodnotenie sezóny
Moja príprava bola poznačená zranením v podobe natrhnutej šľachy, kvôli
ktorému som nemohla trénovať dva
mesiace. Počas zotavovania som sa zranila a nemohla trénovať tri týždne. Nešťastie však pominulo a začala som sa
pripravovať na preteky v Litve, kde som
sa pokúšala o splnenie A-limitu na Majstrovstvá Európy. Limit sa mi podarilo
splniť na prvý a jediný krát. Na ME som
sa pripravovala na sústredení v kúpeľnom mestečku Dudince, kde prevládali
vysoké teploty, takže tréningy sa konali
buď skoro ráno alebo k večeru. Príprava nevyšla podľa našich predstáv. Hneď
z Dudiniec sme cestovali do Viedne, odkiaľ nám letelo lietadlo do Rigy. Stadiaľ
sme už priamo leteli do Estónskeho Tallinu. Keďže som mala mať štart hneď
na druhý deň, išli sme sa rozcvičiť
na štadión. Ráno o 6.00 hod. som však
musela absolvovať dopingovú skúšku,
kvôli ktorej sa mi posunuli raňajky
a následne aj tréning. Na štadión som
sa dostala až na obed. Na tréningu som
cítila únavu z cesty. Večer som absolvovala už len ľahkú prechádzku popri
mori. Na druhý deň sa konali preteky.
Preteky sa mi išli do 6 km bez kompli-

Riečanský
futbal
Naši futbalisti začnú novú jarnú sezónu 2012 z pozície 5. miesta v tabuľke. Medzi desať najlepších strelcov
uplynulej sezóny sa zaradili dvaja naši
futbalisti 4. miesto Peter Kohár 10 gólov, 6. miesto Radoslav Ráno 9 gólov.

Naša majsterka Slovenska Katka Strmeňová na pretekoch v Talline.

kácií v teplote 28 stupňov a držala som
sa na 10. mieste. Posledné 4 km sa však
teplota zvýšila o ďalšie dva stupne, síl
ubúdalo a tam sa už musela ukázať
kondička a vytrvalosť pretekárok. Nakoniec som sa dostala do cieľa na 5.
mieste. Po pretekoch ma opäť predvo-

P.č. Názov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ŠK Sokol Jakub
Sokol Nemecká
Slovan Tajov
FK Šalková B
Zornička Riečka
Slovan Malachov
ŠK Metalservis Králiky
Družstevník Strelníky
Iskra Horné Pršany
Družstevník Mičiná
Sokol Hiadeľ
Družstevník Dúbravica
TJ Hronsek
OFK 1950 Priechod B
Baník Ľubietová

lali na dopingovú skúšku. Nakoniec
sme ale moje umiestnenie oslávili a keďže pred nami bol ešte celý týždeň pretekov, využila som to na malý prieskum
pamiatok a vychutnávala som si veľkolepé konanie Majstrovstiev Európy.
Katka Strmeňová

Počet
Výhry Remízy Prehry
stretnutí
14
12
0
2
14
9
0
5
14
8
3
3
14
8
2
4
14
8
2
4
14
7
1
6
14
7
1
6
14
7
1
6
14
6
3
5
14
5
1
8
14
4
3
7
14
3
6
5
14
2
4
8
14
3
0
11
14
2
1
11

Skóre

Body

+/-

53 : 15
44 : 20
34 : 21
44 : 24
31 : 22
24 : 20
26 : 25
25 : 30
32 : 31
21 : 33
26 : 33
9 : 18
17 : 35
24 : 46
18 : 55

36
27
27
26
26
22
22
22
21
16
15
15
10
9
7

38
24
13
20
9
4
1
-5
1
-12
-7
-9
-18
-22
-37
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Riečanské
plavkyne
Ďalšími športovkyňami, ktoré úspešne reprezentujú okrem svojho oddielu
aj našu obec sú Viktória Kielarová (12
rokov) a Kristína Spišiaková (13 rokov).
Športom, v ktorom vynikajú, je plávanie, ktoré je pre ne, podľa ich slov, len
záľubou vo voľnom čase. A že je to časovo náročná záľuba, dokazujú každodenné 2 hodinové tréningy a preteky takmer
každý víkend. Dievčatá súťažia za plavecký oddiel UMB Banská Bystrica pod
vedením skúseného trénera a manažéra
Milana Záborského a trénerky Jany Glorikovej. Viktorka sa venuje plávaniu 6
rokov a ako mladšia žiačka získala v júni
2011 na súťaži v Karlových Varoch zlatú
medailu na 50m motýľ. Staršia Kristínka pláva celkom 4 roky a spomedzi starších žiačok obsadila: 2. miesto 100 m
znak, 3. miesto 50m znak. Ako jediný
klub zo Slovenska z celkového počtu 17
zúčastnených obsadil plavecký oddiel
UMB 3. miesto. V decembri 2011 sa Viktorka zúčastnila ďalšej medzinárodnej
súťaže v poľskom meste Cieszynie, kde
bola opäť úspešná. Obsadila 1. miesto
100 m prsia, 2. miesto 50 m motýľ,
2. miesto 100 m polohový pretek. Ako
hovoria samotné dievčatá, voľného času
je málo, no kvôli športu, dobrému kolektívu a v neposlednom rade zdraviu sa
im to vyplatí. Dievčatám prajeme veľa
radosti z plávania, budeme sa tešiť spolu s nimi z ďalších pekných umiestnení.
Ľudmila Turčányiová

Viktoria Kielarová a Kristína Spišiaková

Slovenská chodecká reprezentácia

Výlet do Slovenského Raja
Vo sviatočný pondelok 29. augusta
2011 sme absolvovali celodenný turistický výlet do Slovenského Raja. Výlet zorganizoval obecný úrad v Riečke a záujem
vysoko prevyšoval kapacitu autobusu.
Krásny slnečný deň nám umožnil zreali-

zovať prechod náučným chodníkom Prielom Hornádu so štartom na Podlesku.
Stredne náročný terén striedali mostíky
a stúpačky s reťazami ponad rieku Hornád. Statočné výkony hlavne našich dôchodcov boli odmenené peknou prírod-

Spokojní účastníci turistického výletu na Tomášovskom výhľade.

Stolný tenis
Dňa 16.9.2011 sa uskutočnila kvalifikácia o postup do IV. Ligy stolného tenisu. Víťazom a zároveň postupujúcim sa
stala Zornička Riečka B. Výsledok kvalifikačného zápasu: Riečka B – Malachov A 13:5.
Srdečne blahoželáme
Stolný tenis tabuľka IV. liga Banská Bystrica

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Mužstvo
Stretnutia
Podkonice A
11
Riečka A
11
Ľubietová A
11
Predajná A
11
Medzibrod A
11
Riečka B
11
Magenta B.Bystrica A
11
Braväcovo A
11
Medzibrod B
11
Podkonice B
11

Prekonávanie prekážok popri rieke Hornád.

Výhry
9
9
9
8
5
2
2
1
2
1

Remízy
1
1
0
0
1
3
2
4
0
2

Prehry
1
1
2
3
5
6
7
6
9
8

Skóre
137:61
132:66
134:64
134:64
89:109
76:122
83:115
68:130
72:126
65:133

Body
30
30
29
27
22
18
17
17
15
15

Pani V. Šimiaková zvládla každú prekážku.

nou panorámou na Tomášovskom výhľade. Trasa v dĺžke 12 km, 7 kovových mostíkov, 320 m reťazí, 140 stúpačiek a 70 m
drevených lávok. To všetko sme zvládli
a v dobrej nálade dorazili do cieľa na Čingove. Naše poďakovanie patrí starostovi
Mariánovi Spišiakovi, ktorý bol iniciátorom akcie a v neposlednom rade aj
p. Hríbikovi, ktorý nás bezpečne dopravil
svojim autobusom až domov. Tešíme sa
na ďalší výlet!
Ľudmila Turčányiová

Silvestrovský výstup na Vrchy
Počasie nám dovolilo, a tak sme sa
znovu po roku rozhodli rozlúčiť sa so
starým rokom na našom najvyššom
kopci Na Vrchách. Na Silvestra 31.decembra sme vyrazili do zasnežených
kopcov obťažkaní plnými ruksakmi tých
najpotrebnejších vecí, akými sú slaninka, klobáska, koláčiky a samozrejme domáca riečanská slivovica. 16 obdivovateľov zimnej prírody sa po niekoľkých
občerstvovacích zastaveniach dostavilo

na vrchol riečanských kopcov ešte pred
obedom. Ako býva dobrým zvykom, založil sa ohník, rozložili sa domáce dobroty, odspievali sa pesničky. Potešili sme
sa pohľadom na rodnú obec a snehom
zapadnuté kopce a po fotografovaní
sme sa pustili naspäť dolu do dediny.
V zdraví sme sa rozišli a prajem všetkým, aby sme sa v zdraví opäť stretli
v novom roku 2012.
Ľudmila Turčányiová

Novoročné vinše
Starý rok nám rýchlo ušiel,
ako keď sa blysne
a už sa nám zase nový
z kalendára tisne.
Nuž teda so starým rokom
lúčime sa všetci,
spomínajúc, že zanechal
dobré i zlé veci.
A za všetko, čo priniesol,
dnes mu patrí vďaka dúfajúc, že len dobré nás
v novom roku čaká.
Naše hnevy, zvady, škriepky
nech sa teraz minú
a nech nám dni v novom roku
iba v šťastí plynú.
Nuž nech žiari iba radosť
teraz v každom oku
a nech vás Boh požehnáva
v tomto novom roku.

Účastníci zimného výstupu

Zimné preteky
Konečne po dlhom čase dopriala nám
pani Zima snehovú nádielku ako sa
na január patrí, a tak sme sa po niekoľkých rokoch zase stretli na kopci Za Tonkov. V sobotu 14. januára súťažili všetky
vekové kategórie hneď v niekoľkých zimných disciplínach. Začali najmenší škôlkári súťažou na lopároch, ktorú vyhral
Sebastián Kielar. V disciplíne školákov
na boboch bol najrýchlejší Andrej Spišiak. Pokračovalo sa v súťažení na lyžiach, kde v kategórii mladších žiakov
zvíťazil v slalome Ivko Rondzík. Medzi
staršími žiakmi mala najlepší čas Janka
Kovácsová. Posledná a zároveň najpočetnejšia kategória boli dospelí, ktorí
súťažili hromadným štartom v zjazde
na hocičom. Prvý do cieľa prišiel Ferko
Libiak so synom Samkom a pre veľký
úspech si súťaživí dospeláci zjazd z kopca zopakovali ešte raz. Na zasneženom
svahu sa deťom podával teplý čaj, dospelí sa zohrievali pri dobrom varenom
vínku. Obyvatelia ulice Za Tonkov nás
počastovali koláčikmi, perníčkami aj
čerstvo upečeným domácim chlebíkom.

Hladným dobre padol guláš z kuchyne
Rada Petríka. Víťazi boli odmenení
okrem potlesku aj sladkými odmenami
a my všetci pekným zimným zážitkom.
Ďakujeme riečanským chlapcom za spojazdnenie starého lyžiarskeho vleku,
obecnému úradu za finančnú podporu,
všetkým dobrovoľníkom, ktorí akokoľvek prispeli a samozrejme vďaka patrí aj
všetkým Riečanom, ktorí sa neboja zimy
a prišli si zasúťažiť.
Ľudmila Turčányiová

Plán kultúrno-športových
akcií na rok 2012 v Riečke
Január: Zimné preteky pre deti a dospelých (za Tonkov) 14.1.2012, Vydanie
Riečanského spravodaja č.22
Február: 18. reprezentačný ples športovcov 11.2.2012, Detský karneval
5.2. 2012
Marec: Stolnotenisový turnaj o pohár
starostu 3.3.2012
Máj: Deň matiek 13.5.2012, Medzinárodný futbalový turnaj veteránov
v Riečke 19.5.2012, Uvítanie detí
do života
Jún: MDD 3.6.2012, Rozlúčka s predškolákmi, Poznávací výlet Krásna Hôrka – Ochtinská aragonitová jaskyňa
Júl: Vydanie Riečanského spravodaja
č. 23
August: Riečanská hostina 12.8.2012,
Turistický výlet
September: Mariánska púť v Tajove
15.9.2012
Október: Deň úcty k starším 21.10.2012
November: Lampiónový sprievod, Súťaž
v pečení kysnutých koláčov 8. ročník
10.11.2012
December: Mikuláš 8.12.2012, Živý
Betlehem 25.12.2012, Silvestrovský
výstup na vrchy 31.12.2012
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