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Milí čitatelia, 
dostáva sa Vám do rúk prvé tohtoročné číslo kordíckeho časopisu. Nepísanou tradíciou 
minulých rokov bolo, že vychádzali ročne aspoň dve čísla. Absencia toho jarného bola 
spôsobená viacerými okolnosťami, ale pevne veríme, že Vás jeho vydanie o to väčšmi poteší. 
Aj prostredníctvom týchto stránok sa Vám snažíme v skratke ukázať, čo sa v našej obci deje, 
aké podujatia sa za uplynulé obdobie zorganizovali a následne Vás pozvať na tie, ktoré sa 
len uskutočnia. Je tu priestor na to, aby sme poďakovali všetkým, ktorí pomáhajú či už 
Obecnému úradu alebo miestnemu občianskemu združeniu Kordícka podkova. 
Každé číslo občasníka je archivované na Obecnom úrade. Preto Vás chceme všetkých 
vyzvať, aby ste prispievali do občasníka, nech aj budúce generácie spomínajú tak, ako mi 
teraz spomíname pri výpiskoch z obecnej kroniky. 
Dovoľte mi, aby som Vám za tvorcov občasníka, ako aj starostu obce Jána Bíreša popriala 
krásne a pokojné sviatky a šťastný nový rok 2014. 
                                                                                                                        Jaroslava Bobáková 

 
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný a úspešný nový rok 2014,  
Vám prajú pracovníci obecného úradu v Kordíkoch. 

 
 
Dovoľte my poďakovať všetkým, ktorí v priebehu celého roku 2013 pomáhali pri 
organizovaní akcií v obci, ženám aj chlapom. Chcel by som vyzdvihnúť mládež, ktorá sa  
aktívne zapája  pri prípravách obecných podujatí. 
Všetkým ešte raz veľmi pekne ďakujem. 
                                                                                                                    starosta obce Ján Bíreš 
 
Október mesiac úcty k starším 
 
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok,  
človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, 
keď aj oni boli mladí. 
                                                                                                      
Milí spoluobčania, 
prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu , elánu a radosti zo života. 
Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať prežité jedno 
krásne obdobie Vášho života. 
To Vám pri príležitosti mesiaca úcty k starším všetkým zo srdca praje starosta obce,  
                                                                                                                                      Ján Bíreš. 
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Aktuality z obce – pár slov od starostu Jána Bíreša 
 
Vážení spoluobčania, 
 
blíži sa koniec roku 2013 a ani sme sa nenazdali a je tu opäť zima. Blížia sa najkrajšie sviatky roka - 
Vianoce. Ale zima je nielen o sviatkoch, ale aj o nádielke snehu a sním spojenej starostlivosti o zasnežené 
cesty. Preto Vás aj touto cestou žiadam o toleranciu a ústretovosť pri odpratávaní (pluhovaní) snehu.  
A hlavne o trpezlivosť, veď nie vždy sa dá okamžite vyhovieť požiadavkám všetkých. 
Za pochopenie Vám vopred ďakujem. 
 
Miestne komunikácie, vodojem 
V uplynulých mesiacoch sme urobili vysprávky na niektorých miestnych komunikáciách v celkových 
finančných nákladoch cca 15.000 €. Na tieto vysprávky sme zohnali peniaze od štátnych lesov vo výške 
4.000 € , od štátu 2.500 € a zbytok prefinancovala obec z vlastného rozpočtu.  
V roku 2014 treba vyspraviť cestu na Širiny, ktorá je tiež v zlom stave, ale všetko záleží ako budeme na tom 
s financiami. Ale verím, že sa nám to podarí.  
Čo sa týka výstavby vodojemu momentálne sa pracuje na vydaní stavebného povolenia a vybavovaní 
pozemkov, ktoré sú potrebné na prístupovú cestu a výstavbu vodojemu. Verím, že sa to podarí a výstavba 
vodojemu sa uskutoční čo najskôr. Suma tohto diela sa pohybuje vo výške 730.000 € . Je to nemalá suma a je 
potrebné tiež o ňu zabojovať, aby náš zámer - výstavba nového vodojemu, bol naplnený. 
 
Odpad  
Nedá my spomenúť odpad. Niektorí občania stále neseparujú a v separovanom odpade často nachádzame 
domový odpad a potom to musíme pracne triediť a odvážať do kontajnerov, čo zvyšuje finančné náklady na 
odvoz domového a separovaného odpadu. To sa samozrejme môže premietnuť do zvýšenia poplatkov za 
odvoz odpadu. Preto Vás touto cestou žiadam o nápravu pri nakladaní s odpadom. 
 

Psy 
 
Čoraz častejšie vidíme voľne behajúce psy po našej obci. Chcem požiadať všetkých 
majiteľov psov, aby svoje psy nepúšťali voľne behať po obci nie len preto, že obec je 
zašpinená výkalmi, ale je nebezpečenstvo, že tieto zvieratá môžu ublížiť občanom 
pohybujúcim sa po dedine. V dedine sa pohybujú mamičky s kočíkmi a bolo by veľmi 
nepríjemné keby sa niečo stalo. V obci sú umiestnené tabule zo zákazom voľne 
pohybujúcich sa psov a pri nich sú aj sáčky na výkaly. Prosím rešpektujte túto výzvu, 
aby sme nemuseli priestupok riešiť sankciami.                                                    Ján Bíreš 
                                                                                                                                                 

 
 
Náš tip: solárna energia 
Slnko ako neobmedzený zdroj energie môžeme aj v domácnostiach jednoducho využiť. Solárne panely na 
ohrev teplej vody, prípadne vykurovania by mali byť súčasťou každej novostavby. Pri vhodnom a 
správnom umiestnení solárnych panelov docielime to, že počas slnečných dní si zabezpečíme ohrev vody 
zadarmo. Samozrejme ak nerátame vstupné náklady. Je veľmi príjemná predstava, že nemusíte pohnúť ani 
prstom a ohreje sa vám teplá voda bez toho, aby sa točili kolieska na vašom elektromere.  
 
 
Oznamujeme občanom, že od 1. decembra 2013, bude v Kordíkoch nový nájomca 
miestneho pohostinstva a potravín. 
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Jánska hostina 
Tento rok nás reprezentovali na Jánskych hrách v Tajove: Iveta Holbíková, Andrea Púchyová,  
Šimon Púchy a Marek Murgaš. Obsadili krásne druhé miesto. Gratulujeme a ďakujeme za peknú  
reprezentáciu obce. 

 

 

 

Náš rodák so Stanley cupom, Slavomír Donoval.  

 

 

 

 

 

 
 
Beh Kordíky – Králiky – Marathon BB 
 
Prvý ročník behu Kordíky – Králiky sa uskutočnil 17. augusta 2013. Organizátorom bol Marathon BB s. r. o. 
Štart 11 400 metrovej trate bol pred obecným úradom v Kordíkoch, kde sa mohli zapísať na pretek rôzne 
vekové kategórie. Celkový počet účastníkov bol 258 žien aj mužov.  
Najmenší bežci tzv. „beh chrústov“ mali trať dlhú 400 m. K pribúdajúcim rokom pribúdali aj kilometre, a tak 
mala každá veková kategória inú dĺžku trate. Nesúťažný „Hobby beh“ mal dĺžku 3000 m. Jeho víťazom sa 
stal kordičan Libor Kollár. V súťažnej kategórii mužov našu obec reprezentovali: Roman Škarba, Matej 
Hríbik, Juraj Donoval, Juraj Botoš, Martin Somora a Juraj Koval. Všetkým gratulujeme. 
                                                                                                                                                                                     Jaroslava Bobáková 
 

 
Pečenie koláčov Riečka 
 
Dňa 16. novembra 2013 sa v obci Riečka uskutočnila súťaž v pečení kysnutých koláčov.  
Súťaž sa konala pre obce Mikroregiónu Kremnické vrchy – východ, teda obcí Riečka, Tajov, Králiky  
a Kordíky. Ako každý rok, aj tentokrát prijalo pozvanie družstvo Srbska, z Kulpiny. 
Našu obec reprezentovali Zuzana Bírešová, Anna Murgašová a Elena Donovalová. Chutné koláče a nádherná 
výzdoba stolovania zaujali natoľko, že na tohtoročnom podujatí obsadili prvé miesto. Srdečne gratulujeme  
a ďakujeme za chutnú reprezentáciu obce. 
                                                                                                                                                                                           Petra Záhorová 
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Zhodnotenie roka 2013 zo strany OZ Kordícka podkova 
 
Nakoľko sa rok 2013 blíži ku koncu, nemá zmysel hodnotiť a informovať Vás o akciách, ktoré sa tento rok 
udiali z hľadiska aktérov, rozhodla som sa informovať Vás o akciách zo strany čísiel.  
Veľa vecí sa v obci realizuje aj za podpory sponzorov či už tých, ktorí jednotlivú akciu podporia finančne, 
ale aj tých, ktorí 2 % svojich daní poukážu prostredníctvo daňového úradu nášmu občianskemu združeniu. 
OZ z týchto finančných prostriedkov podporuje a realizuje kultúrny a spoločenský život v našej obci pre 
všetky vekové kategórie. Či už na začiatku roka zabíjačkou, rozlúčkou so snehom, dňom detí, čerešňovou 
hostinou, Adventom a na záver roka aj Mikulášom a Betlehemom. Združenie organizuje aj ples, ktorý si 
našiel svojich nadšencov, ale ten je financovaný čisto len z vybraných finančných prostriedkov od 
účastníkov. Nebudem každú akciu do detailov finančne popisovať, mojim cieľom je skôr dať spätnú väzbu 
všetkým, ktorých zaujíma financovanie akcií a použitie finančných zdrojov, ktoré do občianskeho združenia 
plynú. Podotýkam, že sumy, ktoré budem uvádzať sú čisto za tovary a služby účinkujúcich a  žiadny 
dobrovoľník z občanov a návštevníkov obce nie je finančne ohodnotený a robí to čisto nezištne.  
 
Akcia    Príjmy od  Príjmy z  Výdavky 
    Sponzorov  tržieb   na réžiu 
 
Zabíjačka     prasa   881.- €   395.- € 
Rozlúčka so snehom  -   -   68.- € 
MDD    -   -   90.- € 
Čerešňová hostina  -   1.509.- €  1.075.- € 
Beh Králiky – Kordíky mäso na guláš               308.- €   273.- € 
Advent  (minulý rok)  -   54,50 €               308.- € 
Mikuláš      -     5.- €/dieťa cca 150.- € 
Betlehem (minulý rok) -               55,50 €               124.- €  
  
V priebehu roka bolo z finančných zdrojov financované: nové dvere do bývalej sály v sume 1.200.- €, kúpa 
vybavenia kuchyne v sume 176.- €, kúpa stánku na akcie v sume 170.- €, poťahy na stoličky ktoré sú k 
dispozícií na zapožičanie v sume 250.- €, 
 
Príjmy tvorili okrem hore uvedených príjmov z akcií aj 2 % z podielových daní od fyzických a právnických 
osôb za rok 2012 vo výške 492, 26 €, príspevok z VÚC BB (poskytnutý obci) vo výške 500.- €. Občianske 
združenie hospodári každý rok od založenia v roku 2004 s kladným výsledkom. Aj preto je možné každý rok 
realizovať akcie, ktoré sú finančne náročné  a podporovať aj aktivity, ktoré skrášľujú našu obec. V roku 2014 
plánujeme okrem každý rok sa opakujúcich akcií, kompletne zrekonštruovať rodinný chodník (oprava 
informačných tabúľ,  revitalizácia jazierka a posedov, oprava mostíka v zadnej časti chodníka).  
Všetky podnety a návrhy na ďalšie aktivity občianskeho združenia privítame na adrese obecného úradu 
obeckordiky@lifepc.sk prípadne na stretnutiach členov, ktoré sa konajú minimálne dva razy do roka a radi 
uvítame aj nových členov, ktorí pokrývajú gro organizačných činností. Na záver ďakujem všetkým 
dobrovoľníkom a verím, že ich to ešte pár rokov bude baviť zúčastňovať sa na organizovaní akcií 
organizovaných či už občianskym združením alebo obcou. Všetkým prajem príjemný prežitie blížiacich sa 
sviatkov. 
                                                                                                                                                         Júlia Sigetyová 
 
Vypísané z obecnej kroniky 
Rok 1978 

 Pokračuje výstavba Požiarnej zbrojnice a nadstavba kultúrneho domu. Občania odpracovali 
bezplatne 1662 hodín. 

 Narodilo sa osem detí, odsťahovali sa štyria občania. 
 MNV – predseda Ján Bíreš (č. d. 112), tajomník Jaroslav Donoval (č. d. 83), podpredseda Jozef 

Mrváň (Podlavice). 
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 Funguje už len jednotriedka so štyrmi ročníkmi, učí Ján Mrváň. 
 V druhej triede je zriadená materská škola, učí Margita Ferancová. 
 V školskom roku 1978/79 je zrušená škola! 
 Knižničný fond obohatený na 2027 ks kníh, vďaka Magdaléne Mrváňovej. 
 Medzi najlepších čitateľov v obci patrí Jozef Hríbik s dcérou Soňou od Rozumníkov. 
 Mládež si v priestoroch starej budovy školy zriadila klub „Junior“. 
 Športové podujatia v obci: lyžiarskej preteky, zjazd, futbal (ženatí vs. slobodní 4:1), volejbal, 

turistické prechody: Turčianske Teplice, Gader, Blatnica, Dedošová dolina, Ostredok, Borišov, 
Liptovské Revúce, Starý Šturec, Motyčky, Kordíky. 

 Obec má 275 obyvateľov. 
Rok 1979 

 Uskutočnil sa detský karneval na školskom dvore pri príležitosti Medzinárodného roku dieťaťa. 
 Prednášky Československého červeného kríža: Prvá pomoc pri krvácaní, Prevencia cievnych chorôb, 

Režim dňa chorého človeka. 
 Knihovníčkou v obci sa stáva Viera Murgašová – Pažítková. 
 Správcom osvetovej besedy je Vendelín Wágner. 
 Zabezpečovalo sa občerstvenie na Bielej stope v Kordíckom sedle (vynášanie na chrbtoch). 
 Turistický prechod z Chopku na Donovaly. 
 Pomoc v lese pri zbere krmovín a výsadba stromčekov. 

 
                                                                                                           podľa Kroniky obce Kordíky, Jaroslava Bobáková 
 

 
Srdečne blahoželáme  (okrúhle narodeniny) 
Gabriela Tomašovičová, Mária Donovalová, Vendelín Wágner, Elena Bírešová, Jozef Hríbik, Milan Donoval, 
Marián Donoval, Emília Donovalová, Katarína Donovalová, Zuzana Bírešová, Ružena Murgašová, Alena 
Križanová, Jindriška Lahová, Eva Bírešová. 
 
Vitajte medzi nami 
Deti narodené v roku 2012: Félix Šarišský, Martin Florek, Karolína Tonhauserová, Zuzana Sedíleková, 
Matúš Havetta, Patrik Dzúrik. 
Deti narodené v roku 2013: Alan Pálka, Juraj Perichta , Ján Polončík, Jaroslav Bobák. 
 
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom  
Katarína Pomahačová a Patrik Donoval, Martina Karáseková a Ing. Peter Medveď, Lucia Saksová a Ján 
Donoval, Katarína Jányová a Peter Zerola, Ing. Ivana Ivanovová a Ing. Ladislav Majerský; Mária Chladná  
a Lukáš Florek. 
Srdečne blahoželáme aj pracovníčke obecného úradu Petre Murgašovej – Záhorovej k uzavretiu manželstva. 
  
60 výročie svadby – diamantová svadba               
V apríli tohto roku uplynulo presne 60 rokov, čo si pred oltárom povedali svoje celoživotné áno Mária  
a Daniel Žabkovci (z domu č. 22). Pri príležitosti ich krásneho výročia, im celá rodina – 5 detí, 11 vnúčat  
a 10 pravnúčat s rodinami, praje hlavne veľa zdravia a nech ich dlhoročné spolužitie je príkladom pre celú 
rodinu. 

 
    S úctou spomíname  
Anna Hríbiková, Alžbeta Makšiová. 
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Pozvánky na blížiace sa podujatia 
 23. novembra 2013 od 14,30 hod Súťaž v pletení adventných vencov, kultúrny dom. 
 7. decembra 2013 od 16,30 hod Mikuláš, kultúrny dom.  

Nárok na balíček majú všetky deti narodené do decembra 2013. Ostatní sa môžu nahlásiť na obecnom úrade 
najneskôr do 5. decembra do 18.00 hod. Cena balíčka je 5 eur.  

 25. decembra 2013 Živý Betlehem v prístrešku rodiny Komžíkovej na Gavalove 
Prípadné zmeny, ako aj presný čas budú oznámené miestnym rozhlasom a elektronickou poštou. 

 25. januára 2014 Krňačkové preteky, Ski Centrum Kordíky (zmeny podľa snehových podmienok) 
Dúfame, že aj v nasledujúcich pretekoch bude mať naša obec zastúpenie aspoň v dvoch posádkach, ako to 
bolo tento rok a to Martin Dráb a Stanislav Selecký ml., ktorí pretekali za Kordíky a Jakub a nováčikovia 
pretekov no zároveň najmladšia posádka Braňo Uhliar a Šimon Púchy. Prvá menovaná posádka obsadila  
3. miesto a najmladšia posádka pretekov 23. miesto. Posádke Martin Dráb a Stanislav Selecký ml. sa darilo 
aj na ostatných pretekoch, a tak po štyroch víťazstvách, jenom druhom a treťom mieste sa stali 
jednoznačnými víťazmi Slovenského pohára aj víťazmi Veľkej ceny Horehronia za rok 2013. Obom 
posádkam budeme držať palce aj v sezóne 2014. 

 1.februára 2014  Ples, kultúrny dom. 
Termín sa ešte upresní a potvrdí v emailoch, ktoré budú zasielané občanom. V nich budú aj všetky 
informácie týkajúce sa prihlasovania aj sumy vstupného podľa finančnej náročnosti na dohodnutý 
program. Návrhy na program tiež radi uvítame na emaily sigetyovajulia@ovbmail.eu alebo na emaily 
obeckordiky@lifepc.sk 

 15.februára 2014 alebo 8.marca.2014  Fašiangová zabíjačka, presný dátum bude stanovený po 
doriešení organizačných záležitostí. 

 
Cenník lístkov na lyžiarsku sezónu 2013 / 2014 

 Dospelí a mládež Deti do 12 rokov 

5 jázd 3,00 € 2,50 € 

10 jázd 4,50 € 3,50 € 

20 jázd 6,50 € 4,50 € 

40 jázd 10,50 € 6,50 € 

80 jázd 16,50 € 10,50 € 

1 000 jázd 100,00 € 100,00 € 

Tešíme sa na Vás v sezóne 2013 / 2014.  

O začatí sezóny Vás budeme informovať na www.skikordiky.sk ! 

Zároveň si dovoľujeme všetkých pozvať na Krňačkové preteky, ktoré sa budú konať 25. januára 2014. 

 
ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE 
www.kordiky.ocu.sk, KDE NÁJDETE AJ MNOŽSTVO INÝCH INFORMÁCIÍ A FOTOGRAFIÍ Z 
JEDNOTLIVÝCH OBECNÝCH PODUJATÍ. 
 
Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka na e-mailovej adrese: obeckordiky@lifepc.sk alebo 
vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade. 
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