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Milí čitatelia, obyvatelia obce.
Tentoraz vychádza vianočné číslo trošku v predstihu. Chceli sme Vás oboznámiť
s blížiacimi sa voľbami do samosprávy a predstaviť kandidátov na starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Dúfame, že tak odlišné témy ako sú Vianoce a voľby, nebudú pre Vás čitateľov
občasníka rušivé a spoločne vyberieme najlepších predstaviteľov obce, no zároveň si
vychutnáme blížiace sa sviatky. Nech nám ich spríjemnia pripravované podujatia
alebo si každý vytvorí svoj dokonalý pokoj a rodinnú pohodu pri vianočnom
stromčeku.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2011,
želá Obecný úrad Kordíky a tvorcovia občasníka Kordičan.
POZVÁNKY NA PODUJATIA, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ
ORGANIZÁTORMI SÚ OBEC KORDÍKY A OBČIANSKE ZDRUŽENIE KORDÍCKA PODKOVA

Pletenie adventných vencov
Už v sobotu 20. novembra 2010 sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční súťaž v pletení
adventných vencov a vianočného stolovania.
Svoje umenie Vám prídu ukázať družstvá z obcí Kordíky, Tajov, Králiky, Riečka a Špania
Dolina. Pripravený je aj detský kútik, kde si naši malí umelci môžu vytvoriť vlastný adventný
venček alebo ikebanu.
Začiatok podujatia je o 15. 00 hod. Spríjemniť predvianočnú atmosféru prídu okrem
súťažiacich aj šikovné deti zo Základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici pod záštitou pani
Beňačkovej z Kordík.

Mikuláš prichádza
Áno, Mikuláš príde do našej obce aj tento rok a to v sobotu 4.decembra 2010, so začiatkom
o 16.00 hod v kultúrnom dome.
Deti s trvalým pobytom do veku 12 rokov dosiahnutým v roku 2010 majú balíčky zadarmo.
Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje deti buď bez trvalého pobytu alebo nad 12 rokov nech tak
urobia najneskôr 2.decembra 2010, do 17.00 hod na obecnom úrade.

Živý Betlehem
Po prvýkrát sa v obci Kordíky v ten pravý vianočný čas odohrá živý betlehem. Všetko začne
25. decembra 2010 od 16.00 – 17.00 hod v prístrešku rodiny Komžíkovcov na Gavalove.
Návštevníci môžu okrem Jozefa a Márie uvidieť troch kráľov a jasličky. Veríme, že prvý
ročník tohto podujatia sa stretne s pozitívnou odozvou a splní svoj účel – stretnutie susedov,
spoluobčanov, príbuzných pri krásnych vianočných koledách.
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Oslavy obce
Na 3. júla 2010 pripadlo v obci hneď niekoľko podujatí. Keďže deň detí sa pre nepriaznivé
počasie presunul, spolu s Čerešňovou hostinou sa obe akcie uskutočnili v jeden deň. Program
začal v dopoludňajších hodinách. Banskobystrická polícia predviedla deťom, ale aj zvedavým
rodičom ukážky práce psovodov, mohli si prezrieť policajné dopravné auto, policajti urobili
malú ukážku zbraní, ktoré používajú pri výkone svojho povolania. Okrem akčných
policajných scén, sa mohli najmenší vyblázniť sa skákacom hrade.
Popoludnie už patrilo širšiemu okruhu obyvateľstva a to podávaním tradičného kordíckeho
štiarcu a gulášu. Čerešňovú hostinu spríjemnili nie len početní návštevníci, ale aj pán
Slobodník a jeho živá hudba, či veľmi milé vystúpenie detí z materskej školy v Tajove.
Nočnú zábavu zabezpečil Laco Doncs na diskotéke v kultúrnom dome.
Oslavy obce boli zavŕšené futbalových zápasom na novom ihrisku pod dedinou, po prvý raz
na umelom trávniku.

Štiarc Špania Dolina
Sme radi, že aj tento rok sme mali zastúpenie na
varení štiarcu v Španej Doline. Tento krát nás
reprezentovali Margitka Ferancová, Anka Hríbiková,
Zuzka Bírešová a Ľubka Babjaková. Ďakujeme za
chutnú propagáciu našej obce.

Pečenie kysnutých koláčov v Riečke
V obci Riečka sa už stáva tradíciou súťaž v pečení kysnutých koláčov. Tento rok pripadlo
podujatie na 13. november. Vynikajúcim kordíckym tvarožníkom, či orechovými rožtekmi
„bojovali“ o víťazstvo Evka Bírešová, Zuzka Bírešová a Anka Murgašová. Aj tento krát
ukázali svoje pekárske umenie a prezentovali šikovné ruky kordičaniek.

Recept na pravý „Kordícky tvarožník od starej mamy“
Vianočné sviatky sú vhodnou príležitosťou, aby v každej domácnosti
rozvoniaval čerstvý tvarožník. Tento koláč má na Slovensku tradíciu,
ale šikovné ruky kordičaniek mu dodávajú tú pravú lahodnú chuť.
Na kysnuté cesto potrebujeme: droždie, 250 g polohrubej múky, trošku soli, 40 g práškového cukru,
trošku oleja, 0,75 dl mlieka, 1 vajce.
Na plnku: 40 g masla alebo rastlinného tuku, 80 g práškového cukru, 1 vajce, 300 g tvarohu (musí byť
plnotučný, inak to nie je pravý tvarožník), 1dl kyslej smotany, 1 lyžicu hrubej múky, citrónová kôra, 1
balíček vanilínového cukru (podľa chuti aj hrozienka).
Postup: z vlažného mlieka, droždia, cukru a múky pripravíme kvások, ktorý necháme vykysnúť. Múku
preosejeme, pridáme soľ, cukor, olej a vajce. Všetko spojíme s nakysnutým kváskom a vypracujeme
cesto, ktoré necháme na teplom mieste vykysnúť. Potom cesto vyvaľkáme a pridáme tvarohovú plnku.
Tú pripravíme tak, že vymiešame maslo, cukor a vajce, pridáme tvaroh, citrónovú kôru, kyslú
smotanu, hrubú múku a vanilínovým cukrom a všetko dobre premiešame.
Koláč upečieme a zaželáme si dobrú chuť!
Jaroslava Bobáková
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VOĽBY DO SAMOSPRÁVY 2010
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní
totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej
volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie
lístky. Hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič
poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet
poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len
jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu
obce.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží
obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia
hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo
volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič
hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

V nasledujúcej časti si predstavíme jednotlivých kandidátov na starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. V občasníku sú uverejnené príspevky, ktoré boli dodané na adresu časopisu do
jeho uzávierky. Kandidátske listiny nájdete aj na stránke obce www.kordiky.ocu.sk/dokumenty
Podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje volebná komisia, že pre voľby starostu obce Kordíky
zaregistrovala týchto kandidátov:
Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana
1. Bíreš Ján, 58 rokov, starosta obce, Kordíky 109, SDKÚ – DS, KDH, SaS, MOST - HÍD
Podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov volebná komisia vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva obce Kordíky zaregistrovala týchto kandidátov:
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Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, politická strana
1. Adámek Pavol MUDr., 56 rokov, lekár, Kordíky 7, MOST - HÍD
2. Bacúr Jaroslav Ing., 44 rokov, lesný inžinier, Kordíky 77, SDKÚ – DS
3. Hoghová Marianna Ing., 50 rokov, ekonómka, Kordíky 141, MOST - HÍD
4. Holbík Štefan, 41 rokov, SZČO, Kordíky 62, SDKÚ – DS
5. Kováč Marián MUDr., 55 rokov, lekár, Kordíky 125, MOST – HÍD
6. Kuniak Juraj Ing., 55 rokov, riaditeľ s.r.o., Kordíky 126, MOST - HÍD
7. Laho Ladislav MUDr., 58 rokov, lekár, Kordíky 123, MOST - HÍD
8. Valuška Zdeno, 49 rokov, automechanik, Kordíky 2, KDH
9. Žabka Ján, 34 rokov, vedúci predaja, Kordíky 67, SDKÚ – DS
10. Žabka Ján, 49 rokov, zámočník, Kordíky 53, SDKÚ - DS
11. Žabka Pavol, 53 rokov, údržbár, Kordíky 72, SDKÚ – DS
Kandidát na starostu obce, nominant SDKÚ – DS, KDH, SaS, MOST – HÍD
Vážení spoluobčania,
Ubehli 4 roky odvtedy čo som sa uchádzal o Vašu dôveru vo voľbách do funkcie starostu
obce Kordíky. Chcem na stránkach týchto novín urobiť odpočet mojej práce na obecnom
úrade v rokoch 2006 – 2010.
V tomto volebnom období sa podľa môjho názoru urobilo veľmi veľa pre našu prekrásnu
obec. Realizovala sa kompletná výmena verejného osvetlenia za úsporné žiarivky v hodnote
12 700€ (382 600 Sk), vybudoval sa bezdrôtový rozhlas v obci v hodnote 7 400€ (222 932
Sk), získali sa prostriedky na vybudovanie viacúčelového ihriska a jeho hodnota je 60 000€ (1
807 560 Sk). Získali sa prostriedky na rekonštrukciu cesty Murgašovská – Gavalovo v
celkovej hodnote 182 380€ (5 500000Sk), podarilo sa získať dotácie z ministerstva na
výmenu okien a dverí na obecnom úrade, požiarnej zbrojnice a kultúrneho domu. Z BBSK sa
získali peniaze na rekonštrukciu WC a chodby kultúrneho domu, to všetko v celkovej hodnote
15000€ čo je cca 450 000Sk. V neposlednom rade je získanie prostriedkov z EÚ na
vykurovanie obecných budov biomasou ( štiepkov ) pre našu obec v sume cca: 850000€, čo
tvorí čiastku 25 607 100 Sk. Z jeho výstavbou sa začne už na jar 2011.
Spomenul som práce, ktoré sú vyššej finančnej hodnoty. V celkovej hodnote do našej obce
pribudlo 1 127 480€ (33 966 462 Sk). Zabezpečovali sa však aj iné práce k zdarnému životu v
našej obci. Zimná, ale aj letná údržba ciest v priebehu celých štyroch rokov, rekonštrukcia
kuchyne v kultúrnom dome a nemôžeme zabudnúť na údržbu cintorína a výsadbu stromčekov
(živý plot) a ešte veľa prác, ktoré tu nie sú spomenuté.
Preto touto cestou chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva a občanom, ktorí po
celé volebné obdobie stáli pri mne a nezištne mi pomáhali, či pri rôznych akciách v obci ale v
neposlednom rade aj pri prácach v obci „ĎAKUJEM“ .
27.11.2010 sa konajú nové voľby do samosprávy – voľby starostu a nových poslancov.
Verím, že zvolíme správnych ľudí, správnych Kordičanov, poslancov, ktorí budú nápomocní
pri budovaní našej obce aj v ďalšom volebnom období. Mojou prioritou je aby sa nám žilo
dobre a pokojne. Nechcem Vám dávať žiadne sľuby čo v ďalšom volebnom období urobíme
lebo v tejto dobe niečo sľúbiť je veľmi zložité. Čo Vám však sľúbiť môžem je, že sa budem aj
naďalej zo všetkých síl snažiť pracovať tak, aby som aj o 4 roky mohol povedať, ÁNO
podarilo sa urobiť veľmi veľa práce .Chcem však povedať, že budem dôsledne dodržiavať
zákony a robiť všetko preto, aby naša obec prekvitala a aby sa nám tu všetkým žilo dobre ako
v jednej rodine.
Ešte raz Vám všetkým ďakujem, príďte 27.11.2010 voliť a volte správne.
Ján Bíreš
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Kandidatúra nominantov strany MOST – HÍD:
Milí Kordíčania,
každý z nás je iný, ale jedno nás spája. Bývame na Kordíkoch a chceme tu bývať aj
naďalej. Kordíky sme si zamilovali a chceme pomôcť, poskytnúť svoje vzdelanie, schopnosti
a skúsenosti. Nasledujúce štyri roky budú poslednou príležitosťou získať financie
z prostriedkov Európskej únie na opravy ciest, vybudovanie kanalizácie a iných prvkov pre
zdravý rozvoj obce. Doterajší vývoj ukázal, ako neľahko sa tieto zdroje získavajú.
Kandidujeme ako nominanti strany MOST – Híd, a radi by sme túto skutočnosť využili pri
získavaní financií na rozvoj obce z prostriedkov Európskej únie.
Budúcnosť Kordík vidíme v predstave, že sa budú formovať ako rekreačná oblasť.
Toto smerovanie zabezpečí trvalý a vyvážený rozvoj obce, zamestnanosť a možnosti
podnikania, a zároveň ochráni a zachová prírodnú jedinečnosť okolia naše obce. Umožní
obecnému úradu plniť si nielen základné povinnosti, ale rozvíjať i rôzne formy sociálnej
pomoci.
Sme toho názoru, že obec by mala zo všetkých síl podporovať aktivity, orientované
týmto smerom. Za východiskový bod považujeme vypracovanie územného plánu – to je
základný dokument o perspektívnom rozvoji obce. Ten ukazuje a garantuje, ktorým smerom
sa budú Kordíky uberať nasledujúcich tridsať rokov. Každý bude mať možnosť sa vyjadriť
k tomuto závažnému dokumentu. Na túto aktivitu by mali nadviazať aktivity smerujúce
k získaniu investícií - súkromných, štátnych a hlavne európskych.
MUDr. Pavol Adámek (56) – lekár, vedúci odboru Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Banskej Bystrici. Trvalé bydlisko na Kordíkoch má od roku 2002, ale
Kordíčanom sa stal už pred 27 rokmi, keď sa rodina Adámkovcov stala majiteľmi domu so
šťastným číslom 7.
Ing. Marianna Hoghová (50) – v Kordíkoch bývala od narodenia až do roku 1987 a po
ukončení vysokoškolského štúdia pôsobila aj vo vtedajšej „komunálnej politike“. Na Kordíky
sa opäť vrátila v roku 2000. V súčasnosti pracuje ako ekonomická námestníčka Detskej
fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Zároveň vykonáva aj audítorskú
profesiu, na ktorú v roku 1994 získala licenciu.
MUDr. Marián Kováč (55) – lekár, býva na Kordíkoch so svojou rodinou od roku 1998. Je
šéfom prvého pracoviska dennej chirurgie na Slovensku – ORL kliniky, s.r.o., Banská
Bystrica.
Dr. h. c. Ing. Juraj Kuniak, MBA (55) – spisovateľ, na Kordíkoch býva so svojou rodinou od
roku 1999. Riadi telekomunikačnú firmu TELCO a vedie vydavateľstvo Skalná ruža. Jeho
kniha Cor cordi s epištolou „Z kordíckej samoty“ uviedla meno Kordík do sveta, keď bola
vydaná v preklade do anglického jazyka pre Svetový kongres básnikov v Indii (2007).
MUDr. Ladislav Laho Csc. (58) – lekár, prednosta Kliniky detskej anestéziológie
a intenzívnej medicíny SZU v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Na
Kordíkoch býva od roku 1996. Pritiahol sem aj svoje deti a vnúčatá. Celkovo býva na
Kordíkoch 6 Lahovcov (Kačíkovcov) a zdá sa, že pribudnú ďalší traja.
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Vypísané z obecnej kroniky
Rok 1949
– „február je taký teplý, že pred úľom bolo vidieť včielky“, 2. marca napadlo veľa snehu, po 20.
marci je však už teplo,
– nová učiteľka Jolana Spišiaková z Králik mala 7. mája prednášku: „Akcia na zníženie
dojčeneckej úmrtnosti“,
– zavedený prvý telefón v miestnych potravinách !
– 3. septembra udrel hrom do komína domu Andreja Murgaša a Jána Donovala, zhorel.
Rok 1950
– málo snehu, sucho,
– zrušená je druhá trieda školy, deti musia dochádzať do Tajova a na stredné školy do Banskej
Bystrice,
– 20. septembra bola zriadená neúplná stredná škola s 3 ročníkmi, má 35 žiakov, riaditeľom bol
Ladislav Kamenský,
– 2 požiare v obci: Ondrej Bíreš (č. domu 75) a Anna Bírešová (č. domu 44),
– dokončená je cesta na Rimiare v rámci Päťročného plánu.
Rok 1951
– dobrá úroda sena
– vybudovaná cesta popod dedinu (Hricová), ktorá mala veľký význam pre zvážanie úrody z polí.
Budovaná bola brigádnikmi.
– v rámci akcie „Filmové leto“ bolo v obci 4 razy pojazdné kino. Malo veľký úspech.
– upravené bolo volejbalové ihrisko na Hrbočkách,
– v izbe školského bytu bol zriadený stolný tenis. Niektorí starší ľudia sa ale snažia hatiť rozvoj
športovísk v obci.
– stalo sa nešťastie na Tajovskej chate, pracovníci Mototechny sa prevrátili s nákladným autom.
Výsledkom bolo 9 mŕtvych a viacero zranených.
ObÚ

Obrázky vkladnej knižky obyvateľa Kordík, ktoré v archíve našiel Michal Kiššimon
z Harmanca. Z etických dôvodov neuvádzame meno bývalého majiteľa vkladnej knižky.

Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka na e-mailovej adrese:
starosta.kordiky@stonline.sk alebo vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade.
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2010

