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Dobrý deň vážení spoluobčania,
prešlo sedem mesiacov od Vášho rozhodnutia, koho si zvolíte do vedenia obce. Len pár hlasov
rozhodlo o tom, že v tomto volebnom období sa práve mne dostala tá česť, zastupovať našu
obec. Všetkým Vám ďakujem za dôveru. Sám vojak v poli veľa nedokáže, preto som rád, že na
túto náročnú úlohu ani ja nie som sám. Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva
tvoríme tím, ktorý musí riešiť úlohy, pred ktoré nás postaví život. Máme pred sebou veľa úloh,
s ktorými sa budeme musieť popasovať. Budeme sa snažiť, aby naša práca viedla k zlepšeniu
životnej úrovne a to po všetkých stránkach. Na to sú, ale potrebné financie. Musíme nájsť
spôsob ako zvýšiť príjem do obecnej pokladne, ale nie zvyšovaním daní alebo poplatkov.
Možno lepším využitím 66 hektárov pasienkov vo vlastníctve obci, napríklad na voľný chov
dobytka. Eurofondy, to je slovo ktoré sa často skloňuje v médiách. Určite sa pokúsime získať
financie aj z tohto zdroja. Miestne komunikácie máme vo veľmi zlom stave a bolo by úžasné,
keby sme na ich opravu dokázali získať peniaze práve z eurofondov. Životnému prostrediu by
asi najviac pomohlo vybudovanie kanalizácie a čističky odpadovej vody, ale tiež jedine
získaním financií z eurofondov. Ani centrom Kordík sa nemôžeme chváliť, treba
zrekonštruovať budovu obchodu a pohostinstva so starou sálou, vybudovať parkovisko,
oddychovú zónu, zjednotiť fasády na obecných budovách. To tak isto nezvládneme bez financií
z eurofondov. V minulom volebnom období sa začali prípravy na rekonštrukciu vodojemu,
zdroja pitnej vody. Súčasný vodojem kapacitne nestačí, má objem cca 20 metrov kubických.
Z tohto dôvodu musíme byť všetci k sebe ohľaduplní a hlavne teraz v letných mesiacoch
zbytočne neplytvať vodou, napríklad na polievanie záhrad, aby ľudia v hornej časti dediny
nezostali bez vody. Nový vodojem by mal mať objem 100 metrov kubických a bude stačiť aj s
rezervou do budúcna pre potreby všetkých našich občanov, aj po dobudovaní novej výstavby
rodinných domov v časti Mocnovská. Túto investíciu bude realizovať vodárenská spoločnosť z
vlastných zdrojov.
Obec sa zapojila do národného projektu Data centra elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS), odkiaľ nám dodali bezplatne novú výpočtovú techniku. V spolupráci s
úradom práce sme dostali štátnu finančnú pomoc vo forme platu pre jedného dlhodobo
nezamestnaného občana na dobu 6 mesiacov. Na toto pracovné miesto nastúpil p. Dušan
Beľa. Vykonáva manuálnu prácu pre potreby obce a občanov. Na Gavalove nám vyrástol
telekomunikačný stožiar aj napriek protestu občanov. Myslím si, že pochybil stavebný úrad,
ktorý vykonávala odborne spôsobilá osoba Mgr. Paučo Miroslav. Dňa 31.1.2015 sme s ním po
dohode ukončili spoluprácu. Od 1.2.2015 nám stavebný úrad vykonáva odborne spôsobilá
osoba Ing. Malejčíková Miroslava. Nie sme proti pokroku a každý by bol určite rád, keby sme
mali v obci rýchlejší internet. Naša snaha smeruje k tomu, aby sa tento stožiar premiestnil
mimo zastavanú oblasť rodinných domov, aby nebola narušená pohoda bývania našich
občanov a tiež estetický vzhľad obce.
Vážení spoluobčania, na záver Vás chcem poprosiť, ak máte akýkoľvek nápad ako pomôcť
zveľadiť a skrášliť naše Kordíky alebo Ste s niečím nespokojní, dajte Nám o tom vedieť. Ja,
spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva sme tu pre Vás a chceme riešiť Vaše problémy
a postrehy. Teším sa tomu, že v Kordíkoch žije veľa ľudí, ktorí sú tolerantní a ochotní
pomáhať ostatným.
Ján Záchenský, starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo zvolilo štyri komisie (majú kontrolnú a poradnú funkciu), ktorých predsedami
sú jednotliví poslanci obce Kordíky:
Ekonomicko-finančná komisia – predseda Ing. Petra Polončíková
členovia: Ing. Roman Komžík, RNDr. Jaroslava Bobáková
Kultúrno-športová komisia – predseda Mgr. Juraj Kundrata , za kultúrnu časť RNDr. Jaroslava
Bobáková
členovia: Ján Murgaš, Ing. Zuzana Sedileková, Jozef Longauer, Jaroslav Murgaš
Komisia životného prostredia a výstavby – predseda Ing. Pavol Drábik
členovia: RNDr. Miroslav Drahoš, Ing. ARCH. Albert Mikovíny
Verejno-poriadková komisia – predseda Ján Donoval
členovia:Ing. Stanislav Murgaš, Stanislav Žabka, Ján Donoval (č. domu 114)

Vypísané z obecnej kroniky
rok 1980
• 24 a 25. apríla napadol sneh – 60 cm
• v škôlke je 45 detí z toho 16 kordíckych a 29 zo Stredoslovenského riaditeľstva spojov
• v domoch Tomašovičovcov a Márie Donovalovej z Gavalova sa nakrúcal film „Hodiny“ od
režiséra Martina Ťapáka. Hrajú Kňažko, Rajniak
• futbalový zápas slobodní, ženatí – 6:2
rok 1981
• teploty v marci sú 14-16 oC
• počet obyvateľov v obci je 262
• voľby do MNV: predseda Vladimír Hríbik, podpredseda Elena Donovalová, tajomník Marián
Donoval
• konalo sa prečíslovanie domov v obci (po číslo 119)
rok 1982
• obchod vedie Eva Žabková, pohostinstvo Ján Pisár
• obec má 255 obyvateľov
• v škôlke je už len 8 detí z Kordík, zvyšné sú z Banskej Bystrice (32)
• obnovenie premietania filmov – premieta Ján Bíreš
• kvôli zlému počasiu sa neuskutočnil zápas ženatí – slobodní
• požiar na rodinnom dome Jozefa Hríbika (č. domu 88) – 15. 09. 1982. Občania pomohli.
podľa kroniky obce Kordíky Jaroslava Bobáková

Obecné brigády
Na brigáde pri kostole sa čistili náletové dreviny (za kostolom) a robí sa opletenie cirkevného
majetku, aby tam mohli ovce spásať trávu. Na brigáde v cintoríne sa upratovalo, kosilo a hrabalo.
Ďakujeme za pomoc: Ivan Hríbik, Peter Novák, Dušan Beľa, Katarína Donovalová, Emília
Donovalová, Anna Bírešová. Ján Donoval (zástupca starostu), Ján Donoval (kostolník), Ján Bíreš
(bývalý starosta), Marek Donoval, Ján Záchenský (starosta obce).
V sobotu 13.6.2015 sa uskutočnila brigáda na rodinnom chodníku, ktorú vyhlásila obec Kordíky
v spolupráci s Občianskym združením Kordícka podkova Na tejto brigáde bolo potrebné poupravovať
a upratať celý rodinný chodník, osadiť nové šípky a tabuľky, vykosiť trávu, popíliť popadané stromy,
poobrezávať konáre, vyčistiť jazierko, opraviť strechu na prístrešku a opraviť mostíky. Všetky tieto
predsavzatia sme zvládli a chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným: Jozef Meňuš,
Ján Murgaš, Dušan Beľa, Marek Donoval, Ján Záchenský , rodina Longauerová , rodina Kvasnová,
Rodina Tučeková , za OZ Kordícka podkova - Ivka Holbíková, Dada Púchyová, Julka Sigetyová.
Poslanci obecného zastupiteľstva: Juraj Kundrata a Pavol Drábik.
Verím, že sa budeme k tomuto krásnemu a príjemnému rodinnému chodníku správať pekne
a zachováme si nádhernú prírodu okolo nás!
Iveta Tučeková
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Obecná zabíjačka
Zakáľačka pred 62 rokmi na Kordíkoch
„Bolo treba na MNV vybaviť zakáľací list. Tomu predchádzala Ohláška domácej zakáľačky ošípanej.
Za žiadosť sa platilo a to formou kolkov v hodnote 20 Kčs. Zo zabitej ošípanej sa odovzdával krupónkoža z chrbta o rozmere cca 40 x 80 cm a taktiež vyškvarená bravčová masť. Koľko kg masti má
odovzdať občan mu určili podľa výmeru a to na základe množstva užívanej ornej pôdy. Masť a krupón
sa odovzdávali na odbernom mieste. Pre našu obec to bolo v Tajove a tam občanovi potvrdili, že si
dodávky splnil podľa litery zákona.“

Ako nám pán Ján Murgaš priblížil, zabíjačka alebo po starom zakáľačka, mala už pred 62 rokmi svoje
prísne pravidlá a stanovy. Našťastie v tej
tohtoročnej, ktorá sa konala 14. februára, sme
nemuseli odovzdávať masť ani kožu, ale všetko
sa spotrebovalo na výrobu špecialít, ktoré
veríme že chutili.
Tento rok sa po prvý raz organizovala obecná
zabíjačka pod vedením nového starostu.
Novinkou bol fašiangový sprievod, ktorí prešiel
celou dedinou a za milý vinš a pieseň si od
obyvateľov vyslúžil odmenu, ktorá sa rozdala
deťom v popoludňajších hodinách. V maskách
sa nám predviedli manželia Beňačkovci,
manželia Drábikovci, Ján Murgaš, Braňo Uhliar,
Martin a Marek Murgašovci, Andrej Babjak, Jakub a Eliška Tučekovci.
Počas dňa návštevníkov sprevádzala ľudová hudba Igora Pántlika, v ktorej hral aj náš spoluobčan
Peter Hraboš. Vytvorili skvelú atmosféru a veríme, že sa s nimi stretneme aj na iných obecných
podujatiach. Ľudovú hudbu v podvečerných hodinách vystriedala diskotéka pre deti, ktorej
predchádzali tvorivé dielne. V nich si mohli tí najmenší vytvoriť na pamiatku fašiangové prasiatko a
peknú masku. Dielničku mali na starosti Jaroslava Bobáková, Petra Polončíková a Eva Beňačková. Po
detskom programe už mohol DJ Bartko odštartovať fašiangovú zábavu, ktorá trvala do ranných hodín.
Obecný úrad ďakuje všetkým za pomoc a teší sa na spoluprácu opäť pri podobných podujatiach.
Organizátori podujatia a pomocníci: Ján Záchenský, Iveta Tučeková, Ján a Patrik Donovalovci, Ján
Donoval , Ján Žabka, Dušan Beľa, Pavol Žabka, Ján Murgaš, Peter Hučko, Róbert Púchy. V kuchyni
varili Helena Donovalová, Elena Donovalová, Emília Donovalová, Anna Bírešová, Mária Nováková,
Miroslava Záchenská. Sponzori: Pohostinstvo Skalnička, Ivan Hríbik, Branislav Kubiš, Ján Spevák –
pohostinstvo, Róbert Donoval, Pavol Drábik, Juraj Kundrata, Ján Gálus, Jaroslav Bacúr, Marián Bača.
Ján Murgaš, Jaroslava Bobáková, foto: Ján Záchenský ml.
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Uvítanie detí
„Je hrdosťou každej obce a každého starostu, aby sa v tej „jeho“ dedinke rodilo čo najviac detí a
všetci spolu vytvárali krajšiu budúcnosť.“ Aj táto veta odznela na slávnostnom uvítaní detí medzi
občanov
obce
Kordíky.
Slávnostný
ceremoniál sa konal dňa 18. apríla 2015 v
kultúrnom dome.
Podobné podujatie sa nekonalo od roku 2012,
a tak sa na tom tohtoročnom uvítalo až 11
detí. Menovite: Jaroslav Bobák, Ondrej
Cimerman, Patrik Dzúrik, Matúš Havetta,
Jozef Meňuš, Alan Pálka, Ján Polončík,
Zuzana a Jana Sedilekové, Tamara Sigetyová,
Karolína Tonhauserová.
Program obohatili malí recitátori Lujza
Komžíková, Eliška Tučeková a Juraj Kvasna.
Po slávnostnom príhovore starosta obce Ján
Záchenský spolu s manželkou Miroslavou odovzdali deťom a ich rodičom pamätný list – oficiálneho
prijatia medzi obyvateľov obce Kordíky, rozprávkovú knihu s venovaním a mamy potešili kvietkom.
Po podpisoch do kroniky čakalo na pozvaných malé občerstvenie a milé stretnutie rodičov, detí a
vedenia obce, ktoré bolo vhodnou príležitosťou na vzájomné spoznanie sa. Na záver ešte pár slov
z príhovoru pána starostu, ktoré vystihujú podstatu a význam takýchto podujatí:
„Snažíme sa o čo najlepšiu výchovu a starostlivosť svojich detí, nie len ako rodičia, starí rodičia, ale
aj ako komunita obce, ktorá sa snaží vytvárať jedinečnú atmosféru príjemného a spokojného života.
Preto Vám všetkým chcem ešte raz poďakovať, že Ste svojou účasťou potvrdili svoj kladný vzťah ku
Kordíkom, ktorý budete ďalej prenášať na svoje deti.“
Jaroslava Bobáková, foto: Ján Záchenský ml.

Spolu pre deti
Každoročná tradícia venovať aspoň jeden
deň deťom sa naplnila aj tentoraz. Šiesty jún
bol práve tým dňom, kedy obecný úrad
pripravil pre deti dopoludnie plné hier,
súťaží a zábavy.
Na vynovenom detskom ihrisku – vďaka
brigáde iniciovanej OZ Kordícka podkova,
sa organizoval deň detí. Súťažilo a tvorilo sa
na 8 stanovištiach, kde sa preverovali
zručnosti, športová zdatnosť, ale aj fantázia.
Pripravený bol aj obecný traktor, ktorý
vzbudil záujem nielen u chlapcov, obzrieť si
mohli aj terénny automobil Toyota tundra.
Malý veterán Citroen 2CV bol dokonca
pripravený na jazdu, z ktorej malo mnoho detí, ale aj oteckov veľký zážitok. Na záver čakal všetkých
mini pretek v behu „do vrchu“ – ku kostolu a späť, kde zvíťazili všetci zúčastnení a získali medailu.
Po dobrom výkone ich už čakalo občerstvenie a opekačka.
Dúfame, že si deti prišli na svoje a neobídu podobné podujatie ani nabudúce.
Ďakujeme za spoluprácu: rodina Záchenská, Iveta Tučeková, Katarína Konopová, Petra Polončíková,
Vladimír Donoval, Juraj Kundrata, Dušan Beľa, Róbert Púchy, Milan Brezňan, Ivan Špilda –
www.kacica.eu, rodina Konopová - www.spaez.sk, Jozef Longauer, Ján Spevák LA-RA.
Členom OZ KP: Júlia Sigetyová, Jaroslava Bobáková, Andrea Púchyová, Iveta Holbíková.
Jaroslava Bobáková
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Krvavá brigáda
Jednu krásnu a asi až príliš teplú sobotu sme sa o deviatej
hodine začali pomaly schádzať pred obecným úradom.
Výzva obecného úradu na opravu Kordíckeho rodinného
chodníka nás niekoľkých občanov nenechala chladnými.
Sobotu si vie každý predstaviť aj inak ako na brigáde, ale
viacerých prácechtivých sa nás našlo. A boli aj takí, čo
v sobotu nemohli tak si svoj diel odpracovali
vo štvrtok. Paľko Drábik a Jožko Longauer už vo štvrtok
popoludní urobili kus roboty keď popílili a uložili
Brigádnik JUDr. Marek Donoval na novom mostíku.
spadnuté stromy na spomínanom chodníku.
Ja som cestou k úradu do vozíka naložil náradie, nástroje a Mareka Donovala a po zadelení sme si
zobrali na starosť opravu a výstavbu všetkých mostíkov.
Prvý mostík bol ten pri jazierku lásky. Nebolo ľahké materiál vyviesť na zle prístupné miesto. Ale
podarilo sa a pri jazierku nás už čakal ujo Janko od Magov.
Pol hodinky a mostík bol hotový. Ďalšie úpravy ako aj kosenie a čistenie okolia sme nechali na uja
Janka a Jožka Meňuša.
My sme do partie pribrali Miša Sedláka a pobrali sa smerom na Breziny. Na začiatku chodníka hneď
od cesty sme vybudovali taký malý nový mostík. Možno to nebolo nutné, ale teraz si tam nenamočíte
nohy do blata alebo nemusíte prekonávať osobné rekordy v skoku do diaľky.
Asi 150 metrov od tohto miesta chodník prechádza cez potok. Tu bolo potrebné starý mostík opraviť
a urobiť nové zábradlie. Napriek tomu, že už bol čas
obeda, robota nám šla ako po masle. Aj tá sekera sa
mi do nohy zaryla ako do masla. ☺
Možno to bolo tým teplom, hladom alebo tým, že
bolo 13-teho, ale stalo sa. A tak na záver sme našu
prácu pokropili krásne tmavou krvou.
Všetko nakoniec dopadlo dobre. Ranu sme ošetrili
a v nemocnici na novom „ urgente“ zašili 4 štichmi.
Inak ten nový urgentný príjem vyzerá pekne, aj
sestričky sú tam nejaké milšie. Vrelo odporúčam.
" Syn zakladateľa a prvého predsedu Kordíckej podkovy testuje či sme to urobili dobre"
Juraj Kundrata

Jánska hostina v Tajove
Súťaže, zábava, živá hudba. Aj to bolo v programe tohtoročných Jánskych osláv v Tajove, na ktorých
nás v súťaži mikroregiónu Kremnické vrchy –
východ reprezentovali: Iveta Holbíková, Júlia
Sigetyová, Michal Holbík a Andrej Babjak, ktorí
skončili na peknom treťom mieste.
Súťažilo sa v disciplínach: streľba hokejkou na
bránu, skákanie vo vreci, vozenie žien vo fúriku,
hod guľou do diaľky, pílenie dreva bruchačkou.
Ďakujeme za reprezentáciu našej obce.
Sprievodným programom bolo aj milé vystúpenie
detí z MŠ v Tajove, ktoré zatancovali scénku
o prebúdzaní mravčekov (chlapci) a lienok
(dievčatá) slniečkom. Na programe sa zúčastnili
aj kordícke detičky z tajovskej škôlky a to:
Dominik Pálka, Paulínka Bartovičová, Martinko Bacúr, Jurko Bobák, Dominika Chladná, Kristínka
Donovalová, Terezka Donovalová a Emka Dzúriková.
Jaroslava Bobáková
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Pozvánky na podujatia v druhom polroku 2015
04. – 05. 07. 2015 Čerešňová hostina
Obecný úrad Kordíky pozýva všetkých na tohtoročnú Čerešňovú hostinu, ktorá sa uskutoční v
dňoch 4-5. júla 2015. Na hostí čaká tradičný kordícky štiarc a jeho ochutnávka, živá hudba
RÁDIUS zo Starej Kremničky, DJ Cimerman, čakajú vás predajné stánky s kysnutými
moravskými koláčikmi, perníkmi, syrovými výrobkami, predávať sa budú aj výrobky
vyrobené servítkovou metódou, drevené výrobky a pletené košíky. Pre deti je pripravené
vystúpenie MŠ z Tajova, skákací hrad, cukrová vata a veľa inej zábavy. Pozor na všetkých
čaká „popoludňajšie prekvapenie“!!!
Novinkou je súťaž výrobkov vytvorených z čerešní - koláče, lekváre, zaváraniny, pálenka,
ikebany. Vítané sú aj vtipné a originálne výrobky. Súťažiť sa bude v sobotu počas hostiny,
kedy vybraná komisia určí víťaza. Zvyšné výrobky budú pripravené na ochutnávku pre
návštevníkov. Registrácia súťažiacich a ich výrobkov bude od 15.30 hod do 16. 30 hod.
Vyhodnotenie sa uskutoční o 17.00 hod.
Nepremeškajte ani slávnostné otvorenie pamätnej izby v bývalom zdravotnom stredisku!!!
Kurátorom pamätnej izby venovanej histórii obce je Ján Murgaš.
V nedeľu 5. júla je pripravený futbalový zápas. Program sa spresní v priebehu príprav, o čom
budete včas informovaní. Tešíme sa na stretnutie.

25. 07. 2015 Maratón – Kordícky extrém
20. 08. 2015 Stretnutie dôchodcov mikroregiónu v obci Králiky
29. 08. 2015 Vatra SNP
28 . 11. 2015 Súťaž v pletení adventných vencov – súťaž mikroregiónu
05. 12. 2015 Mikuláš
25. 12. 2015 Živý betlehem
27. 12. 2015 Už tradičná akcia veselých Kordíčanov „ Najlepšia domáca
Kordícka klobása“ v Skalničke
OBECNÝ ÚRAD KORDÍKY ŽIADA SPOLUOBČANOV, KTORÍ ODOBERAJÚ INFORMÁCIE
OD OBCE PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY, ABY NAHLÁSILI, KTORÉ
MAILOVÉ ADRESY UŽ NIE SÚ AKTUÁLNE. PRI ODOSIELANÍ HROMADNÝCH E-MAILOV
TO ROBÍ PROBLÉMY A POŠTA SA VRACIA SPÄŤ. V DÔSLEDKU TOHO NEPRICHÁDZAJÚ
INFORMÁCIE OBČANOM TAK, AKO BY TO BOLO VHODNÉ. SNAŽÍME SA O ČO
NAJLEPŠIU KOMUNIKÁCIU. ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME.
ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE
www.kordiky.ocu.sk, KDE NÁJDETE AJ MNOŽSTVO INÝCH INFORMÁCIÍ A FOTOGRAFIÍ Z
JEDNOTLIVÝCH OBECNÝCH PODUJATÍ.
NÁŠ TIP: NASTAVTE SI STRÁNKU OBCE AKO DOMOVSKÚ STRÁNKU
A NEPREHLIADNETE AKTUALITY A ELEKTRONICKÚ NÁSTENKU OBECNÉHO ÚRADU.
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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