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Svätí sú ľudia,
cez ktorých žiari svetlo!

Vážení Riečania
Ako starosta obce a zástupca starostu
pracujem pre obec Riečka od roku 1990 =
32 rokov. Za toto obdobie som spolupracoval s mnohými skvelými ľuďmi. Chcem
sa všetkým poďakovať za pomoc a spoluprácu v prospech obyvateľov našej obce.
Za obdobie mojej práce pre obec, obec
prežila lepšie aj horšie časy. Snehové kalamity, obec bez elektriky, veľkú povodeň
v roku 1999, ekonomické krízy spojené
s nedostatkom zdrojov, ale aj lepšie obdobia, kedy sa podarilo realizovať rôzne rozvojové projekty.

V roku 1994 mala obec 520 obyvateľov,
dnes je to 850. Nárast je výrazný, čo sa
prejavuje aj na živote v obci a náročnosti
práce celého úradu. Verím, že obec bude aj
v nasledujúcich obdobiach rásť a prosperovať.
Prajem novému vedeniu obce, ktoré vzíde z volieb veľa úspechov a spokojných
občanov.
Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí mi
ochotne a často nezištne pomáhali v mojej
práci a prajem všetkým veľa zdravia.
Ing. Marián Spišiak – starosta obce

Polnočná svätá omša
bude 24. 12. 2022
o 22,00 hod.

Ďakovná svätá omša
31. 12. 2022 bude
o 17,00 hod.

Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila v kostole. Slnečné
lúče presvitajúce cez mozaiky
umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali,
svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“ „To sú svätí.“ vysvetľuje mama synovi. Teraz
už viem, kto sú svätí – Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! – povedal chlapec. V tejto jeho odpovedi
odznela výstižná, presná charakteristika svätých, a svätosti.
Snaž sa žiť tak, aby raz toto o tebe
mohli povedať iní. Snaž sa prinášať
svetlo druhým a žiariť pre Božiu
Lásku.
Sviatok všetkých svätých nech nie
je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych
svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať
svoju vlastnú životnú cestu, cestu
viery a spásy.
Na záver sa zamysli nad slovami,
ktoré povedal Erasmus von Rotterdam: Nič ti neosoží uctievanie svätých a dotýkanie sa relikvií, pokiaľ
necháš bez povšimnutia odkaz, ktorý ti zanechali – príklad ich života.
Mgr. Radoslav Bujdoš

Ku 15. 12. 2021
sme mali 830 obyvateľov.
Ku 15. 10. 2022
máme 850 obyvateľov.

Obecný úrad
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Oznamy obce
Čo sa v obci urobilo
v tomto roku
Oprava miestnych komunikácií

Aj v roku 2022 sme pokračovali v oprave
a údržbe miestnych komunikácií. Opravy
sa týkali ulíc Badiaková, ulice Na ihrisko
od rodinného domu p. Tótha k areálu futbalového ihriska, ako aj areál ihriska, Záhumnie a oprava miestnych závad v ulici
Závoz. Suma za rekonštrukciu činila v ulici Badiaková 10.860,- € a ulica Na ihrisko
+ areál ihriska 55.028,- €.
Dokončili sa oporné múriky pri miestnej
komunikácii na ulici Závoz a Priehrada.

Rekonštrukcia Materskej školy
v Riečke a náter strechy

Na budove materskej školy bol vykonaný náter strechy a výmena odkvapových
žľabov. V letných mesiacoch prebehla celková rekonštrukcia vnútorných priestorov
materskej školy. Vymenili sa obklady,

Obec Riečka hľadá:

Administratívneho pracovníka –
účtovníka vo verejnej správe
na Obecný úrad v Riečke

Nástup možný: od 1.2.2023
Náplň práce: Samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva vo verejnej správe, mzdová a personálna agenda, evidencia
obyvateľov a evidencia daní
Platové náležitosti: odmeňovanie v zmysle
zákona č. 553/2003 Z.z a neskorších predpisov
Požadovaný stupeň vzdelania: minimálne
Úplné stredné odborné vzdelanie
Počítačové zručnosti:
– Kancelárske balíky: Microsoft Excel,
Microsoft Word
– Všeobecné spôsobilosti: finančná a ekonomická gramotnosť
– Osobnostné predpoklady: precíznosť
(presnosť)
Požadované doklady :
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– motivačný list,
– doklad o dosiahnutom vzdelaní,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne
úkony v plnom rozsahu,
– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
na prácu, ktorá má byť vykonávaná,
– písomný súhlas uchádzača s použitím
osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov,
Svoje žiadosti môžete doručiť osobne na
Obecný úrad v Riečke, alebo mailom na adresu: obec@riecka.sk v lehote do 15.11. 2022.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem.

dlažby, vystierkovali sa steny, boli zakúpené nové koberce do herne a spálne, tiež
lehátka a do kuchyne sa zakúpila nová kuchynská linka

Rozšírenie verejného osvetlenia

Rozšírilo sa verejné osvetlenie v ulici Do
Kutiny o 1 svetelný bod a v ulici Bulíkova
o 2 svetelné body.

Fitness ihrisko

Na multifunkčnom ihrisku pri garážach
sme inštalovali 9 ks fitness strojov. Z VÚC
sme dostali dotáciu 9.000,- €, obec sa podieľala spoluúčasťou vo výške 1.400,- €. Je
potrebné ešte urobiť v tejto časti ihriska
oplotenie a pod strojmi na cvičenie urobiť
podlahu.

Kamery

Rozšíril sa kamerový systém, bolo osadených 6 ks kamier (Ihrisko, Kratina, cintorín, materská škola).

Údržba ihrísk a oplotenia

Na multifunkčnom ihrisku sa vykonala
údržba plochy a oprava ochranných sietí
a sietí na bránkach. Na futbalovom ihrisku v Ľaukovej bola vykonaná regenerácia
prírodného trávnika, bol aplikovaný postrek na odstránení buriny. Vykonala sa
výmena poškodených častí lavičiek na
ihrisku.
Výmena starého oplotenia na parkovisku pri cintoríne.

Potraviny horné

Opravila sa fasáda a vstup do potravín.

Projekty:

Ihrisko pri MŠ – bola podaná žiadosť na
PPA, ktorá nebola úspešná. Je možné ju
opakovať v januári 2023.
Autobusová zastávka pri garážach – bola podaná žiadosť na PPA, očakáva sa vyjadrenie v najbližšom čase a realizácia na
jar 2023.

VOĽBY 2022

Tento rok sa uskutočnia prvýkrát zmiešané voľby, a to do miestnej samosprávy
a krajskej samosprávy. Voľby budú dňa
29.10.2022 od 7.00 hod. do 20.00 hod.
Volebnou miestnosťou bude Kultúrny
dom v Riečke. Voliči dostanú obálku bielej
farby, do ktorej vložia lístky pre voľby do samosprávy obce (starosta a poslanci) a vhodia ju do označenej volebnej urny. U nás
volíme 1 starostu a maximálne 7 poslancov.
Taktiež dostanú obálku modrej farby, do
ktorej vložia lístky pre voľbu predsedu VUC
a poslancov VUC. V našom obvode sa volí 1
predseda a maximálne 8 poslancov. Pri registrácii voličov je potrebné sa preukázať
občianskym preukazom.
Miestna volebná komisia v Riečke zaregistrovala týchto kandidátov na starostu obce:
1. Roman KRAHULEC, 59 rokov, vedúci
pracovník, Nezávislý kandidát
2. Milan PETRÁN, 47 rokov, elektrotechnik, Nezávislý kandidát
na poslancov Obecného zastupiteľstva
v Riečke:
1. Erika BABOĽOVÁ, Ing., 55 rokov, administratívna pracovníčka, nezávislá
kandidátka
2. Miloš ČERMÁK, 41 rokov, manažér, nezávislý kandidát
3. Branislav HRÍBIK, 35 rokov, manažér,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Martina KIELAROVÁ, 46 rokov, asistent konateľa, nezávislá kandidátka

5. Monika NÁČINOVÁ, 45 rokov, administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka
6. Zuzana SEDLÁČEKOVÁ, Mgr., 61 rokov, riaditeľka ZŠ, nezávislá kandidátka
7. Robert SCHMIDT, Mgr., 52 rokov, vyšší
súdny úradník, nezávislý kandidát
8. Šimon SPIŠIAK, Bc., 30 rokov, komerčný manažér, nezávislý kandidát
9. Ľudmila SPIŠIAKOVÁ, 59 rokov, administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Pavel ŠEVC, 60 rokov, mäsiar, nezávislý kandidát
11. Jozef ŠIMIAK, PhDr., Mgr., RSc., 28
rokov, podnikateľ, nezávislý kandidát
12. Ján TÓTH, 60 rokov, živnostník, NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
13. Ľudmila TURČÁNYIOVÁ, Bc., 50 rokov, kartolitograf, Kresťanskodemokratické hnutie
V obci Riečka sa volí 7 poslancov

PONUKA NA PRENÁJOM
Obec Riečka ponúka na prenájom
priestory predajne potravín
v hospodárskej budove, súp. č. 234,
od 1.12.2022. Informácie
poskytneme na Obecnom úrade
v Riečke v úradných hodinách, alebo
na tel. č.: 048/4197203
2
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Triedenie
odpadu

ČO NÁS MÔŽE PREKVAPIŤ
PRI TRIEDENÍ ODPADU
Papier

Sklo

Kam odhodiť obaly z vajíčok a rolky
z toaletného papiera?

Zrkadlo, porcelán či keramika
patria do skla?

Patria do triedeného zberu papiera
aj napriek tomu, že sú celulózové
vlákna krátke a nedajú sa ďalej
recyklovať. Dajú sa energeticky
zhodnotiť. Nesmú byť mastné ani
mokré, aby neznehodnotili ostatný
vytriedený papierový odpad.

Zrkadlo obsahuje kovovú vrstvu,
vďaka ktorej sa v ňom vidíme a nedá
sa od zrkadla oddeliť, preto ho nie
je možné recyklovať. Do triedeného
zberu skla nepatrí ani keramika
a porcelán.

Plasty

Kovy

Kam s téglikom z jogurtu?

Ako vytriediť laky na vlasy, spreje
či dezodoranty?

Tégliky z jogurtov bez hrubých
zvyškov jedla patria do plastu.
Viečka z téglikov je potrebné oddeliť
a vyhodiť do kovov. Aj v obciach,
v ktorých sa kovy zbierajú spolu
s plastmi, treba viečka vždy oddeliť.

Kovové obaly sa triedia buď do
červených kontajnerov alebo vriec,
alebo spoločne s plastmi či
nápojovými kartónmi. Vyhadzujte
vždy prázdne obaly a neprepichujte
ich. Ak sa dá, plastový vrchnák treba
oddeliť a vytriediť do plastov.

Nápojové kartóny

Je potrebné plastové obaly
pred vyhodením umývať?

Tetrapaky - obaly napr. z mlieka či
džúsov patria do papiera?

Ak sú obaly jemne znečistené a neobsahujú hrubé zvyšky
potravín či kozmetiky, umývať ich nemusíte. V procese
recyklácie dochádza k odstráneniu nečistôt. Ak sa chcete
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie môžete použiť
úžitkovú vodu.

Nepatria. Je to kompozit zložený
z papiera, plastu a hliníka a treba
ho triediť podľa pokynov obce
samostatne, prípadne spolu
s plastmi alebo kovmi.

Treba stláčať odpad pred vyhodením?
Samozrejme, aby odpad nezaberal veľa miesta a zberové
spoločnosti nevyvážali zbytočne vzduch. Platí to pre
kartónové krabice, plasty aj nápojové kartóny.

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:





Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená,
papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba.
Napovie vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.

www.triedime.sk
www.vezmisi.ma
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www.envipak.sk






Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Obal označený
patrí do triedeného zberu.

Seniori
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Seniori na hradoch
Klub seniorov Riečka v jarnom období
tohto roku stihol absolvovať dve vydarené akcie.
27.4.2022 – výlet vlakom na hrad vo
Fiľakove. Zaujala nás zaujímavá hradná
expozícia zbraní, historických vykopávok, odevov a keramiky. V reštaurácii
pod hradom sme si dali naozaj chutný
obed. Nevadilo nám ani to, že za oknom
pršal hustý jarný dážď. Príroda bola k
nám milostivá a výdatne jedlom posilnení sme už bez dažďa absolvovali prechádzku po Fiľakove a šťastnú cestu vlakom domov.
Druhá ozaj pekná akcia bola 11.6.2022.
V príjemnom prostredí menšieho autobusu sme cestovali najprv na hrad Červený kameň.
Krásne voňavé rozkvitnuté stáročné lipy pred starobylým hradom sľubovali
pekný zážitok.
Na nádvorí hradu sa nás ujala milá
sprievodkyňa, ktorá svoj výklad o histórii
hradu obohatila aj o viaceré povesti a zaujímavosti. Nádherné fresky, maľby, historický nábytok, hradná lekáreň, knižnica – to všetko zanechalo v nás krásne
spomienky.

Autobus nás poobede doviezol do malej dediny Dolná Krupá a tam zaplesala
duša a srdce hádam každému z nás. Navštívili sme rozárium M.H.Chotekovej
grófky, ktorá žila v rokoch 1863-1946.
Naše oči sa nevedeli vynadívať na stovky
ruží rôznych farieb a vôní. Aj počasie
nám prialo a na dve krásne vydarené akcie svietilo celý deň júnové slniečko. DB

Stretnutie so seniormi

Jubilanti 2022
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Na halúzke vrabček čviriká,
že dnes bude v škôlke slávnosť
veliká...

...a veru že bola. Koncom júna sa predškoláci rozlúčili so svojimi kamarátmi zo
škôlky. Pripravili si s pani učiteľkami
program pre rodičov, rodičia pripravili
v zasadačke obecného úradu pohostenie
pre detičky a všetci sme si príjemne posedeli, porozprávali sa. V mene Obce Riečka
popriala všetko najlepšie predškolákom
pani Erika Baboľová.
Milí naši predškoláci: Jožko Baláž, Miška Bálintová, Peťka Čiefová, Tobiáško
Štellmach, Saška Maličká, Samko Kordulič, Lydka Strmeňová, prajeme Vám veľa
zdravia, úspechy v škole a veľa pekných
zážitkov a dobrých kamarátov.
Slniečko už vstáva, dobré ráno dáva,
poďte deti do školičky, takto nás zvoláva..., aj do našej riečanskej materskej školy zvolalo slniečko detičky, a niektoré prišli
prvýkrát. Zvedavé očká sa poobzerali okolo seba, zvedavé rúčky vyskúšali nové
hračky. Pani učiteľky pripravujú veľa hier,
básničiek, rozprávok, pesničiek, a pôjdeme sa pozrieť aj do bábkového divadla.
Želáme si, aby detičky v materskej škole
prežili príjemné a veselé chvíle a do materskej školy sa tešili.
Mgr. Iveta Sujová, riad. MŠ

Medzinárodný deň detí

Blížil sa už Medzinárodný deň detí, a teda nastal ten správny čas, vymyslieť a pripraviť pre naše deti program. S napätím
sme sledovali situáciu a zmierňovanie
opatrení. Ale konečne nám to po dvoch rokoch vyšlo.
Pre deti sme pripravili prechádzku prírodou, na ktorej ich čakali rôzne súťaže,
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Naše deti
či už športové alebo vedomostné. Všetko
bolo pripravené tak, aby sa zabavili nielen naše deti a to od najmenších až po tínedžerov, ale aj rodičia a starí rodičia –
jednoducho všetci, ktorí sa osláv MDD
zúčastnili.
Cieľ prechádzky prírodou bol na dolnom ihrisku, kde deti čakalo občerstvenie
a ďalšie športové súťaže, ktorých sa však
zúčastnili aj rodičia.

Chcem sa poďakovať „VŠETKÝM“, ktorí akýmkoľvek aj tým najmenším
„kúskom“ prispeli k zorganizovaniu celej
akcie. Nedá mi však – zvlášť sa chcem poďakovať p. Jaroslavovi Gajdošovi.
A na záver: „Milé deti, ďakujeme vám,
že ste také, aké ste, že nás dospelých učíte
jednoduchosti v tomto komplikovanom
svete. Tešíme sa na ďalšie radostné chvíle
s vami“.
Erika B.

Kultúrne akcie
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Hostina 2022
Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie,
ktorému je zasvätený náš kostol, býva
v našej obci Riečanská hostina. Minulý
rok kvôli pandemickým opatreniam bola
v obmedzenom režime a dva roky pred
tým sa neuskutočnila vôbec. Tohto roku
sme sa rozhodli zorganizovať znova našu
tradičnú hostinu so všetkým, čo k tomu
patrí, teda s občerstvením aj kultúrnym
programom. Počasie nám prialo, čo sa
napokon priaznivo odzrkadlilo aj na návštevnosti. Program bol pestrý, takže si
prišli na svoje návštevníci všetkých vekových kategórií. Ako prvé vystúpili naše
detičky z MŠ, ktoré si pripravili program
pod vedením pani riaditeľky Ivetky Sujovej a pani učiteľky Evky Libiakovej. Po
nich nás rozospievali aj roztancovali
Chlopi z Heľpy, ktorých súčasťou boli samozrejme aj ženy. Programom nás sprevádzal náš známy a obľúbený moderátor
Marián Čupka. Do tanca zahrala aj country skupina Batoh a vo večerných hodinách si mladšie ročníky prišli na svoje na
diskotéke DJ Lalíka. Nechýbala ani bohatá tombola. Hostia nezostali hladní ani

Chlopi z Heľpy

smädní, v ponuke boli guláše, tekvica,
fazuľovica, a domáce špeciality. O pitný
režim sa postaral krčmár z miestneho pohostinstva Riečanský rak. V nedeľu po
slávnostnej svätej omši a výdatnom domácom obede sme pokračovali na ihrisku
v Ľaukovej futbalovým zápasom ženatí –
slobodní a majstrovským futbalovým zápasom Riečka – Pohronská Polhora. Od
19,00 hod. sa Riečkou rozliehali známe

hity Karola Duchoňa v podaní skupiny
Duchoňovci. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezištne pomohli pri organizovaní našej
slávnosti. Tešíme sa aj na budúci rok, že
sa opäť spolu stretneme v dobrej nálade.
Obec Riečka ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý túto
akciu podporil poskytnutím finančných
prostriedkov vo výške 1.500,- €.

Duchoňovci

Jozef Mak v Kulpíne

Varenie halušiek v Kulpíne
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Z histórie

Ján Spevák a Mária Speváková
Vyznamenania Spravodliví medzi národmi každoročne udeľuje Štát Izrael
a Múzeum Jad va-šem v Jeruzaleme pre
ľudí nežidovského pôvodu, ktorí riskovali
svoj život, aby zachránili Židov počas
druhej svetovej vojny. K viac ako 600 oceneným Slovákom pribudnú ďalšie mená
hrdinov, ktorí sa postavili nacizmu. Riskovali svoje životy, aby zachránili životy
iných. Pocty za svoje dobré skutky sa dočkali aj ľudia z Riečky, konkrétne rodina
Speváková. Mená ocenených Ján Spevák
a Mária Speváková budú vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-šem v Jeruzaleme.
Rodina Kleinovcov v Revúcej dostala
výnimku, ktorá ich v roku 1942 zachránila
pred deportáciami. V čase Slovenského
národného povstania už Revúca nebola

pre Židov bezpečným miestom, a preto sa
Kleinovci rozhodli odísť do Banskej Bystrice. Keď sa hitlerovské jednotky blížili
k mestu, žil tam takmer celý zvyšok slovenského židovstva. Šlo asi o desaťtisíc
ľudí. Mnohí z nich mali pripravené úkryty
v kopcoch, zdráhali sa však vziať veľkú rodinu Kleinovcov, dvoch dospelých a šesť
detí. Báli sa, že malé deti budú plakať
a prezradia tak úkryt v lese. V zúfalej situácii pomohol Kleinovcom rabín zo Sečoviec Avraham Wintner, ktorý im zariadil
malý byt v dedine Riečka, ktorý patril pani
Spišiakovej. Rodina sa tam oficiálne vydávala za evanjelikov, no dedinčania vedeli,
že ide o Židov. V noci nosili rodine na prah
dverí jedlo. Keď Nemci dobyli Banskú
Bystricu, začali s Hlinkovými gardami
hľadať Židov v meste a v okolí. Preto pani

Spišiaková požiadala Kleinovcov, aby
dom okamžite opustili. Zúfalá rodina chodila od domu k domu, až kým im nepomohla rodina Spevákových.
Poskytla im malú, no vykúrenú miestnosť, kde tri najmenšie deti Kleinovcov
spali v kočíkoch a tri staršie spolu s rodičmi na slamených rohožiach na podlahe.
Keď rodine došli peniaze a predala aj oblečenie, pani Speváková v neďalekom Tajove urobila zbierku od ľudí na „pomoc utečencom“. Kleinovci tak zostali u Spevákovcov až do dňa oslobodenia dediny rumunskou armádou. Potom sa odsťahovali
do Spojených štátov.
Čítajte viac: https://domov.sme.
sk/c/23000707/izrael-spravodlivi-medzi-narodmi-slovensko.html

Správy z čias dávno minulých
...takto sa nám prihováral v našom spravodaji historik Michal Kiššimon, ktorý nás v apríli tohto roku náhle opustil. Narodil sa 20. mája 1940, pracoval v Harmaneckých papierňach,
bol milovník a znalec histórie. Bol dlhoročným predsedom
Slovenskej filatelistickej akadémie, spolupracoval s Poštovým
múzeom v Banskej Bystrici. Aktívne sa angažoval v regionálnych dejinách nášho regiónu, spracoval históriu Harmaneckých papierní, bol členom redakčnej rady Bystrického permonu. Účinkoval v dvoch dokumentárnych filmoch pod názvom
Osamote a Rolka naša každodenná. Michal Kiššimon bol za
svoju publikačnú činnosť a tvorivý prístup sprístupňovania
histórie mesta Banská Bystrica a okolie, ocenený Cenou mesta
za rok 2013. Ľudia, ktorí ho poznali na neho spomínajú:
„Miško bol skvelý človek. Vzácna kombinácia múdrosti, pracovitosti a pokory. Nech mu je zem slovenská ľahká“
https://banskabystrica.zoznam.sk
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Príroda okolo nás
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Matuzalem Pod Sokolovom alebo tisy na Vrchoch
Ako prindiš, čo pomaly opravuje amerikánsky dom od Bulov, pomaly spoznávam
malebnú Riečku a jej čarokrásne okolie.
Jedna z mojich potuliek viedla ponad kameňolom Vajana, chodníkom kadiaľ kráčali robotníci Harmaneckých papierní až
do Riečanského sedla, a potom zelenou
značkou smer Kordíky. Napokon som sa
ocitol Pod Sokolovom. Obkolesil ma porast ochranných lesov, v príkrych zrázoch
a sutinách, tvorený jedľo-bučinou. No zdá
sa, ako by tam aj cez deň bola tma. Podrast
totiž tvorí tis. Tis obyčajný, po latinsky
menovaný Taxus baccata. Miluje vápence
a dolomity, dokonalo znesie zatienenie aj
zhoršený stav kvality ovzdušia. Okrem katastra Riečky, hojne rastie v okolí Harmanca, či na Východnom Slovensku.
Nájsť ho však môžeme aj v Škandinávii.
Je to treťohorný relikt, aj preto je v extraviláne (oblasť mimo zastavaného územia obce) chránený zákonom. Nie je ho
dovolené ťažiť, ani poškodzovať. V mestách a dedinách je s obľubou vysádzaný na
pietne miesta. Je stálozelený, dlhoveký,
veľmi dobre znáša rez a jeho plod – miešok, sfarbený do červena, tvorí na smaragdovo zelenom pozadí veľmi pekný dekor.
Prívlastok „ starý ako Matuzalem“ pochádza z biblických príbehov a hovorí
o človeku, ktorý sa údajne dožil 969 rokov.
Pri tise sa podľa výskumov uvádza vek
1000 až 2000 rokov. Najstaršie jedince
vraj pochádzajú z dôb pred narodením Ježiša Nazaretského. Skutočný vek stromov
sa určuje veľmi ťažko. Letokruhy rastú

v hustých prstencoch a pri starých jedincoch sa stáva, že stredový kmeň vyhnije.
Vtedy štafetu rastu preberú okolité mladšie konáre. Drevo je typické svojou prekrásnou kresbou a v minulosti sa využívalo, okrem tvorby lukov a stavby lodí, aj na
výrobu luxusného nábytku do kaštieľov
a palácov.
Ten „náš“, Riečanský tis, dlhodobo zápasí s problémom ohryzu jeleňou zverou.
Aj keď je celý ker, občas stromovitého
vzrastu (záleží od stanovišťa), jedovatý,

jelene si zamilovali olupovať jeho kôru
(pôsobí na nich ako droga) a tak prispievať k jeho úbytku. Okrem toho pahltná
raticová zver miluje i mladé semenáčiky
tohto zákonom chráneného druhu, takže
v súčasnosti môžeme badať obnovu porastu lesného „matuzalema“ len na extrémnych stanovištiach, kam sa srny a jelene
nevedia dostať.
Aby sme aj naďalej mohli obdivovať jeho
krásu, potrebuje porast „Pri kríži“ našu
pomoc. Ubehlo už mnoho rokov, odkedy
ľudia z Riečky, v spolupráci s Urbárom
Riečka, lesníkmi a ochranármi, obalili niekoľko kmienkov sieťkou proti ohryzu.
Stromy rastú, sieťky sa roztrhnú, zver sa
zas dostáva ku „chutnej“ kôre a decimuje
porast.
Preto sme sa rozhodli, spolu s vedením
obce, zastúpeným pánom starostom Mariánom Spišiakom, a predsedom Urbáru
pánom Petrom Ruskom, i za podpory
a odborného dozoru štátnych ochranárov,
zorganizovať spoločnú brigádu, na ktorej
budeme opätovne obaľovať kmienky tisov,
aby sme ich ochránili a predĺžili im spokojný život.
Predpokladaný termín brigády bude
v októbri tohto roku. O presnom mieste
a čase konania sa dozviete na stránke obce
a informačnej tabuli. Využité budú aj sociálne siete.
Veríme v hojnú účasť, prajné počasie,
dobrú náladu a povzbudivý pocit z dobre
vykonanej práce.
Ladislav Birö

Čistenie prameňov
Prišlo leto, čas tepla, sucha. Nastal deficit zrážok, nedostatok vody. My sme sa
priam symbolicky vybrali prvú júlovú sobotu čistiť naše Riečanské pramene. Po
prvom našom stretnutí v roku 2020, kedy
sme boli v lokalite Pod Bánom, sme sa tento rok zamerali na územie nad Kazimierom a nad časťou Nevoľné. Cestou nám
robil spoločnosť florista Ing. Peter Sabo
CSc., prednášajúci z Katedry biológie
a ekológie na Fakulte prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici. Oboznámil nás
s rastlinstvom, vyskytujúcim sa v tejto lokalite, vrátane chránených a zároveň
ohrozených druhov. Pramene sme s pomocou p. Ing. Ďuriškovej identifikovali,
no tentokrát bez tečúcej vody. Preto je namieste si pripomenúť, aká dôležitá je voda
pre život. Aby sme sa k vode nesprávali
ako k nášmu zdraviu, začneme si ho vážiť,
až keď ho nemáme... Peknú prechádzku

prírodou sme zakončili opekačkou pri
Prameni pátra Mateja. Ďakujem za veľmi
prijemnú spoločnosť všetkým zúčastne-

ným, zvlášť p. Ďuriškovej za precíznu prípravu a organizáciu celej akcie.
Ľ. Turčányiová
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1. sv. prijímanie

V nedeľu 29. mája bola v našom kostole
slávnosť 1. sv. prijímania detí. Náš kňaz
pripravil na túto sviatosť celkom osem de-

Spoločenská kronika
tí: Viktorka Danielisová, Karolínka Makrovská, Nelka Karlíková, Zuzka Kučáková, Romanko Necpal, Peťko Řehák, Peťko
Šnírer, Emka Kántorová.

Najstaršou občiankou našej obce
je pani Emília Hríbiková.

Naši tohtoroční
jubilanti
80 rokov:
Viktor Hríbik
Tobiáš Petráň
Marta Spišiaková (21)
70 rokov:
Blažej Voskár
Ing. Jozef Baláž
Ing. Ján Beňo
Světlana Markovicová (Nevoľné)
Anna Lysinová (Nevoľné)
Pavel Spišiak (30)
Alžbeta Petráňová
Jela Lustigová (Nevoľné)
MUDr. Marie Balážová
Mgr. Irena Pánisová
Anna Štiblická
Zuzana Spišiaková (104)
Milena Štulrajterová

Naša farnosť má znovu farára

V nedeľu 3. júla sa v našom kostole
uskutočnila slávnosť, ktorej svedkami sme
boli mnohí po prvý krát. Kňaz Mgr. Radoslav Bujdoš bol oficiálne menovaný
Banskobystrickým biskupom Mons.
ThDr. Mariánom Chovancom za farára
Riečanskej farnosti. Menovací dekrét prišiel osobne odovzdať dekan ThDr. Gabriel
Brendza, PhD. Po prečítaní a podpísaní
dekrétu nový farár zložil prísahu, obnovil
si kňazské sľuby a vyznal svoju vieru. Aj
keď náš kňaz Radko Bujdoš býva a pôsobí
v Riečke už 11 rokov, doteraz bol len v pozícii administrátora. Týmto menovaním sa
stal oficiálne farárom a naša farnosť s približne 500 veriacimi sa zaradila do zozna-

mu 155 farností Banskobystrickej diecézy.
Vďaka Bohu za túto milú slávnosť aj za
nášho nového farára.
Ľ. Turčányiová

V tomto roku
nás opustili
Anna Čermáková (87)
Mária Voskárová (186)
JUDr. Ružena Roštárová
Edita Stránska
Jozef Púchy
Mária Rutšeková (Nevoľné)

V tomto roku
sa nám narodilo
2 chlapci:
Jonatán Petráň a Roman Švantner
(Nevoľné)
3 dievčatá:
Vanesa Fodorová, Nina Kalinová
a Karla Voskárová

Sviatosť manželstva
v tomto roku prijali
Janka a Khan
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Terezka Kyšková a Rafael Ján Sepp
Janka Rajčoková a Khan Marsh

Voľný čas
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Sviatočné Tatry
Už je to tradícia, že v deň
štátneho sviatku 1. septembra
chodíme navštíviť naše slovenské veľhory. Počasie bolo
typicky jesenné, ochladilo sa
a hrozil aj dážď. My sme však
naplnili autobus turistami
a zaparkovali na Štrbskom
Plese. Rozdelili sme sa do
menších skupiniek a každý
podľa svojich individuálnych
schopnosti si vybral turistic-

kú trasu: Popradské pleso,
Jamské pleso, Vodopád Skok,
Predné solisko... Počasie nás
nesklamalo, slniečko nás
sprevádzalo po celý deň. Dobre unavení a verím, že aj dobre naladení sme strávili v Tatrách krásny deň. Ďakujeme
obecnému úradu za organizovanie výletu a Stankovi Hríbikovi ml. za bezpečnú cestu.
Ľ. Turčányiová

Futbal – ObFZ Banská Bystrica / II. trieda
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mužstvo
TJ Tatran Čierny Balog B
ŠK Zornička Riečka
TJ Slovan Tajov
ŠK Sokol FO Staré Hory
FK Šalková B
TJ Slovan Malachov
TJ Slovan Michalová
TJ Družstevník Mičiná
TJ Iskra Horné Pršany
FK Selce B
TJ Družstevník Dúbravica Z
TJ Tatran Harmanec
TJ Partizán Dolná Lehota
TJ Tatran Polomka
TJ Slovan Pohronská Polhora
TJ Partizán Hiadeľ

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
26
21
20
18
19
17
17
12
12
11
12
10
9
8
4
0

R
1
1
1
5
1
6
1
4
2
4
1
4
6
3
6
2

P
S
B
3 136:34 79
8 142:62 64
9 133:88 61
7 95:56 59
10 135:92 58
7 107:64 57
12 96:74 52
14 78:99 40
16 125:130 38
15 89:103 37
17 82:103 37
16 79:85 34
15 73:82 33
19 75:129 27
20 52:113 18
28 35:218 2

Stolný tenis – Banskobystrický kraj / 4. liga / Muži / Základná časť
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mužstvo
STKM Podlavice  B
STK Tomášovce
STK Magnezit Revúca B
MSTK Krupina B
STO Podkonice
ŠKST B. Štiavnica
ŠK Riečka
TJ Sokol Sielnica
ŠKST Poltár
STK Kriváň
STO MŠK Brezno B
ŠKM Dudince

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10

V
9
9
7
8
7
3
3
3
1
1
2
3

R
1
1
3
0
0
2
2
2
3
3
1
0

P
1
1
1
3
4
6
6
5
7
6
7
6

S
128:70
130:68
124:74
124:74
119:79
94:104
84:114
98:100
68:130
72:126
66:114
63:117

B
30
30
28
27
25
19
19
18
16
15
15
15

PONUKA PRENÁJMOV
Traktorbager JCB 1CX
– výška vysypania 205 cm, výkop 2,4 m
Výklopný príves 250x150 cm, 1300 kg
Elektrocentrála Scheppach 2700 w
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