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Aj keď už leto je v plnom prúde
a všetci si užívame krásne slnečné dni,
deti čarokrásne prázdniny, v našej
Riečke sa pomaly a isto schyľuje k najočakávanejšej udalosti roka a leta. Je
to udalosť, ktorá pritiahne do Riečky
nielen zatúlaných za prácou, dovolenkou, ale aj tých, ktorí už na Riečku
spomínajú ako na rodnú obec, či
„tam, kde som sa narodil“. Na túto
slávnosť sa mnohí tešia, pripravujú
a chystajú, sú to prípravy, ktoré sú
milé...
Všetko sa začína myšlienkou na
Boha, na toho, ktorý naše kroky vedie
a usmerňuje, ten, ktorý aj tento rok
doviedol nás všetkých až ku dňu, ktorým je odpustová slávnosť „hostina“
v našej Riečke. Tak teda nech naše
kroky, ktoré kráčame kdekoľvek, či na
dovolenke, v práci alebo „na konci sveta“ smerujú pod božou ochranou
k našim „hodom“, k našej Riečke.
Rado

Vážení spoluobčania
Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na
slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa
a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré
sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim
generáciám. hovoriť o jej histórii, faktoch, medzníkoch, detailoch, prírode,
obyvateľoch. Chceli by sme, aby naše deti
a mládež nezabúdali na históriu obce,
a preto aj pripravenými podujatiami
chceme zvýrazniť výnimočnosť osláv
560. výročia.
Chotár obce sa geograficky nachádza

v údolí potoka Riečanka, obkolesený vrchmi Veľkej Fatry, Starohorských a Kemnických vrchov. Lesy zaberajú takmer polovicu chotára. Naša generácia zdedila tento
krásny kus zeme nielen preto aby tu žila,
ale aj preto, aby ho chránila a zveľaďovala.
Obec sa však nemôže rozvíjať len tak,
sama od seba. Jej rozvoj je vecou občanov,
spoločného záujmu, vzájomnej pomoci
a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my. Sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich
ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku
k spoločnému dielu. Učí nás to história
a sme povinní učiť to aj naše deti. Prispej-

Myšlienka na tento mesiac:
Ak máš veľ ké problémy ,tak vedz, že máš
tiež takú silu, aby si ich vyriešil.

me všetci spoločne každý svojim dielom
k tomu, aby i naši nástupcovia mohli byť
hrdí na to, čo im tu zanecháme.
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som
obci Riečka k jej jubileu zaželal do ďalšej
budúcnosti všetko najlepšie. Želám jej,
nech ju obchádzajú vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia. Želám
jej, nech sa stále rozvíja a napreduje. Želám jej pozitívnou energiou nabitých
a usmiatych občanov. Želám jej, nech je
tým najlepším miestom pre život, ktoré
s radosťou považujeme za svoj domov.
Ing. Marián Spišiak
starosta obce Riečka

Riečanská hostina

OU v Riečke pozýva všetkých občanov na oslavy 560. výročia
prvej písomnej zmienky o obci a 4. stretnutie rodákov

Správy
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Živý Betlehem

25. decembra na sviatok Božieho narodenia sme boli pozvaní na predstavenie detí,
ktoré pod vedením M. Kyškovej a E. Libiakovej pripravili pekný program. Sprievodné slovo mal náš kňaz R. Bujdoš, hudobný
doprovod zabezpečil B. Hríbik. Súčasťou
akcie bola zbierka pre chudobné deti z tretieho sveta pod názvom Dobrá novina.
Spolu s výťažkom z predaja vianočného
punču sa vyzbieralo 400 euro. Ďakujeme
za vytvorenie peknej atmosféry aj ochotu
pomôcť dobrej myšlienke.
Ľ. Turčányiová

Koncoročný výstup na Vrchy

sme absolvovali v nedeľu 28. decembra.
Náš výlet do kopca sme začali pred obecným úradom o pol jedenástej. Postupne
pozdĺž trasy sa k nám pridávali ďalší a do
cieľa sme prišli v konečnom počte 22 hladných, smädných, spotených, no hlavne
spokojných turistov. Pri ohníku sme sa zohriali,, pojedli, popili, na skale aj pospievali a spolu so studeným vetrom sme zišli
dolu do doliny- domov, do tepla. Ďakujem
všetkým za príjemnú spoločnosť.
Ľ. Turčányiová

Koncoročný výstup na Vrchy (Foto P. Kokavec)

Denebolis (Foto P. Voskár)

Najatraktívnejšia disciplína na MDD (Foto V. Žabková)

Karneval 2015 (Foto Z. Rosinská)

Novoročný koncert

V nedeľu 4. januára sme boli pozvaní na
koncert skupiny Denebolis, ktorý sa konal
v našom kostole. Zneli piesne vianočné,
tradičné koledy v netradičnom podaní, aj
vlastná autorská tvorba. Náš opakovaný
potlesk bol prejavom uznania a vďačnosti
za ochotu a odhodlanie týchto mladých
ľudí priniesť nám do všedných dní niečo
nevšedné. Ďakujeme skupine Denebolis
za krásny hudobný program aj nášmu
kňazovi za jeho podporu.
Ľ. Turčányiová

Detský karneval

Turistika Malý Šturec-Kordíky (Foto P. Kokavec)

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti.“ Tak
sme si povedali a stretli sme sa v nedeľu 8.
februára v kultúrnom dome. Pripravili
sme pre deti karnevalové popoludnie a že
sa zabávali aj dospeláci, toho boli dôkazom organizátori- tentokrát v kostýmoch
doktorov a sestričiek. Po úvodných rozpakoch detí z bielych plášťov, sa zábava naplno rozbehla. Hneď po predstavení všetkých 30 masiek deti súťažili vždy v dvoch
kategóriách – škôlkári a školáci. Súťaženie striedali tanečné kolá a po spoločnom
fotení uzavrela naše podujatie detská
tombola. Ďakujeme sponzorom: obecnému úradu a rodine Gašparovej, za ozvučenie Braňovi Hríbikovi a organizátorkám,
ktoré liečili nielen sladkosťami, ale aj dobrou náladou.
Ľ. Turčányiová
2

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 30

Správy

Turistika

V poslednú aprílovú sobotu (25.4.2015)
bola z podnetu Obecného zastupiteľstva
realizovaná otváracia túra sezóny zo sedla
Malého Šturca cez Svrčiník do Kordík,
a pre tých zdatnejších až domov – do Riečky. V sobotné ráno sa zišlo skoro za autobus odhodlaných turistických nadšencov
rôzneho veku – od školopovinných detí,
cez ľudí stredného veku až po dôchodcov.
Autobus nás vysadil na Malom Šturci a odtiaľ sa už začala pešia turistika – stúpanie
do krásneho, ale príkreho kopca... A veru
tí, ktorí trasu presne nepoznali, sa zbytočne tešili, že to bude len jeden kopec, jedno
stúpanie... Mnohých nás prekvapila výška
snehovej pokrývky, aj keď bol sneh vopred
avizovaný, a veru „hriazali“ sme niektorí
až po pás. Skupina sa „roztrhala“ na malé
podskupinky ľudí, ktorí si vzájomne robili
spoločnosť. Prví išli zdrvujúco rýchlym
tempom, ďalší ich stíhali a tí poslední, ktorí možno až toľko nevládali, sa kochali krásou prírody v samote a nádhernom všadeprítomnom tichu. Každý z nás si odniesol z tejto turistiky niečo iné – niekto otlaky, niekto premočené oblečenie a topánky,
a myslím všetci krásne zážitky, novú pozitívnu energiu a radosť zo vzájomne prežitého spoločenstva.
Jana Kovácsová

Koncoročný výstup na Vrchy (Foto P. Antalica)

Deti v maskách (Foto Z. Rosinská)

MDD Riečka

Dňa 7.6.2015 sme v našej obci organizovali športovo-rekreačné podujatie pri príležitosti konania MDD. Počasie bolo výborné, a tak nám už nič nemohlo pokaziť
dobrú náladu. O hladné žalúdky sa postarali organizátori výrobou chutných hotdogov, vynikajúcim popcornom a čapovaným chladeným pivom. Pre detičky, bolo
okrem maľovania na tvár a trampolíny,
prichystaných 6 športových stanovíšť, kde
mohli prekonávať svoje rekordy – kop na
bránu, streľba lukom, lezenie tunelom,
prekážková dráha s lyžicou a loptičkou,
hod na kôš a do bazéna, kotúľanie pneumatík. Každý, kto úspešne absolvoval
všetky stanovištia, došiel do cieľa, kde ho
čakala sladká odmena. Na záver sa ešte
všetky deti aj dospelí zapojili do súťaže
v preťahovaní lanom. V oboch prípadoch
vyhralo nežnejšie pohlavie (treba priznať,
že silnejšie im v tom príliš nebránilo). Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tejto akcie.
Mgr. E. Kušniarová

Súťažili sme v Tajove

V sobotu 20. júna sme sa zúčastnili Jánskych osláv v susednom Tajove, ktorých
súčasťou boli športové súťaže medzi obcami nášho mikroregiónu. Riečku reprezen3

Chlapci proti dievčatám (Foto V.Žabková)

Jožko a Veronika Kušniarovci, Nika Kolofíková, Radko
Fodor (Foto Ľ.Turčányiová)

Denný tábor detí

tovala štvorica odvážlivcov Jozef a Veronika Kušniarovci, Nikola Kolofíková, Radoslav Fodor. Pretekalo sa v piatich
disciplínach : strieľanie hokejkou na bránu, skákanie vo vreci, jazda s fúrikom, hod
guľou a nakoniec čisto chlapská záležitosť
pílenie dreva bruchačkou. Naše družstvo
obsadilo pekné štvrté miesto a okrem dobrého gulášu, na ktorom sme si všetci pochutili, si naši športovci zaslúžia aj naše
poďakovanie za ich ochotu, odvahu a vzornú reprezentáciu našej obce.
Ľ. Turčányiová

Letný tábor – júl 2015

Tohtoročný letný tábor pre deti bol dennou
formou a konal sa v dňoch 1.-3.júla 2015.
Prvý deň deti mali svätú omšu v prírode –
pri Prameni Pátra Mateja. Vo štvrtok si vystúpali na Pustý hrad pri Zvolene a v piatok
sa vyšantili v Bojniciach pri zvieratkách.
Spolu s deťmi sa výletov zúčastnili aj mamy,
alebo staré mamy, ktoré si pripomenuli výlety do prírody, alebo aj do ZOO. Ďakujeme
pánu farárovi Radkovi, Jankovi Pištovi
a Betke Spišiakovej za ich čas, ochotu a zorganizovanie tohto letného tábora.

Obecný úrad
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Aktivity obce v roku 2015

Pod lampou býva najväčšia
tma alebo Najtmavšie
miesto je pod svietnikom

Verejné osvetlenie
Bola ukončená verejná súťaž, v súčasnosti
prebieha kontrola verejného obstarávania
na Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúre. Ak bude verejné obstarávanie
odobrené, projekt musí byť ukončený do
konca októbra 2015.
Rekonštrukcia šatní na futbalovom
ihrisku
Obci bola pridelená účelová dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 8.000 € na
rekonštrukciu futbalových šatní. Poslanci
OZ rozhodli o navýšení sumy na rekonštrukciu šatní s tým, aby bola urobená celková obnova budovy.
Boli vykonané práce:
– terénne úpravy okolo celej budovy
– výmena okien a dverí
– rekonštrukcia sociálnych zariadení
– rekonštrukcia elektrických rozvodov
– obnova vnútorných omietok a vymaľovanie celej budovy
– výmena dlažby a obkladov v sociálnych
miestnostiach, sprchách a spoločenskej
miestnosti
– vytvorenie miestnosti pre kuchynku
Práce boli vykonávané dodávateľsky a tiež
veľmi veľa práce na rekonštrukcii odviedli
pracovníci obce v rámci verejno-prospešných prác.
Oprava miestnych komunikácií
Ulica Na ihrisko – v rámci obnovy miestnych komunikácií bol opravený najhorší
úsek komunikácie Na ihrisko v dĺžke cca
200m. Investičný náklad bol vo výške
18.392,23 €. Pomocné a prípravné práce
vykonali pracovníci obce v rámci verejno-prospešných prác. Odborné práce vykonala firma Renovia so sídlom v Lieskovci.
Ulica Priehrada – na zabezpečenie stability cesty v uvedenej ulici boli postavené
dva spevňovacie múriky. V úseku pred domom súp. č. 152 je potrebné zabezpečiť
stabilitu cesty tak, že bude nutné prekryť
miestny potok v dĺžke cca 20 m. Tiež boli
vykonané práce na oprave výtlkov.
Pasport dopravného značenia obce
Starý pasport dopravného značenia bol
schválený v roku 2003. Nakoľko vznikli požiadavky od občanov na doplnenie, resp.
vykonanie zmien, bol vypracovaný nový
Pasport dopravného značenia podľa novej
platnej legislatívy. Osadenie značiek a dopravných zariadení je plánované na rok
2016.
Prevencia kriminality
Obec reagovala na výzvu z Programu roz-

voja vidieka – opatrenie 3.4.2 Obnova
a rozvoj obcí a podáva žiadosť na vybudovanie technickej infraštruktúry súvisiacej
so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestranstvách (montáž kamerových systémov).
Projekt rieši monitorovanie verejných
priestranstiev v celej obci. V uvedenom
projekte je maximálna výšky podpory
100% z celkových oprávnených nákladov.
Veríme, že projekt bude úspešný a realizovaný ešte v tomto roku.
Fauna a flóra obce Riečka
Obec pri príležitosti 560. výročia obce vydala náučnú brožúru „Fauna a flóra obce
Riečka“. Autorkou brožúry je Mgr. Viera
Voskárová. Brožúra bude predstavená pri
oslavách obce a bude možnosť jej zakúpenia. Po oslavách bude dostupná tiež na
obecnom úrade.
Riečanská hostina
Obec pripravuje pri príležitosti 560. výročia prvej písomnej zmienky a 4. stretnutia
rodákov oslavy, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame (viac na str. 8).
Poďakovanie za pridelenie dotácie
Obec Riečka ďakuje BBSK, ktorý každoročne podporí našu obec, ako aj Mikroregión Kremnické Vrchy Východ, do ktorého patrí aj naša obec, poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2015 to bolo
Pečenie kysnutých koláčov v sume 800 €
a Stretnutie seniorov Mikroregiónu Kremnické Vrchy Východ v sume 500 €

To, čo je väčšinou priamo na očiach, býva
prehliadané. Sviečka totiž osvetľuje
priestor nad sebou a okolo seba, no to, čo je
pod ňou, ostáva skryté. Verím v zázraky a
usilovne na nich pracujem. Ktoré sú to?
Napríklad slušnosť, ľudskosť a úcta medzi
ľuďmi, princíp Ži a nechaj žiť ako základ
spolužitia či staré dobré Nerob druhým to,
čo nechceš, aby robili tebe. Aj preto sa znova a znova púšťam do čistenia potoka.
Mohla by som rozprávať príbehy o veciach,
ktoré som z neho vyniesla. Našla som koberce, ktoré priplávali ktovie z ktorej obývačky, plechovky, plastové fľaše, konzervy.
Niekedy okolo mňa prejdú celé bochníky
chleba, jablká sa veselo vrtia vo víre a hľadajú únik, aby mohli cestovať ďalej. Na dne
riečanského potoka leží plechová skriňa aj
so svojím záhadným príbehom. Už niekoľko rokov, pretože nie je v mojich silách vytiahnuť ju. Na hrubých kábloch z čias elektrifikácie dediny sa zachytáva všetka riečanská špina. Raz za čas ju motykou symbolicky posuniem, nech pláva ďalej asi až
do mora. Neprejde ani týždeň a naplavený
odpad je tu zas. Pokosíme burinu? Šup s
ňou do potoka. Nezmestia sa opadky do
smetiaka? Nevadí, hodíme ich do potoka.
Že na dolnom konci sa to zachytí, to je jedno, veď ja bývam na hornom konci. Nakoniec ten odpad niekto vyrieši. Sme nezodpovední a ľahostajní. Niekde sa stala chyba. A tak znova obúvam gumáky a schádzam k potoku aj s čakanom, vybrať aspoň
niečo z toho, čo priniesla voda.
Mária Botková Koláriková

Dňa 23.6.2015 v deň odvozu plastového odpadu v Riečke sa na súkromnom pozemku (slúžiace verejnému účelu) udiala takáto škoda. Vinník z miesta činu bez ospravedlnenia ušiel. N e o d s u d z u j e m , ale apelujem na jeho svedomie. Každý človek
robí chyby a všetky materiálne škody sa dajú napraviť. 
P. Kokavec
4
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Životné prostredie

Medvede – téma týchto dní

Výskyt medveďov v okrajových častiach obce Riečka a v priľahlom okolí, prevencia
Na základe viacerých pracovných stretnutí
na OÚ Riečka starostu obce Ing. M.Spišiaka so zástupcami Štátnej ochrany prírody CHKO Poľana, poľovného hospodára
PZ Podlavice, obhliadky v obci a v priľahlom okolí intravilánu Riečky v súvislosti
s vyskytovaním medveďov v okolí obce
a v okrajových častiach intravilánu vás informujeme o stanovisku CHKO Poľana:
Vychádzajúc z reálneho výskytu medveďov v posledných rokoch v okrajových častiach intravilánu obce Riečka, ale aj ostatných obcí vo východnom predhorí Kremnických vrchov (Tajov, Kordíky, Králiky) je
žiadúce upozorniť na nasledovné skutočnosti.
Kremnické vrchy sú významným geomorfologickým celkom z hľadiska trvalého výskytu medveďa hnedého. Základným
stimulom k pohybovým aktivitám medveďov v čase rozmnožovania (máj, jún) sú
predovšetkým presuny za potravou, u odstavených jedincov od medvedice (3-ročné a viacročné mladé medvede) je to aj
hľadanie trvalého teritória a zimného brlohu. Vychádzajúc z našich skúseností, sú
medvede v jarnom období po zimovaní
vyhladované a pri vyhľadávaní potravy dochádza častejšie k zachádzaniu medveďov
do blízkosti ľudských osídlení. V čase
medvedej ruje v jarnom období môžu sa
častejšie vyskytnúť problematickejšie pohyby mladých medveďov (okraje intravilánov, záhrady a pod.) aj z dôvodu agresivity
starších medveďov zapájajúcich sa do reprodukcie (vytláčanie mladých jedincov
do okrajov súvislejších lesných komplexov). Rozptýlené osídlenia (okrajové – vysunuté domy, záhrady, chatové oblasti) sú
častejšie prechádzané medveďom, pričom
ich môžu priťahovať napríklad včelstvá,
kadávery zvierat alebo iné potravné atraktanty antropogénneho pôvodu. Obdobne
môže byť zvýšená frekvencia pohybov
medveďov v tejto oblasti aj v jesennom období, kedy medvede vo zvýšenej miere vyhľadávajú zdroje potravy za účelom prípravy na zimovanie – popri včelstvách
a salašoch je potravná ponuka aj v dozrievajúcom ovocí (záhrady, predovšetkým
v okrajoch intravilánu a osamotených domoch so záhradami a pod.). Všeobecne
ide v týchto prípadoch väčšinou o mladé
jedince, ktoré ešte nie sú plne samostatné,
respektíve nemajú ešte stabilné teritórium, sú prípady aj problémových výskytov medvedíc s mláďatami.
Oblasť katastrov obci Riečka, Tajov,
Kordíky a Králiky je geomorfologicky veľ5

mi členitá, sú tu početné zástavby v okrajoch intravilánov „do stratena“, osamelé
objekty so záhradou, chatové zástavby.
Problematickejší výskyt medveďov je tu
častejší, evidujeme aj škody na včelstvách
(napr. Tajov). V 2010 bol povolený
ochranný odstrel (medveď nebol strelený!), v r. 2011 regulačný odstrel (medveď
nebol strelený!). Podľa informácií od občanov obce Riečka a členov poľovného
združenia (PZ) Podlavice sa v súčasnosti
pohybuje v okolí Riečky viac medveďov,
hlásená je aj medvedica s mladými, preto
nie je efektívne a ani reálne riešiť vec
ochranným odstrelom (cielený odstrel
konkrétneho jedinca v operatívnom –
krátkom čase). Reálnejší postup je riešiť
problémy s medveďmi systematickým regulačným odstrelom po niekoľko rokov
z dôvodu ohrozovania zdravia a potenciálnych škôd.
V závere uvádzame niekoľko praktických odporúčaní, ako preventívne znížiť
rizikové strety s medveďom:
1. je potrebné nakladať s biologickým odpadom (zvyšky potravy, odpady zo zakáľačiek, odpady zo záhrad ako nap.
ovocie a pod.) tak, aby medvede k nim
nemali prístup (uzamykanie odpadových kontajnerov, odpadová kultúra
v chatových oblastiach a v okolí záhrad),
nevyhadzovať odpad z vnútorností a iné
časti hospodárskych zvierat, kadávery
domácich zvierat a pod. voľne do „terénu“, táto pripomienka je v celej oblasti
spomenutých štyroch obcí veľmi aktuálna vzhľadom na vyššie uvedené
2. zo strany PZ Podlavice vnadenie a prikrmovanie zveri jadrovým krmivom reali-

zovať v dostatočnej vzdialenosti od intravilánu obce a ostatných rozptýlených
zástavieb a záhrad
3. pri pohybe mimo obec (v lese, okrajových častiach lesa a v prechodných zónach) nie je obozretné pohybovať sa ticho, dajme medveďom včas vedieť
o svojej prítomnosti (vrava, rolničky
a iné zvukové prejavy) – je to dôležité
predovšetkým v neprehľadnom teréne,
napr. na chodníku v členitom teréne
s početnými zákrutami, medvede a aj
iná poľovná zver využíva aj chodníky,
lesné cesty – najmä za šera, neprechádzajme nikdy mladinami (husté súvislé
zárasty vegetácie, stromov), s touto pripomienkou súvisí aj odporúčanie chodiť
čo najmenej jednotlivo
4. dôležité sú časovo aktuálne (včasné) informácie o kolíznom výskyte medveďov
v okrajoch intravilánu obce, v záhradách a pod., preto je potrebné všetky
problémové strety s medveďom nahlasovať na príslušný obecný úrad, ktorý
následne bude informácie podávať na
ŠOP SR, Správu CHKO vo Zvolene
NEZABUDNÚŤ:
V prípade akejkoľvek škody na majetku,
zdraví a ohrozenia života občanov vás žiadame o bezodkladné hlásenie týchto udalostí zástupcovi CHKO Poľana p. RNDr.
Jozefovi Valachovi, tel. č. 0911390198.
Spôsobené škody je potrebné nahlásiť
na Okresnom úrade, odbor ŽP, ochrana
prírody a krajiny, Ing. Kostúr tel. č.
0902433801.

Spomienky
Do harmaneckých papierní som nastúpil
pracovať ako dvadsaťdva ročný, v lete v
roku 1962. Tomu pracovisku sa hovorilo
„lajt“ kuchyňa, alebo už novšie „smoliareň“. Pracovali tam všetko ľudia, ktorí už
buď boli na dôchodku, alebo už sa tam
chystali. Bola to malá partia: Jožko Babjak
z Harmanca, ktorý prežil tragédiu lavíny
v Rybôm v roku 1924, ako jediný z celej rodiny. Ďurko Roháč, tiež domáci, ten mal
manželku z Riečky a Ferko Gašparec,
s prezývkou „červený“ bývalý baník zo
Španej Doliny. Títo varili živičné mlieko
z roztopenej kolofónie a pracovali na jednu zmenu. Ale aj v sobotu a nedeľu.
Druhú partiu tvorili ľudia, čo pracovali
na štyri zmeny: Jožko Murgaš z Tajova, rodený rozprávač, synovec farára a vynálezcu rovnakého mena v Amerike, Janko Dlhoš zo Španej Doliny, ktorého jedinou
starosťou bolo, čo robí doma jeho žena
Linka a či ju niekto neobťažuje. A bol tu
ešte Tónko Spišiak z Riečky, ktorý toho
veľa nenahovoril. Štvrtý do partie chýbal,
lebo mladí sa do slabo platenej, ťažkej
a špinavej práce nehrnuli. Tak tým štvrtým
som sa stal ja. Bol to paradox tej doby, že
každý bol zamestnaný, ale robiť nemal kto!
A dôchodcovia boli radi, že si môžu privyrobiť zopár „šekelov“ k úbohej penzii, ktorú dostávali ako vojnoví víťazi!
Ľudia odchádzali, zodratí prácou i vekom a tak sa k nám dostal do partie Tónko
Spevák z Riečky. Ani neviem ako a prečo,
ale hneď sme sa skamarátili, aj napriek vekovému rozdielu. Ostatní, tí mladší mu
hovorili „ujčok Tóno“ a ja familiárne „Tónko“. Mal so ho naozaj veľmi rád, lebo mi
vedel porozprávať veľa zaujímavých historiek. Už aj jeho otec vozil drevo a uhlie do
papierne, keď bývali v neďalekej Ulmanke .
Tu bolo dosť rodín s rovnakými priezviskami a tak skoro každý mal aj nejaké prímenie. Mal ho aj Tónko. K nim sa hovorilo:
„pred kohútom na vŕbu!“
Tónko bol úžasný človek. Mal svetlomodré oči, vždy mierny úsmev a trochu
odstávajúce uši, ktoré mu však veľmi pristali. A mal ešte niečo. Vždy zopár drobných babských klebiet. Okrem toho už mal
len časté bolesti hlavy, ktoré liečil „alpou“
a fľaštičky potom hádzal na susednú strechu. Keď sme ich s ním pozbierali, bolo ich
vyše štyridsať! Dal na moju radu a alpu
prestal používať a div sa svete, prestali aj
bolesti hlavy. Naučil sa stravovať v závodnej jedálni, aj keď zubov na rozdávanie nemal! Tónko mi často nosil slivky, jablká aj
hrušky zo svojej záhrady.
Veľmi veľa mi rozprával, ako chodili
z Riečky do Harmanca do roboty. A peši
cez kopec, Kriste Pane. Snehu po pás, záveje, strašná zima, vietor, dážď, medvede...

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 30

TÓNKO

Michal Kiššimon a Tonko

Niektorí chodili na týždňovky, ale tí čo
mali nejaké to gazdovstvo, veru aj denne.
A stalo sa aj to, že niekto aj nedošiel. Veď
sme už o tom aj pred časom písali.
Manželku pochoval dosť skoro. Dve
dcéry na ktoré bol veľmi pyšný sa šťastne
vydali do Čiech, do oblasti Rakovníka.
O mnoho rokov neskoršie ako mi hovoril,
sa ešte šťastnejšie rozviedli. No, tak už to
v živote chodí! Syn Silvester bol telesne
postihnutý, ale zato poctivo robil v papierni pri kolovom mlyne a kde bolo treba.
Otec ho oslovoval len v skratke – „Silo“. Aj
ja som si sním celkom dobre rozumel. Bol
to veľmi dobrý človek a statočne znášal
svoj osud. Naposledy som sním hovoril,
keď už bol v ústave.
Tónko sa nevedel nahnevať, ani keď sme
mu niečo vyviedli. Najčastejšie sme mu
dali tehlu do tašky, ktorú poctivo doniesol
domov a ešte poctivejšie aj doniesol naspäť
do fabriky. Hovoril som mu, že na čo to berie, že mu kúpim tehly za auto! Vysvetľoval, že to on nie... strašne sme sa nasmiali.
Raz som mu dal na výber: Tónko, predstavte si, že ste starosta obce a dostanete
z hora príkaz – alebo vyrúbať všetky ovocné stromy v celej Riečke, alebo dať vystrieľať všetkých psov, čo urobíte? Odpoveď
bola: Juj ja by som hneď dal všetkých psov
vystrieľať, lebo ja psov nenávidím! A ja na
to: A potom by všetky suky behali za Vami,
čo potom? Schuti sa zasmial, že takí starí
a zase sa nechal dobehnúť!
A akože inak, Tónko ma vedel aj prekvapiť. Raz ma prekvapil takto: Dal Ťa pozdraviť Janko Tóth. Janko Tóth? Zostal

som naozaj prekvapený. Je to môj sused,
vravel Tónko. Janko Tóth bol fantastický
mladý muž z mierne zvlnenými vlasmi,
štíhly elegán, fešák, pracovitý a vždy veľmi
ochotný pomôcť. Aj mne zopárkrát pomohol s elektrikou, keď som býval v Obeckove, kde som bol na Štátnom majetku posledným farmárom v tejto republike. Túto
funkciu potom súdruhovia zrušili, lebo
znelo príliš americky. A počul som, že Janko Tóth chodí do Riečky. Ale jedny Riečky
sú aj pri Modrom Kameni... Potom som si
spomenul, že po rokoch sme sa raz úplnou
náhodou stretli v Hornej Striebornej, myslím, že bol s dvomi chlapcami a pozerali sa
na seba ako hluchonemí. Na Janka mám
len tie najlepšie spomienky.
Inokedy ma Tónko veľmi prekvapil, keď
mi daroval krásne vreckové hodinky značky Horton, alebo porcelán s portrétom cisára pána Františka Jozefa I. alebo kráľovnej Alžbety – Sisi. Tónko bol taký, bol by sa
rozdal aj celý, keby sa dalo. Bol ako Kristus
– lámal a dával!
Raz sa to však nevyplatilo. Vo fabrike
som Tónkovi niečo vybavil, už neviem čo,
najskôr odvoz niečoho, možno dreva a dával mi za to sto korún. Aj dva krát som mu
ich vrátil! Z celej partie som len ja jediný
nikdy nezamkýnal skriňu. V nestráženej
chvíli mi stovku dal teda do skrine. Zbadal
to však kolega, ináč veľmi dobrý pracovník, ktorý náhle dostal slinu a peniaze vzal.
V krčme sa potom poriadne opil, aj keď to
nebol jeho „koníček“. Vzápätí nasledovala
Veľká noc, oblievačka a tak. Manželka mu
vyčítala, že pije viac než je únosné. Chcel ju
nastrašiť, vytiahol schovanú fľašu a poriadne si z nej uhol. Lenže vo fľaši bola kyselina soľná, ktorú si doniesol z fabriky na
čistenie. Keď som ho navštívil v nemocnici, veľmi plakal, veľmi chcel niečo povedať,
ale už to nešlo. Zostalo v Tureckej po ňom
šesť maloletých detí a siedme ešte ani nebolo na svete!
S Tónkom som pracoval hádam aj dvadsať rokov. Pracovné procesy sme zmechanizovali a už to nebola taká otročina. Lenže raz darmo, roky nezastavíš. Tónkovi ťahalo na osemdesiat. Raz ráno prišiel a už
to nebol On! Posťažoval sa, že je slabý ako
vínna muška a má závraty. K práci som ho
už nepustil. Zavolal som sanitku a tá ho
odviezla rovno do nemocnice. Keď som ho
navštívil, veľmi sa omlúval. O dva dni
zomrel na slabosť a starobu. Neviem, či
som v živote poznal lepšieho človeka!
A tak vždy keď znova a znova triedim a prekladám staré fotografie a vezmem tú zo
sedemdesiatich rokov, kde sme spolu, a ja
som mal len polovicu rokov ako teraz, si
hovorím: Postoj chvíľa, si krásna!
Michal Kiššimon
6
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Aktivity seniorov a škôlkárov

Aktivity Združenia seniorov obce Riečka
Činnosť nášho Združenia trvá už od decembra 2013. V niečom sa môžeme pochváliť, v niečom však musíme pridať. Potreba aktivity človeka je vrodená, pretože
naše telo je prispôsobené k činnosti a po-

Výročná schôdza – december 2014

Pletenie korbáčov – apríl 2015

Návšteva Žiliny

hybu. Nečinnosť vedie k izolácii, nezáujmu o okolie, jednoducho povedané , vedie
k zhoršovaniu zdravotného stavu človeka.
Združenie sa i práve z tohto dôvodu snaží
pripravovať a organizovať rôzne aktivity.
Je na škodu veci, že hlavne o rôzne telesné
cvičenia , nie je zo strany členov väčší záujem. Rozhýbať a rozcvičiť si svoje telo je
len v prospech zdravia. Príďte si to vyskúšať!
Aktivity v poslednom období: cvičenia
v zasadačke OU, pešia turistika, zber liečivých rastlín, cestovanie vlakom. Plánujeme počas mesiacov júl až september 2015
navštíviť Vysoké Tatry, zorganizovať zájazd na Pieniny a možno i návštevu Bardejovských kúpeľov. Na konci júna 2015 organizujeme zábavno-športové popoludnie, ktoré sa možno stane i tradíciou nášho
Združenia...
Pamätajte:
pohyb a vzdelávanie nie je len výsadou
mladých ľudí. Ostať aktívny aj vo vyššom
veku sa určite oplatí!
Anna Longauerová

Lenka Štolecová

DOMČEK

Riečka moja milá,
potôčik, riava,
tam keď som bol malý
rád som sa hrával,
tam prežil som svoje detstvo
i mladé letá
a chalúpka stála tam
neveľká.
Roky sa minuli,
stratilo sa detstvo,
aj domček už zostarol,
už v dedine nie je preň miesto.
A tak zostane mi
iba v srdci
a na tejto fotografii
čo zvečnila mi môj domček premilý.

Turistika – Tajov – máj 2015

A je to tu!
Áno, a je to tu, ďalší úspešný školský rok
našej riečanskej materskej školy sa blíži ku
koncu. Máme za sebou mnoho pekných
zážitkov, spomienok, poznatkov, skúsenosti, zábavy, hier a dokonca aj niekoľko
milých tzv. povinností.
Tak napríklad náš Deň rodiny, ktorý ako
zvyčajne vyšiel na jednotku a stretli sme sa
len s pozitívnymi ohlasmi. Pre tých, ktorí
si zaspomínajú, ale aj pre tých, ktorí nevedia, sa Deň rodiny konal 15. mája 2015 na
miestnom futbalovom ihrisku. Tento deň
nám spríjemnili „naše“ škôlkarské detičky
a ich rodičia a príbuzní, pani učiteľky, známi, dobre naladená hudba, aktivity, hry,
ale aj pani kuchárky, ktoré spojili príjemné
s užitočným a uvarili delikátny guláš. Chutil nielen všetkým nám, ale aj naším hosťom – hasičom z Hasičského a záchranné7

ho zboru v Banskej Bystrici, ale aj štvornohým kamarátom a ich psovodom z Kynologickej záchrannej brigády v Banskej
Bystrici – Dog rescue Slovakia. Keďže
nám Deň rodiny priniesol úspech a pochvaly, rozhodli sme sa spolu s rodičmi
opäť spojiť sily a zorganizovať spoločný
školský výlet.
Vybrali sme si jedinečné, no na druhej
strane nezvyčajné miesto, obklopené len
prírodou – Euro salaš v obci Michalová.
19.06. 2015 sme sa spoločne autobusovou
prepravou vybrali toto čarovné miesto navštíviť. Zážitky a pocity boli neopísateľné,
všetci sme sa spoločne bavili, stretli sme
niekoľko druhov zvieratiek, dokonca sme
ich kŕmili, hladkali a fotili sa s nimi, najedli sme sa halušiek do sýtosti, vyrábali vlastné syrové produkty, dostali sme odmenu

za správne vyriešený kvíz a do škôlky nám
venovali rodný list našej Ovečky Guľôčky,
ktorá nás celým salašom sprevádzala. Tak
takéto akcie organizujeme spoločne s rodičmi a príbuznými našich detí.
Samozrejme aj pre rodičov detí, či ostatných našich spoluobčanov sme si niečo
pripravili. Niečo v podobe básni, riekanok,
tanca a piesni k príležitosti uvítania novonarodených detí.
Naši malí škôlkari sa predstavili ako veľkí recitátori aj pri rozlúčke s ich kamarátom Andrejkom Zelencom, ktorého pasovali šerpou za predškoláka roku 2015 a popriali mu mnoho zážitkov a úspechov na
základnej škole. K tomuto skromnému
prianiu sa pripája aj celý kolektív Materskej školy Riečka.
Mgr. Mária Baranová

Šport

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 30

Pozývame
Riečanská hostina
OU v Riečke pozýva všetkých občanov
na oslavy 560. výročia prvej písomnej
zmienky o obci
15. august / sobota pred OU v Riečke
14.00 hudobná skupina Exelence
16.30 vystúpenie detí z MŠ Riečka
		 Matičiarik
		 Očovan
21.00 Denebolis
23.00 Disco zábava v KD
16. august / nedeľa
9,00	slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie
13.00	
futbalový zápas: slobodní –
ženatí
16.00	majstrovský futbalový zápas
II.A triedy: Riečka- Ľubietová
19.00 country skupina Batoh
Sprievodný program: 4. stretnutie rodákov, vyhlásenie ocenených občanov
Riečky, prezentácia brožúry Fauna
a fóra obce Riečka.

Turistický výlet
Dňa : 1.9.2015 (utorok) sa uskutoční
turistický výlet Roháčske plesá na trase:
Parkovisko Roháčska dolina – Adamcuľa- Roháčsky vodopád- Roháčske
plesá – Smutná dolina – Tatliakova
chata – parkovisko
Cca 5 hod + 2 hod.rezerva pre náročnejšie trasy
Odchod autobusu je ráno o 5,00 hod.
spred Obecného úradu v Riečke
Prihlásiť sa môžete na OÚ v Riečke

Stretnutie
seniorov
Pozývame všetkých seniorov z Riečky
na tradičné stretnutie seniorov nášho
Mikroregiónu, ktoré bude 20.8.2015
na Králikoch.

Výstup na Vrchy
Tradičný výstup na Vrchy, ktoré poriada Urbariát, p. s. Riečka bude tento rok
dňa 17.10.2015.

Futbalový turnaj v Kulpíne (Foto J.Gašparová)

Rozlosovanie futbalu II.trieda – jeseň
1. kolo 2.8.2015 o 16,30 hod. Dúbravica – Riečka • 2. kolo 9.8.2015 o 16,30 hod. Riečka –
Staré Hory • 3. kolo 16.8.2015 o 16,00 hod. Riečka – Ľubietová • 4. kolo 23.8.2015 o 16,00
hod. Riečka – Mičiná • 5. kolo 30.8.2015 o 10,30 hod. SelceB-Baláže – Riečka • 6. kolo
6.9.2015 o 15,30 hod. Riečka – Hronsek • 7. kolo 13.9.2015 o 15,30 hod. Harmanec –
Riečka • 8 . kolo 20.9.2015 o 15,00 hod. Riečka – Podkonice • 9. kolo 27.9.2015 o 15,00
hod. Horné Pršany – Riečka • 10. kolo 4.10.2015 o 14,30 hod. Malachov – Riečka • 11. kolo
11.10.2015 o 14,30 hod. Riečka – Hiadeľ • 12. kolo 18.10.2015 o 14,00 hod. Králiky –
Riečka • 13. kolo 25.10.2015 o 14,00 hod. Riečka – Tajov

Tabuľ ky športových súťaží
Futbal – liga II. trieda skupina „A“
P. č. Mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OZKT-ŠK Králiky
Slovan Tajov
Iskra Horné Pršany
Tatran Harmanec
TJ Baláže
ŠK Zornička Riečka
Družstevník Dúbravica
Slovan Malachov
ŠK Sokol Staré Hory
Družstevník Mičiná
FK Šalková „B“
TJ Hronsek
Partizán Hiadeľ
ŠKM Savon Banská Bystrica
Baník Ľubietová

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

21
18
18
17
18
12
12
11
11
8
9
8
7
6
6

4
1
1
4
1
9
3
5
4
6
3
6
3
3
3

3
9
9
7
9
7
13
12
13
14
16
14
18
19
19

138:41
99:52
95:63
86:56
118:92
81:60
90:85
74:75
54:75
44:63
46:75
54:84
52:84
44:94
42:118

67
55
55
55
55
45
39
38
37
30
30
30
24
21
21

Stolný tenis – IV. liga Banská Bystrica – Konečná tabuľka pre sezónu 2014/2015
P. č. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Riečka
Predajná „A“
Brezno „B“
Lučatín „A“
Selce „A“
Magenta
Podkonice „A“
Medzibrod „A“
Ľubietová
Medzibrod „B“
Malachov „A“
Braväcovo „A“

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
17
13
13
12
11
11
10
4
3
3
2

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

0
4
6
8
9
8
10
10
15
15
17
19

295:101
237:159
220:176
223:173
226:170
214:182
205:191
185:211
158:238
146:250
133:263
134:262

88
74
64
62
59
58
56
54
37
35
33
29
8
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Žijú medzi nami

Biatlonová nádej
„Dominik Petráň, nar. 4. 4. 2000, momentálne končí 9. ročník základnej školy
Spojová v Banskej Bystrici. Ako trojročný
sa naučil lyžovať na Riečanskom Kitzbüheli (za Tonkov).Tento šport, tak trochu
v inej podobe, mu učaroval a ako deväťroč-

Dominik na stupni víťazov (Foto J. Petráň)

Dominik v Osrblí (Foto J. Petráň)

ný začal pod vedením Ľuboša Čaju trénovať biatlon. Je to viac-menej zimný šport
(december-marec), ktorý je kombináciou
behu na lyžiach a streľby zo vzduchovej
zbrane. Trénuje sa celoročne, 5-krát do
týždňa, mimo sezóny na kolieskových lyžiach a v posilňovni. Dominik momentálne reprezentuje Fan klub biatlonu Banská
Bystrica v kategórii starších žiakov. Prvé
úspechy sa dostavili už po roku, keď získal
dve druhé a tri tretie miesta v hladkom
behu bez streľby. V sezóne 2014/2015 sa
dostavili ďalšie úspechy na pretekoch
o Viessmann pohár v podobe dvoch prvých a dvoch tretích miest, s celkovým
druhým miestom v bodovacej súťaži.
Úspešnú sezónu zakončil na Majstrovstvách SR vo vytrvalostných pretekoch
v Osrblí, kde v konkurencii viac ako 20 súperov obsadil prvé miesto.“
Aj tentokrát sa potvrdilo, že jablko nepadá ďaleko od stromu, alebo aký otec-taký
syn. Otec Ján Petráň robil 5 rokov závodne
hladký beh na lyžiach. Kam dobehne na
lyžiach jeho syn, na to si počkáme. Ale začal výborne, gratulujeme !!!
J. Petráň, Ľ. Turčányiová

Aj Riečka má svojho Superhrdinu
V septembri minulého roka začala vysielať naša televízia nový rodinný seriál s názvom SUPERHRDINOVIA. Vo všetkých
12 dieloch boli hlavnými hrdinami deti,
pričom na kastingoch po celom Slovensku sa ich zúčastnilo viac ako 1500.
V tom čase 13-ročný Jarko Pásler, člen
literárno-dramatického krúžku v ZUŠ J.
Cikkera , úspešne absolvoval kasting v B.

Detský seriálový hrdinovia
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Bystrici a ocitol sa medzi 40 detskými hercami. Následne strávil celé dva týždne filmovaním v okolí Liptovského Mikuláša
po boku hercov ako Táňa Pauhofová,
Ľubo Roman, Matej Landl, Zuzana Tlučková, či hokejistu Mira Šatana. Jarko si
zahral kladného hrdinu Juraja v troch samostatných príbehoch: Medaila, Šupina,
Elixír, kde okrem rovesníkov zažil prítom-

nosť hercov Martina Nahálku, Milana
Ondríka, Pavla Višňovského. Jarko sa na
chvíľu presunul do filmového sveta, stretol zaujímavých ľudí, má nové herecké
skúsenosti a určite aj veľa pekných zážitkov.
Prajeme mu ešte veľa hereckých príležitostí a prívlastok „kladný hrdina“ nech ho
sprevádza celým životom.
Ľ. Turčányiová

Rôzne
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Nezabúdajme na otcov…
a NÁŠHO OTCA , ktorý nám
dáva náš chlieb každodenný.

Chlieb
Otcovi

Nič sa nevyrovná jeho chuti,
teplom prevonia chladné ráno,
spomínam si na prostú slávnosť chvíľ,
ako ho otec na stôl kládol,
vezmi kôrku, vravel, takto chutí
oheň, obilie a soľ.

Drevená doska, obrúsok a nôž,
podľa tradície ho smel načať iba on,
praskal ako keď sa pluh zaryje do zeme,
navrchu tvrdý, vo vnútri mäkký,
tak ako otcove ťažké ruky,
obaja mali tváre hlboko zbrázdené.
Aj slza lásky má chuť soli,
vo vnútri sa pohnú slová, ktoré sial:
pekár- zamúčený svätec- stál pri peci,
kým teba spánok ešte niesol v diaľ,
bielu dušu pretkávanú potom,
za tmy po kraji sťa obrus prestieral.

Vzdávajme vďaky Bohu, keď z neho jeme,
toto je chuť Jeho tela, chuť z tvojej zeme,
v chlebe čítaj ako v knihe,
na konci svojej cesty sa ti daruje,
ľuďom dá silu tým, že sám zhynie.

Stretnutie pri prameni pátra Mateja (Foto E. Burgrová)

Omša v prírode
Už po piaty krát sme sa stretli v Kazimieri
pri prameni pátra Mateja, kde náš kňaz
R. Bujdoš odslúžil sv. omšu spolu s kňazom a zároveň rodákom J. Voskárom. Prítomným sa prihovoril predseda urbáru E.
Dlhoš a takmer stovka hostí, najmä z Riečky sa posilnila duchovne a neskôr aj telesne, v podobe dobrých rezňov, vínka a domácich koláčikov. Pekné letné počasie,
Božia príroda a spoločenstvo dobrých
ľudí, to boli dôvody, prečo sme prišli a verím, že o rok prídeme zas. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek podporili túto akciu.
Ľ. Turčányiová

Dňa 6. 6. 2015 prijali sviatosť manželstva
Soňa a Braňo Hríbik

Prvé sv. prijímanie

Nakoniec povedal,
akoby na rozlúčku,
ak ho chceš lámať každý deň
a pochopiť jeho obetu,
múdrosť si uchovaj,
šťastie má tvár potom zaliatu.

Načo som vlastne tu? Milá slávnosť
„Bože, aj keby som dnes iné nespravil,
chcem Ti povedať, že si nájdem čas milovať Teba aj ostatných ľudí. Pretože na tom
v živote najviac záleží. Nechcem premrhať
tento deň.“
„Čas je Tvojím najcennejším darom,
pretože ho máš len určité množstvo. Môžeš získať viac peňazí, ale nemôžeš získať
viac času. Ak stráviš s niekým čas, venuješ
mu časť svojho života, ktorú už nikdy nedostaneš späť. Tvoj čas je Tvoj život. Preto
je Tvoj čas najväčším darom, ktorý niekomu môžeš dať. Vzťahy si vyžadujú čas i námahu a najlepším vyjadrením slova láska
je Č-A-S.“
Rick Warren

Dňa 24. júna 2015 sme boli účastní slávnosti uvítania detí do života. V priestoroch
obecného úradu sme spolu so zástupcom
starostu Jozefom Balážom privítali 10 novonarodených detí: Mia Snopková, Veronika Pospíšilová, Roland Cain Regina, Sára
Spišiaková, Emilie Smugalová, Dávid Lupták, Alžbeta Brozmanová, Constantin Wayne Kinnear, Tomáš Lupták, Svetozár Kováč. Našim novým malým občanom aj ich
rodičom prajeme do života len to najlepšie.
Ľ. Turčányiová

V nedeľu 17. mája 2015 priviedol kňaz
pred oltár tieto prvoprijímajúce deti: Anička Černová, Lenka Petráňová, Kristínka
Kýšková, Veronika Sliacka, Šimon Štellmach, Liliana Pačová, Klaudia Karová,
Ninka Kadučáková, Miško Lukáč.
Otto Pelikán a Janka Čermáková
Foto P. Voskár

Gratulujeme

18. júna uplynulo presne 10 rokov od vysvätenia nášho kňaza Radoslava Bujdoša,
rodáka zo Stropkova, ktorý svojou pastoračnou službou v našej obci pôsobí už celé
4 roky. Zároveň v auguste tohto roka oslávi svoje 35. narodeniny. Zo srdca blahoželáme a vyprosujeme veľa Božích milostí.
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