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Dobrý deň, milí spoluobčania.
Aj počas letných dní sme pre Vás pripravili nové číslo občasníka Kordičan.
Vychádza s miernym oneskorením, pretože sme pre Vás chystali malé
prekvapenie, ktoré sa nám bohužiaľ nepodarilo zrealizovať. Obecný úrad sa
formou projektu snažil o farebnú tlač časopisu. Keďže daný projekt nebol
podporený donorom, musíme sa dočasne uspokojiť aj s jeho čiernobielou
verziou. Dúfame však, že aj napriek tomuto nedostatku obsah časopisu splní
Vaše očakávania.
Ako kompenzácia môže slúžiť nová web stránka obce Kordíky
www.kordiky.ocu.sk , na ktorej môžete nájsť aj elektronickú verziu nášho
občasníka. Okrem toho stránka prezentuje obec nie len s jej historického,
ale aj prírodného hľadiska. Stručne informuje o udalostiach v obci,
aktuálnych oznamoch a výzvach. Súčasťou je aj fotodokumentácia podujatí,
ktoré sa tento rok konali. Ak máte návrhy na zlepšenie, prípadne fotografie,
ktoré by ste radi uverejnili na web stránke, stačí ich jednoducho poslať na
e-mailovú adresu obce: starosta.kordiky@stonline.sk.
Neúnosná situácia s komunálnym odpadom hlavne pod obcou si vyžiadala, že
časť tohto čísla bude venovaná práve tejto problematike. Dúfam, že problém
so zapĺňaním kontajnerov z jedného dňa na druhý sa nám spoločne podarí
vyriešiť a napravíme tak zhoršenú reputáciu obce.
V neposlednom rade úvodná stránka občasníka bude patriť občanom, ktorí sa
podieľajú na skrášľovaní obecných priestranstiev (kosenie, čistenie) a aktívne
sa zapájajú do príprav a realizácie podujatí v Kordíkoch. Aj keď táto vďaka
nie je vyjadrená po prvý raz, považujeme za nevyhnutné vyzdvihnúť
obyvateľov obce, ktorí chápu potrebu prezentácie obce aj v takejto podobe.
Nejedná sa len o aktívne zapojených občanov, ale poďakovanie patrí aj
sponzorom, bez ktorých by častokrát nebola možná realizácia podujatia.
Dúfame, že aj v nasledujúcom polroku sa bude naďalej rozvíjať spolupráca
občanov a miestnej samosprávy.
Ján Bíreš
starosta obce
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Fašiangová zabíjačka
Na dobré sa vraj vždy rado spomína, takže si pripomeňme, že okrem aktuálnych udalostí v obci sa 2.
marca 2009 uskutočnila fašiangová zabíjačka. Ako aj po iné roky, pracovalo sa od skorého rána, aby už
v popoludňajších hodinách mohli návštevníci okoštovať kapustnicu, zabíjačkový tanier a iné dobroty.
Jednoznačne mali úspech, čo dokazovali dlhé rady pred miestnym bufetom. S príjemnou spoločnosťou
harmonikárov sa deň prehupol do večera, kde si na zábavu prišli zatancovať aj fašiangové masky.
Podujatie bolo úspešné a veríme, že s pomocou aktívnych občanov bude naďalej pokračovať.

Športový deň pre deti
Už sa pomaly stáva tradíciou, že deň detí sa musí preložiť. Tak
to bolo aj tento rok, keďže hmla a daždivé počasie nedovolilo
organizátorom OZ Kordícka Podkova usporiadať športový deň
pre deti. Ale nakoniec sa to podarilo s týždňovým oneskorením.
Dňu s dátumom trinásteho júna počasie prialo a neúspech by
mohol zapríčiniť len nedostatok súťažechtivých detí. Táto
teória však už príchodom prvých účastníkov nemala
opodstatnenie. Skok vo vreci, ťahanie záhadných vecí
z vrecúška, či vedomostné súťaže na každom stanovišti odhalili
šikovnosť nastupujúcej generácie. Nik sa nedal zahanbiť,
súťažili všetci. Dokonca aj rodičia. A tak to malo byť. Kordícky rodinný chodník spájal nie len rodiny,
ale aj susedov a kamarátov bez ohľadu na vek a bydlisko.

Varenie štiarcu – Špania Dolina
V sobotu 18. júla 2009 sa zúčastnila naša obec súťaže vo
varení štiarcu na Španej Doline. Kordícke družstvo nás
zastupovalo v tomto zložení: Anka Hríbiková, Anka
Murgašová a Ján Žabka. Všetky súťažné družstvá obsadili
1.miesto. Gratulujeme a ďakujeme za pekné reprezentovanie
obce.

Recept na pravý Kordícky štiarc
Zuzana Bírešová, ako jedna z hlavných kuchárok pri varení štiarcu, nám prezradila recept na čoraz viac
obľúbený Kordícky štiarc. Dúfam, že sa inšpirujete a vyskúšate toto typické jedlo baníkov a uhliarov.
Očistíme 2 kg zemiakov, nakrájame ich na drobno a zalejeme vodou, cca 2 cm nad zemiaky.
Pridáme 1 lyžicu soli. Varíme asi 20 minút. Do uvarených zemiakov zapichneme lopatku
(štiarcovník), nasypeme ¾ kg hrubej múky a pomaly varíme 15 minút.
Časť vody zlejeme, ktorú si však odložíme, ak by nám bola potrebná na zriedenie cesta.
Zemiaky a múku spolu vymiešame na hladké, ale pevné cesto, aby nebolo cítiť kúsky
zemiakov. Urobíme si hrudky a cesto trháme (štikáme) na malé kúsky v tvare halušiek.
Potom rozpražíme maslo, štiarc omastíme a posypeme pažítkou. Kto má rád slaninku, môže
ju použiť namiesto masla.

Dobrú chuť!
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Čerešňová hostina
Po roku sa celá obec zas tešila na Čerešňovú hostinu. Tohtoročným lákadlom nemal byť len chutný
štiarc a guláš, ale aj vystúpenie detí z materskej školy a country skupiny Kolorado. Zavŕšením osláv
obce bol futbalový zápas ženy vs. muži.
Po menších starostiach, ale predsa sa podarilo posledný
júnový štvrtok postaviť nádherný máj pri obecnom úrade.
To už naznačovalo, že sa blíži júl a s ním Čerešňová
hostina. Tento rok na ňu pripadol dátum 4. júl. Ako aj po
iné roky, už od obedňajších hodín sa pripravoval v
miestnom kultúrnom dome tradičný Kordícky štiarc, na
ktorý si chodí pochutnávať čoraz viac návštevníkov.
Počasie prialo, slnko svietilo a hudba hrala. Country
skupina Kolorádo príjemne spestrila sobotňajšie
popoludnie a roztancovala návštevníkov hostiny. Veľmi
pekným a milým vystúpením nás potešili deti z materskej
školy v Tajove, ktoré obohatili program svojím
vystúpením. Zástupcu v tejto rozkošnej skupinke mala aj
naša obec. Ako rodená tanečníčka a herečka sa prejavila Annamária Bacúrová, ktorá s úsmevom
a radosťou odtancovala celý program a potešila nejedného diváka.
Hostina pokračovala zábavou až do skorých ranných hodín. To sa ale už ženský tím futbalistiek chystal
na nedeľný popoludňajší zápas, ženy vs. muži. Tento rok sa upustilo od tradície ženatí – slobodní.
Ženské družstvo si požičalo dresy, zabezpečilo prvú pomoc vo forme tekutej, ale aj pevnej. Hlavnú
sestru robila totiž Milka Štroffeková, ktorá už pri najmenšom náznaku zranenia, či únavy poskytla prvú
pomoc. Infúzia bola z čistého ovocia – hrušky. Zaberala. Veď po prvom polčase vyhrávali ženy 1:0. No
ale musíme objektívne pripomenúť, že družstvo žien malo 11 členov a mužské len 8. Zachovali sa
gentlemansky, aj keď sa dozvedeli, že sa koná výmena brankárov. A to nie hocijaká. Dokonca rodinná.
Mužom chytala Andrea Púchyová a ženám zas jej syn, Šimon. O pravidlách v tomto prípade netreba
veľa hovoriť. Ženské družstvo spoločne naháňalo loptu, síce boli náznaky obrany a útoku, ale to
postrehol len futbalový „odborník“. Zápas sa prehupol do druhého polčasu, kde niektoré momenty
pripomínali volejbalový turnaj. Ale muži to nevzdávali, vyrovnali a dokonca vyhrávali 2:1. To sa ale už
blížila posledná minúta zápasu. Odhodlané ženské družstvo bojuje a vyrovnáva zásluhou Evy
Uhliarovej na 2:2. Nič sa nedá robiť. Zápas sa musí ukončiť strieľaním jedenástok. Nie je to také
jednoduché. Bránu nevedia trafiť ženy, no ani mužom sa príliš nedarí. Asi to bude rozptyľovaním.
V tejto fáze zápasu sa už vyťahujú ženské zbrane. A úspešne. Po parádnom góle Moniky Chladnej
vyhrávajú ženy po jedenástkach 5:4. Samozrejme celý zápas brali s humorom nie len ženy, ale aj muži.
Cieľom bolo vytvoriť dobrú náladu a možno aj novú tradíciu v obci.

Členky futbalového družstva:
Horný rad zľava do prava: Iveta
Holbíková, Andrea Púchyová, Jaroslava
Drábová, Katarína Konopová, Mária
Chladná, Alžbetka Kvasnová,
Dolný rad: Monika Chladná, Marcela
Sedláková, Eva Uhliarová, Adriana
Žabková, Zuzana Roštárová.
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Rekonštrukcia Kordíckeho rodinného chodníka
Konto Orange vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov v programe „Šanca pre Váš región 2009“.
Túto šancu sa snažilo využiť aj OZ Kordícka Podkova, ktoré predložilo projekt s názvom „Prinavráťme
skalu lásky a prameň života“. Keďže projekt bol úspešný, na internetovej stránke spomínaného donora
sa môžete medzi 53 projektmi z rôznych miest a obcí Slovenska oboznámiť aj so stručnou anotáciou
nášho projektu, ktorá je nasledovná:
Cieľom projektu je rekonštrukcia 5 informačných tabúl na Kordíckom rodinnom chodníku. Ten je
využívaný na výlety hlavne mladých rodín, ktoré sa netradičnou formou môžu dozvedieť niečo o sile
prírody a nemateriálnej podstate vnímania okolitej krajiny. Prinavrátime tak buk sily, skalu lásky či
prameň života. Zámerom je prilákať a znovu obnoviť návštevnosť na rodinnom chodníku v obci Kordíky
v Kremnických vrchoch. Tým sa podporí rozvoj turizmu a propagácia obce. Naďalej sa bude využívať
na podujatia organizované miestnym občianskym združením a dobrovoľníkmi, zamerané na
environmentálnu výchovu detí formou súťaží a aktivít pri príležitosti dňa detí.
Preto chceme za občianske združenie poprosiť všetkých ochotných spoluobčanov pri realizácii tohto
projektu. Časový harmonogram je stanovený od júna do októbra 2009, kedy musí byť rekonštrukcia
dokončená. Konto Orange nám pridelilo sumu € 200,- ktoré budú využité na kúpu nových informačných
tabúl a následnú opravu a výmenu stojanov.
Termín spoločnej brigády je 15. 08. 2009 o 9.00 hod pred obecným úradom. Podrobnejšie informácie
oznámi OZ KP v miestnom rozhlase. Dúfame, že sa v hojnom počte zapojíte do zveľaďovania našej
obce.
Členovia OZ Kordícka Podkova

Vykurovanie biomasou
Združenie obcí Bioenergia Bystricko, v ktorej je aj naša obec, podala projekt na vykurovanie
obecných budov biomasou. Ministerstvo životného prostredia vybralo náš projekt ako
úspešný a pridelilo nám finančné prostriedky vo výške: 6.553 768,39 € t.j. 197 438 826,52 Sk. Z toho pre
našu obec cca 533 000 € t.j. cca 16 057158 Sk. Kordíky získaním týchto peňazí vyriešia vykurovanie
Obecného úradu, kultúrneho domu, klubu mládeže, pohostinstva a potravín. Znamená to, že prestaneme
vykurovať drahou elektrickou energiou, vyriešime problém vykurovania v zimnom období s
temperovaním priestorov aj v čase keď nebolo potrebné vykurovať budovy.

Rekonštrukcia kultúrneho domu
Z VÚC sa podarilo vybaviť príspevok na výmenu dlažby a oprava WC v Kultúrnom dome
2400 €, cca 72000 Sk. Predpokladáme, že to zrealizujeme v priebehu mesiaca august.
Z ministerstva financií sme pôvodne žiadali 6000 €, ale pridelili nám len polovicu tj. 3300 €, čiže
100 000 Sk. Vymeníme pravdepodobne vchodové dvere na kultúrnom dome a obecnom úrade. Podľa
finančných možností sa vymenia aj okná na obecnom úrade.

Oprava komunikácií
K 30.6 2009 sme podali projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie
Gavalovo – Murgašovská v celkovej sume cca 359 000 € t.j. 10 815 234 SK. Musíme držať palce, aby bol
úspešný.
V mesiaci jún sme vyspravili výtlky na miestnych komunikáciách, kde sa minulo až 100 ton frézovanej
drte, ktorú sme zabezpečili od cestárov. Podarilo sa vybaviť aj nový koberec v časti od mosta pod
Garážou. Bolo by potrebné opraviť viaceré úseky, ale bohužiaľ zohnať financie od VÚC aj z dôvodu
finančnej krízy je pomerne ťažké. Ale sme radi, že sa podarilo aspoň túto rozbitú časť cesty opraviť.
ObÚ

Oznamy
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH OBČANOV !
V priebehu mesiaca jún mala obec kontrolu z Inšpekcie životného prostredia. Z ich
zápisu vyplýva , že obec bude musieť uzavrieť tzv. skládku pod dedinou, na ktorú sa
vyvážal stavebný a záhradný odpad. Hrozia pokutou, preto žiadame všetkých občanov,
aby nič na skládku nevyvážali.
Ďalej upozorňujeme všetkých občanov, že ak nebudú dodržiavať zásady separácie odpadu a aj naďalej
budú miešať tento odpad s komunálnym, obec bude nútená v budúcom období zvýšiť poplatky za odvoz
smetí. Systém separovaného odpadu bol zavedený nie len pre ochranu životného prostredia, ale aj za
účelom zníženia poplatkov za odvoz smetí v obci. Preto nedopusťme, aby väčšina občanov doplácala na
nedôslednosť menšiny.
Ján Bíreš, starosta obce

Ach, tie smeti...
Neviem, či sa mi to len zdá, ale mám pocit, že niekedy žijem na inej
planéte. Možno sa vám budú zdať tieto slová čudné, ale je to fakt. Určite
mi dáte za pravdu, že živočíšny druh s názvom človek a ešte k tomu
rozumný, je nepoučiteľný. Vytvára si okolo seba prostredie, v ktorom ani
sám nechce žiť, ale sťažuje sa na druhých. Je to najjednoduchšie.
Narážam na úžasnú vizitku našej obce. Ešte ani poriadne nevstúpite do
katastra Kordík, už vás privíta kopa smetí a neporiadok okolo
kontajnerov. Keby som sem išla prvýkrát, asi by som si pomyslela, že obecné zastupiteľstvo odvoz smetí
veľmi nerieši. Keďže tu bývam nejaký ten rok, viem že opak je pravdou. Zaplniť kontajnery v priebehu
jednej noci tak, že idú prasknúť nie je predsa v poriadku. A čudujeme sa, že medvede tam majú raj. Však
sú premnožené...Chcem len veriť, že „donáškovú službu“ do spomínaných kontajnerov nerobia obyvatelia
obce a nájde sa spoločné riešenie ako odhaliť týchto „návštevníkov“. Nik predsa nechce žiť len na svojom
dokonalom miestečku pri dome, ale pozrie sa aj čo sa deje za plotom.
RNDr. Jaroslava Drábová

Banskobystrický Geopark - príležitosť pre rozvoj vidieka
Územie 28 obcí mikroregiónov: Kremnické vrchy – východ, Rentar, Starohorská dolina ,
Pod Panským Dielom a obce Poniky, sa vďaka podpore Ministerstva pôdohospodárstva
SR intenzívne pripravuje na prístup LEADER. Aktivity prístupu LEADER v území
zastrešuje OZ Banskobystrický geomontánny park, je to verejno-súkromné partnerstvo
obcí, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácii a aktívnych občanov.
Prečo je LEADER pre nás príležitosťou?
Prístup LEADER je nástroj, ktorý ako jediný podporuje rozvoj územia ako celku a zameriava sa na
podporu rozvoja vidieka. Finančne podporuje realizáciu stratégie rozvoja vytipovaného územia miestnej
akčnej skupiny (MAS) a jej manažment. V rámci prístupu LEADER sa uplatňuje prístup zdola nahor,
čo znamená že tvorba rozvojovej stratégie ako aj hodnotenie a výber projektov, ktoré budú ciele
stratégie napĺňať sa bude realizovať na miestnej úrovni, teda priamo v území MAS a s ľuďmi , ktorí v
území žijú a pracujú. Subjekty pôsobiace v území miestnej akčnej skupiny majú jedinečnú príležitosť
rozhodovať o tom, čo chcú robiť a získať na svoje zámery finančnú podporu.

Výhody?
Spoja sa sily a zdroje v prospech budúcnosti vidieka, stratégia bude zameraná na skutočné potreby obcí,
menších podnikateľov ale aj rôznych miestnych iniciatív, obce zlepšia podmienky pre svojich
obyvateľov, MAS BBGMP bude mať vlastný rozhodujúci orgán, ktorý rozhodne o podpore v obciach
MAS, obce zaradené do kohézneho pólu rastu, ktoré na svoj rozvoj využívajú prostriedky
z Regionálneho operačného programu, ako súčasť územia Miestna akčná skupina získajú prístup aj
k prostriedkom z Programu rozvoja vidieka, obciam nezaradeným do pólov rastu, ktoré majú prístup len
k Programu rozvoja vidieka sa sprístupnia prostriedky a získajú odbornú pomoc, MAS BBGMP bude
ponúkať pre návštevníkov služby vidieckeho turizmu uceleného územia, obce, podnikatelia
a mimovládky pôsobiace v MAS GMP sa budú pravidelne stretávať, vymieňať si názory, pomáhať si....
Ak máte záujem zapojiť sa do aktivít Geoparku kontaktujte miestneho manažéra pre prácu na
integrovanej stratégii rozvoja územia obcí Králiky, Riečka, Tajov, Kordíky v rámci projektu LEADER
realizovaného
Banskobystrickým
geomontánnym
parkom:
Mgr.
Michal
Kavčák,
tel. 0915 452 038, e-mail: michal.apache.kavcak@gmail.com

Udalosti v obci, tip na výlet
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Láska spečatená v lone prírody, pod bukmi sily
Dňa 22. mája 2009 sa konala svadba netradične, v prírode.
Mladomanželmi boli Jaroslava Chládeková a Stanislav Hríbik.
Sobášiacim bol viceprimátor p. Róbert Kazík. Na obrade, pod
mohutnými bukmi sily na Kordíckom chodníku sa zúčastnil
hojný počet obyvateľov obce.
A prečo práve netradičný obrad v prírode? Pre novomanželov je
príroda najväčší chrám Boží.
Aj my ešte raz prajeme všetko najlepšie na spoločnej ceste
životom, veľa lásky a porozumenia.
Emília Štroffeková

Tip na letný výlet nie len pre návštevníkov obce
Územie katastra obce Kordíky hraničí na západ s Kremnickými vrchmi, východnú hranicu tvoria
Starohorské vrchy. Kremnické vrchy sú sopečným pohorím, prevládajú tu prevažne bukové lesy, ktoré sa
vyznačujú pralesovitým charakterom.
Práve relatívne nenarušená príroda je veľkým lákadlom pre návštevníkov obce a turistov. Nižšie
spomenuté trasy a lokality vám možno pomôžu vybrať vhodný výlet pre vašu rodinu a priateľov. Neplatí
to len pre návštevníkov, ale aj niektorých obyvateľov, ktorí možno ani netušia, v akom krásnom prostredí
žijú.
Kordícky rodinný chodník. Ponad obec je vytvorená okružná trasa, ktorá začína aj končí pri
obecnom úrade. Chodník má 5 informačných tabúl, na ktorých je netradičnou formou
vyzdvihnutá sila prírody, vzájomného porozumenia a lásky. Trasa je nenáročná a vhodná pre
rodiny s malými deťmi, s možnosťou opekania a príjemného posedenia pri jazierku.
Národná prírodná rezervácia Svrčinník vyhlásená v roku 2002, leží vo východnej časti
Kremnických vrchov, pri jej najvyššom vrchu Flochová. Predmetom ochrany sú zachované
komplexy lesných spoločenstiev s prirodzenou druhovou skladbou a štruktúrou drevín,
miestami pralesovitého charakteru, na ktoré sú viazané mnohé chránené a ohrozené druhy
živočíchov (tetrov hlucháň, krivonos smrekový, medveď hnedý atď.). Nadmorská výška
chráneného územia je 970 až 1313 m n. m.
Z obce Kordíky vedie pomerne dosť turistických trás. Napríklad do Kordíckeho sedla,
odtiaľ na vrch Vyhnátová, pokračovanie na Görgeiho tunel a Skalku alebo do obce Králiky. Z
Kordíckeho sedla, akejsi križovatky turistických trás, môžeme prejsť Mokrou dolinou až do
obce Turček, kde je novovybudovaná vodárenská nádrž s rovnomenným názvom alebo prejsť cez hrebeň
Tably až na najvyšší vrch Kremnických vrchov, Flochovú (1316 m n. m.).
Menej náročné trasy vedú z obce Kordíky cez Ištvánku, Vápenicu až do Harmaneckej
jaskyne. Pre nenáročných turistov je ideálna trasa cez dolinu Cenovo, ktorá spája obce Kordíky
a Harmanec. Zaujímavá svojou vegetačnou skladbou (pomerne hojný výskyt chránených
rastlín) a pekným výhľadom na okolité pohoria je aj trasa Kordíky – Banská Bystrica cez
Dedkovo a Ostrý vrch.
Zo zaujímavých území treba spomenúť aj vrch Sokolie (872 m n. m.), ktorého podložie je
tvorené dolomitickým vápencom, v ktorom sa miestami nachádzajú otvory, z ktorých
v zimných mesiacoch prúdi teplý vzduch, čiže je tu veľká pravdepodobnosť existencie jaskýň.
Neďaleko Sokolia, pod Dedkovskými lúkami sa nachádzajú Dedkovské diery – významné
paleontologické nálezisko.
Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka na e-mailovej adrese: starosta.kordiky@stonline.sk alebo
vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade.
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