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Na Vianoce sme iní ako inokedy. Sme lepší, láskavejší,
usmievame sa viac na seba
a vinšujeme si navzájom len
dobro. Prečo je to tak?

Zástupcovia Riečky v Kulpine

Čo je nové v Kulpine

Čo je nové v Kulpine
Dlhší čas sa nám nepodarilo navštíviť
priateľov v Kulpine. Pri častých návšte-

vách má človek pocit, že je všetko po starom, ale ak sa niekde dlho neobjavíte,
hneď vám udrie do očí pár zmien.
Už roky býva najväčším problémom
hraničný prechod Rozske. Tentokrát nám
Plachtinskovi poradili Bački Vinogradi
a to bola naozaj dobrá voľba. Síce sme trochu vybočili z trasy, ale na hranici boli iba
tri autá a zdržanie minimálne.
Dedinky vo Vojvodine sú stále rovnaké,
ale všimli sme si viac zrekonštruovaných
domčekov a pár novostavieb rodinných
domov. Trochu nás zarazilo, že ešte nemali
zorané polia na konci novembra. Dôvod
nám prezradili naši hostitelia. Leto bolo
síce dlhé, slnečné, ale bez vody. Pôda je extrémne vysušená a keďže ani na jeseň
takmer vôbec nepršalo, nedalo sa orať.
Traktoristom sa lámali pluhy. Čaká sa
na výdatnejší dážď, aby voda prešla aspoň
do hĺbky 30 cm.
Dokončenie na str. 3

Polnočná svätá omša
dňa 24. 12. 2018 bude
o 22,00 hod.

Koncoročný výstup na Vrchy
bude v nedeľu 30. 12. 2018
o 10,30 spred obecného úradu.

Predslávnosťové dni v Kulpine
V dňoch 27.7. – 30.7. 2018 sa zástupcovia našej obce zúčastnili v družobnej obci
Kulpin podujatia „Predslávnosťové dni
Kulpina“. V sobotu ženy z našej obce
v priestoroch kaštieľa pripravili reprezentačný stánok s tématikou svadby, na ktorom nechýbali pravé riečanske svadobné
koláče.
Na druhý deň súťažili chlapi v priestoroch Loveckého areálu vo varení paprikášu. Okrem paprikášu p. Hucman, ktorý
patril medzi zástupcov našej obce, pripravil ochutnávku špeciálneho paprikášu
z hovädzích líčok. Ochutnávka mala veľký
úspech . Ďakujeme všetkým zúčastneným
za vzornú reprezentáciu našej obce.

Tak ako v jari a v lete je slnko
bližšie k zemi a pod teplými slnečnými lúčmi život na zemi sa
ukazuje vo svojej kráse a nádhere, tak aj na Vianoce Boh – Láska v Ježišovi Kristovi je medzi
nami, je blízko pri nás.
Nad miestom, kde sa Ježiš narodil, je v Betleheme vybudovaná
veľká bazilika. Mala mohutné
portály, počas križiackych vojen
mohli vojsť rytieri na koni a v plnej zbroji až pred oltár. Nakoľko
boli plní chamtivosti a násilníctva, pohoršovali ostatných kresťanov a tie veľké portály zamurovali a nechali len po strane
nízky vchod, vedúci do jaskyne
Narodenia. Kto tam chce vojsť,
musí zliezť z koňa, musí sa zohnúť, odložiť zbraň a chamtivosť. Musí sa stať maličkým ako
dieťa. Len taký sa môže stretnúť
s Ježišom v jasličkách.
Áno, toto sú tie ozajstné Vianoce – žiť Ježišov život. Konverzovať rečou lásky, byť tolerantný,
milosrdný a odpúšťajúci…

K 31. 12. 2017 sme mali v našej
obci 800 obyvateľov.
K 12. 12. 2018 máme v našej
obci 807 obyvateľov.

Obecný úrad

Oznamy obce
Výsledky komunálnych
volieb v obci Riečka dňa
10. 11. 2018
Starosta Obce Riečka:
Ing. Marián Spišiak (KDH) – 297 hlasov
Zoznam zvolených poslancov OZ v Riečke:
1. Prof. Ján Spišiak (NEKA) – 233 hlasov
2. Ing. Erika Baboľová (NEKA) – 201 hlasov
3. Ing. Jozef Baláž (KDH) – 193 hlasov
4. Monika Náčinová (NEKA) – 186 hlasov
5. Roman Krahulec (NEKA) – 178 hlasov
6. Miloš Čermák (NEKA) – 170 hlasov
7. Bc. Jozef Šimiak (NEKA) – 145 hlasov
Ďalšie poradie :
8. Ing. Jana Kovácsová (NEKA) – 133 hlasov
9. Ľudmila Spišiaková (KDH) – 130 hlasov
10. Pavel Ševc (NEKA) – 125 hlasov
11. Mgr. Jozef Kušniar (KDH) – 89 hlasov
Zapísaných voličov: 644
Zúčastnilo sa: 335
% účasti: 52%

Zatrubnenie potoka

Vyčlenené finančné prostriedky boli
preinvestované len na 1.vetvu. Je to úsek,
ktorý prepája cesty Priehrada a Kratina.
Práce nie sú ukončené, bude sa ďalej pokračovať v roku 2019. Taktiež úsek pri
dome súp.č. 152 sa bude realizovať v roku
2019, na čo sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky.

Verejné osvetlenie Riečka
– Nevoľné
Bola zrealizovaná II. etapa, kde bolo
osadených 11 svetelných bodov. Verejné
osvetlenie je funkčné v skúšobnom režime. Je potrebné uvedenú stavbu skolaudovať, k čomu je potrebná súčinnosť obyvateľov pri zriaďovaní vecných bremien.
Taktiež v novej zástavbe rodinných domov bolo verejné osvetlenie dobudované.
K ukončeniu stavby chýba skolaudovanie uvedenej stavby a odstránenie kolaudačných závad.

Pripravované zámery
na rok 2019
V rozpočte obce sú zabezpečené finančné prostriedky na:
– Vyriešenie dočasného parkovania osobných áut pri Materskej škole v Riečke
– Zatrubnenie potoka II. etapa
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Kamerový systém
Oprava miestnych komunikácií
Ihrisko v areáli materskej školy
Oprava a údržba obecných budov
Oprava oplotenia na futbalovom ihrisku

Výzva pre majiteľov
motorových vozidiel
a povinnosti vlastníkov
nehnuteľností
Podľa cestného zákona nikto nesmie
svojou činnosťou ohrozovať miestnu komunikáciu a premávku na nej, ani sťažovať jej údržbu. Tento zákon porušuje každý, kto parkuje na miestnej komunikácii.
Miestne komunikácie v obci sú vo viacerých prípadoch úzke a náročné na zimnú
údržbu. Parkovaním na miestnej komunikácii je obmedzené odhŕňanie snehu
z miestnej komunikácie, čím sú postihnutí
všetci obyvatelia.
Majitelia nehnuteľností sú povinní zabezpečiť svoje stavby funkčnými zachytávačmi snehu, resp. odstrániť spadnutý
sneh z miestnej komunikácie bezodkladne. Táto povinnosť je značne zanedbávaná a je potrebné vykonať také opatrenia, aby v budúcnosti sneh zo striech
domov nepadal na miestnu komunikáciu.
Obec bude vymáhať náklady na odstránenie snehu od majiteľov nehnuteľností.

Informácie o odpadoch

Pre zber komunálnych odpadov z domácností sa používajú: 110 l (kovové),
120 l a 240 l nádoby (umelé). Tieto nádoby
sú z domácností vyvážané 1x, alebo 2x
mesačne. Interval vývozu je označený farebnou značkou na nádobe.
1100 l kontajner je pristavený pri obecnom úrade, pri cintoríne a pri garážach.
Tieto kontajnery sú určené pre odpad, ktorý tvorí obec a tiež záhradkári, ktorí si hradia poplatok za komunálny odpad paušálne. Obec viackrát v roku vyváža nadrozmerný odpad. Termíny vývozu sú zverejňované obvyklým spôsobom. Miesto zberu je vyhradené pri obecnom úrade.
V obci Riečka máme kontajnery na separovaný zber rozmiestnené takto:
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Plasty sa zbierajú do vriec a 1x mesačne
sa vyvážajú spred domácností v jednorázových žltých vreciach. Vrecia na plasty
budú k dispozícii na obecnom úrade v januári 2019. Termíny vývozu separovaného zberu na I. polrok 2019: 11. 1., 6. 2.,

7. 3., 4. 4., 9. 5., 6. 5. Využívanie zberu
plastov do vriec je potrebné využívať aj
z dôvodu, že objem 1100 l kontajnerov je
nepostačujúci.
Elektroodpad je vyvážaný viackrát
v roku a termíny vývozu sú zverejňované
obvyklým spôsobom. Miesto zberu je vyhradené pri obecnom úrade.
Súčasne s elektroodpadom je zbieraný
aj väčší kovový odpad.
Triediť komunálny odpad je povinný
každý obyvateľ, fyzická osoba – pôvodca
odpadu. Pokiaľ sa v obci nebude odpad
triediť v dostatočnej miere, bude obec za
odpad na skládke platiť podstatne viac, čo
sa premietne do poplatku pre občanov.
Nádoby na zmesový komunálny odpad
a triedený odpad musia byť v deň zberu
prístupné.

Poďakovanie

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí pre
ostatných občanov (deti, mládež, školákov, dôchodcov, rodákov, hostí, priateľov)
organizovali, rozhodovali a pripravovali
podujatia, aby sa v obci žilo kultúrne,
športovo a spoločensky. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní, otvorení, neváhali
darovať svoje vlastné voľné chvíle pre ostatných. Pomoc oceňujeme hlavne pri organizovaní obecných podujatí, ako: (Riečanská hostina, Pečenie koláčov, Deň detí,
Mikuláš, Živý Betlehem, Deň úcty k starším, stretnutie seniorov, .....)

Poďakovanie VÚC

Obec Riečka ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý každoročne podporí našu obec poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2018 to
bolo Pečenie kysnutých koláčov v sume
990 € a Stretnutie seniorov Mikroregiónu
KVV v Kordíkoch v sume 500 €.

Vianoce plné
štedrosti, pohody,
lásky a pokoja
a v novom roku
veľa šťastia,
zdravia, osobných
a pracovných
úspechov.
2
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Rôzne

Vianoce
v zamyslení
seniorov

Svadba v Kulpine

Súťažné družstvo z Kulpina

Čo je nové v Kulpine
Dokončenie zo str. 1
Slniečko bolo tento rok prínosom pre
vinárov. Hrozno malo veľa cukru a vďaka
tomu má mladé víno chute, s ktorými sme
sa v Kulpine bežne nestretávali. Minuloročné odrody mali výnimočnú cukornatosť, takže sa dali prirovnať k výberu
z hrozna. Určite by chutili všetkým ženám,
sladké a jemne korenisté.
Nesmiem zabudnúť na šikovné kulpinské žienky, lebo tie stále niečo vyrábajú.
Tento rok sa podujali vyrobiť novú svadobnú partu, lebo na tej starej už neboli
všetky kvietky, mnohé boli opotrebované.
Nebola to jednoduchá práca, lebo sa muselo vyrobiť okolo 2000 kvetov zaujímavou technikou. Lupienky vystrihovali
z papiera a namáčali ich v škrobe. Z takýchto lupeňov potom formovali kvety
a ukladali ich do vrchnáčikov, ktoré potom
3

pripevňovali na konštrukciu party. Vraj sa
to dalo stihnúť za mesiac.
Prvý deň pršalo, tak sme ponavštevovali
starých známych, ale na druhý deň už bolo
slnečno a v Báčskom Petrovci sa konal tradičný jarmok. Veľké množstvo stánkov
s domácimi výrobkami od ovocia a zeleniny až po syry, med, klobásy, náradie pre
hospodárov, kvety, oblečenie a hlavne
dobrá nálada a tradičné tetušky v šatkách.
Už len sváko Ragan tam chýbal. Cestou
naspäť sme videli novovybudovaný mlyn,
ktorý postavili s modernou technológiou.
Plnoautomatizované linky, kapacita 16
ton múky za deň, vlastné laboratória kvality a hlavne pracovné príležitosti pre ľudí.
Nezdržali sme sa dlho, ale podstatné
veci sa v Kulpine nezmenili. Milí a pohostinní ľudia tam žijú stále. Veľa pracujú
a posielajú srdečné pozdravy do Riečky.
Eva Antalicová

Aké to bolo pred niekoľkými rokmi ? Čo
sa zmenilo, čo sa zachovalo a v čom je
vlastne čaro vianoc.... Myslím si, že čo
bolo a je stále rovnaké vo vianočnom
čase, je viac lásky medzi nami, viac úcty
a porozumenia. Škoda, že vianoce nie sú
každý deň. Na vianoce sa tešíme všetci.
Deti, mládež, dospelí, rodičia, starí
a prastarí rodičia. Každý jednotlivec má
svoje očakávania a sny. Deti sa tešia
z darčekov, rodičia sa tešia spolu s deťmi.
Čo starí, prastarí rodičia, čo osamelí ľudia? Tešia sa? Túžia po darčekoch? Myslím si , že netúžia po darčekoch, ale
po blízkosti ľudí, s ktorými si majú čo povedať, alebo len tak sedieť mlčky. Samota
človeka je veľmi smutná a človeka ubíja.
Veď zasadnúť si ako rodina k sviatočnému štedrovečernému stolu je pre všetkých, či už malých, alebo starých, najväčším darom, hoci si to možno ani neuvedomujeme. Pri večeri sa spievali rôzne
koledy, hovorili sa vianočné príbehy
a vinše. Je to tak aj dnes? V minulosti
po celej dedine bolo počuť spev vianočných piesní a kolied. Po domoch chodili
spievať cigáni, ktorým sa domáci zavďačili rôznymi dobrotami a nechýbalo ani
„tuhé“. Niekedy nechceli už piť, ale sa
vynašli a všetko zlievali do kandličiek
a fliaš. Vznikali rôzne humorné situácie,
lebo víno, čaj a pálenô zlievali spolu. Samozrejme im to vôbec nevadilo. A tak pomaly prichádzala polnoc. Všetci sme sa
tešili z rozozvučaných zvonov a ponáhľali
sme sa na polnočnú svätú omšu. Táto radosť a očakávanie sa zachovali dodnes.
Polnočné sa konajú po celom svete. Je to
dobré , že sa toto všetko zachováva, že sa
ľudia stretávajú a vytvárajú spoločenstvo.
Aj my seniori sa tešíme na obdobie Vianoc. Začali sme ho prípravou a zhotovením adventných vencov, ktoré sme pripravovali v kultúrnom dome a bolo sa
na čo pozerať. Rok 2018 chceme zakončiť
spoločným stretnutím dňa 30.decembra
2018 a už teraz sa tešíme, že aj záver roka
prežijeme spolu v radosti, vzájomnom
porozumení a láske . Uvedomujeme si, že
spoločenstvo je veľký dar, ktorý nás učí
žiť život, obohacuje nás myšlienkami a životnými skúsenosťami iných.
Požehnané vianočné sviatky a šťastný
Nový rok 2019 Vám želajú členovia
Združenia seniorov.
A.L.

Správy
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Riečanská hostina

V dňoch 11. a 12. 8. 2018 sme si tak,
po iné roky pripomenuli sviatok našej obce,
ktorý sa viaže na zasvätenie kostola – sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Pre občanov sa varili 2 druhy gulášov, tekvica, aj
štiarc. Poľovníci ponúkali okrem gulášu aj
držky. Deti sa mohli vyšantiť na skákacom
hrade, ktorý zabezpečil Miloš Čermák a tiež
sa mohli povoziť na koníkoch Katky Strmeňovej. Vystúpili DFS Matičiarik a FS Priechoďan. Počas večera si mohli občania pozrieť bublinkovú a ohňovú show a tiež divadlo Traja chrobáci, ktoré nám predviedli
ochotníci z Tajova.

Stretnutie seniorov na Kordíkoch

Hostina FS Priechoďan

Vystúpenie deti Mš

Ako každý rok, aj tento rok sa uskutočnilo
stretnutie seniorov Mikroregiónu Kremnické vrchy Východ. Stretnutie sa uskutočnilo
23.8.2018 na Kordíkoch a zúčastili sa ho aj
seniori z Králik,Tajova a Riečky. Neoficiálnym začiatkom bola sv. omša. Seniori, ktorí
nešli na sv. omšu si prezreli krásy obce.
Oficiánym začiatkom stretnutia seniorov
nášho regionu bol príhovor a privítanie pánom starostom Jánom Zachenským zároveň nás oboznámil aj s programom.
Celý program viedol známy moderátor
Marián Čupka, ktorý zahral na harmonike,
zaspieval a povedal aj nejaký vtip. O zábavu
sa postarala Ľudová hudba Pohronci, ktorí
hrali na počúvanie, aj do tanca. Pohronci
boli takí dobrí, že ich náš pán starosta pozval zahrať aj na pečenie kysnutých koláčov.
Nálada bola dobrá, ľudia sa porozprávali,
zaspievali a niektorí aj zatancovali. Účasť
bola zo všetkých doterajších stretnutí asi
najväčšia.
Tešíme sa na stretnutie v budúcom roku.
J. Baláž

Oslavovali sme jeseň života

Traja chrobáci

Druhú októbrovú nedeľu sme pozvali našich seniorov do kultúrneho domu v Riečke, aby sme si spolu pripomenuli mesiac
úcty k starším a zároveň pogratulovali našim jubilantom. Tak, ako je jeseň krásna
svojimi farbami a úrodou, tak je aj život našich seniorov vzácny svojimi skúsenosťami
a plodmi práce, ktoré tu zanechali. V tomto
duchu sa prihovoril prítomným aj starosta
obce, potom vystúpili deti z MŠ. Nasledovali gratulácie tohoročným jubilantom
a odovzdanie darčekov. Po prípitku sme
všetkých takmer 80 dôchodcov pohostili
dobrým rezňom a vínkom, pri ktorom sme
si aj zaspievali. Táto malá oslava bola zároveň poďakovaním našim starším spoluobčanom za prežité roky, ale tiež vykonanú
prácu, ktorou zveľaďujú nielen svoje domovy, ale aj našu obec. Blahoželáme jubilantom: 90 rokov: Anna Spišiaková, Riečka
4
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Správy

159, Anna Sliacka, 80 rokov: Anna Libiaková, Riečka 45, Mária Koreňová, 70 rokov:
Daniel Petrík, Magda Čermáková, Anna
Libiaková, Riečka 138, Blažena Snopková,
Magdaléna Bučková, Zuzana Voskárová,
Eva Tomášeková
Ľ. Turčányiová

Varili sme štiarc

V sobotu 20. októbra nás obec Králiky pozvala na Deň ľudových tradícií. V rámci
programu bola aj súťaž vo varení štiarcu,
kde nás reprezentovali Milka Spišiaková
a Milka Turčányiová. Aj keď víťazi neboli určení, pre nás bolo výhrou už len to, že náš
štiarc sa zjedol ako prvý a hostia sa vracali aj
dvakrát. Niet pochýb, že riečanský štiarc bol
aj tento rok najlepší ! Králičania nás pohostili ako sa patrí na dobrých susedov a do nálady nám hrala ľudová hudba z Hronseka.
Ďakujeme za pekné popoludnie.
Ľ. Turčányiová

Štiarc uvarili Ľ. Turčányiová a M. Spišiaková

Pečenie koláčov

Prvú novembrovú sobotu sme sa stretli
u nás v Riečke na 14. ročníku pečenia kysnutých koláčov. Súťažilo tradične 5 družstiev vrátane hostí z Kulpína. Podmienky
boli rovnaké, ako po minulé roky, témou
na výzdobu bola svadba. V tomto duchu sa
niesla aj atmosféra celého podujatia, keďže
ženy zo Srbska predviedli v krátkom
programe svadobné piesne aj „mladú“(nevestu) s novou partou na hlave, ktorú si
vlastnoručne vyrobili. Za našu obec piekli
Lucia Spišiaková, Janka Voskárová, Vierka
Petráňová a Zuzka Petráňová. Porota mala
neľahkú úlohu, no napokon vyhlásili dvoch
víťazov – Kulpín a Kordíky. Koláče sa zjedli,
aj kulpínska torta zo 75 vajec a 14 druhov
rôznych pomazánok. Na záver sme pogratulovali predsedníčke spolku kulpínskych
žien Katke Zorňanovej k životnému jubileu.
Poďakovanie patrí organizátorom, súťažiacim aj hosťom.
Ľ. Turčányiová

V. Petráňová, J. Voskárová, L. Spišiaková

Advent sme začali na Kordíkoch

V sobotu 1. decembra sme sa stretli spolu
so susednými obcami na peknej predvianočnej akcii na Kordíkoch. Celkom 5 družstiev súťažilo v príprave adventných vencov
a vianočného stola. Ten, kto tam chodí pravidelne, by si povedal, že už videl všetko
a nič nové sa už vymyslieť nedá. No opak
bol pravdou. Znova nás prekvapila kreatívnosť, nová kombinácia farieb aj použitých
prírodných materiálov. Zaslúženým víťazom sa stali Králiky, všetci ostatní sa
umiestnili na druhom mieste. Ďakujeme
za pozvanie, strávili sme pekné popoludnie
u zasnežených susedov.
Ľ. Turčányiová
5

J. Gašparová, M. Petríková, M. Kielarová

Seniori

Riečanský SPRAVODAJ • Číslo 35

Riečania v Portugalskej FATIME
Fatima je obec v Portugalsku, ktorá má
okolo 7 500 obyvateľov. Je to jedno z najznámejších katolíckych pútnických miest
na svete. Leží v dištrikte Santarém v strednom Portugalsku, 187 km južne od mesta
Porto a 123 km severne od Lisabonu
Každý rok 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie v portugalskej Fatime,
kde sa v roku 1917 zjavila Panna Mária
trom malým deťom (pastierikom), ktoré
nevedeli čítať ani písať. Lucia mala v tom
čase 10, František 9 a Hyacinta 7 rokov.
Prvú mimoriadnu udalosť zažila Lucia so
svojimi kamarátkami v roku 1915. Vtedy
videli anjela. Lucia o tom mlčala, no jej kamarátky to rozniesli po dedine. Lucia sa
vtedy radšej vzdala ich spoločnosti a začala pásť ovečky s bratrancom Františkom
a sesternicou Hyacintou. V roku 1916 sa
im znova zjavil anjel ako pekný mladík
a prihovoril sa im, aby sa modlili, lebo Boh
má s nimi veľké plány. Naučil ich modlitbu: „Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa
ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria
v teba, nemilujú ťa, neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“ Deti sa mali túto modlitbu
modlievať ako zadosťučinenie za tých, ktorí urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti. V nedeľu 13. mája 1917 išli
ako obyčajne pásť ovečky do CovadaIria.
Vtedy sa im nad mladým dubom okolo
jednej popoludní zjavila tajomná pani.
Bola oblečená v bielom a skvela sa ako slnko. Panna Mária im povedala, že prichádza z neba a že chce, aby sa vždy 13. v mesiaci prichádzali modliť na toto miesto,
šesť mesiacov po sebe a aby sa veľa modlili, najmä ruženec, ktorý má byť zbraňou
v boji proti satanovi. V ďalších zjaveniach
sa im Panna Mária predstavila ako Matka
a ako Ružencová Panna Mária. Sľúbila im,
že pri zjavení 13. októbra spraví zázrak,

aby potvrdila dedinčanom, že deti si nevymýšľajú. Najmä Lucia trpela pre tieto zjavenia. Zažívala útoky zo strany mamy,
kňaza, dedinčanov. Panna Mária jej však
povedala, aby to obetovala za obrátenie
hriešnikov. Všetky tri deti sa začali postiť,
zriekali sa jedla, okolo pása nosili povraz.
Všetko obetujú za obrátenie hriešnikov.
Lucia a Hyacinta Pannu Máriu videli i počuli, František ju iba videl. Panna Mária
povedala Lucii, že ju bude počuť aj on, keď
sa bude modliť. Matka Božia zverila trom
pastierikom tri posolstvá, v ktorých im
ukázala, čo čaká svet v budúcnosti. V prvej
časti im ukázala peklo. Panna Mária im
povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše
úbohých hriešnikov. Na ich záchranu chce
Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Druhé posolstvo hovorí o Rusku. „Rusko rozšíri
strašné bludy do celého sveta, mnohí spravodliví budú prenasledovaní. Mnohí dobrí
ľudia budú mučení, mnohí kňazi a biskupi

budú väznení. Budú to veľmi ťažké časy.“
No zároveň dala Panna Mária 13. júla
1917 aj prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová
čistá viera.“ Tretia časť tajomstva bola
na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. Na konci tohto tretieho zjavenia
Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá
sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
„Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď
do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ Je to
Fatimská modlitba, ktorá bola pridaná
ako odprosujúca modlitba za hriešnikov.
S túžbou vidieť a zažiť posvätnú atmosféru tohto miesta sme putovali v čase
od 11. – 13. októbra aj my .... Riečania so
svojim duchovným pastierom. V piatok
sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu
na kalvárii a večer sme sa zúčastnili pri
sviečkovej slávnosti na spoločnej modlitbe
ruženca. V sobotu bola slávnostná bohoslužba za účasti približne 400 tis. veriacich a asi 300 kňazov a biskupov. Poobede
si každý z nás urobil individuálny duchovný program. V nedeľu zavčas ráno sme sa
rozlúčili s týmto pútnym miestom pri bohoslužbe slúženej v bazilike a krátkou
modlitbou pri hroboch tu pochovaných
svätorečených Františka a Hyacinty a blahorečenej sestry Lucie.
A dojmy?
Miesto, kde človek hlbšie priľne k Matke
Božej, k jej materskému srdcu, ktoré tak
veľmi miluje ľudstvo, že nám ponúka cestu,
ako ho zachrániť – cez modlitbu ruženca.
Betka
6
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Spoločenská rubrika

Žil medzi nami
Česť jeho pamiatke!

Privítali sme nových občanov
Na konci novembra sme sa už po druhý
krát v tomto roku stretli na obecnom úrade, aby sme sa osobne zoznámili s našimi
najmenšími občanmi. Tak ako zástupca
starostu Ing. Jozef Baláž aj deti MŠ pozdravili prítomných rodičov a ich novonarodené ratolesti. Kým detičky sladko spali,
rodičia sa zapísali do pamätnej knihy
a prevzali si malé darčeky. Srdečne vítame
našich nových občanov: Maximilián Maličký Riečka Nevoľné, Matias Nemčok
Riečka 104, Alexander Jakub Bíreš Riečka
187, Laura Myszová Riečka 66, Linda
Kajbová Riečka 94, Adela Půlkrábková
Riečka 110.
Ľ. Turčányiová

Volám sa Luisa Vnenk narodila som sa 30. 10. 2018 na
Morave, ale čo je dôležité som Bohušova vnučka.

Nostalgické spomienky na Vianoce
Blížia sa najkrajšie sviatky roka. Vtieravé reklamy nás už prenasledujú od obdobia dušičiek a tak nám skutočná podstata
Vianoc pomaly prechádza do obdivovania
trblietavých výzdob, naháňania darčekov
a anglických piesní v štýle jingle bells. Advent je čas, kedy môžeme trochu spomaliť
a započúvať sa do svojho vnútra. Kto som
a kam kráčam. Nie je to tak dávno, keď
sme chodievali na ranné roráty s našimi
rodičmi, v rukách lampášiky, v kostole iba
sviece, ticho a rozjímanie, jemné spevy
a modlitby. Štedrý večer nebol iba o jedle
a darčekoch, ale hneď potom ako sme sa
navečerali, potešili zo skromných darčekov a zaspievali si spoločne koledy, obliekli sme si zimníky a po vŕzgajúcom snehu sme išli zaspievať našim blízkym, kamarátom alebo susedom koledy. Posedeli
sme chvíľu v spoločnej debate a potom
sme išli spolu na polnočnú omšu. Po jej
7

skončení sme sa neponáhľali domov, ale
spievali sme ešte pod stromčekom pri kostole. Ak vás to inšpirovalo, zaspievajte
tento rok svojim blízkym a známym koledu na Štedrý večer. Bude to pozitívna zmena slávenia Vianoc.
Eva Antalicová

Rozlúčili sme sa s Ernestom Dlhošom, s človekom, ktorý nepriamo písal
históriuobce Riečka. Jeho matka Jolana,
útla, skromná a hlboko veriaca žena mu
dala do vienka schopnosti, ktoré vedel
všestranne využiť v rôznych oblastiach.
Už v mladom veku sa presadzoval
v športe, neskôr sa dlhodobo angažoval
v jeho udržiavaní a rozvoji. A nielen
v športe. Jeho spoločenské a divadelné
pôsobenie môžeme obdivovať na dobových fotografiách obecného úradu. Aj
v posledných rokoch svojho života organizoval tradičné spoločenské podujatia, najmä obnovoval starodávne zvyky,
ktoré sa konali v dedine na Fašangy,
a Vianoce. Určite nám on ostane v pamäti vo svojom originálnom klobúku
s dlhými perami a bakuľou s pestrými
stuhami, ako on hovoril päntlami, keď
viedol fašiangovníkov po dedine.
Môj príhovor chcem však upriamiť
na jeho činnosť a pôsobenie v pozemkovom spoločenstve Urbariát v Riečke.
Vyše 12 rokov vo funkcii predsedu mal
snahu obnoviť, udržiavať a zveľadiť majetok Urbariátu, ktorý založili naši
predkovia v roku 1934. Jeho zásluhou
je napríklad, že zo znehodnoteného
územia pri Kazimieri vytvoril Areál oddychu pri prameni pátra Mateja a požiadal o jeho vysvätenie. A na toto výročie už tradične koncom mája sa stretávame pri svätej omši a spoločenskom
posedení.
Nemôžem nespomenúť jeho vrúcny
vzťah k rodnému Slovenku. Krásna
symbolika je na Vrchoch, kde dominuje
slovenský dvojramenný kríž s pamätnými tabuľami, ktoré vyjadrujú jeho vzťah
k slovenskej zemi. Najradšej spomínal
na pamätný výstup na Vrchy v roku
2014, roku Sedembolestnej Panny Márie, keď bol na čele pochodu so slovenskou zástavou , kedy bol za účasti veľkého počtu obyvateľov posvätený tento
kríž a pamätné tabule.
O necelý mesiac v tomto roku bude
10. výročie čo organizujeme výstup
na Vrchy. Bude to výstup na jeho počesť
a určite mu tam zaspievame jeho pieseň
Zahučali hory, zahučali lesy.
Milý náš predseda za všetko Ti ďakujeme a pri tejto poslednej rozlúčke prijmi vetvičky stromov, ktoré si mal rád,
ktoré si ochraňoval a pestoval. Nech Ti
tíško pejú Tvoj večný sen.
Ing. Mária Ďurišková – rozlúčková reč

Šport
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Jubilejný výstup

Septembrový výlet

V sobotu 6. októbra sme sa dali pozvať na 10. jubilejný výstup na Riečanské Vrchy, ktorý pravidelne takto na jeseň organizujú členovia Urbárskeho
spolku. Počasie bolo ako na objednávku krásne slnečné, a tak sme o desiatej
vyrazili na výhliadkový bod nad našou
obcou, ktorý zdobí dvojramenný kríž.
Po ceste sa nás nazbieralo viac ako 60
a v cieli sme si vychutnali dobrý guláš
aj niečo tekuté. Vymenila sa slovenská
zástava , zaznela slovenská hymna
a piesňou „Zahučali hory, zahučali
lesy“ sme si zaspomínali aj na bývalého
predsedu urbáru, nedávno zosnulého
Ernesta Dlhoša. Zároveň nám bol
predstavený nový predseda p. Peter
Rusko. Ďakujeme členom urbariátu

za organizáciu, poľovníkom za pohostenie a všetkým ostatným za účasť.
Ľ. Turčányiová

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

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

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

1
3
3
5
5
4
3
5
6
6
7
9
11

37 : 21
48 : 27
32 : 20
42 : 32
47 : 39
45 : 31
32 : 32
25 : 25
19 : 24
32 : 34
23 : 37
20 : 36
14 : 58

29
25
21
21
21
20
19
17
16
14
11
7
3

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

Pod-Dub „B“
Riečka
Podlavice „B“
Selce „A“
Lučatín „B“
Ľubietová
Podkonice „C“
Brezno „C“
Kremnička
Predajná „B“
Medzibrod „A“
Cobra

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

9
8
9
9
8
8
9
9
8
8
8
9

8
6
5
4
4
4
4
3
3
2
2
0

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

1
1
2
2
1
2
4
6
5
6
6
9

124 : 37
96 : 48
92 : 70
97 : 65
93 : 51
79 : 65
79 : 83
63 : 99
51 : 93
59 : 85
50 : 94
34 : 128

25
21
21
20
19
18
18
15
14
12
12
9

V sobotu 1. septembra sa 53 Riečanov
rozhodlo stráviť deň v našej krásnej prírode. Tentokrát sme ráno o piatej vyrazili autobusom do Pieninského národného parku. V Červenom Kláštore sme sa rozdelili
a jedna časť turistov sa plavila plťami
po Dunajci a my ostatní sme sa vybrali
pešo na poľskú stranu Pienin. Svojím tempom sme sa v krásnom počasí a po upravených chodníkoch dostali na výhliadku Tri
koruny a neskôr aj na Sokolicu. Potom
sme strmým zostupom prišli až k Dunajcu,
kde nás poľský pltník previezol na slovenskú stranu do Lesnice. Po takmer 13 km
túre sme si dopriali zaslúžené občerstvenie
a vo večerných hodinách sme unavení, ale
spokojní docestovali domov. Ďakujeme
obecnému úradu za ďalší pekný turistický
výlet za krásami nášho Slovenska.
Ľ. Turčányiová

Plán kultúrno-športových
akcií obce Riečka na rok
2019
Január
Stolnotenisový turnaj
Február
Detský karneval
Marec
Uvítanie detí do života (Jún)
Apríl
Turistický výlet
Máj
Stretnutie pri prameni pátra Mateja
25.5.2019
Jún
MDD 2.6.2019
Rozlúčka s predškolákmi
Júl
Vydanie RS č. 37
August
Riečanská hostina 17.8.2019
7. stretnutie dôchodcov mikroregiónu
v Králikoch 22.8.2019
September
Turistický výlet 31.8.2019
Október
Deň úcty k starším 23.10.2019 (streda)
Urbársky výstup na Vrchy 5.10.2019
November
Súťaž v pečení kysnutých koláčov
9.11.2019
December
Mikuláš 7.12.2019
Živý Betlehem 25.12. 2019
Koncoročný výstup na Vrchy
Vydanie RS č. 38
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