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„Tweetuj s Bohom“

Socha Svätej rodiny
Lipa je veľmi starý strom, ktorý poznali
a dokonca uctievali naši predkovia. Slovania si lipu vybrali ako svoj symbol. Naše
storočné lipy, ktoré patrili od nepamäti
k dominante našej obce – kostolu, bolo
nutné zrezať. Išlo o veľmi ťažké rozhodnutie. Z dôvodu zachovania pamiatky na tieto
lipy, zástupcovia Obecného úradu v Riečke
rozhodli o využití tohto dreva – na drevorezbu.
Samozrejme, že nás zaujímal názor občanov našej obce, a preto sme pripravili
dotazník, v ktorom boli navrhnuté dve
témy: „Svätá rodina a Anjel“. Zároveň mali

možnosť občania navrhnúť aj novú tému
na drevorezbu. Dotazník bol doručený
takmer do každej schránky v našej obci
a tiež k dispozícii na obecnom úrade
a v kostole. Vo vyplnených dotazníkoch
boli uvedené aj ďalšie témy ako napr. „Betlehem, sv. Pavol, návrat strateného syna,
Panna Mária, Živá voda z kríža ....“. Aj napriek novým nápadom najviac hlasov získala téma: „SVÄTÁ RODINA“.
A tak sa aj stalo. Každého, kto navštívi
kostol alebo cintorín, privíta socha Svätej
rodiny, ktorá bude úplne dokončená až po
jej vysvätení.
Erika Baboľová

Odvážny názov? Nemožné?
Je to síce názov novej aplikácie pre veriacich na Slovensku, ale skúsme si
predstaviť skutočnú možnosť „tweetu“ s Bohom. Pre tých skôr narodených, tweet je sociálna sieť s možnosťou komunikácie formou správ. Mladým to predstavovať nemusím...
Máte otázku na Boha? Čo by ste mu
napísali, poslali?
Myslím, že všetci by sme mali nespočetne veľa otázok, odkazov a možno aj
fotiek...
Väčšinou by to boli otázky, ale koľko
by v tweete Bohu bolo poďakovania?
Môžeš mu ďakovať za to, čo ti dáva,
nie stále dookola myslieť na to, čo ti
(zatiaľ) nedal.
Môžeš prestať myslieť na to, ako sa
cítiš, a rozmýšľať radšej o tom, čo robíš a čo máš robiť – a ako sa kvôli
tomu cítia iní. Môžeš pred Bohom (aj
inými) priznať, že je to pre Teba ťažké.
Nazdávam sa, že Bohu neprekáža, ak
si poplačeme – naopak, umelo potláčať pocity, dusiť v sebe emócie a potom čakať, kedy fatálne vybuchneme,
by nebolo riešením. Boh nechce našu
pretvárku. Chce, aby sme mu úprimne hovorili, čo máme na srdci – a aby
sme pamätali na to, čo má na srdci on.
Ani zaliati slzami by sme nemali zabúdať na to, že je pri nás a miluje nás –
a neprestať mu veriť.
Tweet Bohu: Bože, Tvoja láska ma nikdy nesklamala, ale vždy prekvapuje...

Riečanská hostina
Sobota 17. 8. 2019 (pred KD v Riečke)
16.00 hod. – vystúpenie detí z MŠ • 16.30 hod. – 19.00 hod. Ľudová hudba Jána Maka • 19.00 hod. – vystúpenie
populárnych spevákov Petra Stašáka a Maji Velšicovej • 21.00 hod. – Vylosovanie tomboly • 21.30 hod. – Diskotéka v KD

Nedeľa 18. 8. 2019
10.00 hod. – Slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie, Posvätenie sochy Svätej rodiny • 13.30 hod.
– Futbalový zápas slobodní – ženatí • 16.00 hod. – majstrovský futbalový zápas II.A triedy: Riečka – Hiadeľ

Obecný úrad
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Oznamy obce
Turistika
do Vysokých Tatier

1.9.2019 je plánovaná turistika Vysoké
Tatry – Štrbské pleso. Na výber budú rôzne trasy, ktoré si vyberie každý podľa svojich schopností a s ohľadom na náročnosť.
Odchod je ráno o 5,00 hod. spred obecného úradu. Poplatok 5€ . Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade.

Stretnutie seniorov
Mikroregiónu
Pozývame všetkých seniorov z Riečky
na tradičné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 22.8.2019 v Kultúrnom dome v Králikoch. Začiatok stretnutia je o 13,00 hod.
Odchod autobusu z Riečky je o 12,00 hod.
Pozvaní sú všetci, čo dovŕšili dôchodcovský vek.

Stretnutie seniorov
obce Riečka
Stretnutie seniorov v obci Riečka pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri 2019 bude netradične v stredu
16.10.2019 o 16,00 v kultúrnom dome.

Pečenie kysnutých
koláčov
Tento rok sa uskutoční 9.11.2019

Omša pri prameni
8.júna 2019 sa uskutočnilo tradičné posedenie pri Prameni Pátra Mateja, ktoré
každoročne organizuje Urbariát Riečka
spolu s obecným úradom a farskou radou.
Stretnutie sa začalo sv. omšou, ktorú odslúžil náš kňaz Radoslav Bujdoš. Po svätej
omši sa prítomným prihovorila tajomníčka Urbariátu Mária Ďurišková. Po nasýtení ducha sme nasýtili aj telo opekanými
klobáskami a domácim vínkom. Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na stretnutie zase o rok.

príprava na halušky

hrali špeciálne večerné futbalové stretnutie: chudí-tuční.
Strávili sme príjemné 3 dni v spoločnosti priateľov, ktorých sme pozvali na naše
najbližšie pripravované podujatie (Pečenie kysnutých koláčov).

Oprava miestnych
komunikácií
Aj tohto roku sme značnú časť financií
vyčlenili na opravu a údržbu miestnych
komunikácií . Opravy sa dočkali ulice –
Kratina a predĺženie ulice, ulica Do cintorína a v rámci vylepšenia parkovania pri
materskej škole bol upravený a vyasfaltovaný areál MŠ, kde bola nainštalovaná
nová elektricky ovládaná brána. V pláne
bola aj ulica Vajano. Tieto práce museli
byť z dôvodu budovania prípojok presunuté na budúci rok.
Vstup do ulice Za Žabkov bol rozšírený
tak, aby bola hlavne v zimných mesiacoch
zabezpečená lepšia údržba a bezpečnosť
dopravy.

Pingpongový stôl
Do areálu viacúčelového ihriska bol zakúpený a osadený nový pingpongový stôl,
ktorý je vhodný do exteriéru. Mal by slúžiť
pre deti a mládež počas prázdnin, kde by
mohli kompenzovať pohybom čas, strávený pri počítačoch a telefónoch.

Ihrisko Ľauková
Areál ihriska bol zabezpečený proti
vniknutiu diviačej zveri novým oplotením.

Financie na oplotenie boli poskytnuté obci
z Ministerstva financií SR. Návštevníci
futbalového areálu si iste všimli, že naše
futbalové ihrisko je vzorne udržiavané
a hracia plocha je naozaj vynikajúca.
Veľké poďakovanie za všestrannú starostlivosť (kosenie, polievanie, hnojenie,
... ) patrí tým občanom, ktorí dobrovoľne
a nezištne túto činnosť vykonávajú už viac
rokov. Sú to predovšetkým: Milan Petráň,
Jozef Petrán, Miloš Spišiak, Miroslav Geregay, ale aj iní dobrovoľníci.

Riečanská Špajza
V apríli sme pri príležitosti otvorenia
potravín Riečanská Špajza slávnostne posvätili priestory s naším pánom farárom
Radkom Bujdošom, členmi obecného zastupiteľstva na čele s Mariánom Spišiakom a vedúcou potravín Luciou Strmeňovou. Uzavrela sa tak náročná etapa rekonštrukcie potravín, ktorá stála nemalé finančné prostriedky, kopec času a pevných
nervov. Všetko nakoniec dobre dopadlo
a dočkali sme sa otvorenia krásnych
priestorov, kde cítiť príjemnú atmosféru
v každom kútiku. Veríme, že sa občanom
bude v nových priestoroch páčiť nielen nakupovať, ale aj sa navzájom stretávať a vymieňať si dobré rady a nápady. Pre väčšiu
dostupnosť sa upravili otváracie hodiny aj
na poobedný predaj, je tu možné platiť
kartou a stravnými lístkami. Priestory nájdete na Hlavnej ulici 81, pri pohostinstve
Riečanský Rak blízko obecného úradu.

Otváracie hodiny
PO – ŠTV:
6.45 – 15.00 a 16.30 – 18.45 hod.
PIA: 6.45 – 18.45 hod.
SO: 7.00 – 10.00 hod.
Štátny sviatok: 8.00 – 10.00 hod.
Tel.: 0910 177 758, 0910 518 089
e-mail: riecanska.spajza@gmail.com

Návšteva Kulpina
Na pozvanie miestneho spoločenstva sa
zástupcovia našej obce zúčastnili v dňoch
26.-28. júla 2019 na Dňoch Kulpina. Súťaž vo varení poľovníckeho paprikáša, ktorá má v Kulpine dlhoročnú tradíciu sme
spestrili tým, že sme navarili pravé slovenské halušky, ktoré sme ponúkali účastníkom podujatia. Niektorí účastníci toto
jedlo ochutnali prvý krát. Použili sme
41 kg zemiakov, 10 kg bryndze a podali
sme približne 300 menších porcií. Keďže
sme spotrebovali všetky prinesené suroviny, tak to hodnotíme ako úspech nášho
tradičného slovenského jedla.
Naši futbalisti a domáci veteráni odo2

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 37

Životné prostredie

Mílí spoluobčania,
Môj príhovor by som chcel smerovať
k tomu, aby som vás povzbudil a pozval k spolupráci na zlepšovaní nášho životného prostredia – priestoru, kde trávime väčšinu nášho
času. Asi najviac mňa, ale aj mnohých z vás
nepoteší, keď vidíme okolie zberných nádob
plné vriec a voľne pohodených odpadov. Len
malé úsilie z vašej strany to môže vylepšiť. Stačí napríklad ukladať plasty do vriec, ktoré obec
rozdala a raz do mesiaca ich vyložiť pred svoj
dom, v akomkoľvek počte. Nie je nutné, aby
ste odpad nosili do kontajnerov, lebo ich počet
je limitovaný zbernou spoločnosťou. Plasty,
ale aj papier treba upraviť tak, aby mal čo najmenší objem. Nemáme zberný dvor, ale veľkoobjemový odpad, elektroodpad a kovový od-

pad vyvážame viackrát do roka (informácie
o čase vývozu sa dozviete cez miestny rozhlas,
vývesné tabule a webovú stránku obce). Skutočnosť je taká, že ak vytriedime málo, budeme za
odpad platiť viac. Percento separácie určuje výšku poplatku na skládkach.
Je zarážajúci fakt, že pracovníci obce po vývoze urobia okolo kontajnerov vzorný poriadok
a neprejde ani pár dní a okolie nádob vyzerá ako

smetisko. Na zemi – ani nie v kontajneroch sú
nahádzané vrecia a tieto roztrhajú a rozhádžu
zvieratá, alebo prudký vietor. A už nikoho nezaujíma, kto to po nás uprace. Neporiadok vieme
kritizovať všetci, len zabúdame, že sme ho spôsobili my. Táto situácia sa pravidelne opakuje.
Obec tieto priestory monitoruje kamerovým systémom a bude nútená pristúpiť k náležitým opatreniam.
Marián Spišiak

Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí
až733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by
neboli stlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200.
Materiály z KOVU – obaly zo železa majú
skratku FE a číslo 40, hliník ALU číslo 41.

NÁPOJOVÝM KARTÓNOM patrí oranžová farba a majú označenie C/PAP.

Označovanie obalov
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky,
takže je na prvý pohlaď jasné, že ide napríklad
o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú
označené plasty. Skratky priamo označujú druh
plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež
stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na
nápojových kartónoch z džúsu alebo mlieka.
Materiály z PAPIERA – do modrého kontajnera alebo vreca určeného na papier patria
všetky obaly so skratkou PAP. Čísla 20, 21 a 22
upresňujú druh papiera. 20 je vlnitá lepenka,
21 hladká lepenka a 22 bežný papier.

Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby
bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu. Zostane tak viac miesta pre
ďalší odpad. Odvážanie vriec a kontajnerov, ktoré sú správne naplnené, je nielen efektívnejšie,
ale aj priateľské k životnému prostrediu.
Materiály zo SKLA – sklu patrí zelená farba
a pri triedení sa nerozlišuje, či ide o farebné,
alebo číre sklo. Číslo 70 za značkou GL označuje číre sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnedé
sklo.

POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša,
vráťte ich nazad do predajne.
Materiály z PLASTU – obaly označené nasledovnými symbolmi označujúplasty a patria
do žltých kontajnerov alebo vriec určených na
plast.

Pred vyhodením odpad zošliapnite. Nestlačené PET fľaše zmenšia možnosti kontajnera.
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Pozor, v niektorých obciach a mestách sa kovy
zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec,
v mnohých sa však triedia spolu s plastmi alebo
nápojovými kartónmi. S týmto druhom odpadu
je preto potrebné nakladať podľa nariadenia
obce.
Ak je to možné, kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich objem. Zmestí sa ich
tak do vriec alebo kontajnerov viac.
Označenie
na obale

Obal zložený z viacerých rôznych materiálov,
ktoré nemožno od seba ručne oddeliť, je kompozit. Kompozity sa označujú písomným znakom
C/skratkou materiálu, ktorý prevažuje. C/PAP je
znak nápojového kartónu.
Pozor, v niektorých obciach a mestách sa nápojové kartóny zbierajú do samostatných kontajnerov či vriec, v mnohých sa však triedia spolu
s plastmi alebo kovmi. S týmto druhom odpadu
je preto potrebné nakladať podľa nariadenia
obce.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich objem.

Význam
ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.
Materiálové označenie zloženia obalu. Označovanie obalov znakom materiálu, ktorého je
obal zložený, nie je na Slovensku povinné. Množstvo výrobcov však označuje obaly svojich
výrobkov trojuholníkom so skratkou materiálu či číselným označením.
Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovaných materiálov.
Panáčik s košom. Používa sa ako prevencia proti znečisťovaniu životného prostredia. Táto
značka znamená, že obal je potrebné dať po použití do príslušnej zbernej nádoby.
Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek.
Poväčšine ide o nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte ich na miestach určených na zber takýchto zariadení.
Označenie pre produkt Bio a Eko, ktorý je výsledkom ekologického poľnohospodárstva a pre
potravinu vyrobenú z ekologických poľnohospodárskych zložiek – je to BIO potravina. BIO
potraviny obsahujú najmenej 95 % zložiek pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva s osvedčením o ekologickom pôvode.
Značku kvality SK môže získať len slovenský výrobca, ktorého výrobky sú vyrábané z domácich surovín s dodržaním noriem kvality. Výrobky musia obsahovať minimálne 75% domácich surovín a všetky časti výrobného procesu sa musia uskutočňovať na Slovensku.

Správy
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Dobrá novina

Na Božie narodenie 25. decembra sme sa
už tradične stretli pri živom Betleheme, ktorý nám sprítomnili deti a miništranti, pod
vedením učiteliek a kňaza. Okrem divadelného predstavenia sme si vychutnali aj dobrý punč a chlieb s masťou a cibuľou. Finančný výťažok bol určený na zbierku Dobrá novina.
Ľ.Turčányiová

Koncoročná turistika

V nedeľu 30. decembra sme zorganizovali
koncoročný výstup na naše Vrchy. Ako každoročne býva zvykom, stretli sme sa pred
obecným úradom a s povinnou výbavou
a niektorí aj s paličkami, sme kráčali do výšky 915 metrov nad morom. Na pravý obed
sa stretlo okolo ohňa takmer 40 riečanov.
Niečo sa pojedlo, niečo sa polialo, aj slaninka sa opiekla. No hlavne sme sa zase stretli,
spoločne sa rozlúčili so starým rokom a verím, že šťastne a v dobrej nálade vykročili do
toho nového.
Ľ. Turčányiová

Karneval

Fašiangy, Turíce... zaznelo v nedeľu 17.
februára v kultúrnom dome, kde sa konal
tradičný detský karneval. Sála sa naplnila
do posledného miesta a 37 krásnych masiek
súťažilo o sladké odmeny. Loptové hry, tanečné súťaže aj stoličkový tanec zabavil malých škôlkárov aj školákov. A pridali sa aj
organizátori, tentokrát vo veselých fašiangových maskách. Palacinky pre deti pripravil Jožko Šimiak s rodinou, odmeny zasponzorovala rodina Gašparová. Ďakujeme
Braňovi Hríbikovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k dobrej karnevalovej zábave.
Ľ. Turčányiová

Rozlúčka s predškolákmi

V pondelok 24. júna si na obecnom úrade
škôlkári zorganizovali malú rozlúčkovú
slávnosť. Sedem predškolákov sa lúčilo
s riečanskou škôlkou krátkym programom,
ktorý si pripravili pod vedením učiteliek
Evky a Ivetky. Zapísali sa do pamätnej knihy a pani učiteľky ich odmenili knihou aj
škôlkárskym vysvedčením. Naši predškoláci: Viktorka Danielisová, Emka Kántorová,
Nelka Karlíková, Rebeka Kielarová, Karolínka Makrovská, Romanko Necpal a Oliverko Potančok.
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Správy

Kultúrno-športová a školská komisia
Opäť po roku, ale v novom zložení, kultúrno-športová a školská komisia organizovala prvú akciu v našej obci dňa
17.02.2019 a to: „Detský karneval“. Kultúrny dom sa premenil na rozprávkovú
krajinu. Boli sme všetci milo prekvapení,
nielen počtom masiek, ale aj výberom prekrásnych rozprávkových bytostí. Po úvodnej prezentácii amalej odmene nasledovali
rôzne súťaže a samozrejme aj najobľúbenejší stoličkový tanec. Naše detičky prišli
povzbudiť rodičia a aj starí rodičia, ktorí
sa pridali ku spoločnej zábave. O zábavu
sa postaral nám už dobre známy - Braňo
Hríbik a o občerstvenie (výborné plnené
palacinky) Jozef Šimiak s rodinou.
Ďalšou akciou komisie bolo „fašiangové
posedenie“ našich seniorov. Fašiangy sú
od dávnych čias symbolom veselosti, zábav, plesov a hojnosti. Ľudia si počas nich
dopriali hojnosť jedla, preto k typickým
črtám tohto obdobia patrili a aj patria
sprievody v maskách. A tak sme sa rozhodli aj my. Hoci len v kultúrnom dome,
vo fašiangových maskách a dobrej nálade,
sme si spolu so seniormi aspoň trochu pripomenuli túto tradíciu.
Prvú júnovú nedeľu 02.06.2019 sme
pripravili našim detičkám „Deň detskej
radosti“ pri príležitosti MDD. Vymenili
sme ihrisko v Ľaukovej za prechádzku
rozprávkovým lesom. Cesty rozprávkovým lesom sa zúčastnilo cca 70 detí. Po

pozícii bol na ihrisku v Ľaukovej pre detičky skákací hrad a trampolína, kde sa mohli
vyšantiť do sýtosti. Viktória Spišiaková
a Paulínka Gašparová ukázali svoj talent
a nielen detičkám vyzdobili tvár krásnymi
maľbami.
VŠETKÝM, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní všetkých
akcií, chcem veľmi pekne poďakovať. Bez
Vás a Vašej pomoci a samozrejme bez
dobrej nálady, by žiadna akcia nemala
úspech.
Erika Baboľová

dlhých daždivých dňoch, konečne svietilo
slniečko. Pravdou však je, že ani dážď, aspoň na chvíľu, sa nedal zahanbiť.
Počas „Cesty rozprávkovým lesom“ čakali deti stretnutia s rozprávkovými bytosťami (Vodníci, Stará mama a Červená čiapočka, Ježibaby, Snehulienka a Zbojníci)
a na jednotlivých stanovištiach boli pripravené pre deti rôzne hry a sladkosti.
Po absolvovaní „Cesty....“ – v cieli, dostali detičky odmenu za odvahu a náš pán
starosta, spolu s pomocníkmi, pripravili
pre všetkých chutné občerstvenie. K dis-

Čas rýchlo uteká ...
To sú slová, ktoré počujeme z úst kategórií rôznych ľudí. Nie je to inak ani
v združení seniorov našej obce. Zdá sa, že
len pred nedávnom boli Vianoce a už sme
prehupli do druhého polroka 2019. Čas je
neúprosný pre všetkých. Preto aj členovia
nášho združenia sa snažia využiť čas užitočne pre seba, svoju rodinu ale aj v prospech skrášľovania svojho okolia. Malým
spestrením Vám opíšem naše aktivity.
Nový rok sme začali ping-pongovým
turnajom. Ako ináč, veď súťaživosť patrí
ku každému veku. Víťazmi sa stali v kategórii mužov: Baláž Jozef, Petrán Tobiáš
a Hríbik Viktor. V kategórii žien obsadili
prvé tri miesta: Petráňová Marta (133),
Longauerová Anna a Spišiaková Ľubica
(106).
Február – okrem výročnej schôdze do
tohto obdobia patria fašiangy, zábava,
pampúchy, čaj a hriatô. Nič z týchto ponúk na stretnutí nechýbalo a všetci sme sa
spoločne zabavili a potešili.
5

Marec – v zasadačke sme si pripomenuli 8. marec – MDŽ a naši muži zo združenia nás obdarovali kvetmi. Nechýbal ani
výlet. Vybrali sme sa vlakom do Tatier. Na
Hrebienku sme obdivovali krásy, ktoré
boli vytvorené z ľadu umelcami z rôznych
štátov. Kto tam ešte nebol, oplatí sa vám to
vidieť.
Apríl – okrem prípravy veľkonočných
ozdôb sme zorganizovali brigádu pri mlyne. Na záver po vykonanej práci sme si
urobili opekačku.
Máj – nepodarilo sa nám zorganizovať
majáles, pretože ihrisko v našej obci je
často obsadené. Toto obdobie sme znovu
využili na cestovanie vlakom. Navštívili
sme zámok v Halíči. Skutočná nádhera.
V cene vstupného bolo zaplatené aj občerstvenie – káva, čaj, domáca limonáda. Pri
obede nás prišiel pozdraviť aj herec Jozef
Pročko so svojim neodmysliteľným humorom.

Jún – predsa sa nám podarilo zorganizovať juniáles pre celú obec. Aj keď nám
počasie spočiatku nevyšlo, postupne prichádzali malí, veľkí, rodiny a mládež a zišlo sa nás okolo 70 ľudí. Posedeli sme si pri
dobrej kapustnici, káve a koláčoch. P.
Anna Čermáková (87) nám predviedla,
ako sa hrala v minulosti v našej obce
„piga“. Pre deti boli tiež pripravené hry,
súťaže a pre dospelých aj súťažný kvíz.
Všetci boli odmenení sladkosťami. V tejto
tradícii chceme pokračovať aj v ďalších rokoch. Podarilo sa nám znova cestovať vlakom, kde sme navštívili v Košiciach botanickú záhradu a výstavu motýľov.
Takto som vám chcela opísať príbeh zo
života seniorov, ktorí sa snažia žiť a byť nápomocní aj vo svojom pokročilom veku.
Nezabudnite, že každý človek niečo znamená a má svoju cenu. Jednoducho potrebuje priestor na svoje plány a sny
a priestor, v ktorom sa cíti dobre.
Združenie seniorov obce Riečka

Cestovanie
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Cestujte s nami na zájazdy
Chcela by som sa s vami podeliť o krásne zážitky, ktoré sme zažili počas autobusového zájazdu organizovaného farským úradom v spolupráci s obcou. Zájazd smeroval na Moravu, Čiech a Poľska. Aj keď autobus nebol obsadený do
posledného miesta, zájazd sa veľmi vydaril a dovolím si povedať za všetkých
účastníkov, že to bolo „super“. Informácie o zájazde boli strohé, a to z dôvodu
premenlivého počasia, ale možno o to
viac sme sa dozvedeli, poznali a videli.
Účastníci zájazdu boli síce vekovo rozdielni (od malých detí až po dôchodcov),
ale vytvorili sme jednu peknú zájazdovú
rodinu. Cestou z Riečky sme sa dostali
autobusom do malebného mesta na Morave – Olomouc. Navštívili sme viaceré
historické pamiatky a v poobedňajších
hodinách sme sa presunuli do regiónu
Jeseníky a kľukatou, pomerne strmou
cestou sme sa dostali do malej dedinky

Dolní Hedeč. Po vystúpení z autobusu
sme uvideli starý kláštor s prekrásnou vyhliadkou okolia. Mali sme veľké šťastie,
pretože nás sprevádzala veľmi milá a fundovaná sprievodkyňa. Mala nádherný
hlas a v kláštore nám aj zaspievala, aby
sme posúdili úžasnú akustiku v tomto
peknom objekte.
Náš zájazd ďalej pokračoval na miesto
ubytovania do Nového Mesta nad Metují. Spoločné raňajky a tiež večere mali
svoje čaro. Dokonca jeden večer sme
spoločne gratulovali a zaspievali p. starostovi Mariánovi Spišiakovi, ktorý mal
v čase zájazdu narodeniny. Nové Mesto
nad Metují má krásny pôvodne renesančný zámok s krásnou originálnou terasovou záhradou a drevenými stavbami.
Má pekné kostoly, z ktorých v jednom
sme slávili aj večernú svätú omšu. Pamätáte sa na knihu a film „Babička?“ Jedni
sme si chceli zaspomínať, druhí vidieť,

ale všetci sme boli zvedaví. Preto sme navštívili Babičkino údolie a zámok Ratibořice. Sprievodkyňa v tomto zámku rozprávala tak zaujímavo, že všetkých, ktorí
sme tam boli úplne vtiahla do udalostí,
ktoré sa v minulosti na zámku odohrávali.
Počas zájazdu sme navštívili aj Poľsko,
konkrétne Wambierzyce, kde sme si prezreli nádhernú baziliku Matky božej –
Slezský Jeruzalem a krížovú cestu, z ktorej vrcholu bol nádherný výhľad na okolie. Hoci sme sa nachádzali v Poľsku,
môžeme povedať, že sme sa v „Minieurolande“ , kde sa nachádzajú miniatúry
najznámejších svetových stavieb, poprechádzali okrem Poľska a Čiech aj vo
Francúzku, Veľkej Británii, Amerike.
Nenechajte si ujsť príležitosti na spoznávanie nových miest, historických pamiatok a hlavne spoločných chvíľ s nami.
AL

Tipy na organizovaný výlet
Na konci Balatonu, na jeho južnom cípe,
sa nachádza prírodné vulkanické jazero
s jemne rádioaktívnou vodou s obsahom
síry. Hĺbka jazera dosahuje až 38ma má
stabilnú teplotu okolo 32 stupňov Celzia.
Okolo jazera sa rozprestiera malé mestečko Hevíz, ktoré je vystavané na miernom
svahovitom okraji bývalého krátera. Areál
jazera je prispôsobený pre ľudí s pohybovými problémami. Odporúča sa plávať vo
vode s kúpacím kolesom, aby pri náhlej
nevoľnosti nenastal problém s doplávaním
k brehu, lebo jazero je dosť veľké do šírky aj
do dĺžky. Uprostred jazera sú vybudované
zábradlia, kde sa dá oddýchnuť a len tak
v pokoji ležať na hladine. Pavlačové
domčeky so šatňami, oddychovými zónami a centrálny kúpeľný dom s krytými bazénmi, umožňujú relax a liečbu aj počas
zimných mesiacov. Výborná strava s maďarskými národnými špecialitami, krásne
vysadené parky, hotely, penzióny a malé
reštaurácie spríjemňujú pobyt v Hevíze.
Kysuce nie sú ďaleko, ale z Banskej Bystrice tak trochu od ruky, lebo cesta cez
Strečno je večne upchatá. Oplatí sa urobiť
si výlet do tohoto rázovitého kraja, lebo je
niečím iný, ako ostatné časti Slovenska.
Určite je tam najviac sakrálnych pamiatok
na meter štvorcový. Všade nájdete malé
kaplnky uprostred lazov, na turistickom
chodníku, ukryté medzi stromami. Mnohé
majú kľúčiky pod kvetináčmi a s dôverou
vám ponúkajú zotrvanie v tichu a rozjíma-

Hevíz

Orloj v Starej Bystrici

ní. Miestni rezbári ich vyzdobili svojimi
sochami.
Pútnické miesto Turzovka ponúka peknú túru do kopca buď priamo z obce Tur-

zovka, alebo po asfaltke z obce Korňa.
Nový chrám je moderný a vyzdobený Rupnikovými mozaikami, ktoré určite poznáte
z Lagniewnikov v Krakowe. Ticho a pokoj
ponúka pôvodná kaplnka neďaleko prameňov.
Oščadnica je nekonečne dlhá dedina,
ale má nádhernú krížovú cestu s kostolíkom nad dedinou a pekne vysadeným parčíkom na jej začiatku.
Ak túžite obdivovať drevený orloj a majstrovsky prevedené sochárske umenie,
choďte si pozrieť orloj v Starej Bystrici.
Kysuce majú nádhernú prírodu a veľa
pôvodných stavieb. Ak obdivujete tradičnú
architektúru, kysučania stavajú nové drevenice s veľkým citom pre krásu a pôvodný
ráz.
Eva Antalicová
6
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Spoločenská rubrika

Uvítanie detí

28. mája 2019 sme na obecnom úrade slávnostne
privítali nových občanov našej obce: Tomáš Segeč,
Jakub Lieskovský, Matej Mikušiak, Nikolas Ševčík,
Dominik Javorčík. Detičkám, aj rodičom želáme
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v živote.

Anitka Schmidtová a Juraj Lupták, 27.4.2019

Michaela Spišiaková a Juraj Štoder, 25.8.2018
7

Šimon Spišiak a Zuzka Gálová, 5.7.2019

Šport
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Stolný tenis

Tretí ročník
stolnotenisového turnaja
Riečanských seniorov

Stolní tenisti ŠK Zornička Riečka
v ročníku 2018/2019 bojovali v 5. lige.
Spomedzi dvanástich účastníkov tejto
súťaže obsadili pekné druhé miesto s bilanciou 16 víťazstiev, jedna remíza a 5
prehier. Napriek umiestneniu na druhej
priečke sa družstvu podarilo postúpiť do
4. ligy.
Suverénnym lídrom tejto súťaže sa stala Podbrezová – Dubová, ktorá po spojení dvoch oddielov vytvorila silný tím.
Vďaka patrí obci za vytvorenie podmienok na tréningy a odohratie domácich
zápasov a rovnako aj Miroslavovi Geregayovi st. za organizačné zabezpečenie
nášho družstva, ktorý sa o umiestnenie

zaslúžil aj ako hráč. Poďakovanie patrí aj
ostatným hráčom Miroslavovi Geregayovi ml., Marianovi Hudecovi, Štefanovi
Huszárikovi a Milanovi Chrienovi, ktorí
spolu s M.Geregayom st. tvorili kostru
družstva . V prípade potreby zaskočil aj
Vlastimil Dlhoš.
Veríme, že v plnej sile dokážeme nastúpiť i v budúcom ročníku. V 4. Lige budeme spoznávať nových súperov a naším
cieľom, ako nováčika, bude udržanie sa
v tejto súťaži. Súťaž začína začiatkom októbra. Domáce zápasy sa budú hrať vždy
v piatok v kultúrnom dome so začiatkom
o 18,00 hod. Bude nás tešiť ak nás prídete povzbudiť.

Tabuľky športových súťaží
Stolný tenis – Tabuľka 5. ligy pre sezónu 2018/2019
P. č. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Podbrezová--Dubová B
Riečka A
Selce A
Lučatín B
Ľubietová A
Podlavice B
Podkonice C
Brezno C
Medzibrod A
Predajná B
Kremnička A
Cobra BB A

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

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

20
16
14
14
14
11
10
7
7
5
5
0

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

1
5
4
4
6
9
10
14
15
16
17
22

287:109
269:127
251:145
243:153
245:151
209:187
192:204
162:234
148:248
148:248
143:253
79:317

63
55
54
54
52
46
44
37
36
33
32
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ŠK Sokol FO Staré Hory
TJ Slovan Malachov
FK Šalková B
TJ Slovan Tajov
FK Selce B
TJ Tatran Harmanec
ŠK Zornička Riečka
TJ Iskra Horné Pršany
FK - Baník Ľubietová
TJ Družstevník Dúbravica
FK Rakytovce B
TJ Družstevník Mičiná
TJ Partizán Hiadeľ

Rozpis futbalových
zápasov
18.8.
Riečka – Hiadeľ 16:00
25.8.
Horné Pršany – Riečka 17:15
1.9.
Riečka – Malachov 15:30
8.9.
Tajov – Riečka 17:00

Futbal – II. Double Star Bet trieda skupina A
P. č. Mužstvo

Aj v tomto roku sa stretli riečanskí seniori na pravidelnom stolnotenisovom
turnaji.
Tretí ročník sa odohral 23. januára, zúčastnilo sa ho deväť mužov a osem žien.
Viťazom mužskej kategórie sa stal Jozef
Baláž, zo žien bola najúspešnejší Marta
Petráňová. O celý priebeh podujatia sa
starali osvedčení rozhodcovia Milan
Chrien a Miro Geregay. Ceny víťazom
odovzdal starosta Marián Spišiak. Po odovzdaní cien bolo spoločenské posedenie za
účasti súťažiacich, rozhodcov a divákov.
Samozrejme, ako je to dobrým zvykom,
bolo aj občerstvenie. Pripravili ho naše seniorky. Pochutnali sme si na dobrých rezňoch a ešte lepšom zemiakovom šaláte
.Ďakujeme všetkým zúčastneným – hráčom, rozhodcom, divákom, tým, ktorí pripravili občerstvenie, obecnému úradu
a všetkým ďalším, ktorí sa podielali akýmkoľvek spôsobom na tomto stretnutí.
Tešíme sa na štvrtý ročník.
J. Baláž

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
2
2

18:2
8:1
18:4
6:5
10:8
6:5
4:3
7:7
2:3
5:11
5:9
4:11
2:26

6
6
4
4
3
3
3
2
1
1
0
0
0

15.9.
Riečka – Ľubietová 15:30
22.9.
Dúbravica – Riečka 15:00
29.9.
Riečka – Šalková B 15:00
6.10.
Staré Hory – Riečka 14:30
13.10.
Riečka – Rakytovce B 15:30
20.10.
Riečka – Harmanec 15:00
27.10.
Selce B – Riečka 10:30
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