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Krabica plná lásky

Fašiangy

Ako sme sa pasovali s „koronou“
Tento rok sa výrazne líši od všetkých
predchádzajúcich rokov kvôli vírusu Covid-19. Veď kedy predtým sme chodili
po uliciach, do obchodov, do roboty
v rúškach ?
Keďže sa pozatvárali školy, mnohí z rodičov zistili, čo všetko sa musia ich deti
učiť, ale aj to, ako dobre deti zvládajú prácu s počítačmi. Vyučovanie cez internet sa
stalo každodennou súčasťou. Práca
z domu sa stala samozrejmou takmer pre
každého učiteľa a aj pre mnohých z nás.
Veci, ktoré sme si ešte pred pár mesiacmi
nevedeli ani predstaviť, sa zo dňa na deň
stali skutočnosťou. Rodiny a priatelia medzi sebou čoraz viac komunikovali formou
informačných technológií.
Chcem sa poďakovať za každú prácu,
ktorá bola poctivo urobená. Či už je to
za ustavičné dezinfikovanie a umývanie
priestorov, za prácu predavačiek, ktoré
nám zabezpečovali pravidelný prísun po-

travín, za dennodenné doručovanie poštových zásielok. Veľká vďaka patrí aj zdravotníkom – sestričkám, lekárom, pomocnému personálu, pracovníkom v lekárňach, policajtom, vojakom a všetkým tým,
ktorí v týchto časoch ani nepomysleli
na čerpanie dovolenky.
Veľká vďaka patrí aj nášmu p. farárovi
Radkovi Bujdošovi, ktorý nám v čase izolovanosti preniesol božie slovo do našich
príbytkov.
Poďakovanie patrí aj všetkým dôchodcom, ktorí dodržiavali nariadenia v aktuálnom čase. Aj vďaka našej disciplinovanosti
sme sa mohli opäť stretávať a spoločne sa
tešiť z každého nového dňa.
Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej
situácie a potreby prijatia výnimočných
opatrení, aj obecný úrad vykonával iba najnevyhnutnejšie činnosti, úradné hodiny
boli upravené.
pokračovanie na str. 3

Polnočná svätá omša
bude 24.12.2020
o 22,00 hod.

Ďakovná svätá omša
31.12.2020 bude
o 17,00 hod.

Dievčatko pripravovalo darček
k Vianociam. Balilo krabicu do obrovského kusa drahého pozláteného papiera a prikrášľovalo ju lesknúcimi
ozdobami a farebnou stuhou.
„Čo to robíš?“, pýtal sa jej otec.
„Toľko zbytočne použitého papiera.
Vieš, koľko to stojí?“
Dievčatko si pritislo krabicu k sebe
a so slzami v očiach utieklo do kúta.
Po štedrovečernej večeri prinieslo
dievčatko krabicu v pozlátenom papieri otcovi.
„To je pre teba, oci“, zašepkala.
Otec zneistel. Asi bol na ňu príliš
tvrdý. Veď to bol darček pre neho. Začal teda pomaly rozväzovať stuhu, trpezlivo rozbaľoval obrovský papier
a pomaly krabicu otvoril. Bola prázdna.
To ho rozzúrilo: „To si zničila všetok
tento papier kvôli nejakej prázdnej krabici?“
Dievčatku sa opäť nahrnuli slzy do
očí: „Ale ona nie je prázdna! Dala som
do nej milión pusiniek.”
Preto má jeden muž na svojom pracovnom stole krabicu od topánok.
„Veď je prázdna“, čudujú sa všetci.
„Nie je. Je plná lásky môjho dievčatka“, odpovie zakaždým.
Prajem nám všetkým, aby počas
týchto Vianoc sme nezabudli jeden
na druhého a obdarovali sa vzájomnou láskou a porozumením, nech Vianoce pre nás znamenajú narodenie
LÁSKY, JEŽIŠA...

Spokojné, láskou
a porozumením naplnené
vianočné sviatky a v novom
roku všetko dobré, veľa
zdravia, šťastia, pokoja.
Šťastný Nový rok 2021

Obecný úrad
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Oznamy obce
Dane a poplatky

Dane a poplatky v roku 2021 z nehnuteľností, za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, dane za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie sa
v budúcom roku nemenia. Takisto sa nemení cintorínsky poplatok.

VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prijalo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom. Toto VZN
upravuje povinnosti občanov hospodáriť
s biologicky rozložiteľným odpadom (kuchynský odpad). OZ rozhodlo z dôvodu,
aby nebolo potrebné zvyšovať poplatky
za odpady (5-7 € za osobu), že BRO budú
občania ukladať do domácich kompostérov. K tomu je potrebné čestné prehlásenie
o kompostovaní, k čomu budú občania vyzvaní. Čestné prehlásenie podpisuje za ostatných členov rodiny vlastník domu, alebo nájomca rodinného domu.
Domácnosť, ktorej nebol pridelený
kompostér požiada o pridelenie obecný
úrad.

Čo sa v obci urobilo
v tomto roku
Oprava miestnych komunikácií

Cesta Na ihrisko a Vajano. Bol položený
nový asfaltový koberec a cesty boli odvodnené. Suma za rekonštrukciu činila
21.782,- €

Zatrubnenia potoka v ulici
Priehrada

Bolo v obidvoch úsekoch stavebne dokončené. Na uvedenej stavbe je ešte potrebné vybudovať ochranné zábradlia. Náročné práce z dôvodu obmedzeného použitia mechanizmov na druhom úseku vykonávala firma Bielostav a pracovníci
obce v rámci verejnoprospešných prác.
Obec Riečka ďakuje všetkým občanom,
ktorí umožnili pri prácach použiť svoje pozemky. Vykonaním týchto prác bude ulica
Priehrada bezpečnejšie prejazdná a nebude hroziť zosun krajnice cesty v úseku, kde
bol potok zatrubnený.

Dom súp. č. 126

Na dome bola vykonaná vnútorná rekonštrukcia. Boli zrekonštruované sociálne zariadenie, omietky, nátery a maľovky
a čiastočne zrekonštruovaná elektrika.
Na tomto objekte je potrebné vykonať rekonštrukciu krovu a strechy. K tomu je po-

trebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu. Časť objektu je už v súčasnosti využívaná ako Pamätná izba obce.

Kultúrny dom

V kultúrnom dome bolo nanovo zrekonštruované krbové teleso. Krb bol napojený
na rozvody tepla a tak energia na kúrenie
bude lepšie využitá a sú vyhrievané všetky
miestnosti.

Premiestnenie sochy Sv. Rodiny
a prekrytie

Socha sv. Rodiny na cintoríne bola premiestnená na nové miesto v časti pred
vstupom do kostola. Prístrešok na sochu
vyrobila firma Jána Bednára, práce
na podstavci a osadení sochy boli vykonané brigádnicky. Týmto je táto drevená socha lepšie chránená pred nepriazňou počasia.

Budova obecného úradu
a materskej školy

Na budove obecného úradu a materskej
školy je plánovaný náter strechy.

Oprava miestnych komunikácií

V roku 2021 chceme pokračovať v oprave miestnych komunikácií tých, ktoré sú
v najhoršom technickom stave. Jedná sa
o miestne komunikácie Za Žabkov a Bulíkova. Na uvedených komunikáciách je
plánované vykonať položenie nového asfaltového koberca a priečne odvodnenie
povrchových vôd. Na ulici Bulíkova je tiež
potrebné opraviť mostné teleso.

Stojiská kontajnerov

Pre zlepšenie vzhľadu miest, kde sú sústreďované odpadové kontajnery máme
v pláne tieto miesta upraviť.

Multifunkčné ihrisko

Zábradlia na nebezpečných
miestach

Parkovanie v obci

Projektová dokumentácia

Na zlepšenie bezpečnosti chodníka
na ihrisko boli doplnené nové zábradlia
a na vstup na multifunkčné ihrisko bola
položená zámková dlažba.
Obec Riečka prijala nové VZN, ktoré
upravuje parkovanie v obci a bude platné
od 1.1.2021. Boli vyhradené parkovacie
miesta, ktoré je možné si prenajať na základe žiadosti, ktorú je potrebné podať
na obecný úrad. Vzor žiadosti je zverejnený na stránke obce (Informácie pre občanov/Tlačivá na stiahnutie), alebo je k dispozícii na obecnom úrade. Prijatím tohto
nariadenia chceme upraviť parkovanie
tak, aby osobné autá neparkovali na miestnych komunikáciách a hlavne v križovatkách ciest. Tiež chceme, aby parkoviská,
ktoré vybudovala obec na vlastné náklady
boli efektívne využívané.
Obec podala projekty z výziev Programu rozvoja vidieka. Jednalo sa o projekty :
Modernizácia autobusovej zastávky pri
garážach a Revitalizácia detského ihriska pri materskej škole. Z administratívnych dôvodov boli projekty vrátené a obec
podáva projekty nanovo.

Obec plánuje vymeniť a doplniť ochranné zábradlia na nebezpečných miestach
pri parkoviskách a pri miestnych komunikáciách
Obec plánuje vypracovať Projekt modernizácie kamerového systému, rozšírenie miestneho rozhlasu, spoľahlivosti verejného osvetlenia.
Na viacúčelovom ihrisku plánujeme vymeniť všetky poškodené ochranné siete.
V Riečke – Nevoľné je plánované rozšírenie verejného osvetlenia v časti Vápenica.
Nákup kosačky na údržbu futbalového ihriska, plánovaný v roku 2020, je presunutý
na rok 2021.
•••
K 16.12.2019 sme mali v našej obci 817
obyvateľov. Ku 10.12.2020 máme v našej
obci 830 obyvateľov. Pribudlo nám 13
obyvateľov.
V roku 2020 pribudlo v našej obci 8 novonarodených Riečanov, z toho 2 dievčatá
a 6 chlapcov.

Termíny vývozu separovaného
zberu – plastov na rok 2021

Pripravované zámery
na rok 2021

20.1., 17.2., 17.3., 14.4., 26.5., 24.6.,
20.7., 18.8., 15.9., 27.10., 24.11.,
22.12.

Kultúrny dom

Odvoz PDO – 1x mesačne –
červené označenie (aj v časti
obce Nevoľné)

V kultúrnom dome plánujeme vykonať
zateplenie stropu súčasne s posilnením
statiky, náter strechy, odvodnenie budovy
a opravu fasády.

5.1., 2.2., 2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6.,
20.7.,17.8.,14.9.,12.10., 9.11., 7.12.
2
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Správy

Ako sme sa pasovali s „koronou“
dokončenie zo str. 1
Aj naša obec absolvovala 1. aj 2. kolo celoplošného testovania, ktorého sa zúčastnilo množstvo občanov z našej obce, ale aj
z blízkeho okolia. Celkový počet otestovaných v 1. kole bol 889, z toho z Riečky sa
zúčastnilo 462 občanov a z blízkeho okolia
427 občanov. V 2. kole bolo celkovo otestovaných 709 ľudí. Obyvateľov obce Riečka
bolo 444 a z blízkeho okolia 265 ľudí. Pozitívnych prípadov v 1. kole bolo síce 9, ale
v 2. kole už iba 2.
Výdavky obce v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami:

V období od 12.3.-31.8.2020 =  328,14 €
1. kolo testovania = 
1.668,39 €
2. kolo testovania = 
892,49 €
Spolu výdavky: 
2.889,02 €
Všetky tieto náklady boli prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici
obci uhradené v plnej výške.
Zažívame ďalšiu novú skúsenosť. Verme, že nás posunie vpred k lepšiemu spolunažívaniu, ku vzájomným putám a po
skončení tejto pandémie budeme môcť
znova naplno žiť aj spoločenským životom.

Rok poznačený pandémiou
Aj keď už vo svete bol rozšírený vírus, my
sme mali ešte to šťastie, že sme sa mohli
členovia združenia začiatkom roka stretnúť
na našich akciách, na ktoré sa všetci tešili.
Ako prvú tradičnú akciu v novom roku
sme mali stolno-tenisový turnaj, ktorého sa
zúčastnili ako muži, tak aj ženy. Tak ako aj
po iné roky rozhodoval p. Chrien, ktorý vyhlásil víťazov: v kategórii mužov sa nimi
stali: Ing. Baláž Jozef, Petrán Jozef, Petrán
Milan a v kategórii žien boli úspešné: Petránová Marta (133), Longauerová Anna,
Spišiaková Ľubica (106). Víťazi boli odmenení, ceny odovzdal starosta obce Ing. Marián Spišiak
V mesiaci február sme mali výročnú
členskú schôdzu, na ktorej sa volil po trojročnom období nový výbor združenia. Vo
voľbách bola zvolená za predsedníčku
p. Oľga Petránová. Za ďalších členov boli
zvolení: Ing. Jozef Baláž, Jozef Petrán,
Marta Spíšiaková (69), Marta Spišiaková
(148). Do združenia sme prijali aj ďalších
členov.
Keďže bolo obdobie fašiangu, organizovali sme si fašiangové posedenie pre členov
združenia, kde nechýbalo okrem občerstvenia (krapne, čaj, hriatô), aj pripomenutie si fašiangových zvykov na dedine, o ktoré sa postarali členovia združenia a o hudbu pri zábave a tancovačke sa postaral
p. Peter Spišiak.
Začiatkom tohto mesiaca sme si urobili
výlet vlakom do Vysokých Tatier na Hrebienok – obdivovať krásy vytvorené z ľadu –
parížsku Katedrálu Notre-Dame a mali
sme možnosť vychutnať si aj pravú zimnú
metelicu.
Pripravovali sme si aj ďalšie akcie, ako
posedenie pri príležitosti MDŽ, výroba veľkonočných kraslíc, vyčistenie priestorov
pri kaplnke sv. Anny, výlet na Staré Hory,
majáles, ale v uskutočnení nám zabránila
zákerná pandémia.
3

Po troch mesiacoch, keď nastalo uvoľnenie opatrení sme sa začiatkom júna stretli
na ihrisku pri opekačke.
V júli sa nám podarilo zorganizovať
stretnutie na ihrisku, kde sme si trochu zašportovali, preverili sme si svoje vedomosti
v malom kvíze, ktorého sa zúčastnili všetci
prítomní seniori a nakoniec sme sa aj občerstvili. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli, aj keď o pár týždňov neskôr 90. výročie narodenín členky združenia p. Ľudmily Hríbikovej. Týmto chceme poďakovať
všetkým členom, ktorí sa akým-koľvek spôsobom pričinili o príjemnú atmosféru tohto
stretnutia.
V tomto mesiaci sme sa ešte stretli pri
príjemnom posedení na dolnom ihrisku,
kde si niektoré členky preverili svoje zdatnosti v stolnom tenise.
Letnú časť našich stretnutí sme ukončili
na posedení pri zmrzline pod pamätníkom
SNP v Banskej Bystrici.
Jesennú časť sme poriadne ani neotvorili, keď nás zase uzatvorila doma pandémia.
Naše plány na výlety, či vlakové alebo
do blízkeho okolia, alebo naše stretnutia
každú stredu sa museli zrušiť – odložiť.
Aj pri týchto ťažších chvíľach nezabúdame na seba, keď inak nie, tak aspoň v myšlienkach a spomienkach sme spolu a dúfame, že toto neslávne obdobie pominie
a bude sa môcť zase stretávať.
Keďže nám prichádzajú najkrajšie sviatky
roka, narodenie Ježiška, prajeme si aby sme
tieto sviatky s božou pomocou prežili hlavne
v zdraví a pokoji. A nakoniec malé želanie:
Na Vianoce, keď všetko stíchne
a v srdciach ľudí zastaví sa čas,
nech pokoj do duše nám láska vdýchne
a šťastie nech je v každom z nás,
krásne a požehnané Vianoce a šťastný
a požehnaný nový rok
praje všetkým obyvateľom Riečky
Združenie seniorov obce Riečka

Urbariát, p.s. Riečka
– oznámenie
Vážení členovia Urbariátu,
tak, ako každý rok, mali sme aj tentoraz naplánovaný termín valného zhromaždenia,
kde by sme zhodnotili rok 2019, vrátane
schválenia hospodárenia za tento rok. Takto
sme sa na toto valné zhromaždenie aj pripravovali. Prvý termín sme mali určený
na 24.4.2020. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorú sme tu mali, sme termín museli preložiť a po čiastočnom uvoľnení sme
nový termín naplánovali na 9.10.2020. Žiaľ,
pre celoštátnu situáciu s „Covid 19“ , ktorá
je tu doteraz a celoštátny zákaz zhromažďovania sa, sme aj tento termín museli zrušiť
a presunúť na neurčito. Na tomto VZ
po ukončení riadneho volebného obdobia
mali prebehnúť aj voľby nového predsedu
a tiež výboru urbariátu. Keďže sme mali
v pláne vyplatiť za rok 2019 aj nejaké podiely,
chcem vám oznámiť, že nárok na vyplatenie
podielov za rok 2019 vám zostáva zachovaný
a bude vám vyplatený v najbližšom možnom
termíne, keď nám to situácia dovolí.
V úplnej krátkosti vás len chcem informovať o priebehu ťažby v roku 2019 a 2020.
V roku 2019 prebehla ťažba v lokalite
„Vrchy-Sokolovo“, v objeme 158 m3, ďalej
v lokalite Plaváreň a Šimanovská, v objeme
70 m3. Predaj a rozvoz tohto dreva občanom
prebehol v máji 2020. V roku 2020 sme ťažili v lokalitách Žiar, Kutina, Plaváreň a Háj,
a to v objeme 81 m3. Rozvoz tohto dreva občanom prebehol v auguste 2020. Pre vašu
informáciu, stav na účte Urbariátu k 15. 12.
2020 je 8.944,- €. Tu sú zarátané okrem
príjmu za drevo aj ostatné príjmy, ako napr.
za deponáciu zeminy v lokalite Vajano a tiež
príjmy za prenájom. Financie v budúcom
roku plánujeme využiť okrem vyplatenia podielov samozrejme aj na starostlivosť o les
a tiež na úpravu a oplotenie skládky Vajano,
vrátane prekládky pôvodnej rampy, aby sme
takto zabránili nelegálnym vývozom
a ochránili majetok Urbariátu.
Na záver vám týmto chcem všetkých popriať požehnané Vianoce a všetko dobré
do nového roka.
Peter Rusko, predseda Urbariátu

OZNAM

Obec Riečka ponúka na prenájom
priestory Pohostinstva v centre obce.
Svoje žiadosti môžete doručiť na Obecný úrad v Riečke. Termín podávania
žiadostí o prenájom prevádzky Pohostinstva predlžujeme do 18.1.2021.
Bližšie informácie poskytne Obecný
úrad v úradných hodinách, alebo na
tel. čísle: 048/4197203, 0905 634151

Správy
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Dobrá novina

Vianočné sviatky sme si spestrili
stretnutím veriacich, občanov, príbuzných a priateľov na sviatok Božieho narodenia 25.12. Z iniciatívy nášho kňaza sa
milá slávnosť uskutočnila v priestoroch
multifunkčného ihriska. Nechýbalo osvetlenie, ozvučenie, občerstvenie v podobe
horúceho čaju, či punču, podával sa aj
chlieb s cibuľkou. O hudobnú časť sa postarali riečanskí muži a deti z MŠ, ktorí
spievali aj koledovali. Súčasťou programu

bola zbierka pre núdznych z tretieho sveta, ktorá napokon činila sumu 800 euro.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli ku krásnej atmosfére tejto vianočnej akcie.
Ľ. Turčányiová

Fašiangy

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde… jedna z najznámejších fašiangových pesničiek na Slovensku. Jej slová však nie sú tak
celkom pravdivé, pretože po Fašiangoch

Stolno-tenisový turnaj seniorov

Dobrá novina

Detský karneval

nasleduje Veľká noc a presne sedem týždňov po Veľkej noci – turičné sviatky.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú
prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Podľa prameňov z obdobia Veľkej
Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec jedenia mäsa pred
pôstom). V Česku sa toto slovo zachovalo
ako masopust, na Slovensku sme však neskôr prebrali nemecký názov vast-schane,
ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Toto slovo symbolizovalo, že
po ňom nastáva 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Fašiangy boli a zostali obdobím veselosti, zábavy a hodovania.
Nebolo to inak ani tento rok v našej
obci. Monike Náčinovej skrsla myšlienka,
opäť po niekoľkých rokoch obnoviť starú
tradíciu. Jeden krásny slnečný februárový
deň sme zorganizovali sprievod dobrovoľníkov (detí, mladých a aj starších) prezlečených do masiek. Sprievod za spevu, tanca, riekaniek – jednoducho veselej nálady
prešiel takmer celou obcou. Snažili sme sa
zastaviť v každom dome, kde nás čakali
a milo privítali. Samozrejme ponúkli a obdarovali jedlom, pitím a veľmi radi si
s nami aj zatancovali.
Poslednou zastávkou veselého sprievodu bol kultúrny dom, v ktorom si naši seniori pripravili okrem iného aj fašiangové
posedenie. Veselosť a smiech sa niesli sálou, každý si chcel nájsť tú svoju krásnu
chvíľu, na ktorú bude s úsmevom spomínať. A tak sme sa zabávali všetci spolu.
Krásne slnečné počasie, dobrá nálada,
pohostinní ľudia, to všetko prispelo k záveru fašiangov a príprave na pôst. Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zachovaniu tejto tradície, veľmi pekne ďakujeme…
EB

Detský karneval

Poslednú februárovú nedeľu sme oslávili fašiangy s našimi najmenšími v kultúrnom dome na karnevale. Predstavilo sa
nám viac ako 20 pestrých masiek, ktoré
okrem zábavy predviedli aj svoje zručnosti
v rôznych súťažiach. Všetky deti boli odmenené sladkým balíčkom a my dospeláci
ich úsmevom. Ďakujeme organizátorom
aj Braňovi Hríbikovi za ozvučenie a Táničke Libiakovej za chutné šišky.
Ľ. Turčányiová

Omša pri prameni

Detský karneval

V nedeľu 24. mája sme boli pozvaní
na omšu v prírode. V čase dodržiavania
prísnych hygienických predpisov to bola
pre nás možnosť byť od seba dostatočne
vzdialení a predsa si byť blízki. Aj napriek
premenlivému počasiu sa pri prameni
4
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Správy

Pátra Mateja stretlo 75 veriacich. A práve
životné jubileum nášho bývalého kňaza
Mateja Kyšku bol ďalší dôvod na stretnutie aj na prípitok. Ďakujeme všetkým, ktorí nám takto umožnili osláviť nedeľu a nadýchať sa života v lone našej krásnej prírody.
Ľ. Turčányiová

Rozlúčka s predškolákmi

Slniečko už vstáva, dobré ráno dáva...
Aj v jeden pekný júnový deň slniečko vstalo a volalo predškolákov do materskej školy. Bol to ich veľký deň. Vyrástli a stali sa
z nich predškoláci, ktorí v septembri pôjdu
už do základnej školy. A tak sa lúčili s materskou školou, mladšími kamarátmi
a pani učiteľkami. Na obecnom úrade deti
vystúpili s pripraveným programom a dostali na pamiatku peknú knižku, ktorú si
neskôr môžu už sami prečítať.
Milí kamaráti: Rebeka Bittnerová, Helenka Strmeňová, Paľko Gašpar, Zuzka
Kučáková, Miško Žabka, Nelka Petráňová, Miuška Snopková, želáme, nech sa
vám v škole, ale aj v živote dobre darí a zachovajte si pekné spomienky na materskú
školu.
Mgr. Iveta Sujová, riaditeľka MŠ.

Omša pri prameni

Čistenie prameňov

Rozlúčka s predškolákmi

Čistenie potoka

V sobotu 4. júla 2020 sa uskutočnila
z iniciatívy poslancov obce brigáda na čistení potoka v našej obci. Brigády sa zúčastnilo cca 50-60 ľudí. Práce organizoval
v spolupráci s obcou poslanec Roman
Krahulec. Chceme aj touto formou vyjadriť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa
tejto brigády zúčastnili a prispeli tak k čistejšiemu prostrediu potoka. Odpad bol
rôznorodý, a tak sme ho podľa možností
vytriedili, zoštiepkovali a ostatný nevytriedený odpad bol odvezený na legálnu
skládku.
Teraz je na všetkých nás, aby sme odpad,
ktorý nám vzniká v našich domácnostiach,
nezahadzovali a neukladali do potoka, ale
správne separovali. V potoku boli nájdené
množstvá plastov, skla, železa, pneumatiky, ... Taktiež bolo v potoku nájdené veľké
množstvo konárov, buriny a iných odpadov zo záhrad a domov. Všetok tento odpad sa dá vyseparovať (konáre zaviezť
na skládku, kde sa zoštiepkujú, burina
môže byť skompostovaná, plasty a sklo
patria do kontajnerov na to určených).
Pneumatiky je každý povinný odovzdať
na mieste, kde pneumatiku zakúpil.
Tvorcami neporiadku sme my sami.
Ďakujem všetkým, ktorí separujú odpad
poctivo a zodpovedne.
Účastníci brigády prejavili ochotu brigádu na čistení potoka o rok zopakovať.
5

Mikuláš 2020

Čistenie prameňov

Smutné je ale to, že ak aj potok bude čistý od odpadu, nežijú v ňom už ryby ani nič
živé, lebo sme z neho urobili stoku. Veľa
našich občanov považuje potok za kanalizáciu a pravidelne vypúšťa odpad zo septikov a žúmp (niektoré domácnosti sú napojené na potok priamo). Starší si pamätajú, že v potoku sa v lete kúpalo a pstruhy
sa našli až v Bulíkovej, alebo v Ľaukovej.
Dnes je náš potok v podstate mierne zapáchajúci kanál. Odvoz fekálií nie je až taký
drahý a možno by sme mohli urobiť niečo
pre nás a hlavne pre naše deti a začať ich
vyvážať do čističky, kde patria.

Čistenie prameňov

V sobotu 11. júla sme sa pod záštitou
Urbariátu v Riečke vybrali do kopcov, aby
sme vyčistili niektoré z našich prameňov.
S nápadom už dávnejšie prišla Ing. Mária
Ďurišková, rodáčka z Riečky, ktorá rozdelila pramene do piatich lokalít. Ako prvý

sme vyčistili prameň pod Holicou, nasledoval prameň pod Bánom a nakoniec sme
si nechali bohato rozvetvený prameň pod
Ubertovom. Nebolo nás veľa, no robotu
sme si odviedli statočne a sme radi, že
okrem odpadkov a blata sme našli ešte stále tečúcu a čistú vodu. Ďakujeme brigádnikom za ich čas a dúfam, že sa vo väčšom
počte stretneme čoskoro v našom chotári
zas.
Ľ. Turčányiová

Mikuláš 2020

Mikulášske balíčky rozdával tento rok
Mikuláš po dedine z horného konca popri
hlavnej ceste, kde ho čakali prihlásené
deti. Mikulášsku nádielku mu pomáhala
so svojím koníkom rozviezť Katka Strmeňová. Neobišiel ani Riečku – Nevoľné, kde
tiež potešil deti.
Ďakujeme za pomoc Mikulášovi, anjelovi aj čertovi.

Životné prostredie
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Invazívne rastliny v Riečke – Krídlatka japonská
Krídlatka japonská je trváca, dvojdomá
rastlina pôvodom z východnej Ázie, ktorá
vytvára na miestach svojho výskytu rozsiahle nepreniknuteľné porasty krovitého
vzrastu s výškou viac ako 100 cm. Vyznačuje sa mohutnou priamou dutou lodyhou
bežne dorastajúcou do výšky 4 m a vajcovitými,
celistvookrajovými
listami,
na báze spravidla uťatými alebo zaokrúhlenými. Kvety sú biele, drobné, usporiadané vo zväzkovitých previsnutých paklasoch.
Rozmnožuje sa rýchlo podzemkami, ale
aj ich fragmentami. Už veľmi malé fragmenty podzemkov (7 g čerstvej váhy) sú
schopné dať vznik novej rastline. Semená
niektorých klonov sú schopné vyklíčiť aj
po 130 rokoch. Do Európy sa dostala v 19.
storočí ako súčasť okrasných záhrad.
Krídlatka japonská poškodzuje pôvodné brehové spoločenstvá zhoršovaním ich svetlostných podmienok, zmenami v pôdnych podmienkach a produkciou

allelochemikálií. V porovnaní s pôvodnou vegetáciou sa pôdy porastené krídlatkou vyznačujú vyšším obsahom niektorých chemických prvkov (draslík, mangán) , zvýšeným obsahom organickej zložky, vody a živín a znížením pôdnej hustoty.
Mohutný rast podzemkov a výhonkov
môže narušiť základy budov, múry,

chodníky, odvodňovacie systémy a prispieť k zvýšeniu rizika záplav (obmedzený prietok, poškodenie protipovodňových
zábran).
V Riečke ju máme namnoženú popri
potoku pri dome p. Šimčíka st., a na brehoch potoka pri dolnom ihrisku oproti
fare. Keďže ide o invazívnu rastlinuktorá
je schopná rásť rýchlosťou 1 meter
za mesiac a prerásť asfalt, betón a kanalizačné potrubia je potrebné zo strany občanov si ju všimnúť a nezasadiť si ju napr.
do záhradky ako okrasnú rastlinu lebo sa
jej nezbavíte, naopak dáte možnosť tejto
rastline poškodiť naše životné prostredie.
Súčasné metódy boja založené prevažne
na využívaní chemických látok považujú
mnohí odborníci z dlhodobého hľadiska
za neudržateľné. Vedomé rozširovanie
tohto druhu do prírodného prostredia
sa v súčasnosti považuje za nelegálne!!!
Zdroj: forestportal
Spracovala: Alžbeta Spišiaková

Triedením skla šetríme prírodné zdroje
Recyklovať sa dá donekonečna
So SKLOM ako materiálom sa každý
z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre
svoje charakteristické vlastnosti hrá
SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen
vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych
umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme
vďaka jeho vlastnostiam recyklovať
takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako
napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

Ako to je s recykláciou?

Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy
nesmie dostať sklo farebné, aby nedošlo
k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie dostať

ho skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža
na spracovanie do sklární.
Tam sa z upravených črepov vyrábajú
nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké
fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných
materiálov.

Šetrime prírodné zdroje!

žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených
kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich
odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedené-

SKLO je skvelým materiálom, ktorý je
možné recyklovať donekonečna. A vďaka
jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie,
a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).
Horšie to je však s časom jeho rozkladu.
Trvá až 4000 a viac rokov, kým sa sklo
v prírode rozloží. Aj preto by sme vratné
fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné
vhodiť do zeleného kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť sklo?

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame
materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty
na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či
iné produkty.
Je dôležité nezabúdať, že zálohované
fľaše nepatria do triedeného zberu, ale
odovzdajte ho priamo v predajni. O všetko
ostatné sa postará OZV ENVI – PAK.
6
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Slávnostná nedeľa

16. augusta sme v našom kostole slávili
počas svätej omše aj prvé sväté prijímanie
detí. Sviatosť prijali: Ema Řeháková, Timotej Štellmach, Boris Karlík z Riečky
a jeden chlapec z Banskej Bystrice.

Spoločenská kronika

Naši tohtoroční
jubilanti

Sviatosť manželstva
v tomto roku prijali

90 rokov
Emília Hríbiková
Valéria Spišiaková

6.8.2020 Ondrej Spišiak
a Veronika Vacková
28.8.2020 Michal Mikula
a Nikola Sedliaková

80 rokov
Juraj Krnáč
Ing. Ladislav Bruoth
Milan Sliacky
Ján Petrán
Eva Golianová
Anna Geregayová
Kaplnka zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii

Kaplnka bola vybudovaná v chotári obce
Riečka jej obyvateľmi v období rokov 1790
až 1792, kedy bola posvätená. Sochu z kameňa zhotovil zručný obyvateľ obce Riečka menom Štefan a bola tu umiestnená
do roku 1953, kedy ju neznámi vandali
vážne poškodili.
Toto miesto na rázcestí obcí Riečka, Tajov, Králiky a Kordíky slúžilo na oddych
pre ľudí, ktorí pešo alebo na konských povozoch odchádzali do Banskej Bystrice
za prácou alebo inde do služby. Bolo to
v období rozkvetu baníctva a hutníctva
na strednom Slovensku.
V súčasnosti je v kaplnke uložená socha
Sedembolestnej Panny Márie z farského
kostola v Riečke. Socha bola zakúpená zo
zbierok veriacich obce a bola súčasťou interiéru kostola, no po jeho rekonštrukcii
bola preložená do depozitáru. Do kaplnky
bola osadená a požehnaná v roku 2016.
Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska
oroduj za nás!
MAJME V ÚCTE DUCHOVNÉ
A HMOTNÉ HODNOTY NAŠICH
PREDKOV!

Veronika a Ondrej

70 rokov
Vladimír Kubík
Peter Spišiak
Arpád Kmotrík
Stanislav Hríbik
Matej Kýška
Blažena Hríbiková
Z dôvodu pandémie, ktorá neobišla
ani našu obec, bolo posedenie, pripravované pre našich seniorov zrušené.
Aspoň touto cestou im želáme, aby im
slúžilo zdravie, aby ich neopúšťala
dobrá vôľa, aby každý deň mali dôvod
na úsmev a ešte veľa šťastných chvíľ
do ďalších dní a rokov.

Nikola a Michal

V tomto roku opustili
naše rady
Božena Hericová
Marián Trnovský
Janka Petráňová
Janka Babušáková
Karol Bukový (posledne bytom
v Brezne)
Viera Kvietková

Spomienka na vzácneho človeka Alojza Čobeja
Mgr. Alojz Čobej, slovenský pedagóg,
redaktor, skladateľ, textár a organista.
Toto je stručná charakteristika činností
počas jeho života. My Riečania ho však
máme v pamäti ako nášho pána organistu,
keď v 90-tych rokoch pôsobil v chráme
Nanebovzatia Panny Márie v Riečke.
Narodil sa 7. októbra 1934 v Stropkove
a po štúdiu na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave a Vysokej pedagogickej škole
v Prešove začal pôsobiť v Banskej Bystrici.
Začínal ako stredoškolský pedagóg, kde
veľmi vplýval na svojich študentov vo vzťa7

hu k slovenčine, literatúre a písomného
vyjadrenia slova. Niektorých z nás aj učil
na gymnáziu. Nikdy nezabudnem ako zápalisto sa nám venoval. Svojou náročnosťou a kreativitou nás formoval pre ďalšie
štúdium a prax.
Neskôr ako vedúci literárno-dramatickej redakcie štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici úspešne pozdvihol úroveň redakcie, aj vlastnou tvorbou.
Výrazne sa zapísal do slovenskej tvorby
ako textár a skladateľ piesní a populárnych skladieb v rôznych hudobných súťa-

žiach. Je spoluautorom Hymny Univerzity
Mateja Bela, kde hudbu skomponoval
Igor Bázlik.
V posledných rokoch pôsobil ako dramaturg a režisér v mnohých rozhlasových
dramatizáciách historických, biblických
dielach, detských hrách, libretách muzikálov a iných žánroch. Za celoživotnú
tvorbu mu bola v roku 2011 udelená cena
Andreja Radlinského. Zomrel dňa 27. februára 2020 v Bratislave ako 86-ročný.
Mária Ďurišková

Voľný čas • Rôzne
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Koncoročný výstup na Riečanské Vrchy
Riečanské Vrchy sa nachádzajú v Kremnických horách, kde sa nachádza výhliadkové miesto, ktoré je obľúbeným cieľom
turistických výletov pre nás Riečanov,ale
aj iných turistov. Pred pár rokmi tu bol
vztýčený kríž, ktorý zdobí Slovenská vlajka.
Každoročne sa v lete aj v zime organizujú menšie či väčšie skupinky na výstup.
Jedným z tradičných výstupov býva aj
koncoročný. Tento rok bolo počasie ako
na objednávku: krásne,slnečné a na oddychovom mieste pri kríži sa nás zišlo asi 30
osôb rôzneho veku. Na Vrchoch sme zahnali hlad opečenou slaninou, špekačkami… Myslím, že je veľmi dôležité udržiavať tradície a dobré vzťahy aj organizovaním takýchto akcií.

Tabuľky športových súťaží
Stolný tenis – KSST Banská Bystrica – 4. liga, muži 2020/2021
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
OST Mladosť Lučatín A
Zvolenská Slatina B
TJ Sokol Sielnica A
ŠKM Dudince A
STK Magnezit Revúca B
STO MŠK Brezno B
ŠK Riečka A
MŠK Žiar nad Hronom B
ŠKST B. Štiavnica A
STK Tomášovce A
SK Malachov A
STO Podkonice B

Zápasy
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Výhry Remízy Prehry
17
1
0
15
2
1
12
1
5
9
3
5
7
5
6
9
0
9
7
3
8
6
1
11
3
6
9
3
3
12
4
1
13
2
2
14

Kont.
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
239:85
215:109
196:128
155:169
181:143
163:161
160:164
143:181
141:183
126:198
114:210
111:213

Body
53
50
43
38
37
36
35
31
30
27
27
24

Prehry
1
2
2
3
2
4
3
6
5
7
8
8
9
9
9

Skóre
46:18
70:31
44:17
38:27
54:35
33:37
39:32
41:55
33:31
23:23
38:44
43:68
20:46
23:54
15:42

Body
34
28
27
23
21
20
19
16
13
13
10
10
9
6
5

Futbal – II. Double Star Bet trieda skupina A
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

Zápasy
13
12
11
12
11
12
10
12
12
12
12
12
12
11
12

Výhry
11
9
9
7
6
6
6
5
3
4
3
3
3
2
1

Remízy
1
1
0
2
3
2
1
1
4
1
1
1
0
0
2

Poďakovanie
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí pre ostatných občanov v obmedzenom rozsahu zorganizovali kultúrne, športové a iné podujatia (karneval,
stolnotenisový turnaj, čistenie potoka, obnovenie studničiek, Mikuláš).

Obec Riečka pripravuje
Program rozvoja obce
pre obdobie 2021 – 2027

Oznámenie všetkým sociálnym a ekonomickým partnerom našej obce. Napíšte
nám.
Z dôvodu prípravy našej obce na rozvoj
v novom programovacom období do roku
2027 je dôležité zachovať partnerský prístup počas tvorby rozvojového dokumentu obce 2021 – 2027. V našej obci existujú
inštitúcie, organizácie, spolky, združenia
a iné záujmové skupiny z rôznych oblastí
života, ktoré majú vlastné rozvojové zámery ako aj vlastné nápady či podnety
na riešenia problémov v sociálnej, ekonomickej a inej komunálnej problematike.
Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu
a kvôli existencii pandémie COVID-19
nám nie je umožnené sa stretnúť a spoločne diskutovať. Touto cestou oslovujeme
všetkých partnerov pôsobiacich na území
obce Riečka, aby sa zapojili do vyplnenia
dotazníka zverejneného na web stránke
obce: riecka.sk, alebo svoje podnety doručovali priamo na e-mailovú adresu: ozkrtko@azet.sk. Konzultácie vám do 31. 1.
2021 poskytne Občianske združenie
KRTKo počas pracovných dní od. 8.00 –
16.00 hod. na tel. číslach: 0908 900 843
a 0905 234 256.

Prvé plne elektronické sčítanie
obyvateľov, domov a bytov

Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční
sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
Sčítanie obyvateľov bude prebiehať
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
ktorým je 1. január 2021.
Obyvateľ sa sčíta sám, alebo s pomocou
blízkej osoby prostredníctvom počítača,
tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný
na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo
sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
V každej obci bude zriadené kontaktné
miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú
môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu
stacionárni asistenti. Na požiadanie budú
k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí
v prípade potreby navštívia obyvateľov
u nich doma.
Počas sčítania bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov.
Všetky získané údaje budú zabezpečené
a chránené pred zneužitím.
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