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Čo robí v lete BOH?
Keby som chcel byť alibista, tak
iba skonštatujem, že robí presne
to isté, čo na jar aj na jeseň, aj
v zime a bodka!
Prvá biblická kniha Genezis by
nám čo-to mohla napovedať. Tá
kniha nám v symbolickom tóne
uvádza za 6 dní dielo Božieho
stvorenia a 7. deň Jeho odpočinok.

Na Východe je toho mnoho
Pri písaní tohto príspevku som si uvedomila, koľko sa dá stihnúť navštíviť, vidieť,
zažiť za dva dni, samozrejme pri dobrom
zorganizovaní výletu a tiež aj jeho vnímavých a dochvíľnych účastníkoch.
Dňa 7.5.2018 vyštartoval autobus
z Riečky a vystúpili sme v meste Prešov,
kde nás hneď na parkovisku uchvátila architektúra Pravoslávneho chrámu. Začali
sme návštevou gréckokatolíckeho chrámu
sv. Jána Krstiteľa a pokračovali príjemnou
slnečnou prechádzkou po námestí, ktoré
nás lákalo na chvíľu zastaviť a prizerať sa.
Pokračovali sme do obce Tokajík, kde nám
bol v miestnom múzeu z II. svetovej vojny
premietnutý film o zavraždených 30-tich
mužoch z obce a dvoch mužoch, ktorí sa

zachránili tým, že boli postrelení a ležali
a nich ostatné obete masakry. Silné svedectvo nám vo filme vyrozprával jeden zo
zachránených mužov, ktorý sa dlhé roky
staral o pamätník a vojenský cintorín, kde
mal pochovaných synov, príbuzných, kamarátov, susedov,...
Cestovanie autobusom môže byť veľmi
príjemné, keď pohodlne obdivujete výhľadom z okien krásy prírody, stavby, rozľahlosť priehrady Domaše, majestátnosť
Spišského hradu, atď.
V Stropkove nás čakalo úžasné privítanie – „Garden party“ u Bujdošov, ktorú
pripravila rodina nášho pána farára Radka

Ak počas roka Boh veci, čo sa dejú
pre človeka, priamo koná alebo
ich pre človeka dopúšťa, tak potom dva letné mesiace vyvádza
človeka z kolotoča povinností,
všedností a uboleností, aby sa nadýchol z plných pľúc.
Boh v lete vlastne čaká.
Čaká, ako mu aspoň raz za deň,
možno keď sadáš na bicykel, alebo
do loďky, alebo večer pri opekačke,
tak vľúdne povieš: „Ahoj.“
Nie je to obyčajné vyčkávanie, je to
nesmierne trpezlivé čakanie
na nás, je to láskyplné čakanie.
On totiž nechce zničiť nikoho, kto
mu práve odporuje alebo ho nechápe, ale ponúka záchranu všetkým, čo prejavia záujem...!
Mgr. Radoslav Bujdoš

Dokončenie na str. 7

Riečanská hostina
Sobota 11.8.2018 (pred KD v Riečke)
16.00 hod. – vystúpenie detí z MŠ • 16.30 hod. – Bublinková show • 17.00 hod. – vystúpenie DFS
Matičiarik • 17.30 hod. – Bublinková show • 18.00 hod. – vystúpenie FS Priechoďan • 20.00 hod. – Divadlo
„Traja chrobáci“ • 20.30 hod. – Tombola • 21.00 hod. – Ohňová show • 21.30 hod. – Diskotéka v KD
Nedeľa 12.8.2017
09.00 hod. – Slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie • 13.30 hod. – Futbalový zápas
slobodní – ženatí • 16.30 hod. – majstrovský futbalový zápas II.A triedy: Riečka – Hronsek

Obecný úrad
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Oznamy obce
Zatrubnenie potoka

V tomto roku boli vyčlenené prostriedky
na pripravenú stavbu: Zatrubnenie potoka
v dvoch úsekoch – pri ceste do Bulíkovej.
Zatrubnením potoka obec sleduje dva ciele. Jedným je lepšie sprístupnenie ulice
Kratina, ktorá je v úseku od obecného úradu nedostatočne široká a tiež je vytvorený
prístup na obecnú parcelu, kde obec má
vytvorenú skládku posypového a iného
materiálu. Druhým cieľom je stabilizovanie cesty v nebezpečnom úseku pri dome
p. Dlhoša . Začala sa realizovať I. vetva
a v tomto roku chceme pokračovať aj
na druhej vetve. Práce sa realizujú svojpomocne, stroje a materiál si obec objednáva.

Verejné osvetlenie Riečka
– Nevoľné
Dokončila sa I. etapa, kde bolo vybudovaných 26 svetelných bodov + pripojenie
na meranie a napájanie verejného osvetlenia. V roku 2018 obec vyčlenila ďalšie prostriedky na II. etapu, ktorá zahŕňa ďalších
10 svetelných bodov. Projekt je v štádiu
podpísania zmluvy a začatia prípravných
prác. Práce podľa zmluvy majú byť ukončené najneskoršie do 11/2018. Ukončením projektu bude zabezpečená vyššia
kvalita bývania v uvedenej lokalite, kde
v súčasnosti na trvalý pobyt žije cca 109
obyvateľov.

Oprava ulíc Za Tonkov
a Žadíkovo
Vo februári 2016 bola podaná žiadosť
na Ministerstvo pôdohospodárstva cez
program Rozvoja vidieka o opravu ulice
Za Tonkov. Dňa 18.6.2018 sme obdržali
oznámenie z Poľnohospodárskej platobnej
agentúry, že naša žiadosť nemôže byť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
podporená. Z tohto dôvodu obec vyčlenila
na opravu uvedenej komunikácie potrebné prostriedky zo svojho rozpočtu. Taktiež
z rozpočtu obce bola opravená ulica Žadíkovo a priestranstvo pred obecným úradom. Všetky prípravné práce realizovala
obec za výdatnej pomoci pracovníkov, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce,
v rámci projektu Podpora zamestnávania
prostredníctvom Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Banská Bystrica . Opravy ulíc
realizovala firma RENOVIA Zvolen. Nový
asfaltový kryt v dĺžke 504 m bol položený
v ulici Za Tonkov, v ulici Žadíkovo v dĺžke
150 m a pred obecným úradom bola opravená plocha vo výmere 186 m2.

Príprava opakovanej
žiadosti
Obec Riečka pripravuje novú žiadosť
na Ministerstvo pôdohospodárstva cez
program Rozvoja vidieka v rámci novej výzvy, kde by mali byť zvýhodnené obce, ktoré neuspeli v I.kole. Projekty môžu byť podávané len na cesty, ktoré sú majetkovoprávne vysporiadané a bolo na ne vydané
stavebné povolenie. Z týchto dôvodov OZ
súhlasilo s prípravou žiadosti na ulicu
Kratina (časť), ktorá jediná spĺňa tieto kritériá.

Zakúpenie nových stoličiek
do kultúrneho domu
V kultúrnom dome sme mali k dispozícii
stoličky, ktoré už nevyhovovali dnešným
nárokom. Obec vyčlenila finančné prostriedky a zakúpila do kultúrneho domu
nové stoličky, v počte 100 ks.

Prenájom Pohostinstva

Od apríla 2018 prevzal do prenájmu Pohostinstvo v Riečke nový nájomca – firma
EJF.RIVER, s.r.o. – Jozef Kušniar

Merače rýchlostí

Obec zakúpila na základe podnetu od občanov merače rýchlostí, ktoré sú zamontované v dolnej časti obce Riečka a v časti
obce Riečka – Nevoľné, na zabezpečenie
bezpečnejšej premávky v obci.

Komunálne voľby

Termín komunálnych volieb vyhlásil predseda Národnej rady SR na deň 10.11.2018
a z toho dôvodu sa mení termín Pečenia
kysnutých koláčov – na sobotu 3.11.
2018.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov aj v Riečanskom spravodaji. Každý z nás má právo
na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života
a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným
zneužívaním údajov o svojej osobe. To
nám zaručuje Ústava. Ochrana fyzických
osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva.
Charta základných práv Európskej únie,
ako aj Zmluva o fungovaní Európskej únie
stanovujú, že každý má právo na ochranu
osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so
sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany osobných údajov. Technológie menia

ekonomiku, ale aj sociálny život. Zásadnú
reformu uskutočnil Európsky Parlament
a Rada EÚ, vydaním všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR
(z angličtiny General Data Protection Regulation). Nariadenie GDPR sa stalo priamo aplikovateľné vo všetkých členských
štátoch EÚ. V podmienkach Slovenskej
republiky pripravil Úrad na ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, ktorý vychádza z nariadenia GDPR a je platný od 25.
mája 2018. Je to najkomplexnejšia právna
norma v oblasti ochrany osobných údajov,
ktorá upravuje ochranu práv fyzických
osôb a práva, povinnosti a zodpovednosť
pri spracúvaní osobných údajov fyzických
osôb. V zmysle nariadenia GDPR pristúpila aj redakčná rada Riečanského spravodaja k opatreniam, ktoré budú viesť k zákonnému získavaniu a spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb. Všetky
osobné údaje, ktoré budú spracúvané
v Riečanskom spravodaji, či už fotografie,
alebo rôzne informácie o fyzických osobách, ktoré redakčná rada zverejní v novinách (sobáš, narodenie dieťaťa, jubileá,
úmrtie a pod.), budú musieť byť podložené
súhlasom dotknutej osoby, teda tej osoby,
ktorej sa zverejňované osobné údaje budú
týkať. U nedospelých detí súhlas môže
udeliť zákonný zástupca, pri úmrtí – pozostalí. Udelenie súhlasu sa nevyžaduje len
v prípade konania verejných podujatí, akými sú napríklad „Riečanská hostina“, „Pečenie kysnutých koláčov“, z ktorých sa vyhotovujú fotografie, prípadne kamerové
záznamy, za účelom uchovania spomienok a zdokumentovania kultúrneho života
obce.
Mgr. Beata Kalinová

Pozvanie do Srbska

Aj tento rok sme prijali pozvanie z družobnej obce Kulpín na Dni Kulpína, 21.
Predslávnosťové dni a 12. ročník Svadba
voľakedy a dnes v dňoch 28. a 29.7.2018.
Zástupcovia obce pripravia prezentačný
stánok obce a tiež sa zúčastnia súťaže vo
varení paprikášu.

Turistika
1. 9. 2018 – Vysoké Tatry
(Belianske Tatry)
Odchod autobusu je ráno
5,00 hod. Prihlásiť sa môžete
na obecnom úrade do 27.8.2018.
Poplatok je 5 €.
2
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Obecný úrad

Obec Riečka pozýva v rámci
Mesiaca úcty k starším všetkých
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa
uskutoční dňa 21. 10. 2018
v kultúrnom dome.
Z organizačných dôvodov
prosíme o potvrdenie vašej účasti
na obecnom úrade.

Pamätná izba

V Riečke začala v minulom roku vznikať
pamätná izba (múzeum), ktoré by malo
byť otvorené v najbližších týždňoch.
Táto myšlienka
vznikala viac rokov,
no na samom začiatku bol nálezca
a zberateľ, môj otec
Marian
Strmeň,
ktorý v priebehu
niekoľkých rokov
zozbieral množstvo
historických expoMarian Strmeň
nátov. Po tom, ako
zomrel, som sa spolu s bratom a bratrancom rozhodol založiť občianske združenie „Bystrické dedičstvo“ – to bol prvý
krok k tomu, aby sa tieto exponáty mohli
verejne vystaviť. Následne nám starosta
obce Marián Spišiak ponúkol priestory
v peknom, pôvodnom dome – výborne sa
hodiacom na tieto účely. Úprava vnútorných priestorov, vitrín a vystavených
predmetov trvala približne rok.
Predmety pochádzajú predovšetkým
zo súkromných zbierok, prevažne Riečanov, ktorí veci darovali alebo zapožičali.
Tieto predmety dokumentujú bežný život
ľudí v predošlých storočiach, no i významné dejinné udalosti, ktoré sa odohrali v obci, alebo blízkom banskobystrickom regióne, s ktorým sú dejiny Riečky úzko späté. Tieto veci dokazujú, akí
zruční a pracovití boli naši predkovia, no
dokazujú aj to, že pred nami sa tu diali
veľmi zaujímavé veci.
Prevádzka by mala fungovať tak, že
po telefonickom objednaní sa, príde človek a ten sprístupní priestory múzea, resp.
porozpráva o histórii obce a predmetoch,
ktoré ju mapujú.
Týmto by sme chceli apelovať aj na ostatných obyvateľov Riečky, ak by boli
ochotní poskytnúť nejaké staré predmety
(remeselné, vojenské, dennej potreby...),
budeme veľmi radi, pretože našu expozíciu priebežne dopĺňame. Predmety môžete darovať alebo zapožičať a ozvať sa
na tel. č. 0915265185. Za akékoľvek prírastky budeme vďační.
Ján Strmeň
3

Malá milá slávnosť

V utorok 20. marca sme sa stretli
na obecnom úrade v Riečke pri príležitosti
uvítania detí do života. Nových malých občanov pozdravili deti z materskej školy aj
zástupca starostu Ing. Jozef Baláž. Po zá-

Materská škola

V roku 2018 vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovensko grantový projekt: „Bezpečne na cestách“, do ktorého sa zapojila aj
Materská škola Riečka. Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt s názvom:
„Zebrička je kamarát, cez cestu s ňou prejdem rád“, sumou 2 389,80 €. Z tejto sumy
boli zakúpené odrážadlá, programy na in-

pise do pamätnej knihy sme pogratulovali
rodičom detí:
Ela Angušová 17.5.2017
Tomáš Uhliar 29.8.2017
Oliver Bittner 2.12.2017

teraktívnu tabuľu, kolobežky, chrániče,
dopravné značky, učebné pomôcky s tématikou z dopravnej výchovy.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie
o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti
na cestách.
Mgr. Iveta Sujová

Správy
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Karneval

Aj keď nás potrápila chrípková epidémia, organizátorov to neodradilo a aj tento
rok pripravili detský karneval. Na tanečnom parkete sa predstavilo 41 masiek.
Deti sa zabavili pri jednoduchých súťažiach, dostali odmeny a spolu s rodičmi si
pochutili na pravých fašiangových šiškách
z domácej kuchyne Táničky Libiakovej.
Ďakujeme obecnému úradu, organizátorom aj sponzorovi – rodine Gašparovej.
Ľ. Turčányiová

Jarná turistika

Na sviatok práce 1.mája sme si dopriali
prvú jarnú turistiku do neďalekého Badínskeho pralesa. Plný autobus malých aj veľkých zvedavcov sprevádzal Ing. Pavol Kostúr – lesník CHKO Poľana. Informačné tabule dopĺňal odborným a zároveň pútavým
rozprávaním a tiež odpovedal na naše
otázky. Nenáročnú, no veľmi zaujímavú
a poučnú turistiku sme si za krásneho slnečného počasia naozaj všetci užili. Ďakujeme obecnému úradu za zorganizovanie
a nášmu sprievodcovi za jeho čas a ochotu, s ktorou sa nám venoval.
Ľ. Turčányiová

Sviatok detí

V nedeľu 3. júna obecný úrad zorganizoval pre deti športové popoludnie na futbalovom ihrisku v Ľaukovej. Počasie nám
vydržalo, a tak sme postupne privítali 64
detí spolu s rodičmi a starými rodičmi.
Hneď pri vstupe boli deti obdarované originálnou perníkovou medailou od Janky
Voskárovej a ovocným džúsikom od sponzora Jožka Kušniara. Deti súťažili na štyroch stanoviskách, kde si vyskúšali svoju
šikovnosť aj trpezlivosť, za čo boli odmenené sladkým balíčkom. Využili tiež maľovanie na tvár, hojdačky a trampolínu. Ako
občerstvenie sa podávali žemle s grilovaným mäsom, dospelých sme potešili čapovaným pivom. Ďakujeme organizátorom,
ochotným dobrovoľníkom aj sponzorovi.
Ľ. Turčányiová
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Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 20. júna sme sa stretli na obecnom
úrade spolu s deťmi, učiteľkami aj rodičmi,
aby sa naši najstarší škôlkári rozlúčili
s materskou školou. Po úvodnom privítaní
nám deti predviedli, čo všetko sa za tie
roky naučili. Po básničkách a pesničkách
nasledovalo podpisovanie detí do pamätnej knihy a odovzdanie pekných spomienkových darčekov od pani riaditeľky. Potom
sa nám prihovoril starosta obce a urobili
sme si peknú spoločnú fotografiu. Našim
veľkým predškolákom, ktorými sú: Lucka
Černová, Marek Chalupek, Julka Kántorová, Šimon Kyška, Linda Lukačovičová,
Milanko Schvarc, Simonko Styk, Kristínka Šteruská, Dorotka Žabková prajeme
úspešný septembrový štart v škole.
Ľ. Turčányiová
...holá, holá, končí škola, leto volá.. ani
sme sa nenazdali a slniečko svieti teplejšie
a veselšie, detičkám pribudli rôčky a vedomosti a z predškolákov sa stali školáci.
Veríme, že deťom zostanú krásne spomienky na chvíle strávené v riečanskej materskej škole, keď sa vozili na poníkoch,
keď boli v Banskej Bystrici na zmrzline,
v bábkovom divadle, alebo na besedu s policajtami.
Predškolákom: Lucke Černovej, Marekovi Chalupekovi, Julke Kántorovej, Linduške Lukačovičovej, Milankovi Schvarcovi, Simonkovi Stykovi, Kristínke Šteruskej, Dorotke Žabkovej a Šimonkovi Kyškovi prajeme v škole veľa úspechov, pekné
zážitky a radosť.
Mgr. Iveta Sujová

Jánsky sviatok v Tajove

V sobotu 23. júna sme sa zúčastnili súťaže v susednom Tajove, ktorá bola súčasťou
dvojdňového programu obecných osláv.
V konkurencii zmiešaných družstiev
z okolitých obcí sme v konečnom zúčtovaní obsadili 1. miesto. Našu obec reprezentovali žiaci Hana Turčányiová, Peťa Kovácsová, Dominik Petrík a Andrej Spišiak.
Ďakujeme za ich ochotu a snahu, gratulujeme k peknému umiestneniu.
Ľ. Turčányiová
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Správy

Seniori
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Žije medzi nami
Ing. Ján Šimčík, narodený 16. augusta
v Banskej Bystrici, patrí už 40 rokov do našej obce ako chalupár a od roku 2004 aj
ako právoplatný občan.
Celý svoj život zasvätil športu a po absolvovaní SPŠ spojovej techniky a VŠ ekonomickej získal aj trénerskú kvalifikáciu 1.
triedy – DŠT pri FTVŠ v Bratislave. Zo
všetkých športov mu najviac učaroval hokej, a tak v drese s číslom 12 a s prezývkou
SIME odohral ako útočník, pravák, ľavé
krídlo – celkom 20 sezón v kluboch TJ Iskra Smrečina B. Bystrica, Dukla Trenčín,
Dukla Nitra a PPS Detva.
S trénerstvom začal ako 30 ročný, ešte
počas svojej hráčskej kariéry. V rokoch
1985-2001 bol hlavným trénerom reprezentácie v ČSFR do 16, 17 a 18 rokov. Tu
medzi jeho najväčšie úspechy patrí
1. miesto na MEJ 18 v Prešove a Spišskej
Novej Vsi (1991) a 3. miesto na SZU v Zakopanom (Poľsko 1993).
V klubovej činnosti sa venoval seniorskému hokeju v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši,
Dubnici, Nitre, Považskej Bystrici. Doma

v Banskej Bystrici pod jeho vedením Iskra
Smrečina historicky prvý krát postúpila
do extraligy (1994-1995).
Celých 17 rokov bol tiež klubovým trénerom mládeže, kde pravidelne získavali
hráči pod jeho vedením 1. miesta na M-SR

a v sezóne 2007-2008 postúpili do extraligy dorastu s HC 05 B. Bystrica. Pod jeho
trénerskou taktovkou korčuľovali aj také
zvučné hokejové mená ako Handzuš a Országh.
Jeho ďalšia profesionálna činnosť bola:
člen komisie mládeže pri ČSZĽH v Prahe
a Bratislave, člen trénersko-metodickej
komisie SZĽH v Bratislave, prednášková
činnosť na školeniach trénerov II. a III.
triedy, športový riaditeľ a šéftréner mládeže v HC 05 B.Bystrica 2005-2008, supervízor CTM, region východ pre SZĽH 20102013.
Jeho ocenenia: vzorný tréner, držiteľ pamätnej plakety za významný prínos pre
rozvoj ĽH na Slovensku pri príležitosti
80. výročia slovenského hokeja na Slovensku.
Jána Šimčíka priviedol do Riečky, ako
inak, šport. Vo svojich 33 rokoch hral
za našu obec futbal. A že mu Riečka učarovala, dokazujú aj jeho slová: „páči sa mi tu
prostredie, príroda a život v objatí hôr,
Riečka sa stala mojím útočiskom“.
Ing. Ján Šimčík, Ľ. Turčányiová

Máj, máj, máj zelený...
Záver zimy sme členovia Združenia seniorov našej obce ukončili krásnym vlakovým výletom do Vysokých Tatier
na Hrebienok. Lákali nás krásy zimnej
prírody v Tatrách, ale náš cieľ bol Ľadový
dom na Hrebienku, ktorý sme všetci túžili
vidieť naživo a nielen z reklamy. Verte, že
sa nám to oplatilo. Bolo to naozaj ľadové
umenie. Zároveň prichádzala jar, ktorá
prináša svoje čaro aj v našej dedine. Počas
cestovania vo vlaku vznikla myšlienka,
aby sme nadviazali na tradíciu, zorganizovať Majáles 2018. V minulosti to bola
veľká udalosť, ktorej sa tešili celé rodiny,
deti a mládež. Väčšinou sa uskutočňovala
na školskom dvore. My sme sa rozhodli
zorganizovať ju pre celú obec, na ihrisku
v Ľaukovej. Po rozhovore so starostom
obce sa naša myšlienka stala skutočnosťou. Členovia združenia pripravili zábavné posedenie „Majáles 2018“. Otvorili
sme ju sadením stromu – mája, pri vstupe
na futbalové ihrisko. Na sadenie sa podujal pán Baláž Jozef, za spevu piesne Máj,
máj, máj zelený..., ktorú iste všetci poznáte. Pre deti aj dospelých boli pripravené
rôzne súťaže: štafeta s loptou, skákanie vo
vreci, kop na bránku, streľba do terča
a zábavná súťaž v jedení slivkového kolá-

ča, do ktorého stredu bola osadená aj dvojeurová minca. Za zmienku stojí súťaž
v skákaní vo vreci pre dospelých, ktorej sa
zúčastnila jediná súťažiaca Ľubica Spišiaková. Po jej výkone sme ju museli
za veľkého aplauzu a smiechu dvíhať zo
zeme aj s vrecom. Musíme pochváliť aj víťazov v jednotlivých súťažiach. Z detí to
boli: Timotej Štellmach, Filip Kučák
a Paťko Kliment. Z dospelých víťazkou
v streľbe sa stala za ženy Lýdia Krahulcová a za mužov Peter Žabka. V kope
na bránku za mužov sa stal pf. Radoslav
Bujdoš. Pri hrách bolo potrebné pripraviť
aj občerstvenie. Manželia Petránovci pripravili chutný hovädzí guláš. Nezabudli
sme ani na deti, pre ktoré členky: Eva Tomašeková, Marta Petráňová, Ľubica Spišiaková a Viera Šimiaková pripravili sladké palacinky. O slivkový koláč sa postarala Františka Beňová. Pretože sa dospeláci
vzdali súťažiť v tejto súťaži, slivkový koláč, ktorý bol pripravený pre dospelých
sme rozkrájali a rozdelili po jednotlivých
stoloch. Pre deti bola pripravená voda so
sirupom, citrónom a medovkou a pre dospelých na osvieženie pivo, víno, no kto
chcel mohol sa osviežiť aj nápojmi, ktoré
boli pripravené pre deti. Počasie nám

prialo. Myslím si, že akcia sa nám vydarila
a chceli by sme ňou pokračovať aj budúcich rokoch. Naším cieľom bolo vylákať
do prírody čo najviac ľudí. Zároveň sa
stretnúť, porozprávať, zasmiať a zabaviť.
Takto sa tešiť z každého dňa, ktorý sa nám
so všetkou krásou ponúka, a teda vedieť
deň aj užitočne a správne žiť.
Anna Longauerová

Stretnutie
seniorov
Mikroregiónu
Pozývame všetkých seniorov
z Riečky na tradičné stretnutie
dôchodcov Mikroregiónu
Kremnické Vrchy Východ, ktoré
bude vo štvrtok 16.8.2018
na Kordíkoch. Začiatok stretnutia
je o 13,00 hod. Doprava bude
zabezpečená autobusom. Všetky
potrebné informácie Vám budú
oznámené včas.
6
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Rôzne

Omša pri prameni

Už tradične v mesiaci máj urbaristi spolu s obecným úradom zorganizovali posedenie
pri prameni pátra Mateja. Stretnutie sa začalo sv. omšou, ktorú odslúžil náš kňaz Radoslav Bujdoš. Prítomným sa prihovorila zastupujúca predsedníčka urbáru v Riečke
Mária Ďurišková, ktorá nám pripomenula dôležitosť ochrany vody, ale aj prírody ako takej. Po nasýtení ducha sme nasýtili aj telo dobrými rezňami a domácim vínkom. Ďakujeme organizátorom a verím, že sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase stretneme zase
o rok.
Ľ. Turčányiová

Na Východe je toho mnoho
Dokončenie zo str. 1
Bujdoša. Bolo to príjemné posedenie v tieni stromov v záhrade, pri káve s výbornými
koláčmi a pri rozhovoroch s domácimi.
Po našom odchode sme zanechali množstvo šálok a pohárov, ale odniesli sme si
veľmi dobrý pocit zo stretnutia so srdečnými ľuďmi. Ďakujeme !!!
Po ubytovaní v hoteli na okraji Stropkova, kde sa nachádzal aj pekný rybník, sme
sa odviezli na svätú omšu, ktorú vo svojom
rodisku Stropkov- Sitník, v kostole Panny
Márie, Kráľovnej odslúžil náš pán farár
Radko.
Záver dňa sme ukončili posedením pri
chutnom guľáši na Stropkovskom futbalovom štadióne, ktorý nám zasa pripravila
7

rodina Bujdošová, za čo sa im chcem
v mene celého autobusu spokojných Riečanov, veľmi pekne poďakovať.
Druhý deň sme začali návštevou národnej kultúrnej pamiatky barokovo-rokokového kostola sv. Štefana kráľa v Novej Kelči, ktorý je obkolesený múrom priehrady
Domaša a zaujímavosťou je, že sa nachádza pod hladinou Domaše. Je škoda, že
takáto pamiatka veľmi chátra. No miestni
obyvatelia sa snažia o jej záchranu. Aj tu
sme mali svätú omšu, kde sme pri speve
ocenili aj dobrú akustiku.
No najkrajšie znela pieseň „Ó matka
pána“ (riečanská hymna) v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore
v Levoči, ktorá išla rovno „zo srdca“ a bola
venovaná spolu s modlitbou za všetkých

chorých v Riečke. V meste Levoča, po zaujímavom dvojhodinovom čakaní na obed,
sme mali možnosť pozrieť v bazilike sv. Jakuba prekrásne 500-ročné diela majstra
Pavla z Levoče. Mesto sa s nami rozlúčilo
s dažďom a po poslednom zastavení pri
Liptovskej Mare sme bezpečne prešli Donovalmi rovno do Riečky.
Myslím si, že všetci účastníci púte majú
len tie najlepšie dojmy a oceňujú spoločné
prežitie príjemných a vzájomne obohacujúcich chvíľ od tých najmenších detičiek
po najstaršiu generáciu, kde sa stále šírila
dobrá nálada a porozumenie.
Ešte raz veľká vďaka p. farárovi Radkovi,
jeho celej rodine, starostovi Mariánovi Spišiakovi, p. šoférovi a všetkým pútnikom.
Anna Strmeňová

Šport
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Krátke zhodnotenie
sezóny 2017/2018
Novú sezónu sme začali dobre, káder
sme mali dostatočne široký a jesennú časť
sme skončili na 2. mieste. Ako jediní sme
na jeseň dokázali zobrať bod vedúcemu
Lučatínu, dokonca sme siahali na víťazstvo. Jarnú časť sme začali rovnako dobre,
postupne sa nám však zranilo veľa hráčov
a ku koncu súťaže sme sa ledva schádzali,
tým pádom sme logicky klesli v tabuľke
a skončili sme na 4. mieste. Ďakujeme obci
a funkcionárom za výborné podmienky.
Veríme, že v novej sezóne budeme okupovať vrchné priečky tabuľky.
Jano Lukačovič.
Priateľský futbalový zápas Riečka – Kulpin dňa 2. 6. 2018

Rozpis futbalových zápasov

Tabuľky športových súťaží
Futbal – II. trieda – skupina A
P. č. Mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TJ Mladosť Lučatín
ŠK Sokol FO Staré Hory
FK – Baník Ľubietová
ŠK Zornička Riečka
ŠK Selce B
TJ Družstevník Dúbravica
TJ Slovan Malachov
TJ Družstevník Mičiná
TJ Slovan Tajov
TJ Tatran Harmanec
TJ Iskra Horné Pršany
TJ Hronsek
TJ Partizán Hiadeľ
OZ Králická tiesňava (odstúp.)

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

21
14
14
13
12
10
11
8
8
7
6
5
4
0

3
6
2
4
2
6
3
3
2
3
5
2
3
0

0
4
8
7
10
8
10
13
14
14
13
17
17
0

132:22
69:35
61:58
75:65
83:69
80:70
67:67
49:76
68:70
66:87
47:82
40:92
51:101
0:0

66
48
44
43
38
36
36
27
26
24
23
17
15
0

Stolný tenis – Konečná tabuľka 5. ligy pre sezónu 2017/2018
P. č. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Selce „A“
Lubietova
Riecka
Brezno „B“
Lucatin „B“
Podbrezova „B“
Predajna „B“
Kremnicka
Medzibrod „A“
Podkonice „C“
Podlavice „B“
Dubova „A“

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

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

17
18
18
14
14
9
9
8
6
4
5
1

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

2
3
4
5
8
11
13
13
14
15
17
18

259:137
256:140
232:164
239:157
216:180
215:181
191:205
177:219
160:236
168:228
136:260
127:269

59
59
58
53
50
42
40
39
36
33
32
27

5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.

Dúbravica – Riečka �����������16:30
Riečka – Hronsek���������������16:30
Riečka – voľno
Šalková – Riečka�����������������16:00
Riečka – Mičiná �����������������15:30
Selce – Riečka���������������������10:30
Riečka – Horné Pršany �����15:00
Malachov – Riečka�������������15:00
Riečka – Tajov���������������������15:00
Ľubietová – Riečka�������������14:30
Riečka – Harmanec�����������14:30
Staré hory – Riečka �����������14:00
Riečka – Hiadeľ�������������������14:00

Riečanskí seniori
na začiatku tohto roka
Tak, ako po minulé roky, aj tohto roku už
3. januára začali svoju činnosť naši seniori. Zorganizovali druhý ročník stolnotenisového turnaja. Zúčastnilo sa ho desať
mužov a sedem žien.
Víťazom mužskej kategórie sa stal už
po druhý krát Jozef Petráň a ženskej kategórie Ľubica Spišiaková. Na celý turnaj
dohliadali ako rozhodcovia: Miro Geregay
a Milan Chrien, ktorí hrajú za našu dedinu
stolný tenis profesionálne. Tohto roku
bola zatiaľ najvyššia účasť súťažiacich.
Stretnutie nebolo len športové, ale aj
spoločenské, za účasti divákov. Po vyhlásení víťazov bolo posedenie všetkých zúčastnených. Nesedeli sme len tak naprázdno,
naše šikovné seniorky pripravili pre všetkých chutné rezne a ďalšie občerstvenie.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa
pričinili – hráčom, rozhodcom, tým, ktorí
pripravili občerstvenie, divákom, Obecnému úradu a všetkým ďalším, ktorí sa pričinili o toto príjemné popoludnie.
J. Baláž
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