
Milí čitatelia,

leto a dovolenky máme v plnom prúde a práve v  týchto letných mesiacoch Vám
ponúkame ďalšie číslo občasníka Kordičan. Teplé dni trochu schladíme spomienkami
na zimné obdobie a lyžiarsku cestu nad Kordíkmi, pripomenieme si podujatia, ktoré
sme už tento rok absolvovali a na ktorých sa mnohí z Vás podieľali. Nahliadneme do
histórie obce, ale aj jej súčasnosti a aktuálnych problémov.
Chceme využiť  priestor  na poďakovanie  všetkým, ktorí  sa  akýmkoľvek spôsobom
podieľali  na  organizovaní  a  výpomoci  pri  jednotlivých  obecných  podujatiach  a
brigádach, ktoré sa v uplynulých mesiacoch uskutočnili. Sme radi, že sa na základe
výziev  pri  hľadaní  dobrovoľníkov  prihlásili  aj  noví,  nedávno  prisťahovaní
spoluobčania. Aktívne pomáhali a snažili sa tak zoznámiť so zvykmi obce, ale aj jej
obyvateľmi.
Aktuálne číslo začíname upravenou básňou malého Olivera, ktorá môže byť dobrou
inšpiráciou pre iné deti, rodičov a starých rodičov, ako vhodne využiť daždivé dni. Ak
máte podobné inšpirácie aj Vy, budeme radi ak sa s nami o ne podelíte.
Pekné a plnohodnotne strávené letné dni, želajú autori občasníka.
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Príhovor starostu obce 
Ako v každom občasníku Kordičan, dovoľte mi aj v tomto vydaní pár postrehov z diania v našej obci.
V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapájali a zapájajú do diania
v našej obci, či  už pomocou na prípravách kultúrnych akcií alebo účasťou na obecných zastupiteľstvách
pri predkladaním pripomienok a námetov.
Z kultúrnych akcií sme tento rok spoločne pripravili  – fašiangovú zabíjačku,  za výdatnej pomoci Jarky
Bobákovej sa zorganizovala pekná akcia MDD pre naše deti  a nie je to tak dávno, ako sme organizovali
najkrajšiu oslavu v našej obci „Čerešňovú hostinu“. Všetky tieto podujatia sme sa snažili v rámci našich
možností pripraviť najlepšie ako sme vedeli a verím, že v budúcom roku ich ešte vylepšíme.
Eurofondy. Toto slovo sa často skloňuje aj v našej obci. Od januára tohto roku sme pripravili tri projekty
a podali žiadosti o dotácie z eurofondov na rekonštrukciu miestnej komunikácie pod dedinou (od Majčíkov
smerom ku vleku), rekonštrukciu námestia pred obecným úradom a pre turistov informačný elektronický
kiosk. Tieto projekty sú podané na Ministerstve pôdohospodárstva a dúfame, že sa aj zrealizujú. 
Ešte v minulom roku sme začali obstarávanie nového územného plánu obce. Na túto činnosť sme požiadali
vo februári tohto roku o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Naša žiadosť bola úspešná a Ministerstvo dopravy
nám pridelilo dotáciu vo výške 70 % nákladov vyhotovenia nového územného plánu obce. To znamená ,že
zvyšných 30 % z ceny sa uhradí z obecného rozpočtu. Momentálne sa aktívne pracuje na vyhotovení nového
územného  plánu,  ktorý  by  mal  byť  pripravený  do  jesene  tohto  roku  na  pripomienkovanie  a začatie
schvaľovacieho procesu.
Na jar sme začali v spolupráci s firmou MIFAN čistenie a prerezávanie obecných pozemkov od náletových
drevín. Jedná sa o cca 60 hektárov lúk a pasienok, ktoré mal do vlaňajšieho roku v prenájme pán Krnáč.
Tieto lúky a pasienky chceme obhospodarovať sami a za týmto účelom sme založili  obecný podnik OPS
Kordíky, ktorý sa bude venovať tejto činnosti. 
Stavebné konanie ohľadom telekomunikačného stožiara na Gavalove je prerušené kvôli  príprave nového
územného plánu a z dôvodu vyhlásenia stavebnej uzávery na danú parcelu. Slovak Telekom voči  tomuto
rozhodnutiu podal  podnet na prokuratúru. V tejto veci  sme začali  spoluprácu s advokátskou kanceláriou
Koval & spol. .
Máme obdobie letných prázdnin a dovoleniek, preto prajem našim deťom prázdniny bez úrazov a všetkým
dovolenkárom pekné počasie. S pozdravom

Ján Záchenský
                                                                                                                                                                               

Bežkovanie nad Kordíkmi 2016
V poslednom čísle  „Kordičana“  som končil  článok  „Hurá  na
bežky....“ prianím bohatej snehovej nádielky.
Zima je dávno za nami a vieme aká bola.  Alebo skôr nebola. 
Snehu  bolo  naozaj  málo  a keď  aj  napadol  dlho  nevydržal.
Napriek tomu alebo vďaka tomu sa „naša“  Kordícka zvážnica
stala  počas  tejto  krátkej  zimy  jednou  z najvyhľadávanejších
destinácií pre fanúšikov bežkovania zo širokého okolia Bystrice.

Mnohých  z vás,  milí  susedia  som  osobne  na  bežkách  nad  Kordíkmi   stretol,  stretával  som  aj  iných
kamarátov, športovcov  a bol som hrdý na Kordíky, na partiu z Hrebenáka ale aj ostatných čo aspoň trochou
prispeli  ku  krásnym zimným zážitkom.  Veď  tu  trénovali  aj  Alenka  Prochádzková  a Nasťa Kuzminová.
Samozrejme  bez  prispenia  mesta,  ich  techniky  a hlavne  ratrakistu
Romana  Chmelíka  z Králik   by  sme  si  tak  dobre  nezabežkovali.
Postihli  nás aj nemilé veci. Ako nádielka snehu, ktorá pováľala na
cestu stovky stromov, čo sa nám ale chlapskou silou a pracovitosťou
podarilo  vyriešiť   a aj  Podlavický  urbár,  ktorý  ukázal  svoju  „silu“
a ešte v plnej sezóne popílil stromy, aby sa tu „ len tak nebežkovalo“ 
veď čo oni z toho majú? Verím, že budúca sezóna bude ešte lepšia,
snehu bude tak akurát a stromy nám nikto nepopíli. 
Ešte raz veľká vďaka všetkým čo sa o slávu našej zvážnice pričinili. Osobne nám ďakuje aj primátor Banskej
Bystrice Ján Nosko. Pozitívne ohlasy a príspevky na www.bezkar.sk sú veľkou motiváciou a záväzkom na
ďalšie roky. 
Foto 1: na najvyššom bode pri búde Kordíčania zľava: Miro Drahoš, Juraj Kundrata, Palo Drábik a neznáma bežkárka
Foto 2: kalamita... „ odstraňovanie popadaných stromov“, v popredí Jaro Murgaš                                                          Juraj Kundrata
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Brigáda na rodinnom chodníku

Predposledný májový  víkend sa uskutočnila  brigáda na  Kordíckom rodinnom chodníku.  Bolo  potrebné
vyhrabať jesenné lístie, pokosiť trávu, ako aj prerezať popadané stromy na viacerých miestach chodníka.
Čistila sa celá trasa od Hrbočiek až po Breziny. 
To, že prívlastok „rodinný“ v názve nášho chodníka je naozaj výstižný dokazujú aj mladí brigádnici, ktorým
sme zvolili jednoduchšiu časť chodníka a to od rodiny Meňušovej po Breziny. Spolu s rodičmi vyhrabali
lístie, kamene a popadané konáre. Na fotografii sú šikovní pomocníci Alicka Komžíková, Jurko a Jarko
Bobákovci.

Poďakovanie patrí Jožkovi Longauerovi za terénnu Toyotu s vozíkom,
ktorý takto doviezol dve plné vlečky. Bol to jediný možný spôsob ako
dopraviť  popílené  drevko  starej
čerešne na opekanie pri altánku. 
S pomocou chlapcov Riška, Jakuba,
Timura,  Tobiaša  a  ďalších  detí  sa
drevo  dostalo  na  správne  miesto
vedľa  ohniska.  Po  uprataní  dreva
nás  čakalo  chutné  občerstvenie  -
opekané špekačky s chlebom a tiež
sladká  dobrota  pre  všetkých
pomocníkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády alebo si to odrobili  v
iných termínoch. Prispeli tak k udržaniu pekného  prostredia chodníka.
Touto cestou chceme vyzvať návštevníkov chodníka, aby rešpektovali
zásady ochrany prírody a dodržiavali poriadok.

Pavol Drábik, Jaroslava Bobáková

                                                                                                                                                                               

Veľká detská oslava
Osem stanovíšť,  10 dobrovoľníkov, vyše 60 detí a o niečo viac
rodičov... To všetko sa podarilo zorganizovať dňa 4. júla 2016 na
Kordíckom  rodinnom  chodníku,  presnejšie  od  Hrbočiek  po
altánok.  Obec  Kordíky  tak  už po  niekoľký  raz  usporiadala  pri
príležitosti  dňa  detí  športovo  -  vedomostný  program  pre
najmenších obyvateľov, ale aj návštevníkov, priateľov a kamarátov
našej malej dedinky.
Tento rok sa podujatie nieslo v duchu hľadania strateného pokladu.
Na každom stanovišti, ktoré absolvovali dostali indíciu, na základe
ktorej  mohli  nájsť  ukrytý  poklad.  Kto  bol  úspešný  bol  aj
odmenený.  Po prejdení  všetkých  stanovíšť  dostali  deti  od obce

malí balíček a špekačku s občerstvením. Keďže predchádzajúce dni boli daždivé, plánovaný beh do vrchu
bol kvôli bezpečnosti zrušený. Snáď nám počasie bude priať v tom nasledujúcom a tešíme sa na veľkú účasť
opäť  o  rok pri  nových súťažiach.  Ďakujeme všetkým,  ktorí  akýmkoľvek  spôsobom podporili  podujatie
venované deťom. Vysoká účasť nás motivuje ešte k lepšej organizácii a bohatšiemu programu.

Jaroslava Bobáková, foto: Zuzana Sedileková

Jánske hry v Tajove

Na tohtoročných Jánskych hrách v Tajove,  ktoré  sa uskutočnili  25.  júna nás reprezentovali  v  piatich
disciplínach Andrea Púchyová, Dana Bacúrová, Martin Murgaš a Mikuláš Donoval. Po veľkom snažení
nakoniec  skončili  v  konkurencii  družstiev  celého  mikroregiónu Kremnické  vrchy  východ  na  štvrtom
mieste. Ďakujeme za reprezentáciu obce.

Iveta Tučeková
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Naši škôlkari
Materskú školu v Tajove navštevovalo tento rok desať detí z
Kordík. Ako aj po iné roky podieľali sa na tvorbe programu
na  Jánskych  hrách  v  Tajove,  aj  Čerešňovej  hostine  v
Kordíkoch.  Tanečné  vystúpenie  nacvičovali  niekoľko
týždňov so svojimi učiteľkami v MŠ. Na Čerešňovej hostine
tancovali detičky bez  učiteliek z materskej školy, no napriek
tomu  nám  predviedli  milé  vystúpenie.  Malí  tanečníci:
Martinko  Bacúr,  Jurko  Bobák,  Dominika  Chladná,  Miško
Chladný, Kristínka Donovalová, Terezka Donovalová, Emka
a Paťko Dzúrikovci a Zuzka Sedileková.

                                                                                                                                                                              

Čerešňová hostina
„...  tradícia  bude  zachovaná.“  Takéto  konštatovanie som
počula z úst jedného z našich spoluobčanov, po otázke na
tohtoročné prípravy Čerešňovej hostiny. A v čom je tradícia?
Predsa  uctenie  a  pripomenutie  si  vysvätenia  miestneho
kostola slávnostnou sv. omšou, stavanie mája v júli, varenie
tradičného uhliarskeho štiarcu, futbalový zápas. A keď k tým
tradičným prvkom pridáme ľudovú aj modernú hudbu, dobrú
náladu a pekné počasie, utvorí sa nám obraz o tohtoročných
oslavách obce.
Napriek horúcemu počasiu sa návštevníci  v  hojnom počte
prišli  pozrieť  na vystúpenie folklórneho súboru Matičiarik,  ľudovú hudbu Jána Maka a večernú zábavu
zabezpečila skupina Plus mínus 83. Počas celého popoludnia bola sprístupnená pamätná izba obce Kordíky,
program dotvorilo aj vystúpenie kordíckych detí z MŠ v Tajove. 
Súťaž  originálnych  čerešňových  výrobkov  nebola  tento  rok  vyhodnotená,  keďže  sa  prihlásil  len  jeden
súťažiaci. V súťaži párov o čerešňovicu z Čerešňovej súťažili  manželský pár Dada a Robo Púchyovci a
členovia  skupiny  Jána  Maka.  Po  troch  disciplínach  zvíťazili  manželia  Púchyovci  a  dokázali  všetkých
prítomným svoj zmysel pre humor a dobrú zábavu.
Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch budeme môcť po oslavách obce Kordíky skonštatovať že „tradícia bola
zachovaná“.
Dopomohli k tomu: Eliška Tučeková, Terezka Drábiková, Eňa Drábiková, Simona Lokšová, Patrik Záchenský, Ján Záchenský ml.,
Dušan Beľa, Peter Šinkovic, Martin Murgaš, Michal Holbik, Aďo Babjak, Miki Donoval, Samo Kačík, Eva Beňačková, Ján Donoval
- vodár, Ján Donoval - kostolník, Elena Donovalová, Helena Donovalová, Emília Donovalová, Zuzana Bírešová, Natália a Nikola
Donovalové, Róbert Púchy, Ľubka Babjaková, Lucia Slováková, Ján Murgaš, Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková a Ján Záchenský.
hlavný sponzor - VÚC Banská Bystrica, Paľo Ševc , LA-RA,  M. Murgaš, Skalnička, P. Polončíková, OZ Kordícka podkova

Nedeľný  futbalový  zápas  „ženatí  verzus  slobodní“
v riadnom hracom čase vyhrali páni s obrúčkami. Rozhodca
Jozef  Donoval  však  nariadil  penalty  a zápas  ukončil
športovou remízou.
Čerešňová hostina 2016 tým bola ukončená v plnej paráde
a zábave.
Hráči slobodní: Mikuláš Donoval, Lucka Slováková, Braňo Uhliar, Peter
Žabka, Roger Žabka, Patrik Záchenský, Martin Murgaš.
Hráči  ženatí: Juraj Donoval,  Vladimír Donoval, Stanislav Murgaš, Ján
Donoval, Braňo Uhliar, Peter Masný, Tomáš Hollý, Peter Zerola.

Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková
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Kordíky v historických dokumentoch, fotografiách a spomienkach

„Žijeme  v súčasnosti.  No  čím  viac  nám pribúdajú  roky,  pristihneme  sa,  že  sa  túžime  obzrieť  späť.
Pripomenúť si časy, ktoré sa už vrátiť nedajú, ale sú pre nás žriedlom poznania, múdrosti a krásy. Na
potulkách po známych miestach často zistíme,  že sa veľa zmenilo.  No pred očami  sa Vám vynárajú
spomienky na ľudí, veci a rôzne príhody. Nad mnohými sa pousmejeme, iné nám zas  prinesú nostalgiu.
Ale všetky patria nám.“ (úryvok z knihy Jána Murgaša)
Občianske združenie Kordícka podkova sa rozhodlo podporiť snahu nášho spoluobčana Jána Murgaša z
domu č. 73 o vydanie knihy o obci Kordíky. Keďže vydanie knihy je veľmi nákladné, občianske združenie
chce aj takouto formou podporiť jej vydanie a uviesť na svetlo sveta knihu pre občanov, ktorých zaujíma
história obce v ktorej žijú a majú svoje záujmy. 
Tí z Vás, ktorí sa rozhodnete podporiť tento zámer dobrovoľným príspevkom poprosíme označiť danú
platbu "kniha Kordíky" . Číslo účtu občianskeho   združenia je SK28 5600 0000 0012 6668 0001 alebo
môžete priniesť  aj  príspevok v  hotovosti  pracovníčke obecného úradu,  ktorá  ho zaeviduje a odovzdá
predsedníčke občianskeho združenia.
Kniha obsahuje nasledovné kapitoly: 
História vzniku obce, 
Kordíky a ich  samospráva, 
Náboženstvo, 
Školstvo a vzdelanie, 
1. a 2. Svetová vojna a jej dosah na obyvateľstvo, 
Spoločenská organizácie: Dobrovoľný hasičský zbor, Hlinkova strana a Slovenské orlíčatá, Komunistická
strana, ČSM, SZM, Pionieri, Zväz žien. 
Kultúra, Remeslá v obci, Ľudový odev, strava, zvyky a nárečie. 
Šport, 
Fauna a flóra Kordík, Geologická stavba v okolí obce, 
Kordíky na obrazoch, Prílohy – staré fotografie kordíckych rodín, ulíc a udalostí.
Ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci!                  

 Júlia Sigetyová, Ján Murgaš  
                                                                                                                              

Vypísané z obecnej kroniky
rok 1988

− sneh nebol celú zimu až v marci napadol 1 m
− rozvoj služieb – pojazdná opravovňa dáždnikov z Hrochote
− obec má 209 obyvateľov
− 28. novembra 1988 znovuotvorenie materskej školy a škôlky v prírode, v dvojtýždňových turnusoch
− ukončenie premietania filmov pre malú návštevnosť

rok 1989
− 7. júna zemetrasenie, epicentrum medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou
− medveď chodil k úľom Karola Žabku (dom č. 80) až k domu
− diviaky hľadajú potravu, chodia až do obce
− ovce v košiari pod dedinou ničili úrodu občanom obce, pretože v noci utekali 
− v pohostinstve nízka „návštevnosť, zamestnanec robí na mimopracovný úväzok
− obec má 198 obyvateľov
− zaviedol sa zber domového odpadu do piatich veľkoobjemových kontajnerov
− odohralo sa divadelné predstavenie „Ploty stavať netreba“ - p. Šebo
− uskutočnil sa I. Rodácky ples

rok 1990
− na Slovensku výrazné politické zmeny
− vydalo sa rozhodnutie o zbúraní starej školy, na jej mieste vyrástlo detské ihrisko
− voľby do miestneho zastupiteľstva: starosta Jozef Hríbik, zástupca Ján Bíreš.

Podľa kroniky obce Kordíky Jaroslava Bobáková
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Kordícky extrém 2016 - pozvánka
Už 4. ročník  tohto dnes už populárneho podujatia zavíta po roku opäť do našej obce.
23/07/2016 v sobotu  sa naše Kordíky zaplnia opäť športovcami z celého Slovenska, aby spoznali náročnosť
našich kopcov,  ich krásu a čistý vzduch. 
Očakávaná účasť je viac ako 700 pretekárov vo všetkých kategóriách. Od najkratšej cca 200 metrovej trate
pre malé deti až po „Kordícky extrém“ čo je viac ako 26 km behu s prevýšením cez 1000m. 
Minulý rok na tejto trati úspešne bojoval Marek Donoval. Verím, že sa tento rok k nemu pridajú aj ďalší
Kordíčania, hlavne tí z Kordíckeho Hrebenáku. 
Obec ako po iné roky pomáha organizátorom poskytnutím kultúrneho domu, WC, elektriny  a parkovacou
službou. V spolupráci z OZ Kordícky Hrebenák zabezpečí aj ozvučenie celého podujatia.
Podrobné  informácie  a  registračný  formulár  na  preteky  môžete  nájsť  na  stránke:
http://marathonbbtour.sk/index.php?topcal=68
                                                                                                                                                                                             Juraj Kundrata

ČO NÁS ČAKÁ V DRUHEJ POLOVICI ROKU 2016

18. august Stretnutie  seniorov  Mikroregiónu  Kremnické  vrchy  východ  v
Tajove
3. september Vatra pri multifunkčnom ihrisku
október Uvítanie detí v obci Kordíky, kultúrny dom
26. novembra Súťaž mikroregiónu v pletení adventných vencov a vianočného 

stolovania, kultúrny dom
3. decembra Mikuláš, kultúrny dom
25. decembra       Živý Betlehem, Gavalovo prístrešok rodiny Komžíkovej

Zber odpadu na rok 2016 - 2. polrok

Separovaný odpad – plasty + tetrapaky :

18.07.2016, 15.08.2016, 12.09.2016,10.10.2016, 07.11.2016 , 05.12.2016 

Komunálny odpad :

13.07.2016, 03.08.2016, 24.08.2016, 07.09.2016, 28.09.2016, 19.10.2016,

09.11.2016, 30.11.2016, 14.12.2016

ELEKTRONICKÚ  VERZIU  ČASOPISU  KORDIČAN  NÁJDETE  NA  OBECNEJ  STRÁNKE
www.kordiky.ocu.sk   alebo  www.obeckordiky.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@obeckordiky.sk
alebo vhodením do poštovej schránky pri Obecnom úrade.
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2016




