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Na Vianoce krásny stromček, 
pod ním nech je veľký darček. 

Jedla, pitia nech je dosť, 
všetkým doma pre radosť. 

V Novom roku všetko dobré, 
zdravia, šťastia, lásky hodne. 

 
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok praje Obecný úrad Kordíky 

 
Vážení občania, 
 
I keď nádherné slnečné dni posledných mesiacov tomu nenasvedčovali, zimné 
obdobie klope na dvere a sním prichádza aj koniec roka 2011. 
Všetky práce, ktoré sa počas tohto obdobia vykonávali pri Obecnom úrade by sa 
nemohli naplniť bez ľudí, ktorí sú ochotní často aj bez nároku na finančnú 
odmenu pomôcť a urobiť tak niečo pre našu krásnu obec. 
Poďakovanie patrí organizátorom všetkých podujatí v priebehu roka, členom 
družstiev, ktorí nás zastupovali na súťažiach v iných obciach, ale aj samotným 
občanom, ktorí s radosťou prichádzajú ako návštevníci a morálna podpora. 
Menovité poďakovanie z mojej strany patrí Vladimírovi Murgašovi, 
Stanislavovi Hríbikovi a Milke Štroffekovej.  
Za nádhernú výstavu dobových fotografií zo života našich rodičov, starých aj 
prastarých rodičov, poďakovanie patrí Ottovi Štroffekovi a Jánovi Murgašovi. 
Bez poskytnutia výstavných materiálov by to naozaj nešlo, a tak úprimná 
vďaka patrí všetkým, ktorý nezištne poskytli rodinné fotografie a dovolili 
načrieť do svojho súkromia.  
Dovoľte mi teda využiť stránky tohto časopisu a vyjadriť nádej, že podobné 
úspešné podujatia, aké sa zorganizovali tento rok budú pokračovať aj v tých 
budúcich. Obecný úrad s radosťou uvíta nové nápady a pomocné ruky každého 
občana.  
Takže už je potrebné si len zaželať požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2012. 
                                                                                                                          Ján Bíreš 
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Vážení spoluobčania, 
 
Ani sme sa nenazdali a rok sa s rokom stretáva, preto mi ako starostovi obce dovoľte, aby som 
končiaci sa rok zhodnotil. Ak mám hodnotiť prácu Obecného úradu, tak jednoznačne aj napriek 
finančnej kríze, je na mojej strane spokojnosť. 

Podarilo sa nám získať finančné zdroje z environmentálneho fondu na zakúpenie kompostérov, ktoré 
boli rozdané do každej domácnosti v obci. Tým sme naplnili literu zákona, ktorá prikazuje obciam 
likvidovať biologicky rozložiteľný odpad. Dúfam, že tento spôsob bude vyhovovať Vám občanom 
a docieli sa všeobecná spokojnosť. 

Zakúpený bol aj čelný nakladač na traktor, štiepkovač a mulčovač, ktoré budú využívané pre potreby 
všetkých obyvateľov obce. Čo je však najviac potešujúce, podarilo sa získať financie na nákup posypu 
za traktor, takže ručné posypávanie miestnych komunikácií je už minulosťou.  

Dotácia z Ministerstva financií pomohla k výmene okien na kultúrnom dome a dvoch na budove 
zdravotného strediska. Tu k úplnej spokojnosti a šetreniu energie ostáva vymeniť len vchodové dvere.  

Z Ministerstva vnútra obec získala dotáciu na kamerový systém, ktorý je už v prevádzke a monitoruje 
okolie Obecného úradu, parkoviska, budovu potravín a pohostinstva, ako aj novú kotolňu. Celková 
suma získaných dotácií pre obec činí cca  80 000,- EUR.  

Úspešne bol ukončený projekt vykurovania obecných budov biomasou zo štiepky. Takže  
od 24. 10. 2011 sú všetky budovy obecného úradu vykurované len týmto spôsobom. Výhody tohto 
ekologického vykurovania chvália návštevníci, ako aj pracovníci v obecných budovách. Prvotné 
obavy z nového kúrenia sa našťastie nenaplnili. Obec získala na výstavbu kotolne, sklad štiepky, 
rozvodov tepla a radiátorov cca 800 000,- EUR, kde spolufinancovanie činilo 5 %, čo je cca 40 000,- 
EUR. 

                                                                                                                                       

 
Triedime alebo netriedime          
 
 
Skoro dennodenne rieši Obecný úrad problém s odpadom, či už domovým alebo separovaným. Je až 
neuveriteľné, čoho sú niektorí spoluobčania schopní. Do separovaného odpadu ukladajú staré periny, 
vankúše, domový a rôzny iný odpad, ktorý tam rozhodne nepatrí. Do nádob v cintoríne nosia stavebný 
odpad, televízory... Popri tom niektorí občania tvrdia, že nemajú žiadny odpad a v okolí obce je ho 
čoraz viac. Ak všetci budeme správne separovať, kompostovať nebude problém s preplnenými 
nádobami a odvoz odpadu dvakrát mesačne a v zimnom období raz, bude postačovať. Ak sme 
viacčlenná rodina a nami vyprodukované množstvo odpadu je väčšie, možnosťou je zakúpenie 
objemnejšej zbernej nádoby, resp. dvoch do jednej domácnosti. Síce obec zaplatí viac za množstvo 
odpadu, ale nebude nutné znásobiť počet odvozov v mesiaci, čím sa ušetria nemalé finančné 
prostriedky.  
Preto budem nesmierne rád, ak aj separovaný odpad budú občania uskladňovať až do odvozného dňa 
doma a nie ho nosiť pred Obecný úrad. Tieto nádoby sú predovšetkým určené na odpady, ktoré sú 
ťažšie, ako napríklad sklo alebo veľké kusy plastov, ktoré sa zle uskladňujú doma.  
Rád by som pripomenul, že aj zberné nádoby pri Obecnom úrade sú monitorované kamerovým 
systémom a pri akomkoľvek priestupku budú daní občania sankcionovaní.  
Chcem záverom vyjadriť presvedčenie, že obyvatelia Kordík sú natoľko zodpovední a uvedomelí, že 
akýkoľvek odpad – domový, separovaný alebo bioodpad budú ukladať na miesta tomu určené a tak 
ušetria obci nemalé finančné prostriedky a čas strávený nad riešením priestupkov. 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    Ján Bíreš, starosta obce 
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Pečenie koláčov v Riečke 
Dňa 12. 11. 2011 sa družstvo našich žien zúčastnilo súťaže v Pečení kysnutých koláčov v Riečke. 
Kordíky zastupovali v pečení: Zuzka Bírešová, Anka Murgašová a Gitka Ferencová. Úpravu stola si 
zobrala na starosť Milka Štroffeková.  
Súťažilo päť družstiev, prvé miesto obsadili družstvá z Riečky a Tajova. Dievčatám ďakujeme za 
peknú a chutnú reprezentáciu obce. 
                                                                                                                                                                                         Ján Bíreš 
 
Advent 2011 

Tento rok bola predvianočná akcia, ktorá sa v obci 
organizuje už nejaký ten rôčik výnimočná tým, že oproti 
minulým rokom súťažili nie štyri, ale až šesť družstiev. 
Veľmi pozitívne vnímame záujem mladej generácie, 
ktorá vymenila tvorbu ikebán v okienku šikovných rúk za 
súťaženie a zmerali si sily so skúsenejšími dámami, ktoré 
každoročne pripravujú svoje rodinné vianočné stoly.  
Ich snaha a odvaha bola aj patrične odmenená 
prítomnými návštevníkmi.  
Dievčenská skupina v zložení Lenky Uhliarovej, Nikolky 
Donovalovej, Natálky Donovalovej a Danky Sedilekovej 
(na fotografii) sa v hodnotení umiestnili na prvom mieste. 

Druhé miesto získalo družstvo z obce Králiky, tretie miesto druhé družstvo obce Kordíky v zložení 
Emílie Štroffekovej a Tatiany Kečkemétiovej. Štvrté miesto obsadilo družstvo obce Riečka a na 
piatom mieste sa umiestnili dva družstvá, z toho ďalšie nové družstvo, ktoré reprezentovalo mesto 
Banskú Bystricu, spolu s družstvom obce Tajov.  
Podujatie oživilo aj vystúpenie detí zo základnej umeleckej školy J. Cikkera v Banskej Bystrici. 
Poďakovanie patrí za zorganizovanie vystúpenia p. riaditeľke Mgr. Eve Beňačkovej.  
Akcia dopadla úspešne a ak má niekto z Vás čitateľov nejaké návrhy, pripomienky a dotazy 
k organizovaniu akcií v obci radi ich privítame buď na emailovej adrese obeckordiky@lifepc.sk alebo 
osobne predsedníčke OZ Kordícka podkova, ktorá tieto akcie organizuje, Ing. Júlii Sigetyovej. 
                                                                                                                                                                                 Júlia Sigetyová 
 
 
Mikuláš a boľavé zúbky jedného vlka 

 
V prvú decembrovú sobotu sa v popoludňajších hodinách nerozsvietil 
len stromček, ale aj 50 párov detských očí. Práve toľko ich prišlo do 
kultúrneho domu v Kordíkoch, aby sa stretli s Mikulášom. Obavy 
niektorých detičiek, že stretnú čerta sa nenaplnili. Tentoraz mal 
Mikuláš so sebou len krásnu Snehulienku. Tá sa po chvíli premenila 
na Červenú Čiapočku, aby nám vyrozprávala príbeh o boľavých 
zuboch dobre zlého vĺčka.  
Čo sa týka zubov, malých škôlkárov a školáčikov treba naozaj 
pochváliť. Presne vedeli, prečo  a kedy sa majú zúbky umývať. 
Vtrhnutí do deja sa zapájali do milého divadielka a smelo 
komunikovali aj s občas hrôzostrašným a hlučným vlkom. 
Všetko však dobre dopadlo, vlka prestali bolieť zuby a Mikuláš so 
Snehulienkou mohli spokojne rozdávať darčeky. Veď aj mali prečo. 

Deti si pripravili krásne básničky a pesničky. A tí čo sa hanbili, si to do budúceho raka určite nacvičia.  
Za spoluprácu ďakujeme divadlu Mária z Banskej Bystrice.  
                                                                                                                                                                      Jaroslava Bobáková                                                                                                                             
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Pozvánky na ďalšie podujatia 
 
K ďalším akciám, ktoré občianske združenie Kordícka podkova plánuje organizovať určite patrí do 
konca roka ešte Živý betlehem v prístrešku rodiny Komžíkovcov, súpisné číslo 151 (rázcestie na 
Gavalove), ktorej aj touto formou ďakujem za ochotu poskytnutia priestoru. Táto bezpochyby krásna 
akcia, ktorej koreň sme položili v minulom roku sa bude konať tiež prvý sviatok vianočný (25. 12. 
2011) so začiatkom o 16.00 do 17.00 hod. Počas akcie bude k dispozícií niečo na zahriatie za 
symbolickú, ľubovoľnú sumu, takže zimy sa báť nemusíte. Táto akcia uzavrie podujatia v roku 2011. 
 
Občianske združenie v tomto čase usilovne plánuje aj akcie na začiatok roka 2012 a v teraz Vás s nimi 
oboznámime: 
28. január 2012 bude patriť „Kordíckemu plesu“.  
Akcia bude čisto uzavretou spoločnosťou, to znamená, že záujem o účasť na plese bude organizovaná 
kúpou vstupeniek v predstihu nakoľko bude obmedzený počet účastníckych párov. Vstupenky sa budú 
dať zakúpiť u predsedníčky občianskeho združenia na obecnom úrade od 2. januára 2012, ale záujem 
je možné nahlásiť už aj v tomto čase na emailovej adrese obeckordiky@lifepc.sk alebo osobne 
u predsedníčky OZ. Plánovaný počet párov je 30. Tak teda neváhajte a uvažujte už teraz či sa tejto 
veľmi peknej akcie zúčastníte. Na všetkých účastníkov čakajú zaujímavé a vtipné sprievodné 
podujatia s tombolou o 24.00 hod.  
Cena vstupného je 15 €/osoba. V cene je zahrnuté: uvítací prípitok, obložené misy, 0,5 l víno, 0,5 l 
minerálka, polnočná kapustnica, káva, prekvapenie a zlosovací lístok na tombolu. K dispozícii bude aj 
bar, ktorý je však osobitne spoplatnený. 
 
18. február 2012 je naplánovaný na „Obecnú fašiangovú zabíjačku“. Bližšie informácie budú 
v predstihu zverejnené klasickou formou pred blížiacou sa akciou. 
Ostatné akcie, ktoré nás v roku 2012 čakajú ešte nie sú do podrobnosti rozplánované, ale môžete sa 
tešiť na tradičné každoročné akcie: Deň detí, Čerešňovú hostinu, Futbalový turnaj, Advent, Mikuláš, 
Živý betlehem.  
Na záver sa v mene OZ chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú do organizovania akcií, ktoré sa 
v obci konajú. Veľmi si cením ich záujem a ochotu prísť pomôcť a dúfam, že sa bude stále viac ľudí 
pripájať a prinášať nový vietor na ich obohatenie. 
Je veľmi dôležité, aby obec „žila“ a občania sa neizolovali len do svojich rodinných domov. Obec 
Kordíky vždy „žila“ a našim cieľom je to udržiavať na určitej úrovni. Zároveň sa chcem poďakovať aj 
všetkým sponzorom a darcom či už do tomboly pri podujatiach, ktoré sú nimi obohatené, ale aj 
darcom, čo sa týka poskytnutia 2% z podielu zaplatených daní štátu. Končí nám rok 2011 a táto téma 
je veľmi aktuálna. OZ je už v tomto čase zaregistrované na notárskom úrade pre prijímanie podielu za 
rok 2011. Potrebné tlačivá a všetky informácie budú zverejnené na stránke obce www.kordiky.ocu.sk 
a budú zaslané aj prostredníctvom emailovej databázy, ktorú máme na obecnom úrade vytvorenú.  
                                                    Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám praje Ing. Júlia Sigetyová  
 
Kordícke NAJ 
Od prírodných zaujímavostí v okolí obce sa tentoraz prenesieme k demografii. Práve na pohybe 
obyvateľstva v našej obci je dobre pozorovateľný trend sťahovania sa ľudí do miest a opačne. Z tohto 
pohľadu majú obce, ktoré sa nachádzajú blízko väčších miest ako je Banská Bystrica, veľkú výhodu. 
Nemusia sa báť nedostatku nových obyvateľov a masívneho odchodu tých domácich. 
Kordíky patria k najmenším obciam Banskobystrického kraja a sú najmenšou obcou Mikroregiónu 
Kremnické vrchy – východ. Z pomedzi obcí Králiky, Tajov, Riečka majú najmenej obyvateľov – 358. 
Najstarším obyvateľom obce je 98 ročný pán Ondrej Donoval (č. d. 110). 
Najmladšou obyvateľkou je niekoľkotýždňová Alica Komžíková (č. d. 151). 
Ak sledujeme obdobie od roku 1980, najmenej obyvateľov tu žilo v roku 1991, kedy malo v obci trvalý 
pobyt len 191 občanov. Na druhej strane najvyšší počet za sledované obdobie dosahujeme práve tento 
rok, a to už spomínaných 358 obyvateľov.                                                                        Jaroslava Bobáková 
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Vypísané z obecnej kroniky 
 
Tentoraz sa z kroniky dozvieme o lyžiarskych pretekoch, do ktorých bola zapojená celá obec. 
Nepotrebovali vleky ani umelé zasnežovanie. Stačila len primeraná dávka súťaživosti, chuť športovať a 
zabávať sa. Čo tak túto myšlienku lyžiarskych pretekov obnoviť? 
 
Rok 1956 

- v obci bol zavedený rozhlas 
- elektrická sieť predĺžená ku garáži 
- zavedený dovoz chleba do Jednoty 
- vybudovaná nová márnica 

Rok 1957 
- uskutočnilo sa hromadné očkovanie proti obrne 
- v októbri vypukla „ázijská chrípka“, polovica dediny je chorá, zomrel 34 ročný Rudolf Hríbik 

od Pištov 
- zakúpená bola nová hasičská striekačka, občania prispeli peňažnými darmi, ktoré sa použili na 

vybudovanie vodných nádrží 
Rok 1958 

- urodilo sa málo zemiakov, ale veľa orechov 
- 09. 02. 1958 sa uskutočnili lyžiarske preteky, zúčastnilo sa 46 pretekárov: 

kategória 6-9 rokov muži:  1. Jaroslav Donoval (číslo domu 74) 
    2. Jozef Murgaš (č. d. 29) 
    3. Vladimír Donoval (č. d. 39) 
 
kategória 9-14 r. ženy:  1. Gabriela Donovalová (č. d. 24) 
   2. Mária Enertová (č. d. 81) 
   3. Eva Žabková (č. d. 71) 
 
kategória 9-14 r. muži: 1. František Žabka 
   2. Július Hríbik 
   3. Jozef Valuška (pozn. neuvádza sa číslo domu)   
 
kategória 14-17 r. muži: 1. Vladimír Murgaš (č. d. 86) 
    2. Jozef Hríbik (č. d. 49) 
    3. Jozef Donoval (č. d. 50) 
 
kategória 17-25 r. ženy: 1. Anna Žabková (č. d. 71) 
   2. Margita Murgašová (č. d. 9) 
   3. Božena Donovalová (č. d. 39) 
 
kategória 17-24 r. muži: 1. Ján Žabka (č. d. 31) 
    2. Ondrej Murgaš (č. d. 86) 
    3. Ondrej Donoval (č. d. 66) 
 
kategória 24-35 r. muži: 1. Rudolf Hríbik (č. d. 33) 
    2. František Žabka (č. d. 24) 
    3. Anton Žabka (č. d. 13) 
 
kategória 35-50 r. muži: 1. Ondrej Murgaš (č. d.  86) 
    2. Ondrej Donoval (č. d. 29) 
    3. Štefan Žabka (č. d. 71)       
 
                                                                                                                           Jaroslava Bobáková, podľa kroniky obce Kordíky              
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ČO PLÁNUJEME V OBCI 

 Obec začala v roku 2011 s ROEP – to znamená obnovu evidencie pozemkov. 
V mesiaci október po prvýkrát zasadala komisia a v nasledujúcom období by sa mala 
zaoberať usporiadaním pozemkov v našej obci. O ďalších postupoch budete včas 
informovaní. 

 Obec plánuje aktualizáciu územného plánu. Je potrebné, aby sa občania, ktorí majú 
pozemky v extraviláne aj  intraviláne obce prihlásili a po všetkých rokovaniach mohli 
byť zaradené ako možné stavebné pozemky. Všetko však musia prerokovať dotknuté 
orgány a zastupiteľstvo obce. 

 Podarilo sa presadiť, aby obec bola zahrnutá do plánu investícií na rok 2012 na 
zvýšenie akumulácie vody. Túto investíciu musia ešte chváliť na vyšších orgánoch 
vodární. 

 Na základe jednania z RSC (Regionálnou správou ciest) našu obec zaradili na rok 
2012 do plánu investícií na rekonštrukciu štátnej cesty Nevoľné – Kordíky. V akej 
dĺžke a rozsahu bude stavba realizovaná nie je jasné. Všetko záleží od finančných 
možností RSC.                                                                                                          ObÚ 

 
Majitelia Skalničky ďakujú svojim hosťom za ich priazeň v roku 2011 a všetkým 
chcú zaželať pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v roku 2012. 
Zároveň si Vás dovoľujú pozvať na silvestrovské posedenie, bližšie info v Skalničke. 
Počas sviatkov 24. a 25. 12. 2011 máme zatvorené. 

 
Potraviny a Pohostinstvo u Maca informuje, že sú pre Vás otvorené aj počas 
vianočných sviatkov a Silvestra rovnako, ako počas celého roka. Prípadné zmeny 
budú vyvesené na dverách a občania budú včas informovaní. 
Tešíme sa na Vašu návštevu 

 

Ski Centrum Kordíky – Cenník lístkov na lyžiarsku sezónu 2011 / 2012 
 

  Dospelí a mládež Deti do 12 rokov 

5 jázd 2,50 € 2,00 € 

10 jázd 4,00 € 3,00 € 

20 jázd 6,00 € 4,00 € 

40 jázd 10,00 € 6,00 € 

80 jázd 16,00 € 10,00 € 

80 jázd 

(obyvatelia obce Kordíky) 

13,00 € 8,00 € 

1 000 jázd 100,00 € 100,00 € 

Stretneme sa akonáhle nám to počasie dovolí... 
 
Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka na e-mailovej adrese: obeckordiky@lifepc.sk  
alebo vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade. 
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2011  


