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Drahí moji rodáci, seniori!
Som presvedčený, že aj tohto roku
v októbri, v mesiaci „úcty k starším“ si
vás poctia vaši blízki, spolurodáci nejakou peknou slávnosťou, kde vás pozdravia, kde sa vám poďakujú a kde
vám urobia radosť možno s pekným
kvietkom, nejakou piesňou, či dojímavou básňou, kde vám budú chcieť prejaviť vďačnosť za to, čo ste vy po celý
život s láskou odovzdávali svojim deťom, vnúčatám či pravnúčatám.
Aj ja chcem prispieť k tejto vašej riečanskej slávnosti seniorov takým spôsobom, aký sa mi poskytuje tiež v mojom seniorskom veku, čím vlastne tiež
patrím medzi vás. Predovšetkým vás
chcem uistiť, že všetci patríte do môjho
srdca, mám vás rád a myslím na vás
vo svojich modlitbách. A preto v deň
vašej riečanskej slávnosti „úcty k starším“ budem slúžiť za všetkých vás svätú omšu, v ktorej budem prosiť za vaše
zdravie, za silu znášať svoje kríže v láske a trpezlivosti a za radosť z nádeje,
ktorú máme v Kristovi Ježišovi, ktorý
nás povzbudzuje slovami: „Kto chce ísť
za mnou, nech každý deň zoberie svoj
kríž a nech ma nasleduje.“

Do duchovnej kytice mojich modlitieb vám šte pridám aj zopár kvietkov
dobrých rád, ktoré vám aj seniorský
vek urobia obdobím života, keď ešte
môžeme urobiť veľa dobrého a keď starnutie nebude chradnutie, ale radostné
dozrievanie pre večnú mladosť ako to
povedal už zosnulý pražský pá kardinál František Tomášek, keď sa dožil 90tich rokov. Všetkým gratulantom sa
poďakoval výrokom: „V službe Kristovi

sa nestarne, ale sa dozrieva do večnej
mladosti.“
Ten, kto je naplnený Božím Duchom,
je naplnený radosťou z viery, že čo nám
raz Boh prisľúbil, to aj splní, Tak aj staručkému Simeonovi prisľúbil, že nezomrie skôr, kým neuvidí Spasiteľa sveta. A keď ho uvidel, vzal ho do náručia
a zveleboval Boha krásnym chválospevom: „Teraz prepustíš svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo
moje oči uvideli tvoju spásu…“
A na zaver ešte jeden kvietok dobrej
rady. Zdrojom pravej radosti aj v našom seniorskom veku je pohľad do budúcna a nie nostalgický pohľad do minulosti, keď sme boli ešte telesne mladí.
V tom sa už nič nemôže zmeniť k lepšiemu, ale sa usilujme byť mladí duchom,
aj keď sme už telesne stále slabší. Duch
Svätý je Duch oživujúci a omladzujúci,
je to Duch zdravého a sviežeho života
v Kristovi, ktorý aj nám tu na zemi, ale
raz aj vo večnosti zaistí takú radosť
a takú mladosť, ktorú si dnes nedokážeme ani predstaviť.
Kristovou láskou vás všetkých
seniorov v Riečke objíma váš
spolurodák Senior Jozef

Medzinárodné podujatie v Kulpíne „Svadba voľakedy a dnes“
Tak, ako po iné roky, aj v tomto roku
sme dostali pozvanie od organizačného výboru a od Združenia žien Kulpín
do Srbska na medzinárodné podujatie
tradičných a súčasných svadobných
obyčajov pod názvom „Svadba voľakedy a dnes“, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.
septembra 2014. Z Riečky sme vycestovali dňa 5. 9. 2014 v zložení Marián
Spišiak, Ján Spišiak, Jozef Holub, Monika Náčinová, Lýdia Škultétyová, Miroslava Petríková, Ľubica Rusková, Marianna Petráňová. Po príchode do Kulpínu nás srdečne privítali poslanec

Spasoje Prodanov a Katka Zorňanová,
predsedníčka Združenia žien Kulpín
ako i ďalší členovia. Po dlhej ceste nám
pripravili milé posedenie, odkiaľ sme
sa rozišli do rodín, kde sme boli ubytovaní.
V sobotu dopoludnia sme navštívili
Báčsky Petrovec a zúčastnili sa výstavy, ktorá sa niesla v duchu tradícii svojich predkov. Tu sme mohli vidieť ako
sa neustále snažia vo svojom prostredí
zviditeľňovať svoju prácu a zachovávať
tradíciu svojich predkov.
dokončenie na str. 7

Prezentácia tradičných svadobných
zvykov obcami z Vojvodiny

Chráňme si životné prostredie

Informácia pre voličov

Informácie o nakladaní s odpadmi a šetrení životného
prostredia nájdete na priložených letáčikoch. Tieto letáčiky
bezplatne poskytla obci organizácia Priatelia Zeme.

Komunálne voľby, vyhlásené na deň 15.11.2014
sa v obci Riečka budú konať v čase
od 7,00 hod. – 20,00 hod.
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sa nedali zahanbiť, šnúru víťazstiev prerušila až prehra v poslednom finálovom
zápase. Z celkovo 8 mužstiev skončili
napokon Marián Spišiak, Milan Petrán
a Jožko Náčin na peknom druhom mieste. Ďakujeme hostiteľom za bohatý
program, zaujímavé ceny, dobrú náladu
a rovnako dobré jedlo.
Ľ. Turčányiová

Škôlkári

Králický štiarc
…aj tento rok sme sa stretli poslednú
júlovú sobotu, na Anny, aby sme sa zúčastnili súťaže vo varení štiarcu na Králikoch. Ako po všetky roky, tradične súperili obce Tajov, Králiky a Riečka. Za
našu obec kuchtili Marianka Petráňová,
Mirka Petríková a Milka Spišiaková
a podľa množstva pochvál a chutnačov
sa nám všetkým asi vydaril. Slnečné popoludnie sme všetci prežili vo výbornej
nálade na ľudovú nôtu. No a znovu sa
potvrdilo staré porekadlo „Kde sa dobre varí, tam sa všetkým dobre darí.“...
M. Petríková

Hostina

V dňoch 16. a 17. augusta sme mali
opäť po roku Riečanskú hostinu. Počasie nám aj napriek upršanému letu prialo, a tak sme si mohli v pohode a dobrej
nálade vychutnať dva dni bohaté na
hudbu, súťaže aj dobré jedlo. Nechýbala
tradičná tekvicová zábava, vystúpenie
skupiny Denebolis, slávnostná sv. omša
aj futbalový zápas ženatí-slobodní.
Oslavy sme ukončili v nedeľu krátko po
polnoci s country skupinou Batoh
z Banskej Bystrice. Ďakujeme organizátorom za bohatý a dobre zvládnutý
program, zvlášť Petrovi Žabkovi a Milošovi Čermákovi.
Ľ. Turčányiová

Vystúpenie skupiny Denebolis na
Riečanskej hostine

Púť v Tajove
Marianka Petráňová, Mirka Petríková
a Milka Spišiaková v Králikoch navarili
výborný štiarc.

Riečanské družstvá si na Dni národnostných menšín na juhu Slovenska počínali
úspešne.

Dni národnostných
menšín
Dňa 23. augusta sme prijali pozvanie našich priateľov z Riečky (okres Rimavská
Sobota) a zúčastnili sme sa peknej kultúrno-športovej akcie v tejto malej obci
na juhu Slovenska. Po uvítaní a účasti na
obradoch v miestnom kostole sme vytvorili dve družstvá a zapojili sme sa do súťaže vo varení špecialít a nohejbale. Dobrým štiarcom a druhým miesto v konku-

Slniečko už vstáva, dobré ráno dáva,
poďte deti do školičky, takto nás zvoláva… A veru slniečko aj teraz zvolalo deti
do riečanskej materskej školy, ktorá po
prázdninách znova ožila smiechom a veselým rozprávaním. Stretli sa tu starí ,ale
aj noví kamaráti, a hoci sa vyronilo aj zopár slzičiek, pri hrách rýchlo uschli a už
sa pomýšľalo na nové šibalstvá. Ale začali sme sa učiť básničky, pesničky, poznávať nové veci, kresliť zaujímavé obrázky,
aby z nás mali radosť mamičky aj oteckovia. Tak nech nám to slniečko ešte pekne
svieti, aby v našej škôlke boli len veselé
a spokojné deti.
I. Sujová

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Tajove

rencii 12 jedál sa môžu pochváliť Milka
Spišiaková, Mirka Petríková, Monika Náčinová a Jožko Holub. Ani naši futbalisti

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
sme prijali pozvanie do Tajovského kostola na slávnostnú svätú omšu. Kvôli nepriaznivému počasiu sme ani tento rok
nemali možnosť vystúpiť na Kalváriu, no
neodradilo nás to a ani mnoho ďalších
veriacich z Králik, Kordík a Podlavíc, ktorý zaplnili Tajovský kostol. V rámci bohoslužby sa nám prihovoril svojou kázňou
domáci kňaz Petrík, na záver aj kňazi
Bujdoš a Bédi. Po duchovnom pokrme
a krásnych mariánskych piesňach nasledoval gulášový pokrm vo farskej záhrade. Ďakujeme susedom za pozvanie
a prajem, aby s pribúdajúcimi rokmi pribúdali aj veriaci.
Ľ. Turčányiová

Mesiac úcty k starším

V októbri sme si vyčlenili jednu nedeľu
na stretnutie s našimi seniormi. Pri príležitosti ich sviatku sme si ich uctili dobrým jedlom, zákuskom, darčekmi aj pekným povzbudivým slovom nášho starostu Mariána Spišiaka, ako aj nášho rodáka, tiež už seniora, Jožka Voskára. Do
programu sa zapojili svojím vystúpením
aj detičky z materskej školy a pozvaný
harmonikár. Prípitok patril všetkým 50
spoluobčanom, no hlavne tohoročným
jubilantom: 80 rokov oslávila Mária Vajsová a Elena Mikulová, 70 rokov oslávili
Anna Slamová, Karol Tomášek a Július
Patráš.
Ľ. Turčányiová
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
KANDIDÁTNA LISTINA
pre voľby starostu obce v Riečke
15.11.2014
Miestna volebná komisia v Riečke
podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
Riečka zaregistrovala týchto
kandidátov:
• Erika BABOĽOVÁ, Ing., vek 47 rokov,
stavebný inžinier, Riečka, Hlavná
228/70, nezávislý kandidát
• Marián SPIŠIAK Ing., vek 59 rokov,
poľnohosp.inžinier, Riečka, Priehrada
161/5, Kresťanskodemokratické
hnutie
KANDIDÁTNA LISTINA
Pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva v Riečke
15.11.2014
Miestna volebná komisia v Riečke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
O voľbách do orgánov samosprávy obcí

v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
• Jozef BALÁŽ, Ing., 62 rokov,
dôchodca, Riečka, Za Tonkov 203/5,
Kresťanskodemokratické hnutie
• Jana KOVÁCSOVÁ, Ing., 44 rokov,
manažér, Riečka, Za Tonkov 189/26,
nezávislý kandidát
• Lýdia KRAHULCOVÁ, 49 rokov,
zamestnanec, Riečka, Vajano 90/6,
Hnutie za demokratické Slovensko
• Roman KRAHULEC, 52 rokov,
živnostník, Riečka, Vajano 90/6,
nezávislý kandidát
• Martina KYŠKOVÁ, Mgr., 39 rokov,
učiteľka ZŠ, Riečka, Hlavná 21/59,
Kresťanskodemokratické hnutie
• Igor MOLNÁR, Ing., 51 rokov,
obchodný manažér, Riečka, Nevoľné
309/99, nezávislý kandidát
• Monika NÁČINOVÁ, 37 rokov,
administratívy pracovník, Riečka Za
Tonkov 193/34, nezávislý kandidát
• Milan PETRÁN, 39 rokov,
elektromechanik, Riečka, Priehrada
140/14, nezávislý kandidát

• Ján SPIŠIAK, Prof.RNDr.DrSc.,
61 rokov, vysokoškolský profesor,
Riečka, Za Tonkov 178/2, nezávislý
kandidát
• Robert SPIŠIAK, 23 rokov, študent
VŠ, Riečka, Za Tonkov 173/6, Hnutie
za demokratické Slovensko
• Jarmila SPIŠIAKOVÁ, 52 rokov, zamestnanec, Riečka, Za Tonkov 173/6,
Hnutie za demokratické Slovensko
• Jozef ŠIMIAK, 20 rokov, študent,
Riečka, Pod cintorínom 37/2, Hnutie
za demokratické Slovensko
• Miroslav ŠIMIAK, 44 rokov,
podnikateľ, Riečka, Závoz 247/28,
Hnutie za demokratické Slovensko
• Lýdia ŠKULTÉTYOVÁ,Mgr., 53 rokov,
personalistka, Riečka, Na ihrisko
100/16, Kresťanskodemokratické
hnutie
• Ľudmila TURČÁNYIOVÁ, Bc.,
42 rokov, kartolitograf, Riečka 77,
Kresťanskodemokratické hnutie
• Anton VÍGLASKÝ, Mgr., 40 rokov,
podnikateľ, Riečka, Na ihrisko
254/47, SMER – sociálna demokracia
V obci Riečka možno zakrúžkovaním
označiť (zvoliť) najviac 7 poslancov.

Seniori obce Riečka o svojej činnosti
V Riečanskom Spravodaji vo februári
2014 sme Vás informovali, že seniori
našej obce prejavili záujem o vznik občianskeho združenia. Tak sa nám to
spoločne podarilo a Ministerstvo vnútra SR potvrdilo registráciu organizácie
pod názvom „Združenie seniorov obce
Riečka“ dňa 6.2.2014. Máme zaregistrovaných 72 členov. Počet sa môže
stále meniť, pretože podľa Stanov
Združenia... seniori sa môžu dobrovoľne do organizácie prihlásiť, prípadne aj
odhlásiť. A teraz niečo o tom, že aj seniori v našej obci žijú, pracujú, učia sa
a zabávajú. Svedčí o tom činnosť a rôznorodé akcie, ktoré sa nám podarilo
zorganizovať. Činnosť prebieha v jednotlivých krúžkoch v zasadačke OU,
každú stredu od 14-tej do 17-tej hodiny (mimo dovolenkového obdobia jún
– september) a v kultúrnom dome, kde
sa hráva stolný tenis v tom istom čase.
Seniori na svojich stretnutiach cvičia,
hrajú spoločenské hry a robia rôzne
ručné práce. Tak napríklad pred Veľkou
nocou naše stretnutia boli zamerané
na výrobu kraslíc a korbáčov. Pripravili
3

sme aj výstavu s veľkonočnou tematikou, ktorá sa návštevníkom veľmi páčila. Veľkej obľube medzi členmi sa však
tešia spoločné akcie, ktorých sa zúčastňuje 60-68 členov. Potešili sme sa
aj spolupráci s mladými z našej obce.
Zorganizovali sme a obnovili tradíciu
Fašiang. Do zábavy sa nám podarilo zapojiť nielen členov Združenia a mladých, ale pomáhali nám aj ostatní občania. Za ich pomoc a nápady, by som
všetkým v mene Združenia... chcela
poďakovať. Spoločnou akciou bolo aj
športovo – zábavné popoludnie v mesiaci júli. Súťažilo sa v rôznych disciplínach a verte, že do súťaže sa prihlásila
takmer viac ako polovica prítomných
členov. Súťaže boli pripravené aj pre
tých, ktorí majú obmedzený pohyb.
V závere bola najobľúbenejšia tradičná
súťaž, preťahovanie lanom. Pretože
v tejto súťaži nebolo víťaza ani porazeného, boli všetci odmenení „hltom“
šampanského, ktoré po vynaloženej
námahe dobre padlo. Ďalšou veľkou
akciou, bolo stretnutie s názvom „Rozlúčka s letom“. Na tomto stretnutí sa

súťažilo v kvíze „Z každého rožku
trošku“. Boli v ňom zahrnuté otázky
o našej obci, Slovensku, rôzne porekadlá a hádanky. Po skončení kvízových otázok, v ktorých sme si precvičili
naše rozumové bunky, sme prešli k seniorským aktivitám, kde súťažiaci
predvádzali svoje herecké umenie. Počas spoločných stretnutí nás sprevádzajú tóny, ktoré vylúdi harmonika
a rýchle prsty pána Haška a spev všetkých, ktorí sa pripravenej akcie zúčastnia. Združenie okrem toho, že žije rôznymi zábavnými a športovými akciami,
chce byť užitočné i inou prácou. Stará
sa o záhon v okolí cintorína a hrob partizána Rudolfa Brašeňa, ktorý bol veľmi zanedbaný. Hrob navštevujú ľudia
a organizácie mimo našej obce a je potrebné, aby sme sa o hrob postarali.
Záverom: Želám Vám všetkým schopnosť dennodenne žiť svoj život, prekračovať svoj vlastný tieň a rozdávať sa
druhým, silou a láskou, akú kto z nás
má.
Predsedníčka Združenia
Anna Longauerová
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Život v obci v rokoch 2011-2014
Končí sa ďalšie 4-ročné volebné obdobie a nastáva čas bilancovania. Aktivity
obce počas týchto štyroch rokov boli
nasledovné:
SAMOSPRÁVA
Poslanci Obecného zastupiteľstva sa
stretli 31-krát na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Účasť poslancov na
rokovaniach bola 96%.
V legislatívnej oblasti bolo schválených viacero všeobecne záväzných nariadení a vnútroorganizačných smerníc,
ktoré sa týkali najmä každoročného určenia výšky daní a poplatkov za odpady,
doplnkov k Územnému plánu, sociálnej
oblasti, verejného obstarávania, školstva, požiarny poriadok, VZN o verejnom
poriadku, o odpadoch a mnoho ďalších.
Okrem toho obec vykonávala prenesený výkon štátnej správy v oblasti zabezpečenia priamej voľby prezidenta,
voľby do VÚC, parlamentných volieb,
volieb do Európskeho parlamentu, štatistických zisťovaní.
FINANCIE A MAJETOK
Obec pokračovala vo vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov k obecným pozemkom. Odkúpila nehnuteľnosť – rodinný dom súp.č. 150, pozemok na Kratine, vysporiadala pozemky v areáli futbalového ihriska.
Boli zmapované obecné pozemky
v exraviláne, vytýčené hranice a vykonali sa hospodárske opatrenia (výsadba
a ošetrovanie stromov a sadeníc) v lokalitách Bujačia, Rôštovna, Na Tyčky.
Dane, poplatky a príjmy z nájmov boli
vyberané priebežne v stanovených termínoch. Obec eviduje len minimálne
nedoplatky.
V priebehu volebného obdobia na základe spracovaných projektov, obec od
štátu, VÚC a nadácií získala tieto prostriedky:
V roku 2011
•R
 ekonštrukcia miestneho rozhlasu
10.000 €
•P
 revencia kriminality – kamerový
systém �����������������������������������4.619 €
• Pečenie koláčov ������������������������ 300 €
V roku 2012
•R
 ekonštrukcia sociálnych zariadení
v Materskej škole ���������������������� 700 €
• Pečenie koláčov ������������������������ 600 €
V roku 2013
• Pečenie koláčov ����������������������1000 €
V roku 2014
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci – obci boli pridelené finančné

prostriedky vo výške 123.000 €. V súčasnosti prebieha kontrola verejného
obstarávania. Od ukončenia kontroly
sa bude odvíjať realizácia
•1
 0. ročník súťaže v pečení
koláčov��������������������������������������400 €
Ďalšie prostriedky boli poskytnuté obci
cez združenie obcí Mikroregiónu
•n
 a akciu: 1. stretnutie seniorov MKVV
v celkovej výške ����������������������� 800 €.
Obec sa zapojila do projektu: „Vykurovanie obecných budov biomasou“
v rámci združenia Bioenergia Bystricko.
Celková pridelená cena projektu pre
obec činila 420.288 €. Vykurovanie prebieha už 4. vykurovacie obdobie. Každoročne sa snažíme prispieť k palivu
z vlastných zdrojov. V tomto roku z výrubu popri štátnej ceste a z čistenia verejných plôch bolo vyrobených 85 ton
paliva.
Projekt: „Informatizácia spoločnosti“ – zavedenie širokopásmového internetu (optické káble) je v štádiu
technickej prípravy a v týchto dňoch
začali prípravné práce geodetické
a projektové. Riadiacim orgánom je
Úrad vlády SR a Obec Riečka bola zaradená do pilotného projektu zavedenia optického prepojenia do jedného
bodu v obci (OÚ). Rozvod bude urobený komerčne.
SOCIÁLNA OBLASŤ
Obec vytvárala aj v tomto období podmienky pre vykonávanie aktivačných
prác a absolventskej praxe v našej
obci. Spolupracovali sme s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečovaní opakovaných štátnych
dávok.
Pre občanov nad 70 rokov a sociálne
odkázaných obec poskytovala zľavy na
dane z nehnuteľnosti a odvoz komunálneho odpadu.
Pre nevládnych dôchodcov naďalej
poskytuje odber varenej stravy v školskej jedálni a roznášku tejto stravy zabezpečujú zamestnanci obecného úradu.
ŠKOLSTVO
Obec je zriaďovateľom materskej školy
a školskej jedálne pri materskej škole,
ktoré sú financované z podielových
daní a príspevkov od rodičov.
V súčasnosti navštevuje materskú
školu 15 detí, 5 detí pribudne od nového roka a medzi riečanskými deťmi sú
aj deti z mesta, ktoré do našej škôlky
rodičia vozia každý deň.

Obec aj v tomto volebnom období prispievala na aktivity zariadenia a zhodnotenie a skrášlenie budovy školy.
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Obec má vypracovaný Územný plán
a k nemu bol prijatý už v poradí 6. Doplnok k ÚP. ÚP bol vypracovaný aj v digitálnej forme. Doplnkami sa menili
a rozšírili zóny rekreácie a bývania. Pokračuje výstavba plánovaných 22 rodinných domov v lokalite Riečka – Nevoľné.
Trvalo obývaných je už 7 domov, 4 domy
sú rozostavané. Okrem týchto rodinných domov sú na trvalo obývané aj rekreačné chatky a celkový počet obyvateľov v Nevoľnom je cca 80.
V oblasti stavebných vecí kompetencie zabezpečuje obec prostredníctvom
spoločného stavebného úradu, ktorý
združuje 14 obcí okresu. Stále prebiehajú rekonštrukcie záhradných a rekreačných chát na stavby na bývanie,
staršie rodinné domy v obci sa obnovujú, zatepľujú a využívajú na trvalé bývanie.
Čo sa týka stavebnej aktivity v obci,
v roku 2013 bolo vydaných 21 rozhodnutí a povolení.
Obec sa prostredníctvom svojich zamestnancov stará o pravidelnú údržbu
cintorína a ostatných verejných
priestranstiev.
VÝSTAVBA OBCE
V obci boli v uplynulom volebnom období zrealizované tieto stavby a stavebné úpravy:
• kanalizácia povrchových vôd popri
štátnej ceste v úseku Potraviny – dom
súp. č. 59
• chodník popri hlavnej ceste v úseku
od Materskej školy po Potraviny
• rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku (výmena okien, oprava a nátery
vonkajšej fasády)
• obnovenie 3 drevených válovov –
grantov pred KD a na Mokradi
• nové drevené stoly a lavice na Vrchoch
• odkúpenie rodinného domu súp.č.
150
• oprava miestnych komunikácií v časti:
Závoz, Kutina a Za Žabkov v celkovej
sume 24.182,- €
• priestranstvo pri OÚ
• zateplenie časti budovy Pohostinstva
+ oprava vstupu do Pohostinstva
• nátery striech obecných budov (márnica, hospodárska budova, Pohostinstvo)
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• rozšírenie VN siete a stavba trafostanice v časti Bulíkova
• rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku – okolie ihriska – parkovacie
plochy
• úprava priestorov pod futbalovým ihriskom v Ľaukovej – výrub náletov,
prekládka povrchovej vody, rozšírenie
a úprava priestorov na parkovanie
• názvy ulíc a číslovanie domov orientačnými číslami prebehlo v roku 2012
• autobusová zastávka v Mlyne
• zámková dlažba na priestranstve pri
OÚ – cca 100 m²
• vysprávkovanie a nový náter fasády na
kultúrnom dome
• oprava vstupu do budovy Pohostinstva
• digitálna verzia Územného plánu
Obce Riečka
• na miestnych komunikáciách: Pod cintorínom a Cintorínska ul. bol položený nový asfaltový koberec v sume
23.200,- €
• bola položená dlažba na chodníku do
cintorína cca 25m
• výrub stromov a kríkov okolo hlavnej
cesty a miestnych a účelových komunikácií
• oporný múrik na ceste na Závoz
• oplotenie detského ihriska od potoka
pri viacúčelovom ihrisku
• nové lavičky pred OÚ
• oprava vstupného schodišťa do MŠ +
nová dlažba
• rekonštrukcia na rod.dome súp.č.
126, (ktorý je vlastníctvom obce –
bola urobená nová stierka a oprava
strechy a bočných stien. )
• zakúpené nové stoličky do zasadačky
OÚ v počte 30ks
• vypracovaný Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 20142020
KULTÚRA A ŠPORT
Každoročne pripravujeme pre dôchodcov Deň úcty k starším, ktorý je spojený
s kultúrnym programom a tiež stretnutím s jubilantami.
Ďalšími akciami sú Uvítanie novonarodených detí, pre všetky deti z obce
organizujeme karnevaly, Deň detí, Lampiónový sprievod, Mikulášske popoludnie. Všetky podujatia sú pripravované
v spolupráci s našou škôlkou.
V spolupráci s Farským úradom
v Riečke organizujeme „Živý Betlehem“.
V rámci Mikroregiónu KVV sa zástupcovia obce zúčastňujú súťaží v rámci
Jánskych osláv v Tajove, varenia štiarcu
a v Králikoch, adventné vence v Kordí-
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koch. V našej obci sa každoročne koná
súťaž v pečení kysnutých koláčov, ktorej sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia našej družobnej obce Kulpin
v Srbsku. V roku 2014 to bude už 10.
ročník.
Nadviazali sme spoluprácu s obcou
Riečka v okr. Rimavská Sobota, ktorej
zástupcovia sa zúčastnili v roku 2013
súťaže v Pečení kysnutých koláčov len
ako hostia, ale tento rok sa prihlásili aj
ako súťažné družstvo. Poslanci so starostom sa zúčastnili tiež turistického
výletu do Kordík, ktorý zorganizovala
naša obec.
Zástupcovia našej obce boli zase
23.8. pozvaní do Riečky na Deň národných jedál, kde sa predviedli ukážkou
vo varení štiarcu a chlapi reprezentovali
našu obec v nohejbale.
O dianí v obci sme boli informovaní
prostredníctvom nášho občasníka –
Riečanský spravodaj, ktorý vychádza 1×
– 2× ročne.
V rámci Zmluvy o spolupráci Riečka
– Kulpin (Srbsko) sa každoročne stretávajú občania našej obce a družobnej
obce Kulpin na spoločných podujatiach. Muži sa stretávajú na vzájomných
futbalových zápasoch jeden rok organizovaných v Riečke a ďalší rok v Kulpine.
Zástupcovia z Kulpina sa takisto zúčastňujú tradičnej „Riečanskej zabíjačky“,
kde ponúkajú ich tradičné výrobky.
Ženy si zase vymieňajú svoje skúsenosti pri pečení koláčov v Riečke, alebo
na Tortiáde a podujatí „Svadba voľakedy a dnes“ v Kulpine.
Zástupcovia našej obce sa zúčastňujú
na Slovenských národných slávnostiach
v Báčskom Petrovci.
Do knižnice sú každoročne dopĺňané
nové knižné tituly.
Obec je hlavným podporovateľom
športu v obci. Finančne a materiálne
podporujeme futbalový oddiel, stolnotenisový oddiel, každoročne organizujeme spolu so Stolnotenisovým oddielom
tradičný stolnotenisový turnaj.
V rámci nášho Mikroregiónu sa začala
pekná tradícia – stretnutie seniorov
okolitých obcí: Riečka, Tajov, Králiky
a Kordíky.
V rámci Mikroregiónu Kremnické
Vrchy Východ bol vydaný kalendár s fotografiami a udalosťami zo všetkých
štyroch obcí. Kalendár obdržali seniori
v rámci posedenia pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ V našej obci bolo
v roku 2013 založené Združenie seniorov v Riečke.
Obec pripravuje vydanie náučnej brožúry „Fauna a flóra obce Riečka“.

K 31. 10. 2014 máme v našej obci
760 obyvateľov. K 1. 12. 2010 bolo
v našej obci 689 obyvateľov. Nárast za
volebné obdobie je o 71 obyvateľov.

Poďakovanie
Keďže sa končí ďalšie volebné obdobie, chcem poďakovať poslancom za ich štvorročnú prácu v prospech obce a tiež všetkým občanom, dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne akýmkoľvek spôsobom zapojili do všetkých akcií a podujatí poriadaných počas celého volebného
obdobia. Išlo nielen o podujatia organizované obcou, ale aj o podujatia, ktoré organizovali sami občania, z vlastnej iniciatívy.
Marián Spišiak

Poďakovanie za
pridelenie dotácie
Obec Riečka ďakuje BBSK, ktorý
každoročne podporí našu obec
poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2014 to bolo
400 € na akciu Pečenie kysnutých
koláčov.

Orezávanie
stromov vedľa
cesty
Viem, že už v minulom spravodaji
sa o tomto písalo, ale vykonaná
práca si zaslúži väčšiu pozornosť.
Okrem samostatnej práce bolo potrebné vykonať dôkladnú prípravu. A to vybaviť povolenie od
správcu cesty, na dopravnom inšpektoráte dohodnúť dopravné
značenie, s majiteľmi lesov dohodnúť spôsob s nakladaním získanej
drevnej hmoty a v neposlednom
rade pripraviť pracovníkov na túto
prácu. Viem, že niektorí vodiči aj
šomrali, keď museli chvíľku čakať,
možno si ani neuvedomili, že sa to
robí pre ich bezpečnosť. Z vykonanej práce má úžitok obec, lebo získala drevnú hmotu na vykurovanie obecných budov, vodiči získali
väčší prehľad na ceste a môžu bezpečnejšie jazdiť…
Myslím si, že vykonanú prácu
veľmi dobre zorganizoval náš starosta, za čo mu patrí veľká vďaka.
J. Baláž

Rôzne
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Správy
z čias dávno
minulých
1. máj 1904 • Atentát s dynamitom
previedol niekto proti krčmárovi
v Riečke. Do pivnice, kde mal práve
odložený takmer 500 litrový sud
s liehom vhodil dynamitovú patrónu,
našťastie dynamitová šnúra len dymila a tak pivnica bola ráno plná
dymu.
6. október 1904 • Podľa menoslovu
osôb podliehajúcich brannému zákonu, ktorí pre nadpočetnosť boli preradení do zálohy bol aj Gašpar Voskár
ročník 1881, číslo 228 Riečka.
25. marec 1906 • Pálenka • Jeden
v Harmaneckých papierňach pracujúci robotník, 24 ročný obyvateľ
Riečky, cestou sa tak opil, že ledva
stál na nohách a v takomto stave
spadol do kanála, odkiaľ ho už
takmer polomŕtveho sa podarilo vytiahnuť.
13. august 1908 • Výmena gazdov •
Spotrebné družstvo v Riečke dostane miesto vo svojom objekte, nakoľko kúpila dom miestneho obchodníka a hostinského.
2. marec 1910 • Sčítanie ľudu • 558
občanov prítomných v domoch, 59
mimo obce, v roku 1900 bolo 605
obyvateľov, v roku 1910 je teda o 47
menej.
23. august 1910 • Obeťou blesku sa
stalo v obci Riečka jedno dieťa.
13. júl 1916 • Dražobná vyhláška •
V majetku obce Riečka sa nachádzajúci, približne 930 katastrálnych jutár praktizujúci poľovný revír s právom na poľovačku sa dáva do súťažnej dražby, ktorá bude 22. júla t.r.
o 5 hodine na Obecnom dome. Ponuky podať písomne v zalepenej
obálke. Dražba je verejná. Do dražby
sa dáva priestor – poľovný revír
s platnosťou od 1. novembra 1916
na nasledujúcich po sebe idúcich 6
rokov do árendy. Výkričná cena 117
korún s 10 % oželením. Podrobné
podmienky dražby a zmluvy pre
zmluvné strany je možné pozrieť
s podmienkami u obvodného notára
v Podlaviciach v úradných hodinách.
Obvodný notár Ján Koppa, richtár
Juraj Valent.
Kozérdek: Verejný záujem
Z archívu vybral historik
Michal Kiššimon

Slimáčik Guľko
Cvrček Hrčko

Hlad je veľmi zlý priateľ a to si myslel
aj slimáčik Guľko. Mladučké výhonky
zelených rastlín má Guľko najradšej.
Slimáčik si na jednom takom pochutnával. Bolo už šero, keď ho zrazu vyrušil zvláštny zvuk. Obzeral sa po okolí,
ale nič nevidel. Bol veľmi zvedavý, preto zliezol na zem a vybral sa smerom
k miestu, skade zvuk počul. Keď prišiel
na miesto, bola už skoro noc. Našťastie bolo jasno a mesiac jasne svietil. Guľko počúval a chcel vedieť, čo ten
zvuk vydáva. Keď prišiel na miesto, ostal veľmi prekvapený, keď uvidel množstvo rôznych chrobákov. Uprostred
veľkého zhromaždenia uvidel veľkého
tmavého chrobáka s dlhými tykadlami.
Slimáčik začudovane gúľal očami.
Všetky chrobáčiky počúvali hudbu,
ktorú vydával neznámy čierny chrobák. Od jasu mesiaca sa krásne ligotal.
Aj slimáčik sa usadil a začal počúvať.
Keď tu zrazu počuje za sebou známy
hlas. „Ahoj Guľko. Ako sa máš ty malý
zvedavček?“ Guľko namieril oči dozadu, bol naozaj veľmi prekvapený. Stál
tam lajniak Trudo. Slimáčik hneď vyzvedal: „Kto je ten chrobák, čo tak pekne hrá?“ Trudo videl, že aj tentokrát
bude musieť Guľkovi veľa vysvetľovať
a tak začal: „Vidno, že si na tomto svete ešte veľmi krátko. Je to cvrček
a v tejto časti záhrady je to veľmi známy chrobák. Každý večer má koncert,
a tak sa tu vždy zíde veľa chrobáčikov,
ktoré ho počúvajú:“ „A ty ho poznáš“
Opýtal sa slimáčik. „Áno. Je to môj
dobrý kamarát a volá sa Hrčko. Po koncerte ťa s ním zoznámim.“ Dodal Trudo. Koncert bol veľmi krásny. Slimáčik
bol z neho veľmi unesený. Po poslednej skladbe prišiel k Trudovi a Guľkovi.
Hrčko a Guľko si hneď padli do oka
(ako sa hovorieva, keď je niekto od začiatku sympatický). Po zoznámení so
slimáčikom ich cvrček Hrčko pozval na
večeru. Slimáčik takéto pozvanie neodmieta. Chodbou, ktorá bola pre Guľka
a Trúda trošku úzka, vošli do Hrčkovho
príbytku. Hrčko zoznámil svojho nového priateľa s manželkou Zitkou, ktorá
im pripravila vynikajúcu večeru. Pri
dobrom jedle sa rozprávali a spomínali
na staré časy. Guľko so záujmom počúval. Nedalo mu a vyzvedal ako sa cvrček a lajniak spoznali. Hrčko hneď začal rozprávať: „Som Trúdovi vďačný za

život. Zachránil ma pred vtáčím zobákom. Raz večer som sa pripravoval na
koncert. Snažil som sa získať pozornosť Zitky. Bol som do nej veľmi zamilovaný. Bol som jej krásou tak očarený,
až som prestal byť ostražitý. Večer som
sa postavil na čistinku uprostred púpav. Slniečko začalo zapadať a púpavy
zatvárali svoje hlavičky. Napravil som
si krídla a začal hrať. Tak veľmi som sa
sústredil, až som na nič iné nemyslel.
Vtom ma k zemi zrazila veľká smradľavá guľa. Kotúľal som sa dosť ďaleko
a pritom som počul riadnu ranu.“ „Tá
rana vynikla narazením vtáčieho zobáka na zem.“ Prerušil rozprávanie Trudo. Guľko zvedavo pozeral na Hrčka,
a tak cvrček v rozprávaní pokračoval:
„Z diaľky som počul krik. Vták! Vták!
Preto som sa rýchlo schoval. Našťastie
vták rýchlo odletel. Vyšiel som z úkrytu
a pokúšal zistiť, čo sa vlastne stalo.
Trúdo stál pri guli, ktorá ma zrazila
zemi a snažil sa ju vybrať z jamy, v ktorej uviazla. Išiel som mu pomôcť a pritom som sa dozvedel, že guľou ma zrazil v poslednej chvíli a vták ďobol na
prázdno. Som mu za to veľmi vďačný.
Nielenže ma zachránil, ale stal sa mojím dobrým priateľom. Zitka hneď pribehla a vyobjímala mňa a potom aj
Trúda. Od vtedy sme so Zitkou stále
spolu.“ Skončil rozprávanie Hrčko.
„Pripime si na Trúda a jedzme.“ Vyzvala ich Zitka. Guľka nebolo treba dvakrát núkať, všetci sa poriadne napili
a najedli. Keďže už bolo neskoro a patrilo sa odísť, rozlúčili sa a Trúdo s Guľkom sa pobrali domov. A tak Guľko
spoznal ďalšieho chrobáčika a získal aj
nového kamaráta. Z celého večera mal
veľmi dobrý pocit, stiahol sa do ulity
a zaspal.
Jana Gašparová
6
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Kultúra a šport

Medzinárodné podujatie v Kulpíne
„Svadba voľakedy a dnes“
dokončenie zo str. 1
Sprevádzala nás a svoj čas nám venovala p. Šírková.
V rámci podujatia sme sa zúčastnili
súťaže a pripravili stánok: Svadobné
stolovanie voľakedy a dnes. Prípravy na
súťaž začali o 13.00 h. Cieľom súťaže
bolo priblížiť návštevníkom, aké svadobné obyčaje boli v minulosti a aké
dnes. Kultúrne podujatie otvoril predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok. Ďalej vystúpil Dario Adamovič
a predsedníčka Katarína Zorňanová.
Privítali domácich a hostí zo Srbobranu, Kisáča, Bačskej Palanky, Maglica,
Báčskeho Petrovca, ako aj Riečky. Na
úvod vystúpili folkloristi a herci. Kulpínski ochotníci „Zvolencovci“ sa predstavili svadobnými zvykmi, vinšami,
piesňami a tancami. Ďalej nám predviedli volačky, piatkové zvyky príchodu
s topánkami k mladej, s umývaním nôh
prvej družičke, ako aj začiatok svadby
s odobierkou a odchodom na sobáš.
Medzitým prebiehalo vyhodnotenie súťaže. Celkove sa zúčastnilo 8 družstiev.
Porota priebežne vyhodnotila všetky
stánky. Riečanský stánok predstavila
Ľubica Rusková. Získali sme krásne tre-

tie miesto. Ďalej v programe vystúpili
členovia maďarského kultúrno-umeleckého spolku Večera Šandora z Bácskej
Palanky, kultúrno-umelecký spolok
Branka Radičevica z Kyssáča, petrovskej družiny z Báčskeho Petrovca, kultúrno-umelecký spolok Djuru Jakšica
z Maglica a Združenia občanov Rom zo
Srbobranu. Na tohtoročnej kulpínskej
svadbe nechýbal ani občiansky sobáš.

Predvedená bola i módna prehliadka
starodávnych krojov ako aj súčasných
svadobných šiat. Vo večerných hodinách na javisku vystúpil Gencian bend.
Tak ako všetko končí, tak i naša návšteva v Kulpíne. V nedeľu ráno sme sa
všetci rozlúčili, poďakovali za krásne
prežité chvíle a za ich pohostinnú starostlivosť.
Lýdia Škultétyová

Kultúra a šport 2010-2014
Okrem už tradičných podujatí, akými sú
Karneval, Deň detí, Lampiónový sprievod, Mikuláš, Živý Betlehem, Stolnotenisový turnaj, Futbalový turnaj, či Riečanská hostina, zažili sme v našej obci
aj nové akcie:
Rok 2010 – Urbariát na čele s predsedom E. Dlhošom po 30. rokoch obnovil oddychový areál v Kazimieri. Farníci
spolu s kňazom Maťkom Kyškom navštívili Lurdy. Na Mikuláša sa začala
tradícia obecnej zabíjačky za spolu
účasti našich priateľov z Kulpína.
Rok 2011 – V júni bol posvätený Prameň pátra Mateja v Kazimieri. Konalo sa
slávnostné otvorenie nového rekreačnošportového areálu. Rozlúčili sme sa
s naším dlhoročným duchovným Maťkom Kyškom a privítali sme nového
správcu našej farnosti – Radka Bujdoša.
Turisti si urobili výlet do Slovenského
raja. V rámci tradičnej súťaže v pečení
koláčov sme oslávili 5 rokov spolupráce
so srbským Kulpínom. Vianočné chvíle
nám spríjemnil koncert Katky Koščovej.
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Rok 2012 – Vďaka bohatej nádielke
snehu riečanskí chlapci zorganizovali
retrolyžovačku Za Tonkov. Znovu sme
sa stretli v Kazimieri, tento krát pri ekumenickej omši za účasti gréckokatolíckeho kňaza J. Voskára, evanjelického
kňaza D. Koštiala, katolíckeho kňaza M.
Kyšku a nášho duchovného R. Bujdoša.
Urbariát usporiadal poznávací výlet
Piešťany – Veselé a Trnava. Nový kňaz
pokračoval v tradícii a každoročne zorganizoval spolu s dobrovoľníkmi letný
tábor pre deti aj koncerty v kostole. Farníci navštívili Prahu, turisti videli Jánošíkove diery.
Rok 2013 – Mládežníci začali znovu
oslavovať 1. máj, v retroštýle prešli
v sprievode dedinou. Plný autobus turistov absolvoval symbolický prechod
Nevoľné (Kremnica) – Nevoľné (Riečka).
Bola zorganizovaná 3-dňová púť do Poľska. Zástupcovia obce Riečka prvý krát
oficiálne navštívili obec s rovnakým názvom v okrese Rimavská Sobota. Začala
sa nová tradícia stretnutia seniorov,

prvé sa konalo u nás na ihrisku v počte
130 dôchodcov. Obecný úrad zorganizoval turistický výlet Kráľova studňa –
Krížna – Majerova skala – Staré Hory.
V Riečke vzniklo Združenie seniorov,
ktorého predsedníčkou sa stala p. Longauerová.
Rok 2014 – Obnovila sa tradícia fašiangovania po dedine, tento rok pod
vedením Jožka Baláža. Na pozvanie turistov z Harmanca sme uskutočnili prechod chodníkom z Harmaneckých papierní do Riečky. Farníci spolu s kňazom zrealizovali viacdňový výlet po východnom Slovensku. Stretli sme sa aj
pri uvítaní detí do života, pri slávnostnej rozlúčke s predškolákmi, na Dni
úcty k starším, na plese športovcov, na
Silvestra na Vrchách. Zúčastňovali sme
sa pravidelne súťaží u našich susedov
na Jánskej hostine v Tajove, pred adventom na Kordíkoch, varili sme štiarc
na Králikoch, aj v Riečke na juhu Slovenska.
Ľ. Turčányiová
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Mladomanželia

Narodili sa v roku
2014
Pavel Gašpar, Riečka 188
Laura Kaplánová, Riečka 239
Nela Petráňová, Riečka 139
Terézia Segečová, Riečka – Nevoľné
Mia Snopková, Riečka 106
Veronika Pospíšilová, Riečka –
Nevoľné
Sára Spišiaková, Riečka 259
Roland Cain Regina, Riečka –
Nevoľné
Rodičom želáme veľa radostí

Rozlúčili sme sa

Dňa 12. 7. 2014 prijali sviatosť
manželstva Lenka Koláriková
a Peter Kováč

90 rokov
Ján Schneider, Riečka – Nevoľné
80 rokov
Ján Snopko, Riečka 133

Dňa 23. 8. 2014 prijali sviatosť
manželstva Mária Spišiaková
a Andrej Makrovský

Jubilanti v roku 2015
Ernest Dlhoš, Riečka 152
Anna Tóthová, Riečka 103
Anna Čermáková, Riečka 87
Mária Speváková, Riečka 130

Oľga Hurychová – Riečka,
Nevoľné
Marián Pánis, Riečka 233
Emília Libiaková, Riečka 62
Jozef Hríbik, Riečka 175
Nech odpočívajú v pokoji!

70 rokov
Ivan Bučko, Riečka – Nevoľné
Marián Trnovský, Riečka 146
Ing. Ján Šimčík, Riečka 220
Jozef Koštial, Riečka 169

Turistika
Už každoročne oslavujeme 29. august
po svojom – v prírode. Tentokrát sme
sa v počte 50 turistov vybrali do susednej obce Kordíky, kde sme si prešli Rodinný chodník so zaujímavými zastaveniami (Skaly lásky a dôvery, Prameň
živej vody, Buky sily, Jazierko lásky,
Skala dôvery). Naša cesta pokračovala
na Riečanské vrchy, kde nám počasie
umožnilo peknú vyhliadku na okolie.
Nechýbal ohník a opekačka s priateľmi
z Riečky (z okresu Rimavská Sobota).
Ženy si zaspievali na skale a pomaly,
zbierajúc cestou hríby, sme sa presunuli na ihrisko v Ľaukovej, kde nás čakal bufet a Peter Greguš s grilovanými
dobrotami. Hovorí sa, že príroda lieči
dušu, ak jej to aspoň trochu dovolíme.
Verím, že je to pravda a čo najskôr si
dovolíme ďalší pekný výlet.
Ľ. Turčányiová
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