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Milí Riečania,
priatelia
Jeden múdry človek povedal, že život
nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych.
Práve táto veta mi zišla na um, keď
som mal napísať niečo pre Vás v strede
dovolenkového obdobia, v strede prázdnin. Myslím, že v tejto vete sú schované
tie najkrajšie zážitky u starkej za humnom, pri mori na obrovskej vlne alebo
azda na záhradke pri zemiakoch.
Všetkým nám prajem nech tento letný
bezstarostný čas prinesie nielen plno
krásnych zážitkov, ale aj prečistenie hláv
od všedných starostí a otvorí srdcia
a mysle novým myšlienkam, nápadom
a priateľstvám. Avšak nezabúdajme pri
balení na dovolenku na to najdôležitejšie, na Boha. Nech nás sprevádza na
každom kroku a chráni svojou láskou.
Prajem Vám krásne dni oddychu a pohody popretkávané situáciami, ktoré
berú dych.
R. Bujdoš

Ozaj poznávací zájazd
Urbariát Riečka dňa 12. mája 2012 zorganizoval pre svojich
členov a priaznivcov poznávací zájazd do juhozápadnej časti
nášho Slovenska. Plánované miesta - Veselé pri Piešťanoch,
kúpeľné mesto Piešťany a starobylá Trnava. Vo Veselom pri
Piešťanoch sme za sprievodu hlavnej manažérky záhradného centra Ing. Moniky Ďurišovej videli ovocinársku šľachtiteľskú stanicu, ktorá hospodári na ploche cez 100 hektárov
a produkuje najma najnovšie druhy jabĺk a drobné ovocie.
Mali sme možnosť obdivovať aj nakúpiť ich sortiment ovocia, aj najrôznejšie ovocné či okrasné rastliny.
V Piešťanoch, v areáli kúpeľov nám Ing. Bača - dendrológ
a ochranca vzácnych druhov stromov a kríkov predstavil históriu mesta, ktorá sa spája s menom p. Wintera. On v 30. rokoch minulého storočia začal budovať areál kúpeľov. Vybudoval nielen kúpeľné budovy, ale spolu s výbornými odborníkmi a znalcami vytvoril priestor, kde sa vďaka liečivému
bahnu a vode uzdravuje telo a oddychový park, kde môže
pookriať duša. Ing. Bača nám v ňom ukázal výnimočné stromy a kry, ktoré sú v Európe i vo svete ojedinelé. Trnavou malým Rímom nás sprevádzal otec Matej. Previedol nás
po najvačších sakrálnych a umeleckých stavbách v centre

Učastníci zájazdu v kúpeľnom parku v Piešťanoch

mesta. Na záver výletu sme navštívili o. Mateja Kýšku v jeho
novom pôsobisku v Červeníku, kde sme sa zúčastnili aj bohoslužby v miestnom kostole. Kto mal záujem, ozaj videl
a spoznal nám veci doteraz nepoznané...
Mária Ďurišková
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Detský karneval

Spokojní brigádnici z ulice Za Tonkov.JPG

Karnevalová Červená čiapočka

Karneval
V nedeľu 5. februára sme využili fašiangový čas a stretli sme sa spolu
na detskom karnevale. Vo vyzdobenej
sále kultúrneho domu sme trochu netradične privítali deti malou ukážkou
rozprávky o Červenej čiapočke. Rozprávkové postavy Červená čiapočka,
Vlk, Stará mama a Poľovník postupne
vtiahli do deja aj deti, ktoré ochotne
a s krikom chytali zlého Vlka. Nasledovalo predstavovanie masiek, kde ani
tento rok nechýbali Princezné, Víly, Piráti, Betmeni, Čarodejnica, Šašo, Vodník, Lienka, Včielka, Pavúčik ba aj Čert.
Tanečné kolá striedali súťaže, ako: hod
loptičkami, kvetinkový tanec, prechod
cez vrece strachu. Po občerstvení teplým čajom sa do poslednej súťaže, pod
názvom metlový tanec, zapojili aj rodičia a spolu sme sa pretancovali až
na koniec karnevalu, kde deti čakala
bohatá tombola. Celkom 25 masiek
bolo odmenených a dúfam, že aj vytancovaných a spokojných. Ďakujeme
Monike Náčinovej, Andrejke Libiakovej
a Janke Gašparovej za program, Miškovi Mikulovi za hudbu, rodine Gašparovej za sponzorovanie tombolových
cien. Ďakujeme všetkým karnevalovým
maskám, ktoré sa prišli medzi nás zabaviť, tešíme sa zase o rok.
Ľ. Turčányiová

Ples v Riečke

Brigáda Za Tonkov

V sobotu večer 11. februára sa v sále
kultúrneho domu konal v poradí už 18.
reprezentačný ples športovcov. Usporiadateľom bol ako po minulé roky
Športový klub Zornička Riečka, prítomných roztancovala hudobná skupina
MIMI. Viac ako stovka hostí si pochutila na dobrej večeri z kuchyne Jána Spišiaka a pred polnocou sám starosta losoval z bohatej tomboly, za ktorú vďačíme našim každoročným sponzorom.
V dobrej nálade sa hodovalo a tancovalo až do skorého rána. Ďakujeme organizátorom za prípravu plesu a všetkým
platiacim hosťom za účasť, ktorou podporili šport u nás v Riečke.
Ľ. Turčányiová

Tak ako každý rok, aj v roku 2012
zorganizovali „jarnú akciu“ na ulici
Za Tonkov. Brigáda sa konala
24.03.2012. Do brigády - upratovania
(zametania) ulice sa zapojilo približne
30 obyvateľov. Obecný úrad zabezpečil odvoz odpadu. O spoločné občerstvenie - guláš sa postaral p. Dalibor
Spišiak s manželkou a pri každom
dome bola krátka prestávka a brigádnici sa občerstvili pivkom, vínkom, kávičkou, niektorí len vodičkou. Chceme
poďakovať dlhoročnej organizátorke
pani Mgr. Zuzane Sedláčekovej za peknú spoločnú akciu.
obyvatelia ulice Za Tonkov
M. Načinová

Sv. omša v Kazimieri
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Obyvatelia ulice Za Tonkov pri jarnom upratovaní.JPG

na oslavu nášho Stvoriteľa za účasti
vzácnych hostí: Jozefa Voskára – kanonika grécko-katolíckej eparchie v Prešove, otca Mateja Kýšku – farára z Červeníka, Daniela Koštiala – evanjelického farára z Banskej Bystrice, nášho
pána farára Radoslava Bujdoša, poslanca VÚC – Ing. Petra Lačného, primátora Lipian – Ing. Eda Vokála, starostu obce Červeník – Mariána Mihálika,
starostu našej obce Riečka – Ing. Mariána Spišiaka a hostí z Červeníka. Veľkou mierou k pohode a dobrej nálade
prispeli aj p. Jozef Petrán a p. Ivan Spišiak z poľovníckeho združenia výbornými guľášmi a gazdinky z Riečky i Červeníka svojimi koláčmi. Spev a dobrá nálada sa šírili až do 15.00 hodiny, kedy
nám záver určili kvapky dažďa.
Mária Ďurišková

Deň matiek

MDD

Nedeľa 27. mája bola dňom, kedy
sme si znovu po roku pripomenuli celosvetový sviatok všetkých matiek. Pri
tejto príležitosti sa prítomným prihovoril starosta obce M. Spišiak a vystúpili s programom deti z MŠ v Riečke
pod vedením I. Sujovej a E. Libiakovej.
Na záver pestrého pásma básničiek
a pesničiek obdarovali deti svoje mamy
ručne vyrobenými kvietkami. Sviatok
s nami prišli osláviť aj divadelníci
z Ráztoky. Pod taktovkou režisérky
a zároveň starostky obce Zuzany Vaníkovej odohrali veselohru „Zlatá truhlička“. Veľmi pútavé a živé vystúpenie
sme odmenili potleskom, pani režisérku kyticou kvetov. Ďakujeme všetkým
účinkujúcim, aj hosťom za príjemne
strávené popoludnie.
Ľ. Turčányiová

Začiatok júna je predzvesťou leta
a k tomu neodmysliteľne patrí sviatok
detí. My sme medzinárodný deň detí
oslávili v nedeľu 3. júna, tento krát trochu inak. Cestu rozprávkovým lesom
vystriedala náročnejšia trasa riečanskými lúkami a lesom, kde sa na piatich
stanovištiach 49 detí stretlo s tradičnými dedinskými prácami. A tak si tí najmenší spolu s rodičmi mohli vlastnými
rukami vyskúšať zdobenie perníkov,
hrabanie sena, sadenie fazule, pílenie
dreva aj nosenie vody. Za každú splnenú úlohu boli deti odmenené a v cieli
na ihrisku v Ľaukovej ich čakalo občerstvenie, trampolína, maľovanie na tvár
aj sladká cukrová vata. Dúfam, že aj
napriek náročnejšej trase boli všetci
spokojní a my sa tešíme zase o rok.
Ľ. Turčányiová

Divadelná hra Zlatá truhlička

Divadlo z Ráztoky

Svätý Peter nás má rád
V sobotu 9. júna ráno sme niektorí
vstávali s obavou, či dlho pripravované
priateľské posedenie pri Prameni pátra
Mateja bude pri prameni, lebo ohlasované búrky a silné dažde po Medardovi
hrozili práve na tento deň. V noci silná
búrka síce vymyla prístupovú cestu
k areálu, ale modrá obloha a usmievavé slnko hneď z rána nasvedčovali, že
„niekto tam hore“ nás má rád. A čo sa
vlastne dialo? Stretli sme sa, aby sme
spoločne prežili tento deň v Božej prírode, tešili sa z nej a navzájom utužovali vzťahy, spolupatričnosť a hrdosť,
že nám Pán Boh daroval taký krásny
kút zeme, čistú vodu, voňavé lúky a zelené hory. Ako vďaku za tieto dary, sme
začali túto slávnosť svätou omšou
3

Hrabanie sena
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Oznam Obecného úradu
v Kordíkoch:
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva padol návrh prijať VZN o zákaze
práce v nedeľu, resp. obmedziť niektoré hlučné práce, napr. pílenie na cirkuláre, kosenie kosačkou, práce so zbíjačkou atď. Jedná sa o činnosti, ktoré
môžu vyrušovať obyvateľstvo v tento
sviatočný deň. Naša obec má obyvateľov prevažne kresťansky založených, ktorí si svätia nedeľu a vykonávanie akýchkoľvek hlučných prác je
pre nich rušivé. Preto Obecný úrad
v Kordíkoch žiada obyvateľov o vyjadrenie sa k tejto problematike buď
osobne na miestnom ObÚ alebo mailom na adrese: obeckordiky@lifepc.sk
Zvážme teda, či je potrebné tieto činnosti obmedziť nariadením alebo budeme natoľko ohľaduplní a budeme
rešpektovať svojich susedov. Je pre
nás dôležité vedieť, či je aj naďalej
vôľa zachovávať kresťanské tradície
v tomto smere, teda aspoň deň pokoja
v nedeľu a vo väčšie sviatky.
Milí naši občania a víkendoví obyvatelia obce Riečka. Nemyslíte si, že aj
v našej obci – Riečka by sme si zaslúžili nedeľný oddych a pokoj???

Dôležitý oznam
pre Riečanov
V súvislosti s označením ulíc je každý občan s trvalým pobytom povinný vymeniť si bezplatne občiansky
preukaz v čo najkratšom čase.

OZNAM

Na vybudovanie akejkoľvek stavby
(hrobu, náhrobku, rámu), je potrebný
súhlas správcu cintorína – OBCE RIEČKA. Stavebný materiál a prebytočnú
zeminu treba skladovať podľa pokynov
správcu na vyhradených miestach.
Taktiež žiadame občanov, aby sa nepohybovali pomedzi hroby na motorových vozidlách.

Informácie o prebiehajúcich
projektoch v obci
Vykurovanie obecných budov
biomasou
Projekt bol zrealizovaný, máme za sebou prvú vykurovaciu sezónu a prvé
skúsenosti. Na celkové hodnotenie
bude ešte priestor, ale prínosom je
dostatok vykúrených priestorov pre
rozvoj spoločenského života, zrekonštruovanie vykurovacích systémov vo
všetkých obecných budovách. Čo sa
týka ekonomiky vykurovania, predbežné úspory sa pohybujú na úrovni
20-30 %.
Chodník popri hlavnej ceste
Začiatkom jari sme v obci dokončili
chodník popri štátnej ceste v úseku
od predajne Potravín – po dom
súp. č. 59. Chodník nesporne prispel
k tomu, že sa zabezpečila väčšia bezpečnosť pre chodcov, rozšíril sa úsek
štátnej cesty a realizáciou sa zlepšil
celkový vzhľad obce.
Informatizácia spoločnosti – zavedenie širokopásmového internetu
Doposiaľ nevyšla výzva na podávanie
žiadostí. Obec aj zásluhou petície
bola zaradená medzi sídla, kde je zámer priviezť internet do obce v rámci
Európskych fondov. Žiaľ v súčasnosti
je realizácia projektov pozastavená.
Prebiehajú
verejné
obstarávania
na výber dodávateľov projektovej dokumentácie.
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.
Názvy ulíc a číslovanie domov orientačnými číslami – obec má schválené
všeobecné záväzné nariadenie o číslovaní stavieb a označovaní ulíc. V tomto
roku chceme pristúpiť k realizácii. Požiadali sme OR PZ SR o spoluprácu
tak, aby výmena dokladov mohla byť
zabezpečená pre menej mobilných
ľudí v obci. V súčasnosti čakáme
na spracovanie podkladov od polície.
Akonáhle budú podklady spracované,
pristúpime k samotnej realizácii. Prakticky to znamená, že budú označené
ulice a každý dom dostane pridelené
orientačné číslo. Súpisné čísla sa me-

niť nebudú. O čase realizácie vás budeme informovať obvyklým spôsobom.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v MŠ – obci boli na základe žiadosti
poskytnuté finančné prostriedky z VÚC
vo výške 700 €. Realizácia je naplánovaná počas mesiaca august, kedy nie
je prevádzka materskej školy.
Rozšírenie VN siete a stavba trafostanica v časti Bulíkova – Po dlhšom čase
sa podarilo pokračovať v zámere rozšírenia VN siete a stavbe trafostanice
v časti Bulíkova. Investorom bol schválený zámer, zameranie sietí a v súčasnosti prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené uvoľnenie
vlastných finančných prostriedkov
na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Boli stanovené priority a finančný limit. Po uzavretí ponúk, pristúpime
k realizácii. Realizácia by mala prebehnúť v mesiaci august – september
2012.
Rekonštrukcia šatní na futbalovom
ihrisku – v jarných a letných mesiacoch sme zrealizovali nutnú rekonštrukciu šatní. Boli vymenené okná,
vymurované priečky (zničené zlodejmi a vandalmi v minulom roku), kompletne vymaľované vnútorné priestory, obnovená vonkajšia fasáda a vykonané nátery na streche a sklade.
V rámci prevencie protipovodňových
opatrení boli vykonané práce na vyčistení potoka od naplavenín, stromov, kríkov a zamedzení zaplavovania
ihriska pri povodniach tým, že boli
vyčistené kanalizačné rúry.
Poďakovanie za pridelenie dotácie:
Obec Riečka ďakuje BBSK, ktorý každoročne podporí našu obec poskytnutím finančných prostriedkov. V roku
2012 to bolo:
– rekonštrukcia sociálnych zariadení
v Materskej škole vo výške 700 €
– pečenie kysnutých koláčov v roku
2012 vo výške 600 €, z toho bude
použité : 300 € na kultúrny program
a 300 € na vybavenie zariadenia kuchynky v kultúrnom dome
4
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Riečka
č. 1/2012 (výpis)
o verejnom poriadku na území obce
§1
Účel nariadenia
Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby, podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území
obce.
§3
Dodržiavanie čistoty na verejných
priestranstvách
V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje najmä:
a) odhadzovať odpady
b) znečisťovať verejné priestranstvo
c) znemožňovať odvoz komunálneho,
resp. iného odpadu
d) vyhadzovať, vymetať a vynášať odpady všetkého druhu
e) čistiť a umývať dopravné prostriedky na verejnom priestranstve
f) vypúšťať, resp. vylievať do uličných
kanalizačných vpustí splaškové vody,
fekálie, chemikálie, oleje, pohonné
látky a inak znečistené tekutiny,
g) ničiť, poškodzovať, znečisťovať,
alebo premiestňovať zariadenia
verejného priestranstva, napr. dopravné, turistické značky alebo iné
orientačné a informačné zariadenia,
h) znečisťovať verejné priestranstvá
maľovaním, striekaním (sprejovaním), lepením textov a obrazcov,
i) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru bez
povolenia obce
j) zakladanie otvorených ohňov
k) grilovať alebo opekať na verejnom
priestranstve s výnimkou podujatí
organizovaných obcou alebo so súhlasom obce,
l) poškodzovať verejnú zeleň
m) skladovať akýkoľvek materiál
na verejných priestranstvách, pri
kontajneroch a na verejnej zeleni,
okrem dní organizovaného zberu
5

n) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu verejného priestranstva
Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom sa za účelom
dodržiavania čistoty a verejného poriadku:
a) stará o svoj pozemok najmä kosením, aby zabránil šíreniu inváznych
druhov rastlín a burín
b) udržiava nehnuteľnosti v takom
stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce, neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neohrozovali bezpečnosť a nenarúšali
vzhľad a životné prostredie obce,
c) udržiava nehnuteľnosti v takom
stave, aby nedošlo k premnoženiu
hlodavcov, hmyzu a v prípade potreby vykonáva jej deratizáciu (dezinsekciu, dezinfekciu a pod.),
d) zo striech odstraňuje nahromadený
sneh, príp. cencúle, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia
osôb, strechy zabezpečí osadením
zachytávačov snehu tak, aby tento
nepadal na miestnu komunikáciu
e) vetvy a konáre stromov, kríkov
a rastlín, presahujúcich cez ploty
upravuje tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť,
nebránili cestnej premávke a vykonávaniu údržby miestnych komunikácií.
§4
Dodržiavanie verejného poriadku
Na verejných priestranstvách sa zakazuje:
a) obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadávaním a ďalšími konaniami,
ktoré na verejnom priestranstve
a miestach verejne prístupných
vzbudzujú verejné pohoršenie,
b) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar
mimo priestranstiev na to určených
bez povolenia obce,
c) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo
na zariadeniach verejného priestranstva, ktorým by boli porušené zása-

dy rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze diskriminácie.
§5
Dodržiavanie nočného kľudu
1. Nočný kľud je - čas od 22.00 hod
do 6.00 hod nasledujúceho dňa.
§6
Čistenie chodníkov a miestnych
komunikácií
Každý, kto svojou činnosťou spôsobí
znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, je povinný ho
na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu.
§7
Používanie pyrotechnických výrobkov
Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov s výnimkou od 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára
do 03.00 hod.
2. Ohňostrojné práce možno vykonať,
ak obec vydá na ich vykonanie súhlas
podľa osobitného predpisu 9/.
§8
Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení
Vylepovať
plagáty
možno
len
na miestach - na to určených obcou
alebo so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti.
§9
Odchyt túlavých zvierat
1. Obecný úrad zabezpečí odchyt túlavých zvierat na území obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
Toto všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Riečka na svojom zasadnutí dňa 29. 6. 2012 uznesením
č. 4-12/2012
Úplné znenie tohto VZN si môžete pozrieť na internetovej stránke obce
Riečka.
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Naši najmenší
...Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...,
starý rok sa prehupol do nového a my
sme sa začali pripravovať na Fašiangy.
Na karneval sme pozvali aj našich kamarátov z materskej školy v Tajove
a na Králikoch. Bolo to dopoludnie
plné súťaží, zábavy, úsmevov a hlavne
pravých fašiangových šišiek, kltoré
chutili všetkým.
Po Fašiangoch sme sa začali pripravovať na sviatky jari: Veľkú noc. Zdobili sme vajíčka, vyrábali zlatý dážď, maňušky. Pani doktorka MUDr. Marie Balážová porozprávala deťom aj rodičom,
čo je doležité vedieť o zúbkoch a starostlivosti o ne.
Po Veľkej noci nastal čas učenia sa
básničiek a pesničiek, veď nás čakal
program pre mamičky, aj pre malé detičky. To, že aj dospelí by sa radi ponorili do bezstarostného sveta detí vieme všetci. A tak sme pre rodičov pripravili pri príležitosti Dňa matiek,
MDD a Dňa otcov Deň rodiny. 25.
mája sme nasadli do autobusu a šli
sme na exkurziu na letisko Sliač. Tu si

hlavne oteckovia prišli na svoje. Vidieť
silné lietadlá, mať možnosť sadnúť si
do nich, oboznámiť sa s prácou na letisku - to sa neprihodí každý deň.
Po príchode na riečanské futbalové
ihrisko nás čakali ukážky hasičskej
techniky, ktorú nám vykonali hasiči
z Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici. Tu si niektorí účastníci aj zabehali, keď unikali kvapkám
vody. To sme sa už nemohli dočkať
chutného gulášu, ktorý pre nás navarili šikovné staré mamy a oteckovia.
Šikovné mamičky zase pripravili občerstvenie v podobe koláčikov. Aktivitám však nebol koniec. Svoju šikovnosť nám prišli ukázať aj štvornohí
kamaráti so svojimi psovodmi z Kynologickej záchranárskej brigády v Banskej Bystrici - Dog rescue Slovakia.
Najvačšiu radosť mali deti z priameho
kontaktu so psíčkami. Ale na vŕbu ktosi zavesil zvonec a krásnemu bezstarostnému dňu bol koniec.
No rôzne aktivity pokračovali ďalej.
Ducha športu a dobrodružstva v nás

sme ukázali aj v Materskej škole v Tajove, na športovej olympiáde. Skončili
sme na druhom mieste.
Ani tento rok sme nevynechali návštevu hasičov v Banskej Bystrici. Ukázali nám trochu zo svojho náročného
a statočného povolania. Aj my sme si
mohli vyskúšať, aké je to držať v rukách hadicu a mieriť vodou na oheň.
V našom prípade boli ohňom plastové
fľaše. Ale najväčším lákadlom bol predsa len kopček sladkej zmrzliny.
Aj tento rok nás navštevovali koníky
z farmy Gazdáčik a my spolu s rodičmi
sme ich návštevu opätovali. Na farme
sme sa povozili na koníkoch, na traktore, hrali s mačičkami a mladou laňkou Mášou.
Zhora a či od dola, prišiel rozkaz
do dvora...Komu ? Dianke Benkovej,
Aničke Černovej, Kristínke Kyškovej,
Adamkovi Pačesovi, Samkovi Perželovi,
Lenke Petránovej, a Martinkovi Timkovi...Prajeme vám kamaráti milí, aby sa
vám prvé čiarky podarili...
Mgr. Iveta Sujová

Riečanskí škôlkári a predškoláci
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Slimáčik Guľko

V maličkom štáte v strede Európy, uprostred lesov a lúk je mesto
Banská Bystrica. Neďaleko tohto mesta je malý močiar, do ktorého vteká malý žblnkajúci potôčik. Tam niekde sa to stalo.
Vyliahli sa malé slimáčiky. Hneď vyliezli z vajíčok obzrieť si krásny svet.
Všetky, okrem jedného. Tomuto malému slimáčikovi sa z vajíčka nechcelo. Keď ho však chytil preukrutný hlad, musel z vajíčka vyliezť. Najprv vystrčil jeden
rožtek a za ním druhý. Vôňu,
ktorú zacítil ho vylákala von.
Nevedel čo cíti, ale slinky sa mu
zbiehali. Vyliezol a začal sa
okolo seba obzerať. Vôkol videl veľa malých slimáčikov,
ako sa plazia na všetky strany. Svet, čo videl, sa mu veľmi páčil. Všade bolo veľa zelených listov. To bolo to, čo
cítil, keď vyliezol z vajíčka.
Začal sa plaziť ako ostatné
slimáčiky ale išlo mu to
veľmi ťažko. Nedal si pozor a pošmykol sa.
Skotúľal sa dole briežkom. Avšak zapáčilo sa
mu to, pretože sa pri tom
nemusel toľko namáhať. Keď ho videli ostatné slimáčiky, veľmi sa mu
smiali, že sa kotúľa ako guľka. Tak
dostal meno Guľko. Toto meno sa mu
veľmi hodilo, bol tučnučký a vždy
keď sa dalo, kotúľal sa. Niekedy bola
cesta veľmi hrboľatá a slimáčik sa
poudieral, ale vždy ho to po chvíľke
prestalo bolieť. Guľko bol veľmi maškrtný a večne hladný slimáčik. Keď
sa jednalo o dobré jedlo, prekonal
slimáčik aj tie najťažšie prekážky.
Prvé pokusy vyliezť na streblo trávy
boli ťažké. Niekedy aj spadol. No keď
už bol na chutnom liste, nedostal ho
z neho nik, až kým ho celý nezjedol.
Jedného krásneho letného dňa
Guľko raňajkoval lahodný list. Zrazu
sa začal list podivne hýbať. Guľko sa
veľmi zľakol a stiahol sa do svojho
domčeka. Tam sa cítil v bezpečí pred
okolitým nebezpečenstvom. Hojdanie trvalo a chvíľkami mal Guľko pocit, že sa mu to aj páči. Keď sa pre7

stal list hýbať, začalo sa všade ozývať
chrum – chrum. Guľko hneď vedel,
že si na jeho šťavnatom liste niekto
pochutnáva. Guľko chvíľku rozmýš-

ľal, až sa rozhodol, svoj list brániť.
Odvážne vystrčil rožky, poobzeral sa,
no nikoho nevidel. Tieň však prezrádzal, že niekto alebo niečo, je
na druhej strane listu. Mal pravdu,
niekto mu z jeho listu ujedá. Guľko
sa nebojácne vydal na druhú stranu
listu zistiť, kto je ten odvážlivec. Nebál sa, veď vedel, že má so sebou
domček, do ktorého sa mohol kedykoľvek schovať. Doteraz ho domček
vždy ochránil.
Pomaličky preliezol na druhú stranu listu. Tu však od úžasu zmeravel.
Tak sa zľakol, že sa listu pustil a spadol na zem. Zo zeme videl, že
na druhej stane listu bola dlhá a chlpatá vec, ktorá ohrýzala najchutnejší
koniec listu. Mala na sebe všetky odtiene zelenej farby a malú hlavu
s veľkými hryzadlami. Guľko neváhal
a hneď sa do nej pustil: „Volám sa
Guľko a som slimáčik. Ja som bol

na tomto liste prvý! Kto ti dovolil
sem prísť a jesť mi z neho? A čo si
vôbec zač?“ Slimáčik doteraz takúto
vec nevidel. Neznáma vec otočila hlavu smerom na Guľka a odpovedala:
„Prepáč, to som nevedela. Ja som ťa
vôbec nevidela. Volám sa Matilda
a som húsenica. Prišla som z listu
na druhej strane. Teda z toho, čo
z neho ostalo, pretože som ho celý
zjedla. Ja som vždy veľmi hladná
a musím neustále jesť.“ Guľko sa
obzrel a videl, že z listu
na druhej strane ostala len
kostrnka. Neváhal a pohotovo
odpovedal:
„Tak to sme dvaja.
Práve som na tomto
liste obedoval. Keďže
som z neho spadol
a ty si taká hladná,
vyleziem na list vedľa teba a podelíme
sa oň.“ Húsenica súhlasila. Kým sa však
Guľko na list vyškriabal, húsenica ho už celý
zjedla. Guľko bol veľmi
prekvapený a nechápal,
ako ho tak rýchlo mohla
jesť. Pomyslel si, že je to tým, že
má také veľké ústa. „Matilda, ty si
naozaj veľmi hladná.“ Ozval sa Guľko. „Ja viem, Guľko. Veď som ti to
vravela. Od chvíle, ako som vyliezla
z vajíčka, som mala obrovský hlad,
ktorý mám doteraz. Hneď po vyliahnutí som so svojimi súrodencami
zjedla list, na ktorom sme sa vyliahli.
A nielen list, ale celú rastlinu. Každý
sa vybral na iný list a zjedol ho. Odvtedy nemôžem prestať. Stále len
jem.“ Vysvetlila mu to húsenica. Guľko nechápavo hľadel, ako sa rýchlo
premiestnila na ďalší list a už aj ten
mala do polovice zjedený. Videl, že
na tejto rastline si už nepochutná
a s Matildou sa rozlúčil: „Ahoj Matilda. Som rád, že som ťa spoznal. Možno sa niekedy ešte uvidíme.“ „Určite
áno. Dovidenia Guľko.“ Odzdravila sa
Matilda.
Pokračovanie nabudúce
Jana Gašparová
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Správy z čias dávno minulých

Brigádny generál vo výslužbe
Imrich Gibala

Poznali sme ho
Na fotografii som rozpoznala známu tvár, pod ňou stručný text: dňa
25 marca 2012 vo veku 91 rokov
zomrel vojnový veterán Imrich Gibala. Áno, poznala som ho od detstva. Dávno pred desiatkami rokov
kúpil v Riečke starý dom „od Kopytov“. Tam trávil svoj voľný čas
a spolu s manželkou zveľaďoval
dom aj záhradu. Z Bystrice do Riečky chodil vačšinou pešo. V 90-tych
rokoch ma doučoval angličtinu. To,
čo som o ňom nevedela, som sa dočítala na internete až teraz. Imrich
Gibala v roku 1942 bojoval na východnom fronte. V roku 1944 sa
prihlásil do 1. Československej armády na Slovensku, kde pri obranných bojoch na Hrone utrpel ťažké
zranenie. Od roku 1945 sa jeho kariéra začala uberať smerom k vojenskej telovýchove a športu. Diaľkovo vyštudoval inštitút telesnej
výchovy a športu na dvoch univerzitách v Prahe aj Bratislave. V roku
1962 sa stal náčelníkom katedry
telesnej výchovy a športu vo Vyškove na Morave a v rokoch 1968
-1972 pôsobil ako veliteľ armádneho strediska Dukla Banská Bystrica. V roku 1976 ako vojenský dôchodca pracoval na katedre brannej výchovy PF v Banskej Bystrici.
Za svoje zásluhy bol v roku 2006
vymenovaný
prezidentom
SR
do hodnosti Brigádny generál vo
výslužbe. Poznali sme ho aj my, bol
tak trochu jedným z nás. Česť jeho
pamiatke.
Ľ. Turčányiová

5. novembra 1893 Nešťastie. V pondelok sa oslobodila jedna krava riečanského gazdu a rohom ho tak trafila do čela, že utrpel otras mozgu,
načo hneď začal z boku – nezmyselne rozprávať. Hneď ho zobrali
na ošetrovanie do jedného domu pri
stoličkovej továrni.
25. február 1894 Vyložené dieťa.
V Riečke v týchto dňoch jedna žena
vyložila svoje novonarodené dieťa
do cintorína, vlastne ho dala vyložiť
svojou sestrou. Prípad sa vyšetruje.
25. apríl 1894 Jozefa Púchyho učiteľa
z Riečky 13. teho tohto mesiaca volebná komisia zvolenskej župy odmenila sumou 25 zlatých.
18. november 1894 Oheň. V Riečke
13.teho tohto mesiaca len-lenže nevypukol veľký požiar neopatrnosťou
jednej ženy. Starenu potom tak zbili,
že utrpela ťažké zranenia a je v ohrození života.
25. november 1894 Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo nutnosťou postavenia detskej škôlky v Riečke.
23. december 1894 Návšteva školy.
Školy v Riečke a v Kordíkoch navštívil hlavný lesný Ľudovít Senger (bol
tútorom škôl).
2. jún 1895 v obci Riečka patriacej
k farnosti tajovskej bude 3. júna
na turíčny pondelok požehnanie sochy Panny Márie Lurdskej. Krásnu

sochu za 250 zlatých si zadovážili
obzvlášť horliví katolícki veriaci Riečky. Požehnanie sochy prevedie dekan
Ľudovít Kubányi. Svätú reč prednesie študijný dozorca Anton Richter.
Miestni študenti teológie 30-teho
mája zavčas ráno sa vybrali na výlet
do Riečky. Anton Richter profesor teológie v kostole v Riečke mal veľkú
omšu, na ktorej na organe hral kaplán Alexander Szentgyorgyi a spievali študenti. Potom si prezreli miestnu
školu, kde si vypočuli reč učiteľa Andora Stegenu. Potom na vysokom
kopci navštívili salaš, kde dostali žinčicu a ovčí syr.
3. novenber 1895 Zázrak v Riečke. Vedúci matriky v Riečke zapísal do knihy- matriky nového občianka ako
Máriu, ale farár na žiadosť rodičov
ako Františku.
15. december 1895 Matuzalemská
babička. V obci Riečka 5-teho decembra zomrela 103 ročná vdova
Anna Pažítková. Manžel jej zomrel
pred 44 rokmi a žena so silným srdcom za 44 rokov nezložila zo seba
vdovský závoj, pravda keď v „mladosti“ ovdovela mala už aj vtedy skoro 60 rokov.
(Besztercebánya és vidéke: Banská
Bystrica a okolie)
Z archívu vybral historik Michal
Kiššimon

Socha Panny Márie Lurdskej oslávila v júni 117 rokov. Foto V. Voskárová
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Vítali sme nových občanov
30. mája sme si splnili veľmi milú povinnosť, keď sme v zasadačke obecného úradu privítali päť malých človiečikov, ktorí prišli na svet v prvom polroku 2012:
Linda Lukačovičová 14. 1.
Simon Styk 18. 1.
Šimon Kyška 24. 1.
Dorotka Žabková 30. 3.
Lucia Černová 17. 4.
Po príhovore starostu obce a krátkom vystúpení detí z MŠ sa rodičia
podpísali do pamätnej knihy a prevzali
si malé darčeky a kvety. Detičkám prajeme zdravie a veľa lásky, rodičom trpezlivosť vo výchove a radosť z detí.
Ľ. Turčányiová

Linda, Simon, Dorotka

Kamarátky Lucia a Dorotka

Šimon Kyška

Simon Styk

Prvé sväté
prijímanie
v Riečke
V nedeľu 13. mája 2012 prijali sviatosť:
Viktória Kielarová,
Filip Petrán,
Vanda Žabková,
Marek Poliačik,
Dominik Petrík,
Adam Kalina,
Ema Petránová

Mladomanželia

Farár R. Bujdoš a prvoprijímajúce deti

9

Kristína a Ľuboš Zöldy si vyslúžili sviatosť
manželstva 5. 5. 2012

Majka a Miňo Schwarcovci – 26. 5. 2012
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Stolnotenisový turnaj
V sobotu 3. marca v dopoludňajších
hodinách odštartoval už 9. ročník súťaže v stolnom tenise. O putovný pohár starostu obce Riečka tento rok súťažilo celkom 22 športovcov, z toho 8
Riečanov. Je to viac ako po minulé
roky, no napriek tomu sa očakávala
väčšia účasť domácich. Niekoľko hodinový maratón skrátených duelov bol
odmenený nielen chutným občerstvením, ale aj konečným vyhlásením víťazov tohto ročníka. Prvenstvo a zároveň
putovný pohár si domov odniesol mla-

Stolnotenisoví víťazi – Hudec, Kišík,
Spišiak

dý hráč Kišík, druhé miesto zaslúžene
patrí riečanskému starostovi Mariánovi Spišiakovi a na treťom mieste sa
umiestnil ďalší mladý hráč Hudec. Nasledujúce miesta obsadili Dlisko, Rajnoha, Šarišský, Fodor, Kováčik. Ďakujeme usporiadateľom za pekné podujatie, kde nechýbal športový duch a priateľská atmosféra.
Ľ. Turčányiová

Retrolyžovačka
Začiatok jarných prázdnin sa začal
v sobotu 3. marca v retro štýle na snehu. Niekoľko nadšencov využilo posledný, rýchlo sa topiaci sneh
a na kopci Za Tonkov zorganizovali lyžovačku, no tentokrát trochu inak.
Podmienkou každého lyžiara bolo totiž akýmkoľvek spôsobom pripomenúť
si časy minulé, či už svojím oblečením
alebo výstrojom. A tak sa mnohí vybrali hľadať na povalu, alebo navštívili
starých rodičov, v snahe nájsť čo najstaršie kúsky, ktorými mohli na svahu
zaujať. Počasie, ktoré bolo ukážkovo
slnečné, s príchuťou prichádzajúcej

Jožko Šimiak a trochu retromóda

Tabuľky športových súťaží
Futbal v Riečke – tabuľka II. trieda „A“

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

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

Počet
stretnutí
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Výhry
20
18
17
16
15
14
15
12
13
11
11
9
6
5
3

Remízy Prehry
3
3
3
2
3
6
1
8
4
3
3
3
3
0
5

5
7
8
10
10
8
12
8
11
14
14
16
19
23
20

Skóre

Body

+/-

96 : 33
89 : 40
78 : 49
64 : 55
70 : 54
68 : 55
66 : 47
41 : 35
59 : 56
56 : 67
59 : 86
36 : 49
42 : 94
36 : 99
30 : 71

63
57
54
50
48
48
46
44
43
36
36
30
21
15
14

63
49
29
9
16
13
19
6
3
-11
-27
-13
-52
-63
-41

Stolný tenis – tabuľka IV. liga Banská Bystrica po základnej časti

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

Mužstvo
Stretnutia
Podkonice A
18
Riečka A
18
Ľubietová A
18
Predajná A
18
Medzibrod A
18
Riečka B
18
Braväcovo A
18
Magenta B. Bystrica A
18
Podkonice B
18
Medzibrod B
18

Výhry
16
15
14
12
8
5
4
3
3
2

Remízy
1
1
0
0
1
4
5
2
2
0

Prehry
1
2
4
6
9
9
9
13
13
16

Skóre
231:93
221:103
211:113
204:120
148:176
127:197
124:200
129:195
112:212
113:211

Body
51
49
46
42
35
32
31
26
26
22

M. Petrán a P. Žabka v retroštýle

jari, nákazlivo rytmická hudba, rozvoniavajúca kapustnica, ale hlavne originálni lyžiari na svahu, prilákali množstvo Riečanov aj cezpoľných. A bolo sa
naozaj na čo pozerať. Viac ako storočné drevené lyže, starý vojnový kabát,
štýlové klobúky, barety, či baranice,
vlnené svetre. Nechýbal policajt a záchranná služba samozrejme aj s nosidlami. Hlavný moderátor Martin Hríbik odštartoval súťaž v slalome, kde
bolo azda dôležitejšie ako meraný čas,
dôjsť vôbec do cieľa. Podarilo sa !
A ešte niečo sa chlapcom – organizátorom podarilo, urobiť niečo pre ľudí,
vylákať nás z tepla obývačiek a zažiť
niečo pekné a príjemné spoločne.
Na záver lyžovačky boli na stupni víťazov odmenení pohármi tí najlepší.
V retro pretekoch bol jednoznačným
víťazom Martin Kolárik z Banskej Bystrice, ako druhý prišiel do cieľa Miško
Libiak a na treťom mieste bol Jožko
Šimiak. V druhej kategórii bežných ly10
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kulpínskym priateľom za návštevu
a tešíme sa na ďalšie stretnutie zase
o rok na Dolnej zemi.
Ľ. Turčányiová

Jánska hostina

Aktéri retrolyžovačky

žiarov mali najlepšie časy: Michal Sedilek, Lukáš Ďurica a Zuzana Šimčíková. Ďakujeme za dobre pripravenú akciu, tešíme sa na budúce.
Ľ. Turčányiová

Futbalový turnaj
v Riečke
V pravidelnom dvojročnom intervale
sa uskutočňuje v Riečke futbalový turnaj, ktorý sa striedavo odohráva
od roku 2007 v srbskom Kulpíne
a v Riečke. Už po šiestykrát sa na turnaji stretli futbaloví veteráni, tento-

krát u nás doma v dňoch 18. a 19.
mája na ihrisku v Ľaukovej. Turnaja sa
zúčastnili okrem našich priateľov
z Kulpína a riečanských Starých pánov aj futbalisti Tajova. Slnečné počasie, dobrá nálada a množstvo športových fanúšikov dotvorilo atmosféru
celého turnaja, ktorý prebiehal naozaj
v priateľskej atmosfére, čoho dôkazom boli aj pokriky „My sme tu doma
!“. Konečné poradie jednotlivých mužstiev to napokon aj potvrdilo, pretože
víťazom sa stali Veteráni z Kulpína,
hneď za nimi sa umiestnili domáci
Starí páni z Riečky a tretie miesto obsadili futbalisti z Tajova. Ďakujeme

V sobotu 23.júna, v predvečer sviatku
sv. Jána, sme prijali pozvanie do susedného Tajova. Tak, ako po minulé
roky, aj teraz sa naša obec zúčastnila
súťaží, ktoré boli súčasťou osláv Tajovskej hostiny. Riečku tento rok reprezentovali za mužov Matej Baďura a Jaroslav Turčányi, za ženy Zuzka Sršňová
a Alžbetka Turčányiová. Súťažilo sa
v piatich športových disciplínach: hod
basketbalovou loptou, hra petang, hod
guľou, hádzanie šípok do terča a čisto
mužskou záležitosťou bolo pílenie dreva. Aj napriek tomu, že sme mali vekovo najmladšie družstvo, riečanskí mládežníci nesklamali a obsadili pekné
3. miesto, za čo im patrí vďaka.
Ľ. Turčányiová

Maťo, Betka, Zuzka, Jarko v Tajove

Kapitán víťazného futbalového mužstva
M. Zorňan
Spriatelené futbalové mužstvá Riečka
a Kulpín
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Primátor Banskej Bystrice oceňoval športovcov
15. februára prebiehalo slávnostné
udeľovanie cien najlepším banskobystrickým športovcom za rok 2011.
V radničnej Cikkerovej sieni ocenil
primátor Peter Gogola celkom 18 víťazných jednotlivcov a 2 kolektívy.
V kategórii juniori - olympijské športy, boli ocenení štyria jednotlivci.
V disciplíne atletika - chôdza získala
cenu aj naša Katka Strmeňová, ktorá
je niekoľkonásobná majsterka Slovenska v chôdzi a minulý rok sa
na majstrovstvách Európy juniorov
v Talline (10 km chôdza) umiestnila
na 5. mieste. Katke gratulujeme a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
Kultúrna komisia

Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola
a ocenená Katka Strmeňová

Poďakovanie
Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí
prispievajú svojimi článkami a fotografiami k vydaniu nášho časopisu.

Už po druhý krát sa Riečania stretli na ľade s Tajovčanmi, aby spolu odohrali priateľský hokejový zápas
na zimnom štadióne v Banskej Bystrici

Tajov – Riečka na zimnom štadione v B. Bystrici

Hokejoví začiatočníci
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