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Advent a Vianoce 2016

Ev. kostol v Kulpíne 

Foto K. Pucovská

Čo by sa stalo, keby som Krista Pána
na kríži v kostole obliekol. Ušianka, šál,
rukavice a teplé ponožky. Možno by sa
na mňa dívali ako na blázna...
Cieľom adventnej doby nie je veniec, akokoľvek vyzdobený. Máme byť schopní vidieť „za“. Tam niekde v diaľke rozžiarených sviec čaká živý Boh prítomný v blížnom. V každom jednom človeku. On
a jeho potreby majú byť našou motiváciou. Koncovkou. Nielen v advente a počas Vianoc.
Oblečený Ježiš za adventným vencom
dáva tušiť, čo raz bude zaujímať Boha.
Nakoľko sme obstáli v láske.
Kresťanské Vianoce nie sú panoptikom
starých zvykov, ale novým vykročením,
smerom k človeku, ktoré podniká Boh,
aby nás motivoval ako mať k sebe bližšie.

M. Čeman a M. Spišiak

Riečka a Kulpín slávili jubileum
Tento rok uplynulo už 10 rokov od podpísania dohody o spolupráci medzi našou
malou obcou Riečka a Vojvodinskou obcou Kulpín v Srbsku. Pri tejto príležitosti
sme prijali pozvanie našich priateľov
a v dňoch 29. – 31. júla naša delegácia
v zložení: starosta M. Spišiak, J. Baláž, L.
Škultétyová, Ľ. Turčányiová, Ľ. Rusková
navštívila Kulpín. Práve vtedy sa totiž konali oslavy Dňa obce, 10. manifestácia
Svadba voľakedy a dnes, 19. Predslávnosťové dni v Kulpíne a tiež prezentácia
publikácie Kulpín- Riečka 10 rokov. Hneď
v piatok, po ubytovaní v poľovníckom
dome spolku Fazan, nás pri večeri privítal
predseda MS Kulpín Miroslav Čeman,

predseda poľovníckeho spolku Branislav
Plachtinský a Ján Lačok. V sobotu sme sa
spolu s rodinami: Gašparová, Žabková
a Širková zúčastnili na kultúrnej akcii
spolku kulpínskych žien Svadba voľakedy
a dnes, ktorej súčasťou bola prehliadka
svadobných šiat a tortiáda. Popoludní bola
naša delegácia účastná slávnostného zasadnutia rady miestneho spoločenstva
v Kulpínskom kaštieli, kde bola prezentovaná nová publikácia o 10 ročnej spolupráci našich spriatelených obcí. Okrem
domácich predstaviteľov sa prítomným
prihovoril aj náš starosta Marián Spišiak
a za domácich, ktorí boli pri zrode spolupráce, Ján Lačok a Zuzka Širková.

Myšlienka na tento mesiac:
Zvonček zvoní, letia sane, anjeličky sadnú na ne.
Nesú za noc – dobro, lásku, šťastie Vianoc.

Mgr. Radoslav Bujdoš

Program pokračoval večerným galakoncertom a banketom. V nedeľu sme prijali
pozvanie na služby božie v evanjelickom
kostole v Kulpíne, boli sme hosťami súťaže
vo varení poľovníckeho paprikáša a deň
sme ukončili krásnym koncertom Kulpínskeho cirkevného spevokolu a obecného
ev. cirk. zboru Credimus. Po ukončení
koncertu nás pozdravil miestny ev. farár
Jaroslav Javorník, ktorý nám zároveň
venoval hodnotnú knihu o histórii
Slovákov v Srbsku. S družobnou obcou
a našimi hostiteľmi sme sa rozlúčili
s prianím pokračovania našej spolupráce
a priateľstiev a tiež skorého stretnutia.
Ľ. Turčányiová

K 15.12.2016 sme mali v našej obci 805 obyvateľov.
K 31.12.2015 bolo v našej obci 776 obyvateľov.
Nárast za 1 rok je o 29 obyvateľov.

Správy
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Karneval

V nedeľu 31. januára sme sa spolu s deťmi
stretli v kultúrnom dome na karnevale.
Predviedlo sa nám 34 krásnych masiek
z celkového počtu 40 detí. Deti sa zabávali,
súťažili a tiež boli odmenené. Ďakujeme
organizátorom za ich ochotu, rodine Gašparovej za sponzorský príspevok a samozrejme deťom a ich rodičom za príjemnú
spoločnosť. Tešíme sa znovu o rok !

Privítali sme nových občanov

Detský karneval 

Foto P. Voskár

26. apríla sme si na obecnom úrade znovu
urobili malú slávnosť. Spolu s rodičmi, aj
starými rodičmi sme privítali šesť malých
občanov: Boris a Alexander Paľov, Ela Půlkrábková, Michaela Bálintová, Petra
Čiefová, Samuel Kordulič. S krátkym
programom nás potešili deti z MŠ, príhovor predniesol zástupca starostu Ing. Jozef
Baláž. Deťom aj rodičom prajeme dobré
zdravie, veľa lásky a spokojný život v našej
obci.

Sviatok detí

Pri príležitosti Dňa detí sme pre Riečanov
pripravili športový deň. Stretli sme sa v nedeľu 5. júna na ihrisku v Ľaukovej. Spolu
64 detí s rodičmi aj starými rodičmi plnili
úlohy a súťažili na 5. stanovištiach, vyskúšali si lukostreľbu, jazdu na koníkoch aj
streľbu zo vzduchovky na terč. Počasie
nám vydržalo, a tak sme stihli aj občerstvenie a najmenšie deti využili trampolínu
a maľovanie na tvár. Odmenení boli všetci,
deti sladkosťami a my organizátori peknou
účasťou Riečanov.

Súťaženie v Tajove
Privítali sme nových občanov

Foto Ľ.Turčányiová

V sobotu 25. júna sme opäť po roku prijali
pozvanie našich susedov a zúčastnili sme
sa súťaže, ktorá bola súčasťou osláv Jánskej hostiny. Z pripravených piatich celkom nových súťaží sme kvôli nepriaznivému počasiu absolvovali napokon len štyri,
no aj to stačilo nášmu družstvu na pekné
druhé miesto. Riečku tento rok zastupovali Erik Petráň s Katkou a Adam Šimiak
s Terezkou Kýškovou. Ďakujeme súťažiacim za ochotu a dôstojnú reprezentáciu
našej obce.

Rozlúčka s predškolákmi

Súťaženie v Tajove – riečanské družstvo Erik, Katka, Terezka, Adam

Foto Ľ. Turčányiová

V posledný školský deň si po svoje vysvedčenie prišli aj piati škôlkári, ktorí sa lúčili
s Materskou školou v Riečke a v septembri
prvýkrát zasadnú do školských lavíc. Pod
vedením p. riaditeľky I. Sujovej a p. učiteľky E. Libiakovej sa rodičom predstavili
v krátkom programe Matej Baláž, Ema
Řeháková, Timotej Štellmach, Jakub
Brozman a Martin Bíreš. Po zápise do pamätnej knihy boli odmenení predškoláci,
2
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Správy

Novembrové pečenie koláčov

ako aj p. učiteľky za ich viacročnú obetavú
a trpezlivú prácu. Budúcim prváčikom
prajeme veľa úspechov.

Novembrové pečenie koláčov

V sobotu 12. novembra sa konal už 12.
ročník súťaže v pečení kysnutých koláčov
v Riečke. Okrem našich susedov z Mikroregiónu: Tajov, Králiky, Kordíky, nás opäť
poctili svojou návštevou cukrárky zo Spolku žien z Kulpína. Našu obec reprezentovali tento rok Táňa Libiaková, Mirka Šimiaková a Andrejka Žabka. Pri tejto príležitosti nám predsedníčka spolku Katarína
Zorňanová pripomenula aj našu 10 ročnú
spoluprácu, a to nielen slovne, ale aj krásnou tortou, ktorej autorkou bola Mária
Skalická. Prihovoril sa tiež náš starosta
Marián Spišiak a „aby sme v hanbe nezostali“ tortu s maľovaným ľudovým motívom v tvare srdca vyrobili Janka a Vierka
Voskárové ako dar pre Kulpínčanky. Všetkých 5 družstiev upieklo viac ako 20 druhov kysnutých koláčov na sladko aj na slano, a tak ako po minulé roky, aj teraz boli
udelené dve prvé miesta. Cenu poroty získala naša Riečka a cenu divákov susedný
Tajov. V rámci sprievodného programu
sme si pozreli výstavu ovocia a zeleniny
našich záhradkárov, ručne zdobené perníky od Vierky Voskárovej, včelie produkty
od Janka Tótha a ukážku varenia štiarcu.
Celým programom nás sprevádzal folklorista Marián Čupka. Ďakujeme obci
za zorganizovanie tejto peknej akcie
a Banskobystrickému samosprávnemu
kraju za finančnú podporu.

Rozlúčka s predškolákmi

Novembrové pečenie koláčov

Advent sme začali
na Kordíkoch
V sobotu 26. novembra sa naša obec zúčastnila súťaže v príprave adventných vencov a vianočného stola. Svoje umenie prišli predviesť Mirka Petríková, Martinka
Kielarová a Janka Gašparová. Ani tento
rok to porota medzi štyrmi družstvami nemala jednoduché. Aj keď za kreativitu
a nápaditosť ocenila ženy z Tajova, vyzdvihla snahu a zručnosť všetkých zúčastnených.
dvojstranu pripravila Ľ. Turčányiová
3

Advent sme začali na Kordíkoch

Foto Ľ.Turčányiová

Obecný úrad
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Obecný úrad informuje
Poďakovanie

Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí boli
ochotní, otvorení, neváhali darovať vlastné voľné chvíle pre ostatných. Vďaka patrí
tým, ktorí pre ostatných občanov (deti,
mládež, školákov, dôchodcov, rodákov,
hostí, priateľov ) organizovali, rozhodovali a pripravovali podujatia, aby obec žila
kultúrne, športovo a spoločensky, aby vytvárala lepšie podmienky na kvalitnejší život v našej obci a všemožne pomáhali pri
organizovaní obecných podujatí (Riečanská hostina, Pečenie koláčov, Deň detí,
Mikuláš, Živý Betlehem, Deň úcty k starším, stretnutie seniorov, .....)

Poďakovanie za pridelenie
dotácie
Obec Riečka ďakuje Banskobystrickému
samosprávnemu kraju, ktorý každoročne
podporí našu obec poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2016 to bolo
Pečenie kysnutých koláčov – v sume 1000
€

Obecný úrad informuje

Koncom roku 2015 sme sa zapojili
do troch výziev z Programu rozvoja vidieka:
• Prevencia kriminality – uvedená výzva
bola riadiacim orgánom zrušená, nová
výzva nebola vyhlásená
• Revitalizácia športovej plochy v obci
Riečka (ihrisko pri materskej škole) –
výzva bola riadiacim orgánom zrušená,
nová výzva nebola vyhlásená
• Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Za Tonkov – vyhodnotenie výzvy nebolo
doposiaľ riadiacim orgánom uskutočnené. Obci sa podarilo dosporiadať ďalšie
súvisiace pozemky formou výmeny
s BBSK. Očakáva sa vyhodnotenie projektov začiatkom roku 2017.
Po vyhlásení nových výziev, ktoré sa očakávajú do konca roku 2017 sa obec znova
zapojí do projektov.

Aktivity v obci v roku 2016

• Obec osadila dopravné značenie v zmysle nového Pasportu, ktorý je v súlade so
súčasnými legislatívnymi predpismi
• V MŠ bola vymenená dlažba na chodníku, v pláne je ešte prekryť vstupné schody do budovy strieškou. Opravila sa
omietka na časti budovy,urobili sa úpravy na zamedzenie vlhkosti budovy, zrekonštruovali sa vonkajšie lavičky. Vo
vnútorných priestoroch sa vymaľovala
spálňa, bol zakúpený nový koberec
do herne.

• Na viacúčelovom ihrisku sa vymenili
nosné drevené konštrukcie na detskom
ihrisku, urobili sa povrchové úpravy
a vymenili sa detské hojdačky
• Na ceste Za Tonkov, pred rodinným domom súp. č. 184 v nebezpečnej zákrute
bolo urobené rozšírenie miestnej komunikácie a tým sa ulica sprehľadnila a zabezpečil sa bezpečnejší prejazd
• Na miestnej komunikácii pri Pálenici
bola vykonaná oprava padajúcej krajnice v spolupráci s majiteľkou Pálenice
p. Fodorovou
• Pracovníci obce vypílili stromy a vyčistili
pozemky popod elektrické vedenie a vedenie miestneho rozhlasu. Vyčistili sa
divoké skládky v Riečan doline, aj na Nevoľnom, kde bol pristavený kontajner
na odvoz všetkého odpadu, ktorý sa tam
pravidelne hromadí.
• Pri hospodárskej budove, kde je garážovaný traktor bol vybudovaný oporný
múrik na zamedzenie ďalšieho podmývania uvedenej garáže
• Vymenilo sa nevyhovujúce okno v kuchyni kultúrneho domu z dôvodu lepšieho vetrania miestnosti
• Celoročne sa vykonávala pravidelná
údržba budov, cintorína, areálu materskej školy, ihrísk a verejných priestranstiev v obci

po obci“ je vydané právoplatné územné
rozhodnutie. Ponuka pripojenia pre domácnosti je závislá od realizátora projektu – firmy Vares, s.r.o., Banská Bystrica
• CHKO Poľana navrhla zaradiť časti územia Riečky – Dedkovo a Riečanské
vrchy do Národného zoznamu území
európskeho významu. Prosíme pri prerokovaní návrhu v roku 2017 o aktívne pripomienkovanie. Informácia o termíne prerokovania bude zverejnená
na úradných tabuliach, v miestnom rozhlase a na webovej stránke obce

Krásne vianočné
sviatky, plné pohody,
lásky, pokoja a v novom
roku veľa zdravia,
šťastia a úspešných dní
prajú starosta
a zamestnanci obecného
úradu

Plánované zámery v obci
v roku 2017
• údržba miestnych komunikácií v obci –
obec plánuje vyčleniť väčšiu sumu peňazí na miestne komunikácie z vlastných
zdrojov
• zapojenie sa do výziev Programu Rozvoja vidieka
• Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Za Tonkov – v prípade schválenia žiadosti
• V časti Nevoľné, v mieste, kde sú umiestnené kontajnery na komunálny a triedený odpad, plánujeme osadiť záznamové
zariadenie z dôvodu, aby bolo možné
identifikovať nelegálne uskladňovanie
odpadu
• Oprava obecných budov (nátery striech,
výmena odpadových žľabov)
• Verejné osvetlenie v časti Nevoľné (projekt, stavebné povolenie, realizácia I.
etapy)

Informácie

• Obec Riečka stále ponúka na prenájom
priestory predajne potravín
• Internet – na realizáciu: „Pripojenie
koncového bodu na jestvujúci rozvod

Slniečko už vstalo,
dobré ráno dalo, poďte
deti do školičky, takto
nás zvolalo...
Veru tak, prišiel september a veselé
slniečko nám svietilo na cestu do škôlky.
Malo byť prečo veselé, veď do našej
škôlky sme cupkali po novom chodníčku, škôlka bola vymaľovaná, dvere
a zárubne čerstvo natreté, na podlahe
rozvinutý nový koberec.
V záhrade nás čakalo opravené pieskovisko aj lavičky. V takejto škôlke je
radosť hrať sa a pracovať.
A hneď sme aj rezko začali. Maľujeme, cvičíme, počítame, učíme sa nové
básničky a pesničky a mnoho ďalších
vecí. Tým, že budeme takí šikovní,
chceme vyjadriť poďakovanie zamestnancom obecného úradu a ujom a tetám, ktorí sa postarali o to, aby sme sa
v našej materskej škole cítili dobre.
Vaši škôlkári
4
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Osobnosti

Žili medzi nami – docent PhDr. Zbyněk Z. Stránský
Dňa 21. 1. 2016 o piatej hodine ráno nás
opustil vo veku nedožitých 90 rokov docent PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský.
Najvýraznejšia postava československej
muzeológie druhej polovice 20. storočia.
Otec modernej muzeológie a celosvetovo
uznávaný odborník, ktorý sa počas päťdesiatročného pôsobenia v odbore snažil
presadzovať muzeológiu ako svojbytnú
vednú disciplínu. Pedagóg, ktorého „brnenská muzeologická škola“ a Katedra
ekomuzeológie v Banskej Štiavnici vychovala množstvo fundovaných odborníkov.
Autor, ktorého dielo Úvod do studia muzeologie (1979, 2000) nebolo prekonané
a dodnes je celosvetovo citované. Kolega
a priateľ vždy ochotný počúvať, poradiť
a inšpirovať.
Narodil sa 26.10.1926 v Kutné Hore
v Čechách do vzdelanej rodiny. Študoval
na Karlovej univerzite filozofiu, hudbu
a umenie. Svoju životnú cestu nespojil so
žiadnym s týchto odborov ale pokúsil sa o
novú vednú disciplínu – muzeológia. Impulzom mu bol začiatok jeho kariéry v Múzeu Antonína Dvořáka a v Moravskom
múzeu v Brne.
Začal sa venovať vyučovaniu muzeológie pre ktorú postupne vytvoril učebný text
od 70. rokov minulého storočia až po posledné vydanie v roku 2000.

Spolupracoval s Literárnym múzeom
v Nitre. Nasledoval slovník pre medzinárodnú organizáciu ICOM, prednášky
na filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a vybudovanie medzinárodnej
letnej školy muzeológie. Vytvoril a podieľal sa na realizácii množstva expozícií a výstav.
Jeho neustála práca je obsiahnutá vo
veľkom množstve publikácií a publikačnej

činnosti. Výsledky jeho práce sa odzrkadlili aj získaním titulu docent.
Prednášal svoju odbornosť po celom
svete na rôznych významných sympóziách
a konferenciách .
Zatiaľ sme spomínali len pôsobenie
hlavne v Českej republike a prednášanie
v celosvetovom meradle. Tento významný
človek mal silný vzťah aj ku Slovensku,
o čom svedčí veľa prežitých rokov v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici so svojou
manželkou kolegyňou a jej deťmi.
Založil katedru Ekomuzeológie v Banskej Štiavnici ako súčasť banskobystrickej
univerzity Mateja Bela kde pôsobil ako vedúci katedry. Kraj v okolí BB mu natoľko
učaroval, že sa rozhodol natrvalo usadiť
v Riečke a prežiť tu jeseň svojho života poznačenú zákernou Parkinsonovou chorobou. Napriek postupujúcej chorobe
v tomto krásnom kraji dokončil svoje posledné dielo Archeologie a muzeologie.
Túžba po dopísaní odbornej knihy Záhrada bohyne Mnemosyne už nebola naplnená.
Svoju fantastickú životnú púť naplnenú
nezlomnou energiou, venovanú sile myšlienok, prehral začiatkom tohto roku
v kruhu svojich najbližších na mieste, kde
sa cítil šťastný, v Riečke pri Banskej Bystrici.

dôvodov môžu prijať iba časť detí, ktoré
chcú sem umiestniť ich rodičia. Deti
musia absolvovať povinné vstupné testy:
test školskej pripravenosti a test cudzojazyčnej spôsobilosti, ktoré vyhodnocuje Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie v Bratislave, v spolu-

práci s Pedagogicko-psychologickou
poradňou v Banskej Bystrici. Okrem
mediálne známej informácie, že do tejto
školy chodil aj bývalý minister školstva – dnes podpredseda vlády SR pre
investície a informatizáciu Peter Pellegrini, sa škola zviditeľnila aj svojim
dobrým umiestnením v rebríčku najlepších škôl v Banskobystrickom kraji, kde jej patrí prvenstvo. V rámci celého Slovenska jej agentúra INEKO
štyri krát za sebou udelila prvé miesto, aj
dnes sa pohybuje v prvej desiatke najlepších škôl. Za úspechom stojí kvalitný
tím učiteľov a ich dobrá spolupráca s rodičmi, na ktorej si škola zakladá, dobrí
žiaci a správna dlhodobá stratégia školy.
A riaditeľkou tejto vyhľadávanej
a úspešnej školy je Zuzana Sedláčeková
– manželka, matka dvoch synov, šťastná
stará mama dvoch vnukov. Okrem
svojej práce a rodiny miluje záhradu,
kvety, relaxuje pri turistike a dobrej
knižke. Ako sama povedala: „Rada
žijem v Riečke, po únavnom dni v práci
si priam vychutnávam ticho prostredia
okolo mňa a výhľady na prírodu.“
Ľ. Turčányiová

Žije medzi nami...
Rodáčka z Martina, no už 26 rokov
obyvateľka Riečky. Mgr. Zuzana Sedláčeková zasvätila svoj život učiteľstvu
a už 31 rokov začína v septembri vždy
odznova spolu s deťmi základnej školy.
Vyštudovala kombináciu matematika-geografia na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici, 4 roky pôsobila
na špeciálnej škole, zvyšok svojej profesionálnej kariéry pôsobí na Základnej
škole Slobodného slovenského vysielača
v Banskej Bystrici. Tu si prešla viacerými postami. Okrem učiteľky, 8 rokov
pracovala ako výchovná poradkyňa, pol
roka ako zástupkyňa riaditeľa a posledných 11 rokov sama úspešne zastáva
post riaditeľky školy, ktorá má tento
školský rok 484 žiakov a viac ako 50 zamestnancov. Samotná škola vznikla
v roku 1978 a momentálne sídli na Skuteckého ulici. To, že nie je ako ostatné,
prezrádza už samotný názov – škola so
špecifickým intelektovým nadaním
na cudzie jazyky. O ZŠ SSV na Skuteckého je veľký záujem, ale z kapacitných
5

Seniori

Stretnutie seniorov
Mikroregiónu Kremnické
Vrchy Východ
Už po štvrtýkrát sa konalo stretnutie seniorov susedných obcí Riečka, Kordíky,
Králiky a Tajov. Tento raz sa toto stretnutie
uskutočnilo v Tajove. V krátkom príhovore
p. starosta Tajova Ladislav Surovčík všetkých privítal, povedal pár teplých slov
a oboznámil nás s programom. Celé
stretnutie sa začínalo svätou omšou, ktorú
slúžil miestny p. farár Jozef Petrík. Vyzdvihol úlohu seniorov, keď sily ubúdajú,
na modlitbu ostávajú. Poďakoval za hojnú
účasť. Po duchovnom nasýtení nastalo nasýtenie telesné. Tajovčania pripravili výborný guláš, chutné zákusky aj vína bolo
až až. K príjemnému posedeniu hrala ľudová hudba Jána Maka. V kultúrnom
programe nám p. Blanka Poliaková predstavila svoju novú knihu Zo záhrady srdca,
z ktorej nám niekoľko častí prečítala.
V rámci tohto stretnutia mali účastníci
možnosť navštíviť Pamätnú izbu Jozefa
Murgaša a pozrieť si obnovenú Tajovskú
kalváriu. Zaujímavým bodom programu
bola súťaž dvojčlenných družstiev zúčastnených obcí. Podmienka bola - družstvo
muselo byť zmiešané. Nás reprezentovala
p. Anna Longauerová a p. Jozef Baláž. Súťaž pozostávala z dvoch častí: vedomostnej - ako poznáte svoju a susedné obce
a časť zručnosti – triafanie šišky do koša.
Celú súťaž ostro sledovala porota, ktorá
po spočítaní bodov vyhlásila výsledky. Víťazom sa stala naša obec Riečka. Myslím
si, že nepísaným, ale o to dôležitejším bodom programu boli osobné priateľské rozhovory starých ale dobrých kamarátov.
Účasť bola ako tradične veľká. Už sa tešíme na stretnutie o rok, ktoré sa bude konať
u nás doma v Riečke.
J. Baláž
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Aktivity Združenia seniorov
Na začiatok niekoľko informácií o Združení... pôsobíme už tri roky, je nás celkom
72. Počet členov sa každý rok mení. Zdravie zohráva v našom členstve a pri našich
aktivitách veľkú rolu. Veková hranica našich členov je pomerne rozsiahla, od 60
rokov a vyššie. Najstaršia členka združenia má 90 rokov. A ešte nejaký údaj o senioroch – dôchodcoch v celej obci. Obec
má 160 dôchodcov. Tento počet však zahŕňa aj seniorov, ktorí majú síce trvalý pobyt
v Riečke, ale žijú v časti Nevoľné a v záhradkárskych osadách. Aký je rozsiahly
vek v našom členstve, tak sa snažíme prispôsobiť aj naše aktivity. V čom spočívajú
a načo sú zamerané? Stretávame sa každý
týždeň v stredu , v zasadačke obecného
úradu a v kultúrnom dome, od 14-tej
do 17-tej hodiny. V sále kultúrneho domu
sa schádzajú nadšenci stolného tenisu.
Zápasia medzi sebou muži aj ženy. V zasadačke sa stretávajú väčšinou ženy.
Na stretnutiach sa niekoľko minút cvičí.
Nie pravidelne, čo je na škodu. No vieme
sa aj prinútiť. Informujeme sa navzájom
o rôznych novinkách, čo sa týka verejného
a spoločenského života, zdravia a pod. Veľký záujem členov je spoznávať naše okolie
a Slovensko vôbec. Preto často cestujeme
vlakom, autobusom a tiež robíme pešie
túry. V Obci Tajov sme si pozreli Tajovskú
kopu 18 m vysokú, ktorá je chráneným prírodným výtvorom. Pešo sme si prezreli aj
Králickú tiesňavu, ktorá sa pýši 7 m vysokým prekrásnym vodopádom. Obidve akcie sme zakončili opekačkou a cítili sme sa
veľmi dobre. Na Slovensku sme navštívili
dvakrát hlavné mesto Bratislavu. V jej
okolí sme navštívili Devín a Slavín. Niektorí členovia a členky boli na týchto
miestach po prvý raz, alebo to bolo už veľ-

Stretnutie seniorov Mikroregiónu Kremnické Vrchy Východ v Tajove

mi dávno. Pri poslednej návšteve sme navštívili aj Bratislavský hrad. Učarovali
nám hlavne jeho novootvorené prekrásne
záhrady, čo odporúčame vidieť na vlastné
oči aj ostatným spoluobčanom. Zorganizovali sme aj dva autobusové zájazdy. Jeden smeroval do mesta Bardejov, ktoré
píše už vyše 770 ročnú históriu. Je zapísané v zozname svetového, kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku
2000. Neodmysliteľnou súčasťou Bardejova sú Bardejovské kúpele, ktoré sú od Bardejova vzdialené len 6km. Najvzácnejším
bohatstvom kúpeľov sú liečivé minerálne
vody, ktoré sa používajú hlavne ako pitné
kúry a inhalácie. Ich dominantou je prekrásne kolonáda. Druhý autobusový zájazd smeroval do mesto Komárna a na maďarskej strane do Komárom. Bolo veľmi
horúce a niektorí po prehliadke európskeho nádvoria smerovali rovno na termálne
kúpalisko. Využili sme aj plavbu loďou
po rieke Váh, kde sme sa plavili až na miesta kde sa vlieva Váh do Dunaja. Iste budú
viacerí spomínať na saunu, ktorú sme zažili v autobuse cestou späť. Pre objasnenie,
autobus mal pokazenú klimatizáciu. Zájazdy sme zorganizovali aj za finančný príspevok Obce Riečka, začo chcem poďakovať. Pretože nie všetci majú možnosť zúčastňovať sa takýchto akcií, združenie
každý rok organizuje veľké kultúrno-športové popoludnia, na ktorých sa stretáva
približne okolo 65 až 68 členov. Tieto
stretnutia sa tešia veľkej obľube takmer
všetkých členov, pretože sa každý môže zabaviť podľa svojho vkusu. Jednak vo vedomostných, hereckých alebo športových
súťažiach. Po dobrých výkonoch je pripravené chutné občerstvenie.
Predsedníčka združenia A. Longauerová

Naši seniori
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Októbrové stretnutie
s našimi seniormi
V nedeľu 9. októbra sme si zorganizovali
už tradičné posedenie s našimi staršími
spoluobčanmi v sále kultúrneho domu
v Riečke. Ani chladné počasie neodradilo
takmer 50 dôchodcov, medzi ktorými bolo
tento rok aj 11 jubilantov : 90 rokov – Ľudmila Petráňová, Anna Kubíková, 80 rokov
– Anna Spišiaková, Božena Hericová, Ján
Tóth, 70 rokov – Elvíra Bruothová, Stanislav Petráň, Peter Rusko, Elena Libiako-

vá, Ján Smädo, Františka Beňová.
Program začal veľmi živým a kreatívnym
vystúpením našich najmenších škôlkárov,
vystriedal ho príhovor starostu obce, nasledovala gratulácia jubilantom a prípitok.
Všetci prítomní dostali darčeky spolu s občerstvením a voľná zábava v príjemnej atmosfére pokračovala až do večerných hodín.
Ľ. Turčányiová

Správy z čias
dávno minulých
3. jún 1945 V Riečke padlo za slobodu
15 partizánov. Malá obec Riečka, počítajúca 650 obyvateľov, prispela čestným podielom na oslobodenie nášho národa.
Nemci na ústupe narobili v dedine škôd
v hodnote 200 000 ks. Pri bojoch padlo 5
občanov a 15 statočných bojovníkov partizánskych. Do Nemecka bolo odvlečených
7 mužov, ktorí sa podnes nevrátili. Hlavnou starosťou MNV je čím skôr opraviť
poškodené strechy, zaopatriť šindle a postarať sa o vhodné pasienky. Predsedom
NV je Ján Spevák, podpredsedom Julo
Voskár a tajomníkom učiteľ Karol Bukový.
V obci majú organizácie obe politické strany. V ľudovej škole prednášali v nedeľu rečníci z Banskej Bystrice o organizovaní národných výborov, o pozemkovej reforme,
o vnútornej kolonizácii a o politických časovostiach.
9. jún 1945 Dobročinnosť v Riečke. NV
v Riečke usporiadal pre sociálne najslabších peňažnú zbierku. Občania, i keď väčšinou chudobní, prispeli na ňu podľa svojich možností. Zbierka vyniesla 2 714 ks,
na ktorú riečanské dievčatá z tanečnej zábavy venovali 300 ks. Zbierka bola rozdelená medzi siroty po padlých v boji. Potravné družstvo venovalo na sociálne ciele
500 ks.
31. júl 1945 V Riečke sú za spoluprácu.
V obci Riečka boli voľby do výboru miestnej organizácie DS. Za predsedu zvolili J.
Koštiala, podpredsedu J. Hagaru, tajomníka E. Speváka, pokladníka J. Libiaka
a za členov výboru A. Donovala a J Makovníka. Hlavnou úlohou nového výboru je
urovnanie sporu s MOKSS, lebo len spolupráca a znášanlivosť prinesie blahobyt národu a štátu. Občania si želajú, aby sa splnili slová básnika Janka Jesenského :
„A my Slováci, žeby sme v šťastí žili raz
v tej Slovenskej vlasti.“

Ľudmila Petráňová 90 rokov
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(Vatra) Z archívu vybral
historik Michal Kiššimon

Farnosť
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Pri Prameni pátra Mateja
Vážení hostia, milí Riečania!
Schádzame sa tu v Areáli oddychu pri
Prameni pátra Mateja v závere mesiaca
mája, najkrajšieho mesiaca v roku. Je to už
6. stretnutie občanov obce Riečka, milých
hostí z okolitých dedín, príbuzných a našich priateľov. V tejto dobe poznačenej globalizáciou sa stráca identita občana, prostredia a niekedy máme pocit, že nás ovláda
neviditeľná ruka cez všade prítomné reklamy a už pre nás mnohých nepostrádateľné
média. Cez ne sa dozvedáme o udalostiach
z celého sveta, ktoré mnohokrát negatívne
pôsobia na naše myslenie. My Vám dnes
ponúkame duchovné a hmotné hodnoty,
ktoré dúfame, že potešia myseľ a obohatia
nás krásnymi spomienkami. Spoločenské
akcie tohto druhu sú už rozšírené skoro
v každej obci nášho Slovenska, kde sa obnovujú vlastné tradície a zvyky. Oprašujú
sa dávno zabudnuté miesta v chotári aj
v obciach. Nedá mi nespomenúť najväčšiu
hodnotu obce Riečka prekrásne zákutia
hôr a dolín , ktoré sú bohaté na pramene
vôd. Pri zisťovaní ešte existujúcich prameňov som ich napočítala vyše 20. Je to nevyčísliteľná hodnota, ktorú vedia oceniť regióny, ktoré zápasia s nedostatkom vody,
vysychaním zdrojov vody a s kvalitou
na kraji únosnosti. Zmapovanie, orientačný popis miesta prameňov, ich stav a ich
ochranu považujeme pre budúce generácie obyvateľov obce za opodstatnený, ktorý
bude ako návod k zachovaniu a udržiavaniu prirodzeného stavu prameňov . Možno
Vám prešlo mysľou, načo o tomto hovorím. Ale v tejto nestálej dobe sú i malé pramienky nezávadnej vody o ktorých vieme,
že sú zárukou prežitia.
Pre budúcnosť by bolo vhodné vytvoriť
dobrovoľné združenie najmä z radu mla-

Pán farár Radko s miništrantom Jožkom

V kostole sme si pripomenuli krásne životné jubileá našich rodákov. Okrem rovnakého
miesta narodenia ich spája aj rovnaký dátum narodenia s odstupom 10. rokov

dých, ktoré bude zabezpečovať čistenie
a úpravu terénu pri týchto prameňoch.
V minulosti to robili členovia Zväzu záhradkárov v Riečke. Je na škodu, že zlým
obhospodarovaním sa výdatnosť prameňov stráca, ale aj neuváženým zachytávaním prameňov sa znehodnocuje prirodzený odtok vody. Človek potrebuje k svojmu
životu čisté životné prostredie, čistú vodu,
ale aj pekné medziľudské vzťahy. Snažme
sa my o to všetci a dnes si vytvorme atmosféru pohody milých slov a vzájomného
porozumenia. V mene Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Riečka, Obecného úradu Riečka a Farskej rady Vás všetkých srdečne vítam na dnešnom spoločenskom
podujatí, ktoré začíname slávnostnou svätou omšou v Božej prírode. V duchu poďakujme za všetky dary a vyprosujme si požehnanie a Božie milosrdenstvo. Svätú
omšu bude celebrovať dôstojný pán
Mgr. Radoslav Bujdoš..
M. Ďurišková

Súrodenci Alžbeta Ištoňová a Jozef Voskár majú okrem spoločných rodičov aj spoločný
dátum narodenia 10.10. a tak doma v Riečke spoločne oslávili svoje životné jubileá 70
a 80 rokov života
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Farnosť

Sviatosť birmovania

V nedeľu 19. júna sme v našom kostole privítali biskupa Banskobystrickej diecézy
ThDr. Mons. Mariána Chovanca, ktorý vyslúžil sviatosť birmovania 13 mladým ľuďom.

Požehnanie kaplnky sv. Anny

Obnovenie kaplnky
na križovatke
Kto sa zastaví pri kaplnke na rázcestí
ciest do Tajova a Riečky, uvidí v kaplnke
obnovenú sochu Sedembolestnej Panny
Márie a na múriku tabuľku s nasledovným
textom:
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!
Slovensko má v úcte Sedembolestnú
Pannu Máriu a jej sviatok je dňom pracovného pokoja. Aj naši predkovia sa utiekali
pod jej ochranu a vyjadrili to i vybudovaním kaplnky na mieste, kde pri krátkom
9

oddychu pri cestách z rodnej dediny prosili o pomoc a ochranu.
V období komunizmu, za tvrdého prenasledovania Cirkvi bola nielen kaplnka
poškodená – vytrhané mreže, dolámaná
socha, ale aj veriaci boli prenasledovaní.
Podľa spomienok pani Emílie Hríbikovej,
rod. Koštiaľovej v roku 1952 veriaci chceli
zakúpiť sochu Sedembolestnej Panny Márie nad Boží hrob v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Riečke. Zbierku
zabezpečovali p. Anna Petráňová (matka
p. Vierky Čipkovej) a p. Emília Hríbiková.
Za túto činnosť boli udané a odsúdené
do väzenia. Podľa slov Emílie Hríbikovej
do väzenia nakoniec nešli, ale museli zaplatiť kauciu po 3 000 československých
korún, sumu, ktorá bola na tú dobu veľmi
vysoká. V ťažkých rodinných podmienkach si museli peniaze zarobiť v továrni
Fatra v Banskej Bystrici.
Teraz táto socha po rekonštrukčných
úpravách bola uložená a slávnostne požehnaná miestnym kňazom vdp. Mgr. Radoslavom Bujdošom dňa 13. augusta 2016.
Tak ako v minulosti, aj v dnešnej dobe sa
potýkame s množstvom problémov a nie
vždy sa vieme správne rozhodnúť, ktorou
cestou ísť. Križovatky symbolizujú miesta
rozhodovania. Naši predkovia na Riečanskej križovatke postavili kaplnku, ktorá
poukazuje na hodnoty, pre ktoré sa oplatí
žiť – lásku, nádej a vieru.
Keď budeme prechádzať okolo kaplnky,
pristavme sa mysľou, ak môžeme aj krokom a poprosme našu patrónku, aby nám
pomohla pri riešení našich problémov
a ukázala nám správnu cestu.
Ing. Mária Ďurišková

Birmovanci

Foto P. Voskár

Birmovka v Riečke

Foto P. Voskár

Požehnanie novej sochy
sv. Anny
V sobotu 26. novembra bola požehnaná
nová socha v kaplnke sv. Anny vo Mlyne.
Kaplnka bola vybudovaná v minulosti
miestnymi rodinami, o súčasné obnovenie
sa postarali manželia Katka a Marián Spišiakovci, ktorí zakúpili aj novú sošku
sv. Anny ako poďakovanie za zdravie v rodine. Obyvatelia Riečky zase ďakujú tejto
rodine za zachovanie hodnôt našich predkov pre nás a naše deti.
Ľ. Turčányiová

Nová socha sv. Anny

Šport

Futbalové mužstvá Kulpína a Riečky

Družobný
zápas
V piatok 3. júna sme na Riečanskom
ihrisku znovu po dvoch rokoch privítali
priateľov zo Srbského Kulpína. V sobotu
sme spoločne absolvovali malý výlet
na rekreačné stredisko Šachtička, kde
sme si pozreli krásy okolitej prírody
z výšky miestnej rozhľadne. Následne
sme po značenom turistickom chodníku
prešli cez les do baníckej obce Špania
Dolina, kde sme mohli obdivovať rázovitú architektúru a občerstviť sa v tradičnej
krčme. Po návrate do Riečky nás čakal
dobrý guláš z kuchyne Igora Meloša
a popoludňajší futbalový zápas, ktorý korektne odpískal rozhodca Maroš Majer.
Zápas sa odohral v duchu 10. výročia
spolupráce našich obcí a napriek tomu,
že Kulpínčania prišli posilnení o mladých hráčov, ktorí sa snažia prebrať štafetu, zápas sa skončil s nerozhodným výsledkom 4:4. O pekné góly sa postarali
za Riečku po dve presné strely Sanitra
a M. Petráň, za Kulpín Kozarev, Vida,
Chalupka,a Šimo. Ani snaha nehrajúcich
náhradníkov M. Spišiaka a Valentíka,
ktorí kopali 11-ky stav nezmenil, takže
víťazmi zostali všetci. Večer sme ukončili
pri dobrom jedle, pohári vínka, ale hlavne s dobrou náladou a v nedeľu ráno sme
sa s priateľmi z Kulpína rozlúčili.
Ľ. Turčányiová
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Tabuľ ky športových súťaží
Futbal – liga II. trieda skupina „A“
P. č. Mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Podkonice
TJ Partizán Hiadeľ
OZ Králická Tiesňava
ŠK Zornička Riečka
TJ Slovan Tajov
TJ Družstevník Dúbravica
TJ Slovan Malachov
ŠK Selce B-Baláže
TJ Družstevník Mičiná
TJ Tatran Harmanec
TJ Iskra Horné Pršany
FK Baník Ľubietová
TJ Hronsek
ŠK Sokol FO Staré Hory

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
16
16
14
13
13
12
12
10
9
8
8
2
2

1
4
2
5
4
4
5
4
4
4
3
1
6
5

4
6
8
7
9
9
9
10
12
13
15
17
18
19

103:29
81:47
102:67
86:61
99:68
98:73
73:60
83:71
65:68
55:60
55:105
56:103
36:123
39:96

64
52
50
47
43
43
41
40
34
31
27
25
12
11

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
4
3
2
2
1
0
1
0
0

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

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

71:19
64:26
64:26
63:27
49:41
44:46
38:52
33:57
31:59
29:61
30:60
24:66

15
15
15
13
11
9
9
7
7
7
6
6

Stolný tenis – IV. liga Banská Bystrica
P. č. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Podlavice „A“
Brezno „B“
Ľubietová
Selce „A“
Podbrezová „B“
Riečka
Medzibrod „A“
Malachov
Predajná „B“
Lučatín „B“
Kremnička
Podkonice „B“
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Turistika

Jarná turistika
V sobotu 30. apríla sme za pekného slnečného počasia vyrazili z Riečanského chotára popri Tajovskom ihrisku smerom
na Králiky. Tu bol náš prvý cieľ – Králická
tiesňava s Farebným potokom a 7 metrovým vodopádom. Potom sa naša 24 členná
skupina presunula cez les a lúky k rybníku
Mútne a na Suchý vrch, kde sme sa občerstvili v miestnej reštaurácii. Odtiaľ sme sa
presunuli po žltej turistickej značke ku Tajovskej kope a cez Jabrikovú do Tajova,
kde bol cieľ našej cesty. Za sedem hodín
sme prešli takmer 15 kilometrov, spolu
s nami aj naši priatelia z Riečky z okresu
Rimavská Sobota. Poďakovanie patrí organizátorom, aj Milanovi Chrienovi, ktorý
bol našim turistickým sprievodcom celou
zaujímavou trasou. Ak máte ďalšie tipy
na podobné výlety, podeľte sa s nami. Turistická sezóna začína !
Ľ. Turčányiová

Septembrové Vysoké Tatry
Už tradične 1. septembra organizuje
obecný úrad jesennú turistiku. Tento krát
sme sa rozhodli pre naše najvyššie pohorie
- Vysoké Tatry. Vodcom našej 42 člennej
skupiny bol skúsený turista Milan Chrien
s manželkou Evkou. Vyštartovali sme
v Tatranskej Lesnej a po žltej značke sme
sa dostali k vodopádom Studeného potoka
a na Rainerovu chatu, kde bolo prvé občerstvenie. Ďalšou zastávkou bola Zamkovského chata a po niekoľkohodinovej

chôdzi sme prišli do cieľa na Skalnaté pleso. Po krátkej prestávke sme sa vydali
na zostup do Tatranskej Lomnici, niektorí
využili možnosť zviesť sa kabínkovou lanovkou. Zaujímavú, asi 16 kilometrovú
trasu, sme v zdraví a za krásneho slnečného počasia zvládli za viac ako 7 hodín. Poďakovanie patrí organizátorom, p. Chrienovi aj šoférovi autobusu za šťastný a bezpečný návrat domov.
Ľ. Turčányiová

POZVÁNKA
Jarná turistika – Skalka
Predpokladaný termín:
29.4.2017
Autobusom:
Riečka – Kremnické Bane – geografický stred Európy – Svätojánsky kostol –
Krahule
Pešo:
Krahule – Skalka
1,30 hod.
Skalka – Gergelyho tunel
0,40 hod.
Tunel – Chata nad Tajovom 0,50 hod.
Chata nad Tajovom – Riečka 1,05 hod.
Cca 4,5 hod. bez započítania oddychových prestávok

Turistika – Vysoké Tatry
1.9.2017
Stanica Popradské pleso – Popradské
pleso
–
symbolický
cintorín

0,50 + 0,30 min.
Cintorín – Ostrva sedlo
1,00 hod.
Sedlo – Batizovské pleso
1,30 hod.
Batizovské pleso – Sliezsky dom

0,30 hod.
Sliezsky dom – Tatranská polianka

1,50 hod.
Cca 6,5 hod. bez započítania oddychových prestávok
Skalnaté pleso
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Narodili sa
v roku 2016

Manželstvo v roku 2016 uzavreli:

Petra Čiefová – Riečka č. 63
Samuel Kordulič – Riečka 101
Dominika Gažová – Riečka – Nevoľné
Tomáš Chalupek – Riečka 108
Sofia Škultétyová – Riečka 100
Rodičom želáme veľa radostí

Jubilanti
v roku 2017

Lucia Ďurčíková a Martin Müller

Petra Tóthová a Andrej Kruták

80 rokov:
Margita Snopková
Mária Rutšeková
Veronika Kyšková
Elena Voskárová
70 rokov:
Jozef Holub
Miloš Ševčík
Dagmar Hukelová
Mgr. Edita Stránská
Zuzana Slamová
Anna Petránová – Riečka 189

Barbora Spišiaková a Oliver Královič

Michaela Potkányová a Ján Petráň

Rozlúčili sme sa
V roku 2015
Eva Spišiaková, Riečka č. 4
(zomrela po uzávierke minuloročného čísla RES-u)
V roku 2016
Margaréta Sarvašová
Doc. PhDr. Zbyněk Stránský
Blažena Donovalová
Anna Viazanicová
Ing. Milan Rajčok
Júlia Valentová
Mgr. Marta Čellárová

Nicola Kolofíková a Matúš Lieskovský

Ivona Zvončeková a Jakub Bíreš

Nech odpočívajú v pokoji!

Ospravedlnenie

Ospravedlňujeme sa p. Jánovi Snopkovi
a Jozefovi Snopkovi, že v RES-e č. 31
došlo k zámene mien. Jubilantom v roku
2015 bol Ján Snopko – 80 rokov.

Andrea Libiaková a Martin Žabka

Iveta Roháčová a Ivan Magáň
Mária Dianišková a Martin Hríbik
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