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Advent
Advent je čas čakania.
Pre deti je to snáď najdlhšie
čakanie v roku. Štyri
adventné nedele sú štyri
kroky, ktorými sa blížime
k Ježišovi. Štyri sviece
v maštali sú symbolickými
štyrmi krokmi, ktoré počas
adventu urobíme. Jednotlivé
adventné svetlá-otvorenosť,
bdelosť, trpezlivosť a smelosť
vyjadrujú všetko to, čo má
sprevádzať naše kroky
k Vianociam.

Náš časopis oslavuje štvrťstoročie
V auguste uplynulo presne 25 rokov od
vydania prvého Riečanského spravodaja.
Myšlienka vytvoriť časopis o nás a pre nás
prežila až do dnešného dňa, keď v rukách
držíte už jeho 40. číslo. Prvými tvorcami
a zároveň členmi redakčnej rady boli : Marián Spišiak (starosta), Milan Rajčok, Matej Kýška (kňaz), Martina Spišiaková
(Kýšková), Lucia Zöldyová, Ivana Hríbiková (Petráňová), Samuel Kýška, Ivan
Petráň, Rastislav Hríbik. Začínalo sa na
malom formáte v čierno-bielom prevedení
a za poplatok 5 Sk. S grafikou ochotne pomáhal Vlado Kolárik a s obsahom pravidelní prispievatelia, medzi ktorých patrili:
starosta obce, kňaz, združenie seniorov,
záhradkári, urbaristi, futbalový klub, MŠ

a ZŠ v Riečke. Spravodaj, ako ho poznáme
dnes, je vo väčšom prehľadnejšom prevedení s farebnými fotografiami. O grafiku
sa nám už celé roky stará Peter Valach
z Tajova. Je bezplatne distribuovaný do
každej domácnosti v našej obci aj v časti
Nevoľné. Občania si ho môžu pozrieť aj
v digitálnej podobe na našej webovej
stránke www.riecka.sk. Chceme touto formou poďakovať za celé tie roky práce všetkým autorom článkov aj fotografií, pravidelným, či príležitostným prispievateľom
a všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku
k dielu. Nech Riečanský spravodaj zostane
aj naďalej náš – o nás – pre nás.
Redakčná rada: Marián Spišiak, Anna
Mikulová, Ľudmila Turčányiová

Polnočná svätá omša
bude 24.12.2021
o 22,00 hod.

Ďakovná svätá omša
31.12.2021 bude
o 17,00 hod.

Prajem nám všetkým, aby náš
advent bol skutočným
adventnom, aby v našich
životoch skutočne žiarili tie
adventné svetlá, aby sme
vedeli otvorene, bdelo,
trpezlivo a smelo očakávať
Ježiša aj v našich blížnych.
Mgr. Radoslav Bujdoš

Požehnané Vianoce
prežite v radosti
a nech je Váš nový rok
plný Božej milosti,
zo srdca želajú
starosta a zamestnanci
obecného úradu

Obecný úrad
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Oznamy obce
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov – 2021

Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutočnilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Prvýkrát bolo integrované a plne elektronické.
Ku 1.1.2021 sme mali 830 obyvateľov.
Ku 15.12.2021 máme 830 obyvateľov.

Oznam – aplikácia V obraze

Každý z občanov môže dostávať novinky
a správy z obce priamo do svojho mobilného telefónu. Stačí si stiahnuť aplikáciu
podľa postupu, ktorý nájdete na našej
obecnej webovej stránke. Mobilná aplikácia „V OBRAZE“ je pre všetkých občanov
úplne zdarma.
Aplikácia Vás upozorní na novo vložené
správy. Dozviete sa včas o pripravovaných
akciách a tiež o oznamoch, ktoré boli vložené na webovú stránku obce.

Dane a poplatky

Mení sa poplatok za komunálne odpady
pre občanov, ktorí používajú 1100 l nádoby zo sumy 14€ na sumu 16 €. Tiež sa
mení poplatok za hrobové miesto zo sumy
1 € na sumu 3 €/1 hrobové miesto a budú
sa uzatvárať nové zmluvy na 5 rokov.

Čo sa v obci urobilo
v tomto roku
Oprava miestnych komunikácií

Aj v roku 2021 sme pokračovali v oprave
a údržbe miestnych komunikácií ulice Za
Žabkov a Bulíkova, kde boli osadené nové
priečne odvodnenia a položený nový asfaltový kryt. Suma za rekonštrukciu činila
v ulici Za Žabkov 17.172,- € a v ulici Bulíkova 32.152,-€.
Chodník ku kostolu dostal tiež nový asfaltový kryt.
Na ulici Pod cintorínom sa vybudovala
nová dažďová kanalizácia a vykonalo sa
doasfaltovanie okrajov cesty
Urobilo sa odvodnenie a spevnenie
miestnej komunikácie Závoz pri dome
súp. č. 221

Stojiská kontajnerov

V areáli viacúčelového ihriska bolo osadené oplotenie stojiska kontajnerov a tiež
sa upravila plocha, kde sú umiestnené
kontajnery na triedený odpad.

Opravy obecných budov

Na kultúrnom dome bol vykonaný náter
strechy, na obecnom úrade bolo opravené
komínové teleso, vymenili sa žľaby a odkvapové rúry a strecha dostala nový náter.

Na budove Pohostinstva bol dokončený
náter strechy.
Staré a poškodené drevené zábradlia pri
parkovacích plochách pri budove obecného úradu boli vymenené za nové.

Zatrubnenie potoka a most
Bulíkova

Na zatrubnení potoka boli vykonané dokončovacie práce a bol zrekonštruovaný
výtokový otvor mosta Bulíkova.

Zastávka v časti Nevoľné
a predĺženie verejného
osvetlenia v Nevoľnom

V časti Riečka – Nevoľné (Vápenica)
bola osadená nová autobusová zastávka
a predĺžilo sa verejné osvetlenie o 2 svetelné body.

Dom súp.č. 126

Na opravu domu č. 126 (Pamätná izba
obce ) bola vypracovaná projektová dokumentácia a začaté stavebné konanie. Tieto
podklady budú slúžiť k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Eurofondov.

Nová kosačka

Na údržbu futbalového ihriska bola zakúpená nová motorová kosačka.

Pripravované zámery
na rok 2022

– Rekonštrukcia Materskej školy v Riečke
a náter strechy
– Zábradlia pri dolnom ihrisku a nebezpečných úsekoch pri parkoviskách
a miestnych komunikáciách
– Kultúrny dom – zateplenie stropu, fasáda a odvodnenie. Výmena okien
– Kamerový systém - rozšírenie
– Oprava MK Badiaková a Na ihrisko
– Revitalizácia futbalového ihriska v Ľaukovej
– Vybudovanie outdoorového športového
ihriska – bola podaná žiadosť na VÚC
BB
– Ihrisko pri MŠ - podaná žiadosť na PPA,
očakáva sa vyjadrenie v najbližšom čase
– Autobusová zastávka pri garážach - podaná žiadosť na PPA, očakáva sa vyjadrenie v najbližšom čase
– Pokračovanie spevnenia ulice Závoz
– Prepojenie Nevoľné – Riečka – vybudovanie štrkovej cesty s odvodnením v dĺžke cca 1,2 km

Rok 2021 poznačila Korona

Aj v tomto roku pandémia poznačila život na Slovensku, ako aj v našej obci. Pocítili sme to vo všetkých oblastiach života

občanov. Poznamenalo to kultúrny aj spoločenský život. Hromadné podujatia nebolo možné uskutočniť (Deň detí, Pečenie
koláčov ) a niektoré boli síce uskutočnené,
ale v obmedzenom režime (Hostina,
Stretnutie so seniormi, Mikuláš).
Prekážky z dôvodu karantény boli pri
chode obecného úradu, ako aj v materskej
škole.
Obecný úrad sa snažil maximálne vychádzať požiadavkám občanov tak, aby
občania čo najmenej pocítili dôsledky pandémie. Naďalej budeme na úrade uprednostňovať vybavovanie záležitostí telefonicky alebo mailom.

Výzva – Urobme niečo
pre svoju obec.

Chceme pomôcť svojej obci v oblasti životného prostredia:
– Dôsledne a zodpovedne trieďme odpady. Obec v roku 2021 zabezpečila 4x
zber a odvoz elektroodpadu, nadrozmerného železného odpadu a veľkoobjemového odpadu
– Biologický odpad a kuchynský odpad
dôsledne triediť.
– Plasty dávať prednostne do vriec, ktoré
sú rozdávané do domácností, ale môžu
sa použiť aj iné druhy vriec
– Konáre z ovocných stromov je potrebné
uložiť na miesto pri futbalovom ihrisku
(obec pristaví vlečku, alebo zapožičia
automobilový príves na požiadanie občanov). Tento odpad prispieva k výrobe
štiepky, ktorú používame pri výrobe tepla pre obecné budovy.
– Cintorín - nepoužívajme umelé kvety a
ozdoby. Zbytky trávy a kvetov je potrebné uložiť v zadnej časti cintorína, kde sú
umiestnené kompostéry.
Prosíme neukladajte do kompostérov
umelé hmoty.
Prispejme každý svojim dielom aj k čistote miestneho potoka

ROK 2022
Odvoz nádob na PDO
(červené označenie)
4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 26.4.,
24.5., 21.6., 19.7., 16.8.,
13.9., 11.10., 8.11., 6.12.
Rozpis separovaného zberu
19.1., 16.2., 16.3., 13.4.,
25.5., 23.6., 19.7., 17.8.,
14.9., 26.10., 23.11., 21.12.
2
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Správy

Testovanie v našej obci

Ocenenia pre nášho rodáka
4.júna 2021 pri príležitosti Svetového
dňa životného prostredia udelil v Bratislave Ján Budaj Cenu ministra životného prostredia SR okrem iných aj RNDr. Jozefovi
Voskárovi za celoživotný prínos v ochrane
prírody.
Pred dvadsiatimi rokmi, 4. novembra
2001 boli v Ríme na Námestí sv. Petra vyhlásení za blahoslavených dvaja gréckokatolícki trpitelia za vieru – prešovský biskup

Pavel Peter Gojdič a rehoľný kňaz Metod
Dominik Trčka. Pri tejto príležitosti slúžil
slávnostnú omšu prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak, ktorý ocenil práve
tých, ktorí sa najviac zaslúžili o blahorečenie týchto kňazov. Medzi inými aj nášho
rodáka kňaza Jozefa Voskára, ktorý bol
toho času notárom-aktuárom v beatifikačných procesoch blahoslavených biskupov
Gojdiča a Hopka.

Aj v tomto roku sme v našej obci pokračovali v celoplošnom testovaní. Celkovo sa
testovalo 15x v období od 23.1.-2.5.2021.
Testovať sa chodilo cca 350-400 ľudí,
z toho okolo 300 bolo vždy Riečanov a zvyšok z okolia. Otestovaných bolo celkovo
4860 ľudí, čiže priemerne na 1 testovaní sa
zúčastnilo 324 občanov.
Finančné prostriedky, ktoré nám boli za
testovanie od štátu refundované, sme použili na nákup čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov, na mzdy pre zdravotníckych
aj pomocných pracovníkov, na prevádzkové náklady a administratívne potreby.

Mapovanie cintorína

Obec zabezpečila nové mapovanie cintorína, ktoré bude k dispozícii pre všetkých občanov. Mapovanie bude zverejnené na stránke obce a bude slúžiť k lepšej
evidencii hrobových miest.
Link pre prihlásenie: http://cintorin.
skymaps.cz/riecka/#/
V prípade zistenia chybných údajov prosíme o zaslanie pripomienok na obecný
úrad do 28.2.2022.

Sú to už takmer tri desaťročia...
...no dnes chcem oznámiť občanom našej obce, že dňom 30.12.2021 z dôvodu
odchodu do dôchodku ukončujem svoju
činnosť v prevádzkovaní predajne Zmiešaného tovaru na ulici Za Tonkov s.č. 234
v Riečke. Aj keď je mi to ťažko predstaviteľné uveriť, ale faktom je, že vo februári budúceho roka uplynie od prvého dňa otvorenia obchodu rovných 29 rokov nepretržitej prevádzky môjho obchodu. Práca
v obchode je plná stresov, starostí, neprestajných zmien príslušnej legislatívy, či sa
to týka colnej alebo finančnej správy, daňovej správy, účtovníctva, hygieny atď., je
to hlavne práca s ľuďmi a toho som si bola
vždy vedomá. Chcela by som sa pri tejto
príležitosti poďakovať všetkým mojim bývalým aj súčasným spolupracovníkom,
ktorí pri mne stáli v každej situácii. Moja
veľká vďaka patri hlavne p. Márii Čermákovej, ktorá stála po mojom boku až do
svojej smrti a samozrejme aj p. Márii Hribikovej, ktorá so mnou zdieľa posledné
3

roky, hlavne zaťažkávajúce dni ako sú soboty a bez jej pomoci by to bola nezvládateľná práca. Moja veľká vďaka patrí všetkým zákazníkom, ktorí navštívili našu
prevádzku a aj vzhľadom na ich toleranciu
nikdy nedošlo k nepríjemným situáciám,
ktoré by ma v práci znechutili. Samozrejme bez vedenia obce a hlavne prístupu starostu obce p. Ing. Mariana Spišiaka by
prevádzka obchodu v prenajatej budove
od obce, bez pravidelnej údržby a zabezpečenia prístupovej komunikácie k obchodu
nemohla existovať. Za to všetko im patrí
moja úprimná vďaka. Som si vedomá, že
každá práca sa dá vykonávať aj lepšie,
a preto sa chcem ospravedlniť za všetky tie
roky každému, kto si myslel alebo mal pocit, že poskytnuté služby mohli byť na vyššej úrovni. Zároveň by som chcela vysloviť
moju tajnú myšlienku, že obchod bude
v ďalších rokoch kvalitatívne na vzostupe
a s novým prevádzkovateľom prosperovať.
Jana Širková

Riečanská žena za pultom

Správy
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Čo nám priniesla jar

Návšteva Svätého Otca
Františka na Slovensku
V dňoch od dvanásteho septembra do
pätnásteho septembra bol na návšteve
Slovenska
Pápež František. Som milo prekvapený,
že sa nášmu malému Slovensku venoval
štyri dni. Mohol si vybrať inú krajinu, väčšiu, zaujímavejšiu, ktorá viac ovplyvňuje
život a dianie v Európe, vo svete. On si vybral práve nás, Slovensko, je to na zamyslenie. Za tieto štyri dni mal naozaj bohatý
a pestrý program.
Do Bratislavy priletel v nedeľu. Za tieto
štyri dni mal naozaj bohatý a pestrý
program, hneď v nedeľu mal ekumenické
stretnutie na apoštolskej nunciatúre.
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová oficiálne privítala Svätého
Otca Františka v Prezidenskom paláci.
Stretol sa s veriacimi aj s neveriacimi, s katolíkmi aj s veriacimi iného vyznania. V záhrade Prezidentského paláca sa stretol
s predstaviteľmi nášho politického a náboženského života, v Dóme sv. Martina sa
stretol s kňazmi a rehoľnými predstaviteľmi, v Petržalke navštívil sestry Matky Terezy, ktoré sa starajú o núdznych, na Rybnom námestí sa stretol s predstaviteľmi
Židovskej obce, na štadióne Lokomotívy
v Košiciach viedol dialóg s mládežou a potom zašiel na sídlisko Luník lX, kde mal
stretnutie s Rómami. V Prešove pred mestskou športovou halou slávil Svätý Otec
gréckokatolícku Božskú liturgiu, ktorej sa
zúčastnilo okolo 40 tisíc veriacich. Na záver svojej štvordňovej pastoračnej cesty
slúžil Svätý Otec František svätú omšu
v Šaštíne, ktorej sa zúčastnilo vyše 50-tisíc
pútnikov. Návrh a realizácia liturgického
priestoru bol esteticky a moderne pojatý.
Týmto sme ukázali svetu, že aj u nás žijú
a pracujú šikovní ľudia. Veriaci prišli zo
všetkých kútov Slovenska, ale aj z Čiech
a Moravy. Z našej dediny sme boli autom.
Bol som milo prekvapený, keď sme stretli
ďalších Riečanov, väčšinou mladých ľudí.
Tieto štyri dni boli pre pápeža iste namáhavé, ale jeho slová boli plné lásky, pochopenia a povzbudenia. Hovoril všetkým, ale
aj ku každému človeku zvlášť. Z jeho
stretnutí sa dala vycítiť kultúra dialógu
a porozumenia.
Vďaka za návštevu.
J. Baláž

Pravdupovediac sme si to priniesli my
sami, no akosi sme si to zabudli aj odniesť.
Reč je o našej veľkej slabosti, ktorou sú odpadky. Doma chce mať každý čisto, upratané. A čo je za plotom, to už nie je naše, to
nás netrápi. A čo je v lese, tak to už vôbec
nie. Veď čo oko nevidí, to srdce nebolí. Ale
malo by, veď tu žijeme my. Sú to naše lesy,
naše lúky, naša voda. Príroda bez nás prežije, ale my bez prírody nie.
Ľ. Turčányiová

Omša pri prameni

Aj tento rok nám pandémia zamiešala
karty a májovú pobožnosť v prírode sme si
museli posunúť až na 26. júna. Počasie nám
však vydržalo a približne 40 Riečanov sa
stretlo na tradičnej sv. omši pri prameni pátra Mateja. Ďakujeme nášmu kňazovi Radkovi Bujdošovi aj všetkým zúčastneným.
Ľ. Turčányiová

Mikuláš 2021

Aj tento rok v súvislosti s pandemickou
situáciou prišiel Mikuláš do našej dedinky
netradične. Balíčky porozdával Mikuláš deťom cestou po dedine z horného konca až
dolu do „mlyna“. Nedočkavé detičky vyzerali Mikuláša so svojimi rodičmi pred svojimi domami. Viaceré z nich nešetrili básničkami, alebo pesničkou na tému – Mikuláš.
Samozrejme neobišiel ani deti v časti Riečka
– Nevoľné. Ďakujeme Mikulášovi a dúfame,
že o rok sa stretneme na spoločnej oslave.

Varenie halušiek v Kulpíne

4

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 40

Seniori

Ďalší pandemický rok s obmedzeniami
Rok 2021 sme začínali zarmútení zo situácie, ktorá pokračovala z predošlého
roku – nemohli sme sa stretávať. Všetci
sme veľmi dúfali, že sa čoskoro skončí
„uzatvorenie“ nás v našich domovoch a
preto sme mohli len spomínať na novoročné stolnotenisové turnaje, fašiangové posedenia pri hudbe a na ďalšie aktivity, ktoré sme v minulých rokoch zažili.
Keď nám počasie dovolilo, jednotlivo
alebo v malých skupinkách sme sa prechádzali po našej krásnej prírode.
Prvé stretnutie sme mali až koncom júna
a začiatkom júla sme mohli zorganizovať
výročnú členskú schôdzu, ktorú sme pre
bezpečnosť všetkých členov združenia pripravili na futbalovom ihrisku, pri dodržaní
potrebných hygienických opatrení.
Od jari do jesene sme sa starali o hrob
partizána Brašeňa a kvetinový záhon pri
miestnom cintoríne.
Ako prvú spoločnú aktivitu sme si dohodli výstup na Riečanské Vrchy, ale pre
veľmi teplé počasie s vysokými teplotami
sa výstup neuskutočnil.
Po augustovej prestávke, začiatkom
septembra, keď nám to uvoľnená pandemická situácia ešte dovolila, skupinka
členov združenia sa dohodla a urobila si
vlakový výlet do Bratislavy a na hrad Devín. Hrad, ktorý sa vypína na brale nad
sútokom riek Dunaja a Moravy je po rekonštrukcii a tak sme si mohli popozerať
viaceré expozície. Po nádvorí, na ktorom
sa nachádza studňa hlboká 55m, nás
sprevádzala veľmi milá sprievodkyňa Mária, ktorá nám pripomenula naše dejiny,
napr. z obdobia Jantárovej cesty, sťahova-

nia národov a príchod Slovanov, Veľkej
Moravy. Jeho slávu oživil v roku 1836 Ľudovít Štúr, pre ktorého bol Devín symbolom slovanskej vzájomnosti a národného
uvedomenia. Slnečné počasie nám prialo,
takže sme mali krásny výhľad na už spomínaný sútok riek, na okolie Bratislavy,

Posedenie so seniormi
Dňa 19.8.2021 sme sa stretli s našimi
seniormi na ihrisku v Ľaukovej. V príjemnom prostredí sa zišlo cca 70 občanov. Ako
darček každý obdržal zväčšovaciu lupu
a keksík. Zagratulovali sme tiež 16 oslávencom, ktorí v tomto roku dovŕšili
okrúhle jubileum. Jubilanti dostali osušku
a uterák s logom Riečky a kyticu kvetov.
Oslávenci: 90 rokov: Mária Majerová,
Ernest Čermák. 80 rokov: Ružena Roštárová, Helena Voskárová (20), Edita Petránová. 70 rokov: Jozef Petrán (140), Milan
Voskár (194), Stanislav Spišiak (106), Ladislav Pobori – Nevoľné, Jarolím Fodor,
Pavel Spišiak (30), Mária Hríbiková, Mária Kmotríková, Anna Rajčoková, Ľubica
Spišiaková (106), Marta Spišiaková (148),
Marta Poliačiková, Anna Voskárová (194).
Výborný guľáš uvarili Oľga a Jožko Pet5

ránovci, ktorým pomáhali Marta Spišiaková(69) a Marta Spišiaková (148)
Škvarkové pagáče napiekla Mária
Necpalová.

ako aj na rakúske pohraničie , kde sme
videli zámok v Schloss- Hof, na ktorý sa
dá dostať cez most slobody z Devínskej
Novej Vsi.
Výlet sa nám veľmi páčil a odporúčame
všetkým, ktorí majú záujem o kultúrne pamiatky a naše dejiny, aby sa tam išli pozrieť.
Ako ďalšie vydarené akcie bolo opekanie
(kto si čo doniesol) na ihrisku, výlet na Tajovskú kopu alebo vlakový výlet do kúpeľov Sliač.
Hoci niektorí členovia už boli na Tajovskej kope – Tajovský vodopád, predsa sme
sa tam vybrali znova. Očarilo nás krásne a
hlavne „čisté“ prostredie, či už počas celej
cesty okolo Jabrikovského potoka cez
Jabrikovú, ale aj prechádzka lesnou cestou
smerom na Suchý vrch. Cestou z prechádzky sme sa zastavili pri posede – na
opekačke, aby sme sa mohli posilniť na
cestu späť do Riečky
Začiatkom októbra - krásny jesenný slnečný deň sme využili na prechádzku po
kúpeľnom parku na Sliači, kde sme si nazbierali gaštany a občerstvili sme sa dobrou liečivou vodou.
Keďže sa pandemická situácia začala
zhoršovať, počasie nám už tiež neprialo,
tak sme už neplánovali žiadne iné akcie,
aby sme neboli v uzatvorených priestoroch.
Dúfame, že sa toto neprajné obdobie pominie a budeme sa môcť všetci slobodne
stretávať v novom roku, do ktorého prajeme veľa zdravia všetkým občanom Riečky
aj Riečky-Nevolné.
Združenie seniorov obce Riečka

Životné prostredie
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Bude mať počas vianočných sviatkov
dôvod na oslavu aj naša Zem
Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti,
radosti a pokoja. Trávime spolu viac času,
viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. Vianoce by nemali byť o plytvaní, zbytočných darčekoch
a nadmernej spotrebe jedla. Skôr o spoločne strávených chvíľach s rodinou a blízkymi
a nemali by sme pri tom zabúdať ani na svoje okolie, prírodu, životné prostredie.
Prinášame vám zopár praktických tipov,
ako si užiť Vianoce a pritom zamedziť vzniku prebytočného odpadu a urobiť niečo pre
životné prostredie.
Vianočné nákupy
Menej je niekedy viac. Pustite uzdu svojej
fantázii a skúste obdariť svojich blízkych
vlastnoručne vyrobeným darčekom, ekologickou kozmetikou či zaujímavou knihou.
Vhodnou alternatívou sú nehmotné darčeky v podobe zážitkov (vstupenka do divadla
či fitness centra, jazykový kurz, wellness
pobyt a pod.). Ak ste sa rozhodli pre hmotný
darček, vyhnite sa kope drobností a kúpte
skutočne užitočnú vec, ktorá bude mať dlhodobejšie využitie.
Jedlo na vianočnom stole/predvianočné
nákupy
Odpad vzniká už pri nákupoch. Preto si
ich vopred premyslite a urobte si zoznam.
Vedeli ste, že skoro 50 % komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Nakupujte preto len
to, čo naozaj spotrebujete. Vyberajte si trvanlivejšie potraviny a dajte prednosť lokálnym výrobkom alebo bezobalovým potravinám.
Na nákupy sa vyberte s vlastnou opakovane použiteľnou taškou a vreckami. Vyhnete
sa tak nepotrebným obalom, ktoré sa po vybalení pečiva, ovocia či zeleniny stávajú
okamžite odpadom.
Vianočný stromček, ozdoby a osvetlenie
Dajte prednosť prírodným materiálom,
kúpte si živý stromček v kvetináči, alebo si
naaranžujte vetvičky do vázy. Za uváženie

stojí kúpa izbového ihličnanu, ktorý je celoročne krásny a práve na Vianoce mu môžete
dať vianočný šat. Originálny a jedinečný
stromček sa dá vyrobiť z konárov alebo
z kníh, ktoré je možné spestriť ozdobami
alebo osvetlením.
Ozdoby a vianočné dekorácie si môžete
vyrobiť z prírodných materiálov (drevo, ihličie, šišky, šípky, škorica, sušené ovocie a podobne), ktoré budú určite jedinečné a s vôňou prírody. Ideálnou a úspornou formou
vianočného osvetlenia sú LED žiarovky,
spotrebujú totiž oveľa menej energie a vydržia dlhšie oproti klasickým. Darček odporúčame zabaliť do recyklovaného papiera alebo papiera a tašiek z minulých Vianoc.
Balenie darčekov nemusíte obmedziť len
na papier, môžete skúsiť napríklad aj látku.
Vianočné pozdravy
Využite SMS, e-mail alebo Whatsapp či
Messenger. A ak do pozdravu vložíte kúsok
seba a zakomponujete nejakú milú fotku,
určite príjemne potešíte rodinu či priateľov.
Sú rovnako osobné ako pohľadnice.

Ako správne zatočiť s odpadom,
ktorý vznikne počas sviatkov?
Živý stromček: každoročná dilema. Dekorovanie domácností živým vianočným
stromčekom je tradíciou už od nepamäti.
Jednou z najväčších nevýhod je však jeho trvácnosť. A ako sa ho zbaviť po Vianociach?
Nechajte ho voľne položený pri stojiskách
odpadových nádob (vedľa kontajnera). Väčšina miest zabezpečuje od januára zvoz
stromčekov a postará sa o jeho recykláciu. Aj
nábytkársky koncern IKEA každoročne zbiera vianočné stromčeky, ktoré využíva na biomasu. Vedeli ste, že z nich na Slovensku tento rok prvýkrát vyrobili nový nábytok? Aj použitý vianočný stromček môže mať príbeh so
šťastným koncom. Nezabudnime ho zbaviť
všetkých ozdôb.

Papierové obaly z darčekov, papierové
krabice, letáky, obaly z múky: patria do
modrého kontajnera či vreca na papier, pokiaľ nie sú znečistené, mokré a mastné. A nezabudnite odpad pred vyhodením stlačiť.
Plastové obaly z potravín, darčekov,
kozmetiky, plastové fľaše, tégliky z jogurtov: patria do žltého kontajnera alebo vreca
určeného na plasty. Aj tu platí, že obaly je
potrebné zošliapnuť a zmenšiť ich objem.
Nesmú obsahovať zvyšky tekutín, jedla či
kozmetiky.
Zaváraninové poháre, sklenené črepy,
fľaše: patria do zeleného kontajnera, prípadne vreca. Fľaše a obaly nie je nutné umývať, stačí len dôkladne odstrániť ich obsah.
Žiarovky, batérie z hračiek či svetelných dekorácií: môžete ich odovzdať v obchodoch, kde sa tieto výrobky predávajú.
Svetlá a svetielka, pokazené domáce
spotrebiče: zber elektroodpadu ponúkajú
nielen zberné dvory či mobilné zbery, ale aj
predajne elektrospotrebičov, ktoré prevezmú elektroodpad bezplatne.
Zvyšky jedla: šupky z ovocia či zeleniny,
škrupiny z vajec, vrecká z čaju a podobne
patria do bioodpadu alebo sa dajú kompostovať v domácich kompostéroch, pokazené
potraviny alebo zvyšky vareného jedla či potraviny živočíšneho pôvodu treba vytriediť
do kuchynského odpadu.
Použitý kuchynský olej: dá sa odovzdať
v uzatvorenej nádobe na niektorej z čerpacích staníc, v blízkosti niektorých supermarketov, prípadne na zbernom dvore.
V niektorých obciach je možné nájsť kontajner na použitý olej priamo pri stojiskách
triedeného zberu.
Textil a obuv: môžete posunúť známym,
ktorí ich využijú, darovať charite, odovzdať
na zbernom dvore alebo vhodiť do kontajnerov určených na šatstvo.
Staré alebo nepotrebné hračky: darujte
niekomu, komu ešte urobia radosť.
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Sviatosť birmovania

V nedeľu 19. septembra, znovu po piatich rokoch, bola v našom kostole birmovka. Sviatosť prišiel vyslúžiť generálny vikár
Mons. Branislav Koppal, ktorému bolo
predstavených celkom 15 birmovancov
z Riečky aj z Banskej Bystrice. Sedem

Spoločenská kronika

chlapcov a osem dievčat prišlo pred oltár
so svojimi birmovnými rodičmi a stali sa
dospelými kresťanmi. Nech sú ich životy
vždy spojené s darmi Ducha svätého.
Ľ. Turčányiová

Naši tohtoroční
jubilanti
95 rokov
Anna Kubíková
90 rokov
Mária Majerová
Ernest Čermák
80 rokov
JUDr. Ružena Roštárová
Helena Voskárová (20)
Edita Petránová
70 rokov
Jozef Petrán (140)
Milan Voskár (194)
Stanislav Spišiak (106)
Ladislav Pobori – Nevoľné
Jarolím Fodor
Pavel Spišiak (30)
Mária Hríbiková
Mária Kmotríková
Anna Rajčoková
Ľubica Spišiaková (106)
Marta Spišiaková (148)
Marta Poliačiková
Anna Voskárová (194)

V tomto roku
nás opustili
Miroslav Knopp
Valéria Spišiaková
Juraj Krínes
Pavol Golian
Mária Vajsová
Peter Petrán
Mária Černáková (Nevoľné)
Mária Voskárová
Anna Kubíková
Stanislav Spišiak – Riečka 21
Anna Spišiaková – Riečka 56

V tomto roku
sa nám narodilo
3 chlapci:
Dorian, Hríbik, Oliver Janeček,
Miško Korecký – Nevoľné
5 dievčat:
Elenka Hanušovská, Lea Brašeňová,
Sofia Ďuricová, Lujza Javorčíková,
Nela Svobodová – Nevoľné

Sviatosť manželstva
v tomto roku prijali
Marta a Marek
Lucia a Nikolas
Jana a Martin
Vladko a Magdaléna
7
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Článok uverejnený v denníku SME
RIEČKA. V dohrávanom stretnutí II.
triedy ObFZ Banská Bystrica privítal ŠK
Zornička Riečka tím FK Selce B. Priebeh
mal jasný scenár, domáci tím vyhral vysoko 12:3. O päť gólov sa postaral rodák
z obce Kulpin, slovenskej dediny v Srbsku,
Branislav Halupka. „Prišiel sem v roku
2016 za prácou. Sme veľmi radi, že ho
máme. Je to skvelý futbalista i človek,“ hrdinu zápasu chválil kapitán ŠK Zornička
Riečka Ivan Širka.
Hostí bolo len deväť
Už do prestávky bolo o osude stretnutia
rozhodnuté, domáci vyhrali prvý polčas
6:2. „Súperi prišli len deviati. Zápas sme
odložili, no oni sa aj tak nezišli. Napriek
tomu sme si s chuťou zahrali a zápas mal
dobré tempo. Keď sme si vypracovali pohodlný náskok, bola to exhibícia. Množstvo šancí sme aj zahodili,“ opísal.
Zaujímavosťou je, že posledné dva góly
dal náhradný brankár Adrián Eliaš, ktorý
hrá sporadicky v útoku.
„Víťazstvo venujeme nášmu predsedovi
klubu Milanovi Petráňovi, ktorý týždeň
predtým, keď sme v Dolnej Lehote vyhrali
bez brankára 4:0, oslavoval 67. narodeniny. Je to zanietený človek, bez ktorého by
futbal v Riečke nefungoval. Ďakujeme mu
za všetko, čo pre nás robí,“ dodal Širka.
Najlepší útok v súťaži
Vďaka vysokej výhre bude Riečka zimovať na treťom mieste tabuľky. Zo 74 strele-

P. č. Mužstvo

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

1

TJ Tatran Čierny Balog B

15

14

0

1

71:17

42

2

FK Šalková B

15

10

1

4

61:43

31

3

ŠK Zornička Riečka

15

10

0

5

74:35

30

4

TJ Slovan Tajov

15

10

0

5

69:41

30

5

TJ Slovan Malachov

15

8

4

3

44:32

28

6

TJ Družstevník Mičiná

15

8

1

6

53:38

25

7

TJ Slovan Michalová

15

8

1

6

39:33

25

8

ŠK Sokol FO Staré Hory

15

7

2

6

46:38

23

9

TJ Tatran Harmanec

15

7

2

6

38:32

23

10 TJ Partizán Dolná Lehota

15

5

4

6

40:35

19

11 FK Selce B

14

5

1

8

41:57

16

12 TJ Družstevník Dúbravica Z

14

5

0

9

38:50

15

13 TJ Tatran Polomka

15

4

1

10

41:65

13

14 TJ Iskra Horné Pršany

15

3

2

10

53:72

11

15 TJ Slovan Pohronská Polhora

13

3

1

9

32:59

10

16 TJ Partizán Hiadeľ

15

0

2

13

19:112

1

nými gólmi potvrdila najlepší útok v súťaži. „S umiestnením sme veľmi spokojní.
Na to, že hráme úplne bez tréningov je to
fantastický výsledok. Máme však široký

káder, do jesennej časti zasiahlo až 28 hráčov, teda každý zápas hral niekto iný,“ prezradil.

Z materskej školy
Aj napriek tejto zvláštnej dobe si v našej
materskej škole žijeme radostným životom. Učíme sa básničky, pesničky, kreslíme, maľujeme, hráme sa, rozprávame si
nové, zaujímavé poznatky. Teta kuchárka
nám chystá výborné jedlo. Ale hlavne
rastieme. Predškoláci odchádzajú do základnej školy a prichádzajú nové deti. Tento
rok sme sa rozlúčili s predškolákmi : Dávidko, Tomáško, Tiborko, Alžbetka, Emilie, Oliver a Peťko.
My, pani učiteľky, sa snažíme pripraviť
pre deti príjemné chvíle, lebo dobre vieme, že najkrajším darom sú krásne spomienky , ktoré v nás zostávajú po celý život. A my si prajeme, aby tých krásnych
spomienok bolo čo najviac. V júni sme sa
na ihrisku stretli so psíkmi a ich majiteľmi
– psovodmi, ktorí nám ukázali čo všetko
psíky dokážu. Prišli aj hasiči s hasičskou
technikou a oboznámili nás so svojou prá-

cou. Prešlo leto a jeseň a do našej škôlky
zavítal Mikuláš . Očká detí žiarili ako svetielka na stromčeku, keď si našli pod
stromčekom balíčky. Tak sa my v našej
materskej škole máme : žijeme zdravo,
rastieme hravo. A Vám milí obyvatelia
Riečky želáme veľa zdravia a vzájomného
porozumenia...

„Všade znie ozvena vianočného ticha,
Odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,
Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.“
Mgr. Iveta Sujová.
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