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Začína sa najkrajšie obdobie
roka – dlho očakávaná jar spolu
so svojimi neopakovateľnými
krásami. Staré dobré zvyky sa
pomaly vytrácajú, ale v našich
srdciach ostáva kresťanský odkaz
Veľkej noci. Ten pravý odkaz by
mal zostávať v našich srdciach
nielen počas veľkonočného
obdobia, ale počas celého roka.
Optimizmus, radosť a ohňostroj
farieb - to sú veľkonočné sviatky.
Rodinné stretnutia okolo
sviatočného stola, kde má svoje
miesto pohoda, veselosť
a vedomie, že kedykoľvek pri
tomto stole nájdeme svoje miesto.
V hektickej dobe, ktorú
prežívame, tieto zastavenia
predstavujú nádej ako svetlý bod
v živote. Hlboké prežívanie
Veľkonočného tajomstva - smrti
a zmŕtvychvstania nášho Pána
Ježiša Krista a pravú veľkonočnú
radosť zo srdca praje Rado.

Slávnostnej svätej omše
sa zúčastnil aj poslanec
NR SR Ján Figeľ

Slávnostné zasadnutie
OZ dňa 15. 8. 2015

Riečanská hostina
Tento rok sa Riečanská hostina niesla
v duchu osláv 560. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci. V rámci dvojdňových osláv sa uskutočnilo v poradí už 4.
stretnutie rodákov, ktorého sa tento rok
zúčastnilo 32 starších aj mladších roční-

kov. V sobotu sme počas slávnostného zastupiteľstva privítali zástupcov spriatelených obcí z Kulpína (Srbsko) a Riečky
(Rimavská Sobota). Starosta obce odovzdal ocenenie za zásluhy piatim občanom: Ľubica Rusková, Eva Libiaková, La-

Myšlienka na tento mesiac:
Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v silu
svojich snov.

dislav Bruoth, Jozef Holub, Ján Spišiak.
Jedným z bodov programu bolo predstavenie novej brožúry o prírodných krásach
obce Riečka, ktorej autorkou je Mgr. Viera
dokončenie na str. 5

Stretnutie
pri Prameni Pátra Mateja
sobota 28. mája 2016

Správy
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Varenie štiarcu

V sobotu 25. júla sme sa vybrali znovu po
roku na Králiky, aby sme predviedli svoje
umenie vo varení štiarcu. Už počas cesty aj
pri samotnom varení nás prenasledoval
dážď, čo malo na svedomí menšiu návštevnosť súťaže, no vôbec to neovplyvnilo súťažiace družstvá a ich receptúry. Našu obec
reprezentovali Milka Spišiaková a Mirka
Petríková a dôkazom toho, že si dali záležať, bolo 1. miesto v súťaži, čo znamená
najlepší štiarc v mikroregióne. Ďakujeme
dievčatám aj organizátorom za pohostinnosť. Bolo mi potešením byť pri tom !
Ľ. Turčányiová

Seniori v akcii
Október - mesiac úcty k starším

Novonarodení občania Riečky (Foto M. Klimčík)

V auguste minulého roka sa na Králikoch
uskutočnilo stretnutie seniorov Mikroregiónu Kremnické vrchy východ. Privítal
nás starosta Králik Ivan Škamla a prihovorili sa aj ďalší starostovia.
Bolo to už tretie stretnutie. Zišli sa kamaráti, starí známi a menej známi z obcí Kordíky, Tajov, Riečka a domáci Králičania.
Pri dobrom jedle a vínku si starí kamaráti
zaspomínali na zašlé časy, niektorí si aj zaspievali. Na stretnutie prišlo okolo 150 občanov, nás z Riečky bol plný autobus a ďalší prišli autami. Cestou na Králiky sme zažili pikošku, vodič autobusu podcenil
ostrú zákrutu pod Králikmi, tak musel
cúvnuť a na druhý pokus to už zvládol.
Tohtoročné stretnutie seniorov sa uskutoční v Tajove, na ktoré sa už s Vami teším.
J. Baláž

Roháčske plesá
M.Petríková, M.Spišiaková na Králikoch
(Foto Ľ. Turčányiová)

Na 11. ročníku pečenia boli víťazmi všetci
(Foto P. Lačný)

1.septembra 2015 sme sa zúčastnili turistického výletu na Roháčske plesá. Viac ako
40 Riečanov zažilo jesennú turistiku
s krásnym letným počasím. Príroda k nám
bola naozaj štedrá a ukázala nám všetky
svoje poklady: vysoké bralá, nekonečnú
kosodrevinu, priezračne studené plesá,
vodopád aj kamzíkov. Myslím, že si prišli
na svoje všetci milovníci prírody a každý si
odniesol len pekné zážitky.
Ľ. Turčányiová

Po troch rokoch znova
na Kalvárii

Roháčske plesá (Foto M.Mikula)

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
sme sa stretli s farníkmi zo susedných obcí
znovu po roku v Tajove. A keďže nám to
počasie dovolilo, vyšliapali sme si to spolu
s kňazmi až do kaplnky na kopec Jabriková. Omšu celebroval generálny vikár
Mons.PhLic.Ing. Branislav Koppal.
Účastní boli aj domáci kňaz J. Petrík a podlavický D. Bédi. Po duchovnom pokrme
sme neodmietli pozvanie do areálu mater2
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Správy

skej školy, kde nás tajovčania pohostili baraním gulášom a bolo aj niečo na zapitie.
Ďakujeme susedom za pozvanie a nech si
zachovajú túto peknú a zmysluplnú tradíciu.
Ľ. Turčányiová

Október - mesiac úcty
k starším
V nedeľu 18. októbra sme tak, ako každoročne, pripravili malú slávnosť pre našich
seniorov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov. Do
kultúrneho domu prišlo takmer 50 našich
spoluobčanov, zástupcovia obce aj muzikanti. Nezabudli sme ani na jubilantov,
ktorými tento rok boli: 80 rokov: Jozef
Snopko, Ernest Dlhoš, Mária Speváková,
Anna Čermáková, Anna Tóthová, 70 rokov: Ján Šimčík, Jozef Koštial, Marián Trnovský, Ivan Bučko. Oslávencom blahoželáme a všetkým našim starším spoluobčanom prajeme, aby sa medzi nami cítili
vždy spokojne.
Ľ. Turčányiová

Kaplnka v Jabrikovej (Foto J. Petrík)

Urbariát - výstup na vrchy

Dobré tradície sa majú zachovávať. Týmto
heslom sa riadia aj urbaristi v Riečke, a tak
znovu po roku zorganizovali spoločný výstup na vrchy. Ani dážď nás neodradil
a v náhradnom termíne v sobotu 24. októbra sa viac ako 50 členná skupina stretla
pri ohni a slanine, ako aj na skale, kde sme
si, ako inak, zaspievali. Ďalšou zastávkou
bolo posedenie pri prameni v Kazimieri,
kde nám dobrovoľníci z radov urbárnikov
ponúkli niečo na zjedenie aj na zapitie. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a príjemnú spoločnosť.
Ľ. Turčányiová

Pečenie koláčov

Druhú novembrovú sobotu sa u nás konal
už 11. ročník regionálnej súťaže v pečení
kysnutých koláčov. Pozvanie prijali susedné obce Tajov, Králiky, Kordíky a nechýbali ani ženy z družobného Kulpína a naši
menovci z Riečky (okres Rimavská Sobota). Našu Riečku tento krát reprezentovalo rodinné trojgeneračné družstvo – mama
Elenka Voskárová, dcéra Katka Králiková,
vnučka Janka Škultétyová. Všetkých 6
družstiev predviedlo svoje kuchárske
umenie, šikovnosť a kreativitu a tak mala
porota v zložení Milka Spišiaková, Anna
Čermáková a p. Tomašeková naozaj ťažkú
úlohu. Za víťazov boli vyhlásené družstvá
z domácej Riečky a Kordík, no obdiv
a uznanie si zaslúžia všetci zúčastnení.
V rámci sprievodného programu bola už
tradičná ochutnávka domácich pomazánok a výstava ľudovo umeleckej tvorby,
3

Posedenie pri guláši v Tajove (Foto J. Petrík)

kde vystavovala Vierka Voskárová ručne
maľované perníky a p. Žatko vyrezávané
píšťalky a fujary. Súťažiaci boli odmenení,
koláče sú zjedené a naše poďakovanie patrí
tak organizátorom, ako aj hosťom a návštevníkom, pre ktorých je každoročne táto
pekná a chutná akcia usporiadaná.
Ľ: Turčányiová

Uvítanie detí

Dňa 25. novembra 2015 sme na obecnom
úrade privítali medzi nami 6 nových občanov: Tibor Makrovský, Marek Klimčík, Tobiáš Štellmach, Ján Babic, Lýdia Strmeňová, Matej Mozolák . Po úvodnom privítaní
pozdravili prítomných deti z MŠ a zástupca starostu Ing. Jozef Baláž. Program pokračoval zápisom do pamätnej knihy a
odovzdaním darčekov. Príjemné stretnutie
sme ukončili prípitkom a prianím všetkého dobrého pre detičky aj pre rodičov.
Ľ. Turčányiová

Mikuláš

Prvú decembrovú sobotu, zase po roku,
zavítal k nám Mikuláš. Ako inak v tradič-

Riečanské trojgeneračné družstvo (Foto P. Lačný)

nom sprievode anjela a čerta slávnostne
rozsvietil Vianočný stromček v centre našej obce. Po svoj sladký balíček si prišlo
tento rok 100 detí a tí odvážnejší nám aj
zarecitovali a zaspievali. Nechýbal tradičný predvianočný punč a prijali sme tiež
pozvanie na zabíjačkové špeciality. Ďakujeme obecnému úradu, organizátorom aj
ochotným dobrovoľníkom T. Štellmachovi, A. Šimiakovi, T. Kyškovej, B. Hríbikovi.
Ľ. Turčányiová

Obecný úrad
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Obecný úrad informuje
Podané projekty:
V rámci programu – Rozvoj vidieka boli
výzvy, na ktoré obec reagovala. Podali sme
výzvy na projekty:
• Prevencia kriminality – obec znova reagovala na výzvu z Programu rozvoja
vidieka - Obnova a rozvoj obcí a podala
žiadosť na vybudovanie technickej infraštruktúry súvisiacej so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu
na verejných priestranstvách (montáž
kamerových systémov). Projekt rieši
monitorovanie verejných priestranstiev
v celej obci. V uvedenom projekte je maximálna výšky podpory 100% z celkových oprávnených nákladov, čo predstavuje 35.000,- €.
• Revitalizácia športovej plochy v obci
Riečka – jedná sa o úpravu viacúčelového ihriska pri Materskej škole a osadenie nových prvkov detského ihriska. Na
práce prebehla verejná súťaž, kde bola
vysúťažená cena vo výške 37.000,- €
• Rekonštrukcia miestnej komunikácie
„Za Tonkov“ – projekt zahŕňa odvodnenie, čiastočné zrekonštruovanie podložia, oporný múrik a povrchovú živničnú úpravu. Tento zámer je rozdelený na
2 vetvy: vetva A – príjazd k rodinným
domom, vetva B – k predajni potravín

a rodinným domom. Vysúťažená cena
tejto stavby je 96.000,- € a spolufinancovanie obce budú predstavovať náklady na prípravu projektu a majetko-právne vysporiadanie cesty.
Obec vysporiadala pozemky pod miestnou komunikáciou Za Tonkov, aby sme sa
mohli uchádzať o projekt na jej rekonštrukciu . Po vysporiadaní vlastníckych
vzťahov na žijúcich majiteľov boli tieto pozemky odkúpené obcou.
Veríme, že podané projekty budú úspešné.

Ukončené projekty:
Obci sa podarilo ukončiť Rekonštrukciu
a modernizáciu verejného osvetlenia
v obci. Projekt bol stavebne ukončený. Medziúver na financovanie stavby bol poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou na obdobie do preplatenia prostriedkov z riadiaceho orgánu. Obec spolufinancovala projekt vo výške 5%. Nakoľko prostriedky
z fondu boli obci preplatené 1.3.2016,
úver vo výške 103.000,- € bol splatený
v mesiaci marec 2016.
Rekonštrukciou osvetlenia očakávame
úsporu nákladov na elektrickú energiu
a na prevádzkových nákladoch. Boli inštalované LED osvetľovacie telesá o výkone
60W, ktoré je možné v nočných hodinách

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
konané dňa 5.3.2016
v našej obci sa hlasovalo takto:
Počet zapísaných voličov: ������������������������������������������������������������������������������������������������ 611
Počet zúčastnených voličov: �������������������������������������������������������������������������������������������� 437
Počet platných hlasov: ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 428
% účasti: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SMER – sociálna demokracia ������������������������������������������������������������������� 120 hlasov
Sloboda a solidarita ����������������������������������������������������������������������������������������54 hlasov
Slovenská národná strana������������������������������������������������������������������������������50 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) ������������������������42 hlasov
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ��������������������������������������������������42 hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie������������������������������������������������������������������36 hlasov
SME RODINA –Boris Kollár ����������������������������������������������������������������������32 hlasov
SIEŤ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14 hlasov
MOST – HÍD ����������������������������������������������������������������������������������������������������11 hlasov
Strana TIP������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 hlasov
Komunistická strana Slovenska����������������������������������������������������������������������5 hlasov
Slovenská občianska koalícia��������������������������������������������������������������������������5 hlasov
Strana zelených Slovenska �������������������������������������������������������������������������������� 3 hlasy
ŠANCA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3 hlasy
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník ���������������������������������������������������������������� 1 hlas
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS ������������������������������������������ 1 hlas
PRIAMA DEMOKRACIA������������������������������������������������������������������������������������ 1 hlas

znížiť na nižší výkon. Zároveň sa zvýšil počet svetelných bodov z 85 na 105 na
miestach, kde osvetlenie nespĺňalo potreby kvalitného osvetlenia.

Príprava zámerov v roku
2016:
• Dopravné značenie v obci
Dopravné značenie v obci nespĺňalo nové
legislatívne predpisy, požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu a tiež na
základe požiadaviek občanov bolo spracované a schválené nové dopravné značenie
v obci. Podľa schváleného dopravného
značenia budú v tomto roku osadené dopravné značky a zariadenia.
• Zatrubnenie potoka v ulici Priehrada
V uliciach Priehrada a Bulíková sa stavajú
nové rodinné domy a prístupová komunikácia v niektorých úsekoch je značne poškodená. Pre zlepšenie stavu komunikácie
obec už v minulosti niektoré úseky spevnila a v tomto roku plánujeme úsek cesty pri
rodinnom dome súp.č. 152 zatrubniť a tak
stabilizovať svah a zároveň cestné teleso.
Zámer je v štádiu prípravy projektu a pripomienkovania zo strany kompetentných
orgánov.
• Oprava obecných budov
Obec plánuje
nátery striech a výmeny
odkvapových žľabov na obecných budovách. Tieto práce chceme realizovať za pomoci pracovníkov v rámci verejno-prospešných prác a tiež dodávateľsky.
• Verejné osvetlenie v časti Riečka - Nevoľné
Tento zámer je v štádiu prípravy projektu
a pripomienkovania zo strany kompetentných orgánov.
• Odpady
V oblasti odpadového hospodárstva je potrebné aj v tomto roku zlepšiť systém zberu
a separácie odpadov. V najbližších dňoch
bude do každej domácnosti distribuovaný
letáčik s obsahom, ako správne nakladať
s odpadom a tiež pravidlá a podmienky
zberu odpadu. Tiež bude do každej domácnosti doručené žlté plastové vrece na odpad z plastu, ktorý bude zbieraný ako doteraz v určený vývozný deň spred rodinných
domov. Novým odvozcom separovaného
odpadu je firma Waste transport, a.s. Kontajner na žiarovky a žiarivky je k dispozícii
na obecnom úrade. Elektroodpad bude aj
tohto roku zbieraný minimálne 3x.
K 31.10.2015 sme mali v našej obci 776
obyvateľov. K 31.12.2014 bolo v našej
obci 755 obyvateľov. Nárast za 1 rok je
o 21 obyvateľov.
4
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Riečanská hostina
dokončenie zo str. 1
Voskárová. Aj keď nás vystrašil krátky
dážď, hostí ani domácich Riečanov to neodradilo a vychutnali si bohatý program.
Tak, ako v sobotu ráno, aj v nedeľu sme začali svätou omšou, na poludnie odohrali
futbalový zápas slobodní so ženatými, po
ňom nasledoval majstrovský futbalový zápas. Poďakovanie patrí ako vždy ochotným
a obetavým organizátorom, ale tiež všetkým hosťom, domácim aj cezpoľným
účastníkom a divákom, pre ktorých boli
oslavy určené.
Ľ. Turčányiová

Ocenení občania Riečky
Ing. Ladislav Bruoth za dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu Športového klubu
Zornička Riečka a vo funkcii kontrolóra
obce a tiež za aktívnu pomoc pri organizovaní kultúrno športových podujatí v obci
Jozef Holub za dlhoročnú prácu poslanca, zástupcu starostu, člena komisie
na ochranu verejného poriadku, životného
prostredia a výstavby a za aktívnu pomoc
pri zveľaďovaní obce
Eva Libiaková za dlhoročnú a obetavú
prácu učiteľky v MŠ v Riečke, za aktívnu
pomoc pri príprave kultúrnych programov
a podujatí v obci
Ľubica Rusková za dlhoročnú prácu
poslankyne, členky kultúrno-športovej komisie a za aktívnu pomoc na podujatiach
usporiadaných obcou
Prof. RNDr. Ján Spišiak DrSc. Za získanie najvyššieho akademického titulu
profesor, udeleného prezidentom Slovenskej republiky v roku 2013 a tiež za dlhoročnú prácu poslanca obecného zastupiteľstva

Rodáci trochu
inak
Narodila sa a žije
v Bratislave, no
ako dieťa svoje
prázdniny prežívala v rodisku
svojej
matkyv Riečke. Jej
umelecké meno
spisovateľky je Lena Riečanská a podobnosť mena a názvu našej obce nie je
vôbec náhodná. Je autorkou 8 románov, ktoré oficiálne darovala našej
obecnej knižnici na poslednom
stretnutí rodákov.
5

Riečanská hostina
Velmi si vážim Vaše pozvanie na stretnutie rodákov a rada by som sa ho bola zúčastnila. Bohužial manzel mal trocha zdravotné problémy a nemohla som ho nechat
samého.
Verte tesila som sa totiz na dalsie stretnutie lebo to pred piatimi rokmi sa nám aj s
dcérou velmi páčilo a aj stretnutie s mojimi rodákmi s ktorými som sa nevidela aj
desiatky rokov. Preto som rada ze takéto stretnutia pripravujete a úprimne verím a
priala som si aby sa aj tento rok rodáci cítili tak dobre ako som sa ja cítila dobre medzi
vami. Všetci boli velmi milí a chovali sa tak k nám lepšie, ako rodina. Takže verím že
sa podujatie zasa vydarilo a už pripravujete ďalšie. Ďakujem aj keď som sa tentokrát
zúčastniť nemohla ale duchom som bola so všetkými milými ľuďmi z Riečky, ktorí mi
dali najavo že nezabudli ani po toľkých rokoch... 
B. Klibániová s dcérou.
•••
Vážený pán starosta Ing. Marián Spišiak
Blahoželám obci Riečka ku krásnemu jubileu 560 rokov, ktoré slávite práve v týchto dňoch.
Ja ako rodáčka z Riečky, chcem poďakovať za milé pozvanie na tieto oslavy a ospravedlňujem sa,že nebudem medzi Vami, ale budem spomínať na posledné takéto
stretnutie.
Na stretnutie najmä s tými, s ktorými som prežívala svoje detstvo, svojich prvých
22 rokov mladosti. Aj keď väčšinu svojho života bývam na peknom Horehroní v Bacúchu, Riečka stále ostáva mojim rodiskom, mojim najmilším miestom,na ktoré sa
nikdy nedá zabudnúť.
Spomínam na chvíle, keď som so svojimi rodičmi pochodila celý riečanský chotár,keď sme kosili trávu, sušili seno - Vrchy, Diel, Pod bánom, na Laze, Rôštovni, v Doline, v Badiakovej, na Posviacanej , alebo sme chystali drevo a potom ho vozili na saniach domov.To sú nezabudnuteľné zážitky.
Nezabudnuteľné zostanú aj chvíle na celú moju Bírešovskú rodinu, na mojich rovesníkov, keď sme sa hrali po uličkách na naháňačku, skrývačku, keď piga skákala po
hlavnej ulici,keď sme sa pretekali na sánkach spod Vájana po hlavnej ceste až takmer
k pálenici.
Spomínam na všetkých mojich známych rodákov a posielam im mnoho pozdravov
so želaním pevného zdravia ďo ďalších rokov života v tomto uponáhľanom svete.
Obci Riečka želám, nech sa pod vedením schopných ľudí stále rozvíja a prináša
svojim obyvateľom radosť a pohodu.
Pozdravuje Vás Vaša rodáčka

Mgr. Mária Cesnaková
V Bacúchu 12.augusta 2015
PS. List môžete použiť aj v Obecných novinách
Ďakujem pekne za pozvanie.
•••
Žiaľ, v termíne konania nebudem na Slovensku.
Pozdravujem srdečne všetkych Riečanov a želám obci a všetkým jej obyvateľom
veľa ďalších pokojných a slnečných dní, radosť zo života a pohodu.

Sergej Kozlík s rodinou

Rôzne
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Pohánka
Trojhranné zrnká, ktoré môžu na prvý
pohľad pripomínať oriešky, ale nie sú.
Chuťou pohánka pripomína ryžu, najčastejšie sa spracúva buď ako múka, alebo
krúpy. V mnohých krajinách z pohánky
pripravujú cestoviny. Telu dodáva veľkú
energiu a obsahom cenného vitamínu P je
aj mimoriadne zdraviu prospešná. Pohánka je totiž najlepším prírodným zdrojom
významného flavonoidu rutínu.
Rutín zvyšuje pružnosť steny ciev a utesňuje ich. Vďaka nemu nedochádza vo vašom tele ku oxidácii vitamínu C a pôsobí
tak ako ochrana vašich ciev pred voľnými
radikálmi a vznikom rakoviny. To však nie
je ani zďaleka všetko, konzumácia pohánky významným spôsobom zlepšuje stav
imunitného systému, pomáha regulovať
krvnú zrážanlivosť napríklad pri hemoroidoch, významne napomáha pri problémoch s kŕčovými žilami, reguluje obsah
cholesterolu v krvi, má priaznivý vplyv na
srdce, pečeň, cievy a tráviace orgány. Odporúča sa tiež pri žalúdočných alebo dvanástnikových vredoch, črevných nádoroch
a mnohých chorobách tráviaceho traktu.
Keďže neobsahuje lepok, patrí medzi významnú surovinu pri výžive celiatikov,
svojím zložením je však vhodná aj pre diabetikov, tehotné ženy i malé deti. Obsahuje totiž vápnik, fosfor a draslík – minerály
dôležité pre rast kostí, ďalej horčík, železo,
vitamíny B1, B2, C a E, a veľa dôležitých
aminokyselín. Z pohánkovej múky je možné pripraviť takmer všetko – od sladkých
lievancov až po rôzne pečivá a chleby. Je
tiež výborná ako závarka do polievok, na
prípravu slanej kaše, nákypov, či rôznych
druhov müsli. V čom je jej tajomstvo?

Určite v jej obsahu, ukrýva v sebe totiž
množstvo účinných látok, za ktoré by sa
nemusela hanbiť nijaká potravina:
• rutín (vitamín P)
•	minerály – vápnik, fosfor, draslík,
horčík, železo
• nenasýtené mastné kyseliny
• vitamíny skupiny B - B1, B2
• vitamíny E, C
• aminokyseliny
Vďaka svojmu bezlepkovému zloženiu je
pohánka vhodná aj pre ľudí stravujúcich
sa podľa bezlepkovej diéty.
Pohánka pomáha pri:
• chorobách žíl a ciev
• kŕčových žilách
• hemoroidoch
• častom krvácaní z nosa a ďasien
• posilňovaní väzivových tkanív

• posilňovaní potencie a libida
• zlepšovaní imunity
• prevencii pred reumou a artritídou
• ochrane pred baktériami
•	priaznivom ovplyvňovaní krvného
obehu
Pohánku zoženiete v každom väčšom
supermarkete, alebo v predajniach zdravej
výživy. Zaobstaráte si ju vo forme celých
zŕn, múky, krupice či šrotu.
Všetkého veľa škodí
A toto pravidlo platí aj pri pohánke. Ľudia s vysokým krvným tlakom by ju nemali konzumovať denne, pretože pri dlhodobom častom užívaní môže mierne
zvýšiť krvný tlak. Jej denné užívanie je však
málo pravdepodobné. Stačí, keď si ju doprajete raz za týždeň a vaše cievy a telo
budú v super kondícii.
Gapka (zdroj intenet)

Výstava Záhradkárov
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Rozprávka
o troch grošoch

Jeseň je obdobie plné farieb, padajúcich listov, je to čas, kedy si spomíname aj na starších ľudí. Nezabudli sme na to ani my – škôlkári. Pre babičky a deduškov sme si pripravili pár milých básničiek a piesní a jednu októbrovú nedeľu sme im boli ukázať, ako ich
máme radi.
Okrem toho, že máme bystré hlávky, máme aj pár šikovných rúk, ktoré veľmi rady pracujú. Preto si každoročne pripravujeme u nás v škôlke „Deň jesene“. Z nazbieraných plodov, šišiek, listov, tekvíc a všeličoho iného si spolu s rodičmi a pani učiteľkami vyrábame
ozdoby, pestrofarebné výkresy, svietniky. Ako už tradične, aj tentokrát nám bolo veľmi
príjemne a veselo.
Ďalšia akcia, obľúbená nielen u nás detí, ale verte či neverte aj pre maminy a ockov je
lampiónový sprievod. Najprv sme im krátkym programom ukázali, akí sme šikovní a keď
na našu dedinku padla tma, zapálili sme si lampióny a vykračovali sme hore Riečkou.
Pred kultúrnym domom sme do neba poslali pár balónov šťastia. To bolo radosti.
A veľmi radi sme tiež tomu, že nám pribúdajú aj noví malí spoluobčania – detičky, ktoré sme taktiež uvítali do života pesničkou a básničkami.
Pretože sme deti, nie vždy nám to, čo si nacvičíme vyjde dokonale a bez chyby, no vždy
to robíme ako najlepšie vieme. Detsky, radostne a najmä s LÁSKOU.
Vaše deti z MŠ

Správy z čias dávno minulých
25. február 1938 Dňa 22. februára bolo
75 rokov ako sa narodil v Riečke Ondrej
Béreš, bývalý správca r. k. chlapčenskej ľudovej školy v Banskej Bystrici. Keď odrástol, chodil do miestnej ľudovej školy.
Stredné školy navštevoval v Banskej Bystrici, učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom. Len čo si nadobudol diplom, zvolili si
ho v jeho rodisku, kde účinkoval od
1.9.1883 až do roku 1888. Z Riečky prešiel
na Staré Hory a tam vychovával mlaď za
úplných 12 rokov. Od roku 1900 bol učiteľom v Banskej Bystrici. Roku 1916 stal sa
správcom učňovskej a roku 1921 r. k.
chlapčenskej ľudovej školy. Roku 1927 po
44 ročnom chválitebnom účinkovaní žiadal sa na odpočinok. Za školskú prácu dostal pochvalné uznanie od ministerstva
školstva a národnej osvety a tiež aj od banskobystrickej diecéznej vrchnosti. Bol
vždycky svedomitým a dobrým učiteľom.
7

Svoj vznešený, ale ťažký a mnoho razy trpký úrad konal s najväčšou svedomitosťou
a oddanosťou, aby sa necítil nádenníkom
svojho povolania, ale verným a povolaným
pracovníkom. Dnes je na zaslúženom odpočinku. Pri jeho sedemdesiaťpäťke
s úprimným srdcom ho pozdravujeme
a prajeme, aby mu Boh dobrotivý doprial
ešte veľa spokojných chvíľ medzi nami.
1. apríl 1938 Menovanie novo vysvätených kňazov: Jozef Máček za administrátora do Riečky
15. august 1941 Banskobystrický župan v Pohronskej župe rozpustil Obecné
zastupiteľstvo v Riečke, okres Banská Bystrica. V Riečke vládnym komisárom stal sa
doterajší starosta obce Alojz Spišiak a poradný zbor tvoria: Pavol Voskár, Juraj Trnovský, Július Koštiaľ a Ján Spevák.
(Hronské noviny) Z archívu vybral
historik Michal Kiššimon

Raz kopal človek chudobný,
čo nebol veľmi náročný.
Kráľ sa pri ňom zastavil
a otázku mu položil:
„Akú plácu dostávaš,
keď sa tak denne namáhaš?“
„Len tri groše zarábam,
z toho dva rozdávam.
Jeden vraciam otcovi,
druhý dávam synovi.
Tretí groš mi ostane,
takto žijem môj pane.“
Dobrý kráľ však nechápal,
bo chamtivých radcov mal.
Grošov stále málo mali,
každý deň sa sťažovali.
Rozhodol sa preto kráľ,
hádanku im túto dal.
Ako žiť si sedliak môže,
keď zarába len tri groše?
Kopáčovi dukáty dal
a tajomstvom ho zaviazal.
„Len keď zbadáš obraz môj,
vtedy prezraď život tvoj.“
Tri dni radcom málo bolo
na tajomstvo sedliakovo.
Ľudia dobrí pošepkali,
by chudáka vyhľadali.
Prosbou, hrozbou dotierali
odpoveď však nedostali.
Kráľov rozkaz porušiť,
neodvážil sa tu nik.
Až keď dukát vytiahol,
odpoveď im dať mohol.
Za kráľom hneď utekali,
odpoveď mu zvestovali.
Ten, že mal aj v hlave zlato,
prišiel veľmi rýchlo na to,
že radcovia podvádzali,
na odpoveď neprišli sami.
A preto ich vyhnať dal,
sedliaka si k sebe vzal.
Múdrosť a tip zvíťazili
a zlých radcov porazili.
Kolektív 1.E. SPSA Brezno

Šport
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Obec Riečka
pripravuje
a pozýva:
Turistický výlet
Dňa: 23. 4. alebo 30. 4. 2016
(termín bude upresnený) na trase:
Riečka – Králiky (Kiar) – 1,30 hod.
- Králická tiesňava – 1 hod.
- Pod Suchý vrch – 1 hod.
- Macocha – 1 hod.
- Tajov – 1 hod.
Trasa potrvá cca 5,30 hod.
Odchod je spred OÚ ráno o 8,00 hod.
Dňa 1. 9. 2016
na trase:
Tatranská Lesná – Rainerova chata –
1,30 hod.
- Zamkovska chata – 1 hod.
- Skalnaté pleso – 1,15 hod.
- Tatranská Lomnica – 1,45 hod.
Trasa potrvá cca 5,30 hod.
Odchod je spred OÚ ráno o 5,00 hod.
Poplatok: 4€

Stolnotenisový turnaj
o Pohár starostu obce
Riečka:
sa uskutoční v sobotu 9. apríla 2016

Farská púť
je plánovaná v termíne 17.-18.5.2016.
Navštívime krásy Oravy a okolia.

Stretnutie pri Prameni
Pátra Mateja
je plánované na sobotu 28. mája 2016

Deň detí
je tento rok plánovaný na 5.6.2016

Letný pobytový tábor
pre deti
sa uskutoční v termíne od 3.7.
do 8.7.2016 v Banskej Štiavnici. Prihlásiť
sa môžete u p. farára Bujdoša. Poplatok je
cca 90,- €

Plán kultúrno-športových akcií na rok 2016
Január
Vydanie RS č. 31
Detský karneval
Retrolyžovačka 4. ročník

Vydanie RS č. 32
August
Riečanská hostina 13.8.2016
4. stretnutie dôchodcov mikroregiónu
v Tajove

Február
Ples športovcov

September
Turistický výlet 1.9.2016
Mariánska púť v Tajove 15.9.2016

Marec
Stolnotenisový turnaj
Uvítanie detí do života

Október
Deň úcty k starším
Urbársky výstup na Vrchy 15.10.2016
Výstava ovocia a zeleniny

Apríl
Turistický výlet
Máj
Futbalový turnaj v Riečke
Stretnutie pri prameni pátra Mateja

November
Súťaž v pečení kysnutých koláčov
12.11.2016
Pletenie adventných vencov na Kordíkoch

Jún
MDD 5.6.2016
Rozlúčka s predškolákmi
Jánska hostina v Tajove 25.6.2016

December
Mikuláš 3.12.2016
Živý Betlehem 25.12.
Koncoročný výstup na Vrchy

Júl
Deň ľudových tradícií na Králikoch
30.7.2016

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

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
8
8
6
6
6
5
5
4
3
2
2
0

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

1
2
3
4
3
4
5
6
6
6
7
6
11
10

52:13
40:24
67:31
57:32
41:25
45:37
54:43
38:42
34:58
33:36
27:36
25:57
23:66
14:50

34
27
26
25
22
21
20
17
17
15
12
11
6
3

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre

Body

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
7
5
4
4
3
3
3
0
0
0

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

0
0
1
2
3
4
4
4
5
6
7
8

112:32
109:35
96:48
78:66
71:73
68:76
59:85
61:83
61:83
61:83
53:91
35:109

24
23
22
19
17
16
15
15
14
10
9
8

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

Riečka
Podkonice „A“
Predajná „A“
Lučatín „A“
Ľubietová
Podbrezová „B“
Brezno „B“
Predajná „B“
Medzibrod „A“
Selce „A“
Magenta
Malachov „A“
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Riečka v Riečke

Už po druhý krát sme prijali pozvanie na
podujatie, ktoré každoročne organizuje
obec Riečka z okresu Rimavská Sobota.
Po srdečnom prijatí zástupcami obce sme
sa zúčastnili na bohoslužbách v miestnom
kostole, kde nás evanjelický farár privítal
v slovenčine. Potom nasledoval obed a starosta obce slávnostne zahájil celé podujatie a tým aj súťaž vo varení špecialít a nohejbal. Našu obec reprezentovali v nohejbale Ján Spišiak, Peter Žabka, Jozef Náčin
a Jaroslav Turčányi so ziskom pekného
druhého miesta. Vo varení súťažili Mária
Spišiaková, Jana Žabková, Monika Náčinová a Ľudmila Turčányiová. Tak, ako sme
minulý rok zaujali štiarcom, tento krát
sme pripravili tzv. “haluškový trojboj“, čo
znamená halušky na tri spôsoby –kapustové, bryndzové a tvarohové. Okrem medaily ,diplomu a vecných darov bolo pre
nás najväčším ocenením, že sa všetko
zjedlo a chutilo. Okrem bohatého kultúrneho programu sa s nami priateľská obec
rozlúčila ohňostrojom a prianím, aby sme
o rok prišli zas.
Ľ. Turčányiová

Náhrada škôd na poľovných pozemkoch
Náhrada škôd na poľovných pozemkoch
spôsobených diviačou zverou a spôsoby
minimalizácie týchto škôd. Na základe celoročného monitoringu vykonávaného užívateľmi poľovných revírov v okrese Banská
Bystrica stavy diviačej zveri za posledné
roky, aj napriek snahe túto zver regulovať
intenzívnym lovom, vykazujú neustále stúpajúcu tendenciu a to najmä v južnej časti
okresu najmä v k.ú. Badín, Kremnička,
Radvaň, Horné Pršany, Malachov, Podlavice, Tajov, Králiky, Riečka čo má za následok výskyt neúnosných škôd spôsobovaných touto zverou na poľnohospodárskych
plodinách a majetku občanov. Dôvodom
tohto stavu sú okrem iného klimatické
podmienky čoho výsledkom je pokles
úmrtnosti diviačej zveri v dôsledku miernych zím, celoročne zvýšená ponuka potravy v lese (žaľuď, bukvica) a na poliach
(obilie, repka, kukurica, hnojenie pôdy
maštalným hnojom a pod.), hraničenie porastov poľnohospodárskych monokultúr
s lesnými komplexami, nezabezpečenie
správneho a včasného zberu plodín, ako aj
zanedbanie hygieny v záhradách pri rodinných domoch a v záhradkových osadách
ponechaním opadaného ovocia, zakladaním kompostovíšť a vyvážaním odpadov
z úrody za oploteniami záhrad. Diviačia
9

zver si vie vytvoriť dobre usporiadaný rodinný útvar a v prípade, že má vytvorené
vyhovujúce podmienky na potravu a úkryt
správa sa prísne teritoriálne teda je verná
stanovišťu.
Zákon NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje taxatívne vymedzeným
spôsobom zodpovednosť užívateľa poľovného revíru v ktorom škoda vznikla a tak
isto aj zodpovednosť vlastníka (užívateľa)
poľovného pozemku za škodu spôsobenú
zverou a na zveri výlučne na poľovných pozemkoch, ktorými však nie sú oplotené záhrady a záhradkárske osady. Za škodu zodpovedá ako užívateľ poľovného revíru v prípade nesprávneho užívania revíru tak aj
vlastník (užívateľ) poľovných pozemkov
a to vtedy keď nevykoná primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd. Takými
opatreniami sú najmä: inštalovanie elektrických ohradníkov, výstavba funkčných
oplotení, pachové, chuťové a akustické odpudzovače, zber plodín a ovocia v agrotechnických termínoch. Ak nevykonal uvedené primerané opatrenia na zabránenie
škôd a je preukázané, že škoda bola spôsobená jeho zavinením znáša škodu podľa
miery zavinenia (pomerne) ak škoda bola
spôsobená výlučne jeho zavinením znáša

ju sám. Nárok na náhradu škody si uplatní
poškodený užívateľ (vlastník, nájomca)
poľovných pozemkov u užívateľa poľovného revíru v prípade škôd na poľnohospodárskych pozemkoch, poľných plodinách
a poľnohospodárskych porastoch najneskôr do 15 dní odo dňa keď škodu zistil. Na
lesných porastoch, ak škoda vznikla od
1. júla predchádzajúceho kalendárneho
roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka a to v lehote do 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia. Poškodený s uplatnením nároku na náhradu škody je povinný uviesť výšku spôsobenej škody, v prípade, že sa rozsah škody u poľnohospodárskych plodinách a porastoch dá zistiť len
v čase zberu, poškodený uvedie jej výšku
do 15 dní po vykonanom zbere a opatrenia,
ktoré vykonal na zabránenie vzniku škôd.
Ak vyššie uvedené podmienky na uplatnenie nároku poškodený nesplní v celom rozsahu, jeho nárok na náhradu škody zaniká.
Nárok na náhradu škody zaniká aj vtedy,
keď sa nepreukáže, že došlo k nesprávnemu užívaniu poľovného revíru a nie je dôvod na úhradu podľa vyššie uvedeného.
Náhradu škody si môže poškodený uplatniť aj súdnou cestou ale až vtedy, keď z jeho
strany boli splnené podmienky na náhradu
a k náhrade napriek tomu nedošlo.

Rôzne
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Mladomanželia

NARODILI SA V ROKU 2015
Dávid Lupták – Riečka 242
Alžbetka Brozmanová – Riečka – Nevoľné
Svetozár Kováč – Riečka 102
Tomáš Lupták – Riečka 243
Marek Klimčík – Riečka 207
Tibor Makrovský – Riečka 85
Alexander a Boris Paľov- Riečka 110
Tobiáš Štellmach – Riečka 274
Ján Babic – Riečka 41
Lýdia Strmeňová – Riečka 222
Matej Mozolák – Riečka - Nevoľné
Ela Pulkrabková – Riečka 110
Michaela Bálintová – Riečka 191
Rodičom želáme veľa radostí
ROZLÚČILI SME SA
Dominik Mikula, Riečka 26
Valéria Hraňová – Riečka, Nevoľné
Mária Elizeusová – Riečka 5
Ladislav Slama – Riečka 37
Karol Geregay – Riečka 97
Nech odpočívajú v pokoji!

JUBILANTI V ROKU 2016

Dňa 8. 8. 2015 prijali sviatosť manželstva
MUDr. Jana Čermáková a Lukáš Vnenk.

90 rokov:
Ľudmila Petránová – Riečka 219
Anna Kubíková – Riečka 29
80 rokov:
Ján Tóth – Riečka 103
Anna Spišiaková – Riečka 56
Božena Hericová – Riečka 28
70 rokov:
Peter Rusko – Riečka 14
Františka Beňová – Riečka 120
Stanislav Petrán – Riečka 132
Elena Libiaková – Riečka 138
Ing. Elvíra Bruothová – Riečka 196
Ján Smädo – Riečka-Nevoľné
Poďakovanie za pridelenie dotácie:
Obec Riečka ďakuje BBSK, ktorý každoročne podporí našu obec poskytnutím finančných prostriedkov. V roku 2015 to
bolo na Pečenie kysnutých koláčov v sume
800 €

Dňa 5. 9. 2015 prijali sviatosť manželstva
Eva Makovníková a Bogdan Mysza
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