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32 rokov pastoračnej služby
Práve toľko času pretieklo riečanským potokom a nadišiel čas rozlúčky
s naším kňazom Mgr. Matejom Kýškom, ktorého povolali na nové pôsobisko do Trnavy. Týmto si dovoľujeme
vyjadriť vďaku za všetky tie roky preži-

té medzi nami, za porozumenie, lásku,
za vzťahy.
Svoju činnosť ukončil 30. júna 2011.
Na jeho miesto nastúpil nový kňaz
Mgr. Radoslav Bujdoš, ktorého srdečne
medzi nami vítame.

Príhovor a poďakovanie M. Ďuriškovej

Pohľad zhora
Aj vy máte svojho koníčka? Je to dobré keď ho máte. Ak je ušľachtilý, môže
byť pre vás skutočným, obohacujúcim a
vzácnym darom. Priznám sa, že mojim
koníčkom je literatúra. Nie je dôležité či
ide o dokumenty, romány, básne alebo
eseje. Citlivý som iba na kvalitu myšlienky. Mám rád dobrú knihu. Natoľko
som s ňou spätý, že si neviem bez nej
predstaviť svoj vlastný život.
Iste mi teraz už rozumiete, prečo
som častým návštevníkom kníhkupectiev. Dávnejšie ma v ktoromsi zaujala
Kniha o slovenských hradoch. Nie je v
nej veľa slov. Dominujú v nej fotografie. Chvíľu som si v nej listoval a mal
som príjemný pocit hrdosti a krásna.
Medzi inými, ma upútala jedna mimo-

riadne estetická snímka. Nechcelo sa
mi veriť, že v sebe skrýva Kremnický
hrad. 100-krát som ho už videl, 100krát som už obdivoval jeho krásu, ale
musím priznať, že z leteckého záberu
vyzerá úplne ináč. Čo urobí jeden POHĽAD ZHORA! ›Ježiš sa pýtal učeníkov:
„Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša
alebo za jedného z prorokov.“ „A za
koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš,
Syn živého Boha.“ Ježiš mu odpovedal:
„Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov,
lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj
Otec, ktorý je na nebesiach.“ ‹ (Mt
16,13-17). Peter videl ZHORA a preto
videl HLBŠIE.
Kresťanská výchova spočíva v tom,
že v deťoch prebúdzame schopnosť,

aby sa vedeli pozerať na „veci“ nielen
ZDOLA (z akejsi prirodzenej bežnej
ľudskej roviny- z roviny zmyslov), ale
ZHORA (z inej perspektívy- z perspektívy Ducha). Prebúdzame v nich
schopnosť vidieť „veci“ v širších súvislostiach. Rozumieme, že VÝCHOVA vo
všeobecnosti nie je iba odovzdávanie
informácií, ale SPROSTREDKOVANIE
POSTOJOV. Svojimi postojmi vplývame na deti viac, než tušíme. Vplývame
na tri zložky osobnosti dieťaťa: formujeme jeho rozum, cit a konanie. Pomaly sa končí školský rok, ale nekončí
čas výchovy. Ona pokračuje aj počas
prázdnin. Pri formovaní detí nezabudnime v nich rozvíjať to, čo im vždy
bude dávať základnú duchovnú silu:
Učme ich objavovať KRÁSNO. Učme
ich ŽASNÚŤ
S úctou Váš brat Matej
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Informácie
o prebiehajúcich
projektoch v obci
Vykurovanie obecných budov
biomasou

Projekt je v štádiu realizácie, je postavená hrubá stavba skladu v Tajove,
ktorý bude slúžiť aj pre našu obec. Prebieha rekonštrukcia kotolne a začínajú
sa realizovať práce na vonkajších a
vnútorných rozvodoch. Projekt má byť
ukončený do najbližšej vykurovacej sezóny.

Prevencia kriminality
v obci

Obci boli pridelené prostriedky vo
výške 4.619 € na kamerový systém.
Kamery budú monitorovať priestory v
okolí centra obce a nového rekreačnošportového areálu. V súčasnosti sa
čaká na podpis zmluvy. Kamerový systém bude inštalovaný dokonca roku
2011.

Príhovor pri príležitosti posvätenia prameňa v
Kazimieri, ktorý predniesla členka výboru Urbariátu
v Riečke Ing. Mária Ďurišková
Drahí Riečania,
naši predkovi si vážili okolitú prírodu, ktorá je v údolí hôr a malebných
dolín plná prameňov, lesov a lúk. Spoločenstvo, ktoré v roku 1934 naši predkovia založili na správne využívanie a
obhospodarovanie tohto bohatstva,
obnovilo svoju činnosť po roku 1990.
Aj toto podujatie bude určite pamätné pre ďalšie generácie, lebo dnešný
deň oslávime Boží dar, zdroj života –
vodu. Skoro v každom údolí je pramienok, studnička a nie náhodou má naša
obec názov Riečka. Ísť do prírody, poznávať ju, chrániť a pri tom urobiť
dobrý skutok – vyčistiť studničku, prehĺbiť prameň a uvoľniť cestu vode na
povrch zeme, dáva človeku dobrý pocit, že pomohol v dobrej veci.

Zvlášť oceňujeme a ďakujeme za
obetovanú prácu predsedovi Urbariátu
- Ernestovi Dlhošovi pri vytvorení tohto
lesného zákutia a vrátenie prameňa na
Božie svetlo, ktorý nám tu desaťročia
chýbal.
Pri tomto prameni sa už oddávna
stretávali naše rodiny s priateľmi a
utužovali sa vzájomné vzťahy. Dobré
vzťahy v rodinách a v obci sú základom spokojného, vyrovnaného života.
Toto nám často pripomína i náš duchovný otec Matej. Jeho záujem o
dobro každého, kto do tejto obci patrí, aj ich rodín, priateľov, príbuzných
a spriaznených ľudí nášho chrámu a
obce nám neustále bude pripomínať
tento prameň, ktorý dnes slávnostne
posvätí.

Rekonštrukcia miestneho
rozhlasu

Obec požiadala Ministerstvo financií
SR o dotáciu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Obci boli pridelené finančné prostriedky vo výške 10.000 €.
Rekonštrukcia sa uskutoční do konca
roku 2011.

Informatizácia spoločnosti –
zavedenie širokopásmového
internetu

Doposiaľ nevyšla výzva na podávanie
žiadostí. Obec dostala ponuku na vybudovanie optickej siete súkromnou
spoločnosťou. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Slávnostné vysvätenie prameňa kňazom za účasti predsedu Urbariátu E.Dlhoša

Doplnok č. 6 k Územnému
plánu obce

Podľa požiadaviek občanov a vlastníkov pozemkov bol vypracovaný doplnok. Doplnok je v štádiu pripomienkovania príslušnými úradmi a organizáciami.

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

Obec požiadala Ministerstvo hospodárstva SR o dotáciu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v rámci výzvy v
oblasti energetiky. Žiadosť je stále v
štádiu posudzovania.

Svätá omša v Kazimieri
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Rypáčik
14.mája t.r. sa konalo tradičné čistenie studničiek. Neviem, pod koho vedením sa táto záslužná činnosť koná a
nepoznám ani všetkých zanietených čističov. Myslím si, že by bolo vhodné venovať tejto akcii viac pozornosti. Veď nielen
ja by som rád poznal všetky tie studničky, ktorým venovali svoj voľný čas. Nie je
to na hanbu, ale na chválu a občania by
mali o tomto podujatí vedieť viac.
V súvislosti so studničkami ma však napadá aj iná, ale ošemetnejšia vodná problematika, ktorú nemôže vyriešiť hŕstka
aktivistov – milovníkov prírody. Dotýka
sa nás všetkých občanov Riečky. Človek
chodí po svete a nevdojak porovnáva
mesto s mestom, dedinu s dedinou. Ja
som si za kritériá kultúrnosti obyvateľov
uvedených aglomerácií vybral železničné
a autobusové stanice s toaletami a na dedinách čistotu potoka, náležiaceho obci.
Neviem ako iným, ale mne neupravený
potok pokazí aj tie najkrajšie dojmy.
Aj nedávno som navštívil istú obec.
Potok som nevidel. Pravdepodobne tiekol miestami, kde som sa nepohyboval.
Zbadal som ho, až keď som odchádzal a
môžem povedať, že moje nadšenie aspoň o pätinu spľaslo, keď som uvidel, čo
všetko sa v potoku nachádzalo. Keď však
kráčam mojou srdcu milou Riečkou a
hľadím do potoka, moje nadšenie klesá
na bod mrazu od úžasu, čo obsahuje tok
riečanský. Od hanby mi horia uši. Občania a občianky obce Riečka, vám nepre-

Futbalový turnaj
veteránov v Kulpíne
káža to svinstvo v našom potoku? Dolný
a stredný tok dennodenne obdivujú z
autobusu obyvatelia Tajova, Kordík a
Králik, aj iní. Ten, o čosi čistejší, horný
tok nevidia. Autobus až tak vysoko nezachádza. Nech si však nikto nenamýšľa,
že je to zásluha vyššej kultúry obyvateľov horného konca dediny. Voda totiž
tečie nadol a tie plastové, plechové, drevené a iné ozdoby donáša dolu, kde sa
zachytávajú na kameňoch alebo na
iných už zachytených okrasách. Pri pohľade na krásne ihrisko naproti fare určite nejednému Riečanovi stúpne sebavedomie. Ale to určite spadne späť, ak nie
hlbšie, keď sa pozrie do potoka pod
ním.
Možno by mal zasiahnuť obecný úrad
– investovať do gumených čižiem a z nezamestnaných vytvoriť čatu, ktorá by
celý potok vyčistila. Na obranu OÚ treba
povedať, že akcia by určite nepriniesla
trvalý úspech. Za krátky čas sa potok
bude opäť jarabieť všetkými farbami.
Vždy sa nájdu ľudia – prasce čo potok
zasvinia.
Milí spoluobčania, napriek tomu, že
môj hlas nedôjde ku každému uchu, vyzývam vás:
Nehádžte do potoka, čo tam nepatrí.
Ak príde povodeň bude už neskoro nariekať a šklbať si vlasy nad spôsobenými
škodami. Závisí to len a len od nás či
voda z vyčistených studničiek bude tiecť
čistým potokom.

Informácia

Komisia pre ochranu verejného poriadku v Riečke riešila dňa 29.6.2011 sťažnosti občanov na:

1/ Opakované neprimerané jazdenie na motorkách. Pri takomto
konaní ohrozujú zdravie a život občanov a tiež svoj.
Opatrenia:
- komisia upozornila rodičov na prijatie účinných opatrení, aby sa takéto konanie
nemohlo opakovať
- žiada občanov, aby v prípade opakovania neprimeraného jazdenia na motorkách hlásili túto skutočnosť na OR PZ v Banskej Bystrici

2/ Neprimerané správanie skupiny mladých ľudí v dňoch 19.6.-20.6.2011
Opatrenia:
- upozorňujeme rodičov, že ich deti nad 15 rokov sú právne zodpovedné za svoje správanie
- žiada občanov, aby v obdobných prípadoch, keď mladí ľudia poškodzujú ich
majetok, hlučne sa správajú a rušia nočný kľud, neodkladne oznámili túto skutočnosť na OR PZ v Banskej Bystrici
3

V dňoch 13. – 15. mája sa naší starí
páni z Riečky zúčastnili futbalového
turnaja v družobnom Kulpíne. Okrem
nás a domácich veteránov súťažili aj
Hložany a Pivnica. Ceny odovzdával
poslanec Marčok.
Výsledky: Riečka – Kulpín 2:3
		
Riečka – Hložany 5:4
Konečné umiestnenie:
		
Riečka 3. miesto

Futbalisti Riečky a domáceho Kulpina

Kuriózne prípady
Stalo sa to okolo roku 1930. Vtedy
bolo v našej dedine Riečka pomerne veľa
kráv, skoro v každom dome chovali minimálne jednu kravičku. A keď boli kravičky bol aj obecný býk a bujačiareň.
Stála na terajšom parkovisku nad potokom, oproti domu rodiny Libiakovej z
dolného konca. V jedno popoludnie dala
doviezť tetka Zuza Spišiaková od Balekov kravu do bujačiarne. Paľo Spišiak,
ktorý sa o bujaka staral však nebol
doma. Iba jeho syn Paľko a tak len otvoril maštaľ a kravu dal neďaleko koňa,
ktorý tam bol uviazaný. Paľko mal koníka veľmi rád, tak mu prisypal ovsa a
odišiel. Za chvíľu však bolo počuť prenikavé ručanie. Paľko vbehol znovu do
maštale a zhrozil sa. Krave sa valila krv
z papule, kôň kopal a fŕkal z papule krvavé sliny. V strachu čo má robiť, utekal
k ujovi Paľovi z doliny, ktorý akurát začal richtárčiť. Zavolali aj tetku Zuzu. Čo
sa teda stalo?! Krava bola maškrtná,
išla koňovi do válova a jazykom mu lízala ovos. Kôň to vyriešil tak, že jej odhryzol jazyk. Energická tetka Zuza sa
domáhala náhrady za kravu, ktorú museli ihneď poraziť. Darmo sa Paľo Libiak
bránil, že keby nebola krava pažravá,
tak je celá. Až to musel riešiť richtár. Vyriešil to ako Šalamún. Kravu porazí,
stiahne z kože a rozštvrtí Paľo Libiak zadarmo, Zuza si mäso predá a za utŕžené
peniaze si kúpi novú kravu.
Paľkovi ale guláš z toho mäsa nechutil. Aj po 80 rokoch si na túto príhodu
veľmi dobre pamätal.
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Postrehy a zaujímavosti z púte
po Svätej zemi
Navštíviť miesta, o ktorých sa píše v knihe kníh – Biblii a na vlastné oči vidieť a chodiť po miestach, kde pred 2000 rokmi pôsobil Pán Ježiš je úžasné. A mne sa to splnilo. Každý deň prinášal mnohé pozoruhodnosti a zaujímavosti o ktoré sa
chcem s Vami podeliť.

Účastníci púte po Svätej zemi

Miesto rozmnoženia chlebov pri Genezaretskom jazere. Ježiš z lode učil ľud,
sediaci na svahoch okolo jazera. Pochybnosť o počuteľnosti jeho hlasu mi vyvrátila pani Anička Strmeňová. Keď som
dosť ďaleko od brehu obdivovala krásne, zelené lúky posiate karmínovo-červenými makmi (u nás jasnočervené) zreteľné som počula jej hlas. Myslela som,
že je blízko mňa, ona však chodila po
vode v jazere a rozprávala sa s niekým z
brehu. Naozaj výborná akustika.
Pri výstupe na Sion sme cestou videli stromy neznámeho druhu. Sprievodca nám povedal, že jeho plodmi sú zrnká čierneho korenia. Hneď som si to
overila a naozaj aj listy stromu prenikavo voňali vôňou čierneho korenia.
Zaujalo ma zastavenie krížovej cesty
pri druhom páde Ježiša na zem. Čas sa
tu zastavil. Je tu ešte stĺp, ktorý bol
svedkom tohto pádu.

V Bazilike svätého hrobu pri poklone
miesta balzamovania mŕtveho Ježiša
mi mramorová doska nádherne voňala. Vraj každé ráno chodia ženy, aj Židovky natierať dosku vonnými olejmi.
Chcela som získať ten olej, ale nikde
som tú vôňu nenašla. Až v mestečku
Betánia, pri Chráme vzkriesenia Lazara, mi zavoňala fľaštička tou príjemnou
vôňou.
V Jeruzaleme je obrovský židovský
cintorín pozdĺž údolia vyschnutého
potoka Cedron, kde je pochovaných
asi 10 000 židov. Veria, že pri konci
sveta budú prví vzkriesení. Na hroby
ich príbuzní dávajú kamene ako znak
40-ročného putovania púšťou, kde
mŕtvych zakrývali skalami.
V Jeruzaleme aj Betleheme bolo na
uliciach v popoludňajších hodinách
množstvo krásnych čiernookých detí
v uniformách, vracajúcich sa zo ško-

ly. Priemerný počet v rodine je 6-7
detí.
Výnimočne ma oslovila príroda v
okolí mestečka Ain Karen, miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety a narodenia Jána Krstiteľa. Mestečko je v
krásnom zelenom údolí s bohatým prameňom a sviežim vzduchom.
Vrch Tábor – dominanta nad úrodnou nivou Galilei je miestom premenenia aj dnes. Sú tu ľudia, ktorí sa
liečia z rôznych závislostí (napr. aj z
drog)
Kaana Galilejská. Zaujímavá dedina.
Z vykopávok sa vynárajú múry obydlí z
čadičových čiernych kameňov. Biela
synagóga sa týči vedľa domov, symbol
viery, modlitby a výkladu písma Židov.
Celá Galilea je sopečného pôvodu, preto je pôda veľmi úrodná a dôsledne
obrábaná. V Galilei zberajú úrodu počas roka tri krát.
4
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Dojímavá bola atmosféra v chráme v
Kaane Galilejskej, kde 12 manželských
párov zájazdu si obnovili manželské
sľuby.
Krásny zážitok mali účastníci zájazdu pri plavbe po Genezaretskom jazere, keď plavčík, za zvuku slovenskej
hymny vytiahol slovenskú vlajku na
stožiar lode.
Masada – pevnosť vysoko na skale,
symbol slobody Židov. Nedostatok pitnej vody je tu zvlášť akútny. Všade sme
si pitnú vodu kupovali. Tu sprievodca
oznámil, že si môžeme nabrať vodu. A
naozaj, z nádrže mi do fľaše natiekla
voda dobrá a studená v poludňajšej
horúčave. Môj údiv schladil sprievodca, keď povedal, že v nádrži je zabudovaná chladnička.
Masada má aj ďalšie rarity. Podlahové kúrenie nie je výdobytkom tejto
doby. Už za čias Herodesa Veľkého mali
v kúpeľniach podlahové kúrenie s krásnymi obkladmi a dlažbou, ktoré sme
na vlastné oči videli.
Za pozornosť stojí mesto Jericho. Je
to najstaršie mesto na svete, má 10
000 rokov. V histórii židovského národa sa často spomína, že bolo kráľovským mestom aj v časoch života Pána
Ježiša. Nad mestom je skalný masív –
Hora pokušenia, kde diabol pokúšal
Ježiša. Ako mesto ma sklamalo, má
špinavé a fádne ulice. Len planý figovník v malom parčíku sa traduje do čias,
keď chcel „malý“ mýtnik Zachej vidieť
Ježiša a vyliezol na jeho konáre.
V rieke Jordán sme si pripomenuli
časy Jána Krstiteľa. Gréckokatolícky

Genezaretské jazero
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kňaz Jozef Wojtyla, ktorý nás sprevádzal, liatím vody na hlavu každému
pútnikovi obnovil vlastný krst.
Mliečna jaskyňa – Milk grotto. Jaskyňa mlieka, ktorá je z bieleho tufu s
krásnym obrazom Matky Božej s dieťaťom v náručí. Názov má podľa legendy, že jaskyňa obelela pri padnutí
kvapky mlieka pri kŕmení malého Ježiška na úteku do Egypta. Prášok z
bieleho tufu a vrúcne prosby bezdetných manželov o dar života vytúženému dieťaťu zapĺňajú nádeje a menia
sa na skutočnosť. Svedčia o tom steny
obložené fotografiami šťastných rodičov s nemluvňatami z celého sveta. Aj
zo Slovenska.
Rasa nie je prekážkou viery. Naopak,
viera spája ľudí naoko rôznych. Bolo
silné kráčať na Golgotu s Japoncami,
černochmi, severanmi, Ukrajincami,
ľuďmi z rôznych končín sveta. Všetci
sme tvorili jeden zástup k spoločnému
cieľu.
Na záver niečo úsmevné, ktorým
nám spríjemňoval cestu náš mladý
sprievodca Tomáš.
Do Vatikánu prídu dvaja reklamní
manažéri Coca – Coly a žiadajú si audienciu u pápeža. Po prijatí predložia
požiadavku, aby do modlitby Otče náš
bol vsunutý názov Coca – Coly. Pápež
rezolútne odmietol aj pri ponukách až
50 mil. dolárov. Ticho a smutne odchádzajú z audiencie až jeden prehovorí:
Čo tí pekári museli dať Vatikánu, že im
ten chlieb tam dali.
Mária Ďurišková

Jánske oslavy v Tajove
Už sa stalo tradíciou, že na Jána chodíme do Tajova. Aj tento rok sme prijali
pozvanie od našich najbližších susedov a v sobotu 25. júna sme sa zúčastnili bohatého kultúrneho programu
ako aj precízne pripravených súťaží. V
konkurencii ďalších obcí z nášho mikroregiónu sme napokon obsadili 3.
miesto za čo patrí vďaka a uznanie Romankovi Petráňovi, Jarkovi a Alžbetke
Turčányiovej. Tešíme sa o rok.

http://www.obectajov.sk/aktualne-janskahostina-25-06-2011/

Tajovčania pri varení guľášu

Exhibičné vystúpenie
Hip-hopu
Dňa 28.1.2011 sa uskutočnilo v Misijnom dome v Banskej Bystrici vystúpenie tanečníkov hip-hopu. Predstavili
sa aj tanečníčky z Riečky Barborka Dlhošová a Veronika Spišiaková. Hip-hop
bol v netradičnom tanečnom a nie
„skackavom“ prevedení. Pre mňa to
bol nový pohľad na tento tanec a nadchol ma svojím štýlom. Možno len vyzdvihnúť talenty, ktoré úspešne reprezentujú nielen svoj klub Element, no aj
našu Riečku. Dievčatám blahoželám a
prajem veľa úspechov. Verím, že chuť
do tanca nepoľaví a svoju tanečnú profesionalitu budú predstavovať naďalej.
Zároveň sa chcem poďakovať za príjemný zážitok pri sledovaní tancujúcich. Vidieť, že tanec majú radi a teší
ich nadšenie divákov, ktorí ocenili ich
námahu búrlivým potleskom. Myslím,
že vystúpenie v našej obci by bolo pekným oživením niektorého víkendového
popoludnia.
Adriana Kmotríková
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Štatistika
narodili sa zomreli počet obyv.

Rok 2007
3
9
641
Rok 2008
7
5
648
Rok 2009
4
7
664
Rok 2010
5
8
678
K 30.6.2011			
708
Aj keď počet obyvateľov v našej obci stúpa, ale povodní obyvatelia vymierajú.

My záhradkári
Tak, ako sme sľúbili, že sa budeme
podieľať na skrášľovaní okolia Riečky,
vďaka niektorým členom sa to plní.
Na výročnej schôdzi SZZ vo februári,
kde sme radi privítali nových členov,
sme sa dohodli o činnosti v najbližšom čase. Aj tento rok sme sezónu začali čistením studničiek v chotári obce
a po stretnutí na futbalovom ihrisku
sme si pri opekaní špekačiek a dobrôt, ktoré si každý priniesol, podebatovali. Aj napriek operácii nás prišiel
pozrieť predseda Bohuš Čermák, ktorý nám poďakoval za účasť. Členovia
si navzájom pomáhali pri jarných prácach, opilovaní stromov a štepení
mladých stromkov. Pozvali sme p.
Adamove na ukážky strihania a štepenia stromkov na záhrade p. starostu
Mariana Spišiaka. P. Adamove nám
poskytol štepy a p. Anka Libiaková na
požiadanie občanov prišla zaštepiť
ovocné stromy. Nie poslednou brigádou bola brigáda na novom ihrisku,
kde sa naši členovia zúčastnili na výsadbe tují, aby sa športovci dobre cítili v peknom prostredí a malé deti sa
pohrali v detskom kútiku.
Eva Spišiaková

Stolno tenisový turnaj
„O pohár starostu obce“
Tradične, ako každý rok, sa v Riečke
dňa 12.2.2011 uskutočnil už VIII. Ročník stolnotenisového turnaja- o pohár
starostu obce Riečka. Tento raz sme
športového ducha naplno vypustili jednu krásnu slnečnú februárovú sobotu
a poriadne sme sa zapotili. Výborná
nálada vládla celý deň a nakoniec sa
netradičným víťazom stal Ivan Slávik z
Tajova, na druhom mieste skončil Dušan Poláček a tretie miesto zaujal zástupca našej obce- Jarolím Fodor. O
organizáciu turnaja a občerstvenie sa
postarali členovia Stolnotenisového
oddielu v Riečke. Ďakujeme za skvelú
zábavu a tešíme sa na nasledujúci ročník.

Deň matiek
V nedeľu 8.mája sme pekným programom oslávili sviatok našich matiek.
Plná sála kultúrneho domu ocenila potleskom najskôr našich najmenších
škôlkárov, ktorí sa pod vedením pani
riaditeľky Sujovej a pani učiteľky Libiakovej predstavili pásmom básničiek a
piesní. Po nich nasledovalo vystúpenie
detského speváckeho zboru Vodopádik
zo základnej umeleckej školy Jána
Cikkera v Banskej Bystrici, ktorý dirigovala pani učiteľka Sauková. Keď bola
každá mamička obdarená perníkovým
srdiečkom a kvietkom, zahrali nám niekoľko pekných melódií chlapci zo sku-

piny Denebolis. Ďakujeme účinkujúcim
za pekné popoludnie, vďaka Bohu za
naše mamy.
Ľudmila Turčányiová

Deti z MŠ Riečka

Koncert Piotra Rubika – „The best of“
Možno aj vám je známe meno poľského dirigenta a skladateľa Piotra Rubika. Pod jeho vedením sa konal koncert v dňoch 26. a 27. februára 2011 v
Bratislave. Uskutočnil sa v Sibamac
aréne v NTC. Trval tri a pol hodiny a
divákov už boleli dlane od tlieskania.
Neoceniť búrlivým aplauzom výkony
60- členného orchestra, 50-členného
zboru, 6 sólistov a 1 dirigenta však nebolo mysliteľné. Fantastická hudba a
spev boli na tomto koncerte dopĺňané
Rubikovým sprievodným slovom ku
každej skladbe. Komentáre boli vtipné
a výstižné, no zábavnejší bol preklad z
poľštiny do slovenčiny. Prekladal Poliak do slovenčiny. Skôr sme porozumeli originálu Rubika, než prekladu.
Perličiek bolo omnoho viac, ale pre prí-

klad buketa (kytica) ostala buketou a
publikum energické (energické). Vládla
uvoľnená atmosféra plná entuziazmu.
Diváci si aj zaspievali, pričom Rubik
podotkol, že po pive by to bolo určite
hlasnejšie. Samotný koncert bol umeleckým dielom a po ňom sa konala autogramiáda. Diváci vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie búrlivým potleskom
a samozrejme, že celá aréna bola na
nohách. Napriek neskorému večeru
alebo skorému ránu všetci odchádzali
nabití energiou a s úžasným zážitkom
s koncertu. Pre inšpiráciu a alternatívu
strávenia pekného večera vás pozývam
na ďalší Rubikov koncert, ktorý je predbežne ohlásený na 19.11.2011 v Košiciach.
Adriana Kmotríková
6
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Karneval
Aj tento rok sme fašiangový čas oslávili detským karnevalom. V nedeľu popoludní sa v sprievode hudby predstavili
princezné, víly, piráti, dokonca aj krásna
Šeherezáda. Maskám neodolali ani samotní organizátori, ktorí spolu s deťmi

tancovali, súťažili a odmeňovali. O hudbu sa postaral Braňo Hríbik, tombolové
ceny zasponzoroval Peter Gašpar. Ďakujeme všetkým zúčastneným, tešíme sa
na nové nápadité masky zase o rok.
Kultúrna komisia

Pestré masky detí roztancovali všetkých

INFORMÁCIE O PROJEKTE

OPTICKÝ INTERNET PRE OBEC RIEČKA
Plánované ukončenie projektu: Leto 2012
Vážení občania obce Riečka,
spoločnosť ENGINE Slovakia s.r.o., ako lokálny operátor, ktorý
už poskytuje internetové služby vo Vašej obci viac ako 3 roky v
spolupráci s obecným úradom Riečka a starostom obce
pripravuje projekt vybudovania optickej siete pripojenej do
siete internet.
Projekt je aktuálne v procese prípravy územného konania na
prepojenie banskobystrickej mestskej časti Podlavice a
obecného úradu v Riečke. Po tejto etape dôjde k vybudovaniu
optickej infraštruktúry v samotnej obci s ukončením na
ethernetovom a bezdrôtovom účastníckom rozhraní.
Počas tejto výstavby budeme v čo najväčsej miere klásť dôraz
na ochranu životného prostredia a čo najviac obmedziť
porušenie lokálnej infraštruktúry vo Vašej obci (ciest,
chodníkov a pod.). Počas druhej etapy budeme budovať lokálne
prepojenia na distribučné uzly, z ktorých budeme pripájať
jednotlivých koncových užívateľov. Plánujeme výstavbu aj do
obecnej časti Nevoľné kde bude umiestnený minimálne jeden
bezdrôtový vysielač. Veríme, že naše úsilie oceníte a podporíte
tento projekt, ktorý obec určite potrebuje.
Vaše pripomienky, otázky, alebo námety môžete smerovať na
našu emailovú adresu obchod@engine.sk.
Informácie o postupe projektu nájdete aj na webovej stránke
www.engine.sk.
Plánované parametre služby:
20 Mbit na účastníckom rozhraní 802.3 (Ethernet RJ45)
6-8 Mbit na účastníckom rozhraní 802.11a (WiFi 5GHz)
1 Gbit - prepojenie siete ENGINE Riečka - ENGINE Podlavice
Plánovaná cena pri viazanosti 24 mes.: 12.95 €
Celková dĺžka optických trás: približne 6,5 km
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Zaslúžime si
čisté prostredie,
v ktorom žijeme

Keď príroda zhodí zo seba snehovú
perinu, srdce každého človeka zaplesá
radosťou z nového života. No prechádzajúc našou malebnou obcou, plesajúce srdce trošku zosmutnie. Snehová
perina odkryje nielen prebúdzajúce sa
steblá trávy, prvé kvety, ale aj „ozdoby“ modernej doby. Preto sme v našej
obci, ako každoročne na našej ulici
„Za Tonkov“, zrealizovali jarné upratovanie dvorov domovov, cesty, ale aj
verejného priestranstva. Netajím sa
tým, že príroda je moja láska a som
hrdá, že sa nám opäť podarilo zorganizovať podujatie, ktorým sme mohli
aspoň sčasti sňať z pliec matky prírody bremená, ktoré sme jej naložili myľudia. Týmto vyslovujem srdečné Ďakujem ľuďom, ktorí ku skrášľovaniu
našej ulice priložili svoje ruky, no zároveň si dovolím apelovať na všetkých
spoluobčanov, aby na chvíľu spomalili
svoje uponáhľané kroky a rozhliadli sa
okolo seba. Neleží práve pri Tvojej toINFORMÁC
pánke papier, tlejúci ohorok, či plastová fľaša, ktoré dusiaOPTICKÝ
malé semienko
INTERNE
kvetu, pripravené tešiť svojouPlánované
krásou ukonče
Tvoje oko ? Ohni svoj chrbát a zdvihni
Vážení občania obce Riečka,
„ľudskú okrasu“,
lebo to, čo Ty spravíš
spoločnosť ENGINE Slovakia s
pre prírodu, ona
Ti to niekoľkonásobuž poskytuje
internetové služb
ne vráti ! Tak spolupráci
budeme môcť
krás bosí
obecným
úrad
projekt
vybudova
čať po mäkkejpripravuje
tráve, počúvať
jej šusietesa
internet.
menie, či kochať
pestrofarebnou
Projekt je aktuálne v procese
lúkou. Budeme môcť žiť v krásnej a
prepojenie banskobystrickej
hlavne čistej obci
Riečka.úradu v Riečke. Po
obecného
Zuzana
Sedláčková
optickej
infraštruktúry
v sa

ethernetovom a bezdrôtovom
Počas tejto výstavby budeme
na ochranu životného pros
porušenie lokálnej infraštru
chodníkov a pod.). Počas druh
prepojenia na distribučné u
Dňa 19.februára
2011 sa uskutočnil
jednotlivých
koncových užíva
obecnej
časti Nevoľné
v poradí už 17.
ples športovcov
v KD kde bu
bezdrôtový
vysielač.
Riečka. Usporiadateľom bol ŠK Zornič-Veríme,
ktorýpríobec určite
ka Riečka. Plestento
otvorilprojekt,
slávnostným

17. reprezentačný ples
športovcov

hovorom p. Bruoth,
úvodný valčík a
Vaše pripomienky, otázky, ale
potom až do našu
skorého
rána hrala
hu- obchod@
emailovú
adresu
dobná skupinaInformácie
MIMI. Nechýbala
chut- projekt
o postupe
www.engine.sk.
ná večera z kuchyne
p. Spišiaka, o polnočný program sa postarala bohatá
parametre
tombola a jejPlánované
štedrí sponzori.
Tanec,služby:
20 Mbit na účastníckom rozhr
spev a dobrá 6-8
nálada
vydržali hosťom
Mbit na účastníckom rozh
celú noc a podľa
veľkého
záujmusiete
o ENGI
1 Gbit
- prepojenie
tohtoročný ples
usudzujem,
žepri
tomu
Plánovaná
cena
viazanosti
Celková dĺžka optických trás: p
tak bude aj o rok.
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Môj splnený sen
Každý človek má svoje túžby a sny.
Niektoré aj vysloví nahlas pred priateľmi, pred príbuznými, možno kolegami a
s niektorými sa nedelíme, nesieme ich
skryto v srdci. Ja som dlho snívala svoj
sen o tom, že ak mi Boh dopraje dožiť
sa päťdesiatky, tak by som chcela navštíviť Svätú Zem a o tej svojej túžbe
som aj rozprávala. Okrúhle životné jubileum sa blížilo, v priateľskej debate sme
sa s touto myšlienkou podelili s viacerými rodinami a
slovo dalo slovo.
Zistili sme, že tento sen zdieľame
viacerí a bolo by
pekné ho naplniť.
Ujali sa toho dvaja
Betka si splnila sen organizátori – Jožko a Marián, ktorí
zabezpečili všetky informácie, vyjednávali o podmienkach s cestovnou kanceláriou a sen 26 osôb sa medzi 5.-12.
aprílom premenil v prekrásnu realitu.
Patrí im za to naše veľké poďakovanie.
Či sa naplnili moje predstavy ? Každý
sme si niesli svet svojej fantázie, svet
predstáv o priestore a čase kde žil Ježiš,
o ktorých čítame v Sv. Písme. Realita je
samozrejme iná ako predstava. Väčšinou si ľudia myslia, že dvojrozmerná
skutočnosť je presne to isté čo nejaký
obrázok alebo nejaké plošné zobrazenie. Dnes často počúvame o 3D zobrazovaní objektov. Dĺžka, šírka, výška nie
sú jediné rozmery, ktoré charakterizujú
trojrozmerný priestor. Pre mňa tým tretím rozmerom, ktorý som v Izraeli najviac vnímala, a ktorý je dnes bohužiaľ
pre mnohých ľudí zanedbateľný, bol duchovný rozmer. Pohybovať sa v priestore, kde sa pred 2000 rokmi pohyboval
On, dotýkať sa miest, ktorých sa dotkol,
prežiť predveľkonočnú prípravu na
miestach, kde z lásky k nám trpel a bol
umučený, kde viselo jeho telo na kríži,
bolo uložené do hrobu, kde sa zjavil
zmŕtvychvstalý... Neviem si predstaviť
lepšie miesto na pochopenie Božej lásky k nám. Multirozmernosť je ďalšia
myšlienka, ktorá ma napadla pri spomienke na Izrael. Priestor, kde sa stretnú rôzne náboženstvá, ríty, národy, kultúry, kde sa stretá minulosť so súčasnosťou a očakávaním jeho príchodu v
budúcnosti. Jeden z mojich snov sa splnil, prajem aj vám všetkým, aby pri napĺňaní tých vašich ste zažili tak krásne
spoločenstvo ako ja˝.
Betka Spišiaková

Svet očami detí ...
Je presne taký, aký má byť. Plný farieb, prekvapení, nekonečnej fantázie,
hier a zábavy. A samozrejme svet splnených prianí. Želania sa stávali skutočnosťou aj u nás v škôlke. Počas vianočných sviatkov sa jedno studené popoludnie rozzvonili zvončeky a navštívil
nás Mikuláš. Vyzeral veľmi skutočne, a
aj keď prišiel obyčajnými dverami a nie
komínom, mali sme z neho obrovskú radosť. Počas tohto školského roka ale pre
nás Mikuláš nebol jediným prekvapením
a nadšením. Veľmi dobre sme sa cítili aj
u našich kamarátov škôlkárov. Tento
krát sme sa vybrali na návštevu do Králik. A nebola to hocijaká návšteva, išli
sme sa kultúrne zabaviť na divadelné
predstavenie. Ako inak, výborne sme sa
zasmiali, no okrem toho sme sa naučili
mnoho zaujímavých a dôležitých vecí. V
našej materskej škole dbáme na starostlivosť a lásku k prírode. Pre deti je takéto vnímanie sveta veľmi prirodzené, preto nás každý mesiac navštívia koníky z
farmy Gazdáčik. Deti Šárku, Vranku, Izabelu a Šemíka – ako sa volajú naši
štvornohí kamaráti zbožňujú. Veľká radosť z jazdenia na poníkoch nie je ale
jedinou výhodou. Ide o pedagogicko
psychologické jazdenie – hipoterapiu,

ktoré je zamerané hlavne na správnu
rovnováhu a držanie chrbtice. Takéto
vozenie aktivuje svalstvo a v mozgu detí
stimuluje centrum rovnováhy. Ujovia a
tety ktorí vykonávajú hipoterapiu výborne motivujú detičky k správnemu držaniu tela. Tešíme sa, že táto spolupráca
pretrváva a veríme, že tomu tak bude i
naďalej. Ako inak, ani tento rok sme nemohli vynechať návštevu hasičov v Banskej Bystrici. Ukázali nám kúsok zo svojho náročného, statočného a obdivuhodného povolania. Najväčším lákadlom pri
potulkách mestom bol predsa len kopček sladkej zmrzliny. Okrem práce odvážnych mužov z Hasičského záchranného zboru by sme ešte tento rok chceli
vidieť v akcii záchranárov a veľký vzor
všetkých detí – ujov policajtov. Pre
niektorých z nás sú tieto letné dni našimi poslednými v Riečanskej škôlke. Veľkí predškoláci – Ľubka Kollárová, Benko
Bíreš, Barborka Kyšková, Simonka Voskárová a Peťka Kovácsová sa s nami 28.
Júna rozlúčia a v septembri zasadnú do
veľkých školských lavíc. Odchody sú pre
mňa spojené s akýmsi zvláštnym smútkom, no verím tomu, že každý koniec so
sebou prináša nové krajšie začiatky...
Andrejka Libiaková

Výlet na Králikoch s pani riaditeľkou I. Sujovou

Do Tajova na divadlo !
To som si povedala 17.marca, keď som
náhodou našla na internete oznam, že
sa práve začínajú Tajovského divadelné
dni. Prvé a zároveň jediné predstavenie v
Tajove (ostatné boli v Medzibrode) som
si tento krát nenechala ujsť. A naozaj
som neoľutovala, ani ja ani ostatní prevažne domáci diváci, s ktorými sme zažili naozaj pekný večer. O divadelný záži-

tok sa postarali ochotníci z Medzibrodu,
ktorí sa predstavili komediálnym príbehom o manželskej kríze pod názvom „S
Tvojou dcérou nikdy“. S divadla som odchádzala s úžasným zážitkom a prianím,
aby moja ďalšia návšteva divadla v Tajove nebola náhodná, ale aby ma pozvali
napríklad plagáty, ktoré tento krát chýbali.
Ľudmila Turčányiová
8
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Prišli naši!
Zážitky z Kulpinu

Slováci vždy radi varia dobré jedlá v
kotlíku, na ražni či v pahrebe. Nie je to
iné ani u našich krajinských Slovákov
v Kulpine.
Na jeseň sme si boli vyskúšať atmosféru vinobrania. Strihať sladké strapce
hrozna sme zvládli aj my ženy, ale prešovanie sme prenechali na chlapov.
Bolo sa na čo pozerať. To by neboli
chlapi chlapmi, keby sa nedoberali,
kto má na viac, kto silnejšie utiahne
preš a vytlačí aj zvyšok šťavy z hrozna.
Aby im to išlo od ruky, nezabudli si ponalievať vínka z minuloročnej úrody
pre lepšiu náladu. Občas naliali aj nám
ženám, aby sa nepovedalo.
Ako to už býva zvykom u správnej
slovenskej gazdinky, NAČIM treba
niečo dobré uvariť. Guláš v kotlíku,
to je bežná vec, ale fazuľa sa u nás
varí iba v malom. Tá dolniacka je trochu iná. Pre tie šikovnice, ktoré by to
chceli doma vyskúšať, popíšem postup prípravy, lebo som pri tom pomáhala.
Najskôr sme uvarili bravčové kolená
do mäkka a neskôr sa pridala namočená fazuľa. Keď fazuľa zmäkla, pridali
sme nastrúhanú zeleninu-mrkvu, petržlen a cibuľu. Výborne to zahustilo
FAZULICU. Ochutili sme to zápražkou s
červenou paprikou a nesmeli chýbať
čerstvé feferónky. Nakoniec osoliť, vybrať mäsko na misu, rozkrájať ho na
kúsky a uvariť rezance, ktoré sa naporcovali na taniere spolu s mäsom a fazulicou.

Spracovanie hrozna lisom: B. Plachtinský
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Batôžková zábava v Kulpíne : M. Plachtinská, E. Antalicová, K. Pucovská

Najkrajší zážitok bol spoločný obed
za veľkým stolom plným veselých a
pracovitých ľudí, ktorí schuti pojedli
všetko, čo gazdiná ponúkla. Po fazulici
prišlo na rad OKOŠTÚVAŤ kulpinské
vianočky, rožky a kávičku. Atmosféra
celkom ako z mojich detských čias, keď
sme všetko robili spolu. Práce na poli,
mlátenie slamy a popritom sme varili
dobré jednoduché slovenské jedlá.
ČAČKALICOU povyberať mäsko spoza
medzierok a poďme prešovať do druhého dvora.
Na druhý deň sa šťava pretáčala do
sudov a keďže sladu bolo v hrozne pomenej, musela sa šťava prisladiť. Napriek tomu minuloročné vínko povyhrávalo strieborné a zlaté medaily.
Súťažilo sa aj vo februári . To sme si
nemohli nechať ujsť, tak sme do Kulpinu išli na batôžkovú zábavu. V poľovníckom dome všetko vyzdobili chlapi.
Ženy tam vôbec nechceli, ktovie prečo? Výzdoba sa im vydarila celkom
dobre, aj kvietky nezabudli na stôl po-

dávať. Kapela bola rýdzo južanská.
Piesne typu: „Znie mi pieseň o decembri“ mi chodili po rozume ešte pár dní
potom.
Tanečné kolá sú v Kulpine poriadne
dlhé. Mám pocit, že niektoré trvali skoro hodinu. Tanečníci, ak sa ich zmocnila únava, mohli sa hneď občerstviť
pri preplnených stoloch. Gazdinky podonášali domáce dobroty od obložených mís, rolády až po skvelé koláče.
Trochu sa pohovorilo o víťazných vínach a nechýbala ani samotná koštovka.
Okrem valčíka a polky sme si zatancovali tradičný srbský tanec v kruhu.
Aby sme Riečku v hanbe nenechali,
predviedli sme trochu slovenského
folklóru. Poniektorí RODÁCI zabudli ,
že majú boľavé kĺby a pridali sa s
ohromnou vervou do tanca. „ To je
hneď vidno, že tancujú naši SLOVÁČKOVIA!“ Ďakujeme touto cestou kulpínčanom za krásne povzbudzovanie
do tanca a ich úprimnú radosť, že sa
mohli znovu stretnúť a porozprávať
so Slovákmi z družobnej obce Riečka.
Rada počúvam ich starosvetskú slovenčinu pomiešanú novotvarmi, ktoré
ovplyvnila srbčina. Baví ma nasávať atmosféru dávno zašlých časov gazdovania vo veľkom, pozorovať chlapov s
tvrdými dlaňami, šikovné ženy, ktoré
starostlivo opatrujú kroje, obliečky
,uteráky z ľanu, staré almary a iné krásne veci. Cítiť v tom kus veľkého slovenského srdca. Napriek odlúčeniu od
vlasti a ťažkej práci, dokázali zachovať
naše tradície a nezabudli pritom ani na
našu slovenskú reč.
Zatvárame KÁPIU, ale nie na dlho.
Určite sa do Kulpinu vrátime, lebo sme
tam našli úžasných priateľov.
Eva Antalicová
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Denebolis žije
Riečanská kapela Denebolis, ktorá
vznikla u nás v dedine pred siedmimi
rokmi, koncertuje síce sporadicky, ale
je stále aktívna. V pláne má, ak sa celá
vec podarí dotiahnuť do konca, znovu
odohrať koncert v srbskom Kulpine,
kde si už zahrala na festivale v auguste
2008 pred viac ako tisíc spokojnými
návštevníkmi. Zavítať mieni aj do susedného Tajova na Jánsku oslavu, ktorá by mala prebehnúť v sobotu 25.
júna a samozrejme aj na Riečanskú
hostinu.
Fanúšikovia kapely pomaličky pribúdajú. „Spevákovi Martinovi Mackovičovi sa narodila dcéra a narodenie potomka očakáva aj basgitarista Ján
Uhrín,“ prezradil bubeník Branislav
Hríbik, ktorý je zároveň aj riečanským
organistom. Kapele sa vlani v máji podarilo vďaka internetovým hlasom vyhrať spolu s kapelou Téma neznáma
miestenku na populárnom majálese
Zlatého bažanta na banskobystrickom
zimnom štadióne. Predstavili sa tam
také známe slovenské kapely ako Gladiátor, Hex, Polemic či Košičania Puding pani Elvisovej. „Bola to pre nás
neoceniteľná skúsenosť,“ priznal spokojne Braňo Hríbik. Mnohí z vás ste už
možno zhliadli na webe aj posledný
klip Denebolisu Čo sa to deje?, ktorý
pred pár mesiacmi chalani natočili v
banskobystrickom štúdiu Diera. Stále
je k dispozícii. Či už na vari najpopulárnejšom serveri www.youtube.com alebo na oficiálnych stránkach kapely
www.bandzone.cz/denebolis.
Klip
vznikal niekoľko týždňov v spolupráci

so stavebnou firmou RiZO ale aj banskobystrický Europa Business a Shopping Centrom. „Vidieť nad najznámejším nákupným centrom u nás v meste
svietiť obrovský nápis Denebolis bolo
zážitkom aj pre mňa. Hoci už v kapele
nie som,“ vraví Ľuboš Zoldy, jeden zo
zakladajúcich členov skupiny. Zvyšnými tromi boli Branislav Hríbik (bicie),
Martin Mackovič (gitara, spev) a klávesista Filip Čunderlík. Kapela dnes, až
na Zoldyho, ktorého vystriedal Ján
Uhrín, pôsobí v rovnakom zložení. Zahrali si v nej už aj Matej Budaj či Jakub
Varinský. V repertoári našich nadšených hudobníkov prevláda komerčný
rock a pop. Presadiť sa v súčasnej záplave hudobných telies bez výraznej
finančnej podpory sponzorov je na Slovensku mimoriadne ťažké, no Denebolis hrať a skladať nové skladby baví a
to je na muzike to najpodstatnejšie.
Radi vám zahrajú aj osvedčené hity
trashmetalovej Metallicy, českého Kabátu či legendárnych Guns´n´Roses. A
keď treba ani od ľudoviek nemajú ďaleko, čo by na zábavách v okolitých dedinách mohlo byť veľkým plusom. Tak
neváhajte a keď uzriete ďalší plagát
avizujúci ich vystúpenie, skúste sa zastaviť. Kapela za to určite stojí.
(rh)

MDD

V nedeľu 5. júna 2011 sme sa spolu s
deťmi vybrali na cestu rozprávkovým lesom. Aj napriek premenlivému počasiu
sa na štart pred obecným úradom dostavilo celkom 62 detí a spolu s rodičmi a
starými rodičmi kráčali za Snehulienkou
a trpaslíkmi. Majka s Lenkou pomaľovali
deti pestrými farbami na tvár a 18 dobrovoľníkov z radov našich detí nás sprevádzali lesom a odmeňovali súťažiace
deti pri plnení jednotlivých úloh na 6
stanovištiach. V Kazimieri, kde bol cieľ
akcie, nás čakala opekačka, Katka so
svojimi koníkmi a verím, že aj dobrá nálada. Moje ďakujem patrí všetkým zainteresovaným aj účastníkom tejto tradičnej akcie venovanej predovšetkým našim
deťom.
Ľudmila Turčányiová

Zabíjačka u susedov
Poslednú fašiangovú a zároveň prvú
marcovú sobotu bola v susednej obci
Kordíky naplánovaná obecná zabíjačka.
A že sa naozaj konala a vydarila, bolo sa
presvedčiť mnoho domácich, ale aj hostí, medzi ktorými sme nechýbali ani myRiečania. Pekné slnečné počasie ako na
objednávku, dobrá muzika, prívetiví hostitelia z občianskeho združenia Kordícka
podkova a tiež vkusne naaranžovaná výstavka historických predmetov a fotografií, ktoré nám sprítomňovali život
Kordíčanov v minulosti. No hlavne zabíjačkové dobroty v podobe kapustnice,
klobásky, rebierok či mimoriadne dobre
upečenej jaterničky. Myslím, že takýmto
dobrotám nik neodolal a kordícke ženy
sa museli poriadne obracať, aby uspokojili všetkých hladných zabíjačkových
hostí. Na takúto voňavú a chutnú návštevu sa dáme od susedov určite pozvať
aj nabudúce.
Ľudmila Turčányiová

Upozornenie pre občanov
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Určite ste si všimli veľký neporiadok
okolo kontajnerov na separovaný odpad.
Riešením by mohlo byť ochota občanov
plastové fľaše stlačiť tak, aby čo najviac
zmenšili svoj objem, na plasty používať
aj naďalej vrecia, ktoré sa zbierajú podľa
harmonogramu a na sklo pripravuje obec
prenajať ešte dva kontajnery. Pre aukumulátory z áut je pripravený špeciálny
kontajner pri prístrešku za Kultúrnym
domom - využívajte ho. Dúfajme, že podniknutím týchto krokov sa zlepší pekný
vzhľad našej obce aj na týchto zberných
miestach. Pri vyhlásenom zbere elektroodpadu prosíme občanov, aby priniesli
len elektroodpad a nie iný odpad.

Milí spoluobčania, vážení hostia!
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal v novovybudovanom športovom
areáli.
Vítam medzi nami poslancov VÚC
Ľubicu Laššákovú a Petra Lačného.
Keď si ešte pred vyše rokom predstavíme plochu, na ktorej teraz stojíme, ani by
sme neverili, ako sa celý priestor zmenil.
Obec pripravovala tento zámer niekoľko rokov vykupovaním pozemkov a
prípravou plochy.
Prvoradým cieľom bolo vybudovať
oddychový priestor pre všetkých občanov, pre rodičov s malými deťmi, ako
aj mládež. Hlavne mládež, aby vypĺňala svoj voľný čas využitím ihriska a nie
rozbíjaním okien, striekaním neslušných nápisov po verejných budovách a
ceste, hádzaním petárd do poštových
schránok, fajčením a pitím po cintoríne a iných častiach obce.
Areál bol vybudovaný za pomoci
prostriedkov z Európskych fondov a za
finančnej spoluúčasti obce.
Program rozvoja vidieka podporil výstavbu RŠA sumou cca 200.000 €. Celkový náklad na stavbu bol 239.581,75 €.

Stav priestranstva pred výstavbou...

Úvodný príhovor predniesol starosta obce Marián Spišiak

Výstavba sa začala : 19. 4. 2010 a
areál bol stavebne dokončený: 15. 10.
2010.
Areál zahŕňa stavby samotného
viacúčelového ihriska, šatní, detského
ihriska, oporného múru a elektrickej
prípojky s osvetlením celého areálu.
Mimo prostriedkov z EF za pomoci
sponzorov bol vybudovaný vstupný
mostík. Za finančnej spoluúčasti VÚC
a obce boli v tomto roku zrealizované
sadové úpravy.
Chcem poďakovať generálnemu dodávateľovi stavby firme BIELOSTAV za
dobre odvedenú prácu, sponzorom a
občanom, ktorí sa zúčastnili na sadových úpravách, hlavne poslancom a
členom Zväzu záhradkárov.

Nové ihrisko vysvätil náš kňaz Matej Kyška

Verím, že tento areál významne
prispeje k k tomu, aby obyvatelia našej
obce mali možnosť tráviť voľné chvíle v
peknom prostredí, mohli si zašportovať a tak príjemne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.
Prajem sebe aj Vám, aby tento areál
slúžil čo najdlhšie a aby sa stal miestom, kde sa budeme radi stretávať
V Riečke 18.6.2011
Marián Spišiak

Rekreačno-športový areál
Slávnostné otvorenie: 11.6.2011
Začiatok výstavby:
19.4.2010
Koniec výstavby:
15.10.2010

...a nové ihrisko

Generálny dodávateľ: BIELOSTAV
		
– Miroslav Greško, Tajov
Celkové náklady na stavbu :
		
239.581,75 €.
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