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Najkrajšie obdobie roka sú nepochybne vianočné sviatky. 
Ani sme sa nenazdali a Vianoce sú tu. Obdobie , kedy sú všetci ľudia k sebe 
milší, tolerantnejší a láskavejší. Obdobie, kedy si ľudia dokážu odpúšťať. Čas 
Vianoc a konca roka je tiež obdobím, kedy sa plánuje a bilancuje. Rok, ktorý sa 
o pár dní skončí, bol pre niekoho viac a pre niekoho menej úspešný. Aj naša 
obec má podobný osud. 
V priebehu roku 2016 sme podali tri žiadosti o finančnú podporu z programu 
eurofondov na rozvoj vidieka. Jednalo so o dotáciu na rekonštrukciu miestnej 
komunikácie popod dedinu od Majčíkov po ihrisko. Ďalej sme žiadali dotáciu na 
úpravu spevnenej plochy (parkoviska) v centre Kordík oproti obecnému úradu. 
Tretia žiadosť o dotáciu bola na osadenie elektronického informačného kiosku 
pre turistov. 
Ministerstvo pôdohospodárstva, kde sme tieto žiadosti podali, zatiaľ ešte 
nerozhodlo, či nám na naše plánované aktivity pridelia finančné prostriedky. Zo 
štátneho rozpočtu sme mali schválenú dotáciu vo výške 70% na vypracovanie 
územného plánu. Túto dotáciu už máme reálne na účte a reálne je aj 
vypracovaný návrh územného plánu, ktorý je v procese pripomienkovania. 
V najbližších dňoch začne opätovné prerokovávanie návrhu územného plánu už 
aj so zapracovanými pripomienkami od občanov a štátnych organizácií. 
Následne začne proces jeho schvaľovania. 
V tomto roku sme tiež založili obecný podnik, ktorý sa má zaoberať 
obhospodarovaním obecných lúk a pasienkov. V jarných mesiacoch sa rozhodne 
v akej miere a podobe sa tejto činnosti bude obec venovať. Zámerom je na 
obecných pasienkoch okrem kosenia, mulčovania a čistenia náletových drevín, 
aj chovať hospodárske zvieratá. 
V budúcom roku plánujeme údržbu a čiastočné rozšírenie verejného osvetlenia, 
aj údržbu a opravu miestnych komunikácií. Taktiež plánujeme aj opravu 
a doplnenie oplotenia a vybudovanie vodovodnej prípojky do miestneho 
cintorína. 
V priebehu tohto roka sa organizovalo viacero kultúrnych a športových podujatí, 
na ktorých sa aktívnou spoluprácou podieľali viacerí občania. Som veľmi rád, 
že okrem poslancov obecného zastupiteľstva sa do príprav týchto podujatí 
zapájajú aj ostatní občania, za čo im chcem veľmi pekne a srdečne poďakovať. 
Želám všetkým rodákom z Kordík a aj novým Kordíčanom, aby mali krásne, 
veľké otvorené srdcia, nie len pre svojich najbližších v rodine, ale aj pre všetkým 
ostatných obyvateľov obce. 
Prajem všetkým krásne a požehnané prežitie vianočných sviatkov, veľa darčekov 
pod vianočným stromčekom, do Nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky 
a splnených snov.                                                                         Ján Záchenský 
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Vianočný čas 
 
Začiatok adventu ohlasuje príchod Vianoc, ale aj 
neodmysliteľnú súčasť kordíckych podujatí – súťaž v pletení  
adventných vencov 
a vianočného 
stolovania. Ako aj po 
iné roky sa súťaže 
mikroregiónu  
zúčastnili všetky  
družstvá obcí 
Kordíky, Tajov, 

Králiky a Riečka. Každý trojčlenný tím priniesol 
a zakomponoval do svojich ikebán kúsok lásky, pohody 
a pravej vianočnej atmosféry. Návštevníci mohli vidieť celý 
proces tvorby jednotlivých výrobkov, inšpirovať sa dobrými nápadmi a maličkosťami, ktoré dotvárajú 

celkový dojem vianočného stolovania. 
Okrem súťažných tímov však spríjemnili atmosféru aj 
remeselníci, ktorí prezentovali ukážky výroby kneplovaných 
čipiek, výrobu drevených riadov, metlí z brezového prútia, 
kožených výrobkov, vianočných svietnikov a ikebán, ale aj 
výrobu hačkovaných hračiek, chutných oblátok a trubičiek. 
Pre deti aj dospelých pripravili zamestnankyne osvetového 
strediska v Banskej Bystrici peknú tvorivú dielňu – zdobenie 
vianočných sviečok lisovanými rastlinkami. 
Porota zložená zo starostov jednotlivých súťažných obcí sa 
rozhodla, že tento ročník súťaže vyhodnotí len dvoma 
miestami. To prvé obsadilo družstvo z Tajova, druhé miesto 

získali ostatné trojice jednotlivých obcí. Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za príjemnú 
predvianočnú atmosféru. 
Ďakujeme tímu Tatiany Kečkemétyovej, za ukážky ďakujeme Márii Voskárovej, Jánovi Murgašovi, 
Jánovi Žabkovi, Milanovi Donovalovi, Ľudmile Fečkovej, Danke Horvátovej, Petrovi Blahovi 
a Stredoslovenskému osvetovému stredisku. 
                                                                                                                                                                       Jaroslava Bobáková 
  ·          

... naozaj z autobusu 
 
Vlaňajší žart moderátora Juraja vzal Mikuláš vážne 
a tento rok naozaj prišiel netradične – autobusom. 
Sánky vraj nechal doma. A kone? Ako dobre 
poznamenal jeden malý chlapček, kone autobusom 
nechodia. Takže prišiel sám. 51 detičiek ho však 
túžobne očakávalo, a druhým očkom poškuľovali po 
čertovi, ktorý ich ako vždy vystrašil. Záchranca anjelik 
bol však poruke a tak po ozdobení a rozsvietení 
stromčeka mohli detičky zaspievať a zarecitovať to, čo 
si celý rok pre Mikuláša pripravovali. Niektorým sa to 
podarilo, iní sa hanbili a báli, no napriek tomu balíčky 

sladkostí a ovocia si našli svojich majiteľov. Ďakujeme mikulášskemu tímu Jarovi Murgašovi, 
Marekovi Donovalovi a Lucke Slovákovej. 
                                                                                                                                         Jaroslava Bobáková 
 

Pečenie koláčov v Riečke 
Už tradičné podujatie nášho mikroregiónu v pečení koláčov z kysnutého cesta, mal aj tento rok svoju 
reprízu. Tentokrát nás reprezentovali Zlatka Kalinová, Evka Beňačková a Eňa Drábiková. Ďakujeme 
za reprezentáciu obce a chutné dobroty, ktoré oslovili všetkých návštevníkov. 
                                                                                                                                                                                 Iveta Tučeková 
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Hurá na Hrebenák aj v roku 2016 
 

Už je to vyše roka, čo na Kordíkoch funguje neformálne združenie nadšencov cyklistiky, ktoré 
malo ambíciu vytvoriť priestor pre zaneprázdnených otcov a manželov, aby sa mohli formálne uvoľniť 
z domácich starostí (u niektorých možno aj slastí) na cyklistické výjazdy, viacdňové sústredenia 
a pravidelné konštruktívne schôdze počas piatkových večerov. 

V prvom rade, ako sa blížil rok 2016, bolo naším hlavným cieľom posunúť smerovanie nášho 
cykloklubu oproti roku 2015 zas o väčší hrebenák vyššie a vstúpiť do novej sezóny, ako sa na 
správneho cyklistu patrí, v peknom šate, veď predsa „najlepší cyklista je oblečený cyklista“. Po dlhých 
presedených víkendových večeroch pri ceruzke a šijacom stroji boli na jar pre prvých záujemcov 
pripravené prvé cyklistické dresy Kordíckeho Hrebenáku.  

 A tak nová cyklistická sezóna mohla prísť. Prevažne bielo čierne tričká doplnené na chrbte 
svietiacim hrebenákom so stojacim cyklistom s 
nad hlavou držiacim bicyklom, v pozadí ktorého 
sa týči tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry, postupne 
v priebehu roka spoznávali ľudia nielen na 
Slovensku ale aj v zahraničí, keďže počas roku 
2016 sme nakrútili desiatky kilometrov nielen po 
slovenských cestičkách, ale aj po talianskych 
chodníkoch. Jarnou kráľovnou etáp sa stal 
cyklistický výjazd po známej banskej ceste po 
stopách sv. Barbory (Barborská cesta). Následne 

na to si partička „cyklistických a elektrických šialencov“ odskočila na krátkodobé sústredenie do 
talianskych dolomitov. Sezóna postupne ubiehala ako zjazd do Tajova a pred nami stáli postupne ešte 
dva významné výjazdy a to sústredenie „Okolo Poľany“ a vrchol sezóny v podobe „Kráľovskej 
etapy“, ktorá pre mnohých znamenala aj vlastných vrchol.  

Príroda, v našom prípade kopce a bicykel patria nesporne k sebe. Preto v prvom prípade 
absolvovať okružnú jazdu okolo zalesneného a básnikmi 
ospevovaného pohoria Poľany znamenal pre niekoho hlavný 
cieľ pre tento rok a trať spolu s prírodou to bola veru krásna, 
pre druhých (tých mocnejších) to bolo zas zdolať s ich 
dvojkolesovým tátošom najvyššie vrchy Veľkej Fatry 
a Nízkych Tatier v priebehu jedného víkendu. Predsa straty 
sú povolené a všetko sa nakoniec na dobré pretočilo, aj keď 
niektorým sa počas ich intenzívneho šľapania do pedálov na 
Chopok stal 
bicykel 
v danom 

momente tou najnenávidenejšou vecou, a to dokonca 
boli tí najmocnejší z Hrebenáku. 
Bol to rok aktívnej cyklistickej pohody. Rok počas, 
ktorého sa k nám pripojili tí, o ktorých by sme to nikdy 
nepovedali a čo je hlavné, tí, ktorí by to ani sami kedysi 
o sebe nepovedali. Darmo Hrebenák spája ľudí, preto 
dúfame, že v roku 2017 sa k nám pridajú aj ďalší, 
netreba sa báť, dres sa ujde pre každého. 

Avšak nebol to len rok cyklistickej zábavy. 
Predsa Hrebenák nevznikol len preto, aby sme sa počas víkendu porovnávali, kto cez týždeň viac 
natrénoval tajným tréningom či už na bicykli alebo s pohárikom, vlastne s iontovým nápojom. Na 
jeseň sme sa nažili počas brigády vyčistiť a hlavne sprístupniť „Kordícku zvážnicu“, tak aby bola 
rovnako ako vlani prístupná pre ratrak a všetkých bežkychtivých záujemcov.  

Záverom by sme chceli každého rovnako ako vlani pozvať na našu dúfam, že postupne už 
tradičnú vianočnú akciu „Štefan na bicykli“ 26.12.2016, ktorá bude pozostávať zo 
symbolických cyklistických „pretekov“ okolo dediny spojených s punčovou a taktiež aj kapustnicovou 
medzizástavkou a nočnou veselicou. 

Zároveň poslednou novinkou, ktorú by sme chceli v prípade priaznivého počasia počas Vianoc 
uskutočniť, bude tzv. „Silvestrovský výstup na Kordícku vyhliadku“, hlavne pre tých najmenších, 
ktorý bude spojený s ohňostrojom na chotári na prelome rokov.  
  Tak teda, Hurá na Hrebenák aj v roku 2017                                   Marek Donoval 
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Výzva pre občanov 
 
Obecný úrad v Kordíkoch si dovoľuje obrátiť sa na občanov s prosbou pri snahe o rozšírenie expozície 
pamätnej izby. Občania, ktorí vlastnia zaujímavé predmety (nástroje, časti krojov), písomnosti (listiny, 
fotografie) týkajúce sa histórie našej obce, aby ich doniesli na obecný úrad. Ak budú súhlasiť môžu sa 
originály vystaviť v pamätnej izbe alebo sa z nich urobia kópie a originálne predmety sa vrátia 
vlastníkovi. Zapojením sa do tejto výzvy pomôžete obohatiť obsah pamätnej izby a tak spropagovať 
históriu našej obce. Ďakujeme.                                                                                             ObÚ 

 
 

Zbierka na knihu o Kordíkoch pokračuje 
 
OZ Kordícka podkova aj naďalej organizuje zbierku na Knihu o Kordíkoch. 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. 
 

Požiarny plán z pripravovanej publikácie -  kapitola Dobrovoľný hasičský zbor Kordíky 
 
 

 
 
 
 



 
Turistika, šport                                                                                                                                                                    strana 5 
 
 

Oznam mesta Banská Bystrica 
Čaká nás rok plný športu 
 
Kandidatúra Banskej Bystrice na Európske mesto športu pre rok 2017 bola vyhodnotená zo 
strany Aces Europe ako jedna z najlepších. Teší nás to a považujeme to za príjemné ocenenie 
našej 1,5 ročnej práce nášho tímu. Na ceremoniáli v Bruseli sme sa stretli s ostatnými 
zástupcami samospráv z celej Európy a spoznali sme aj kolegov z Olomouca. Podobne ako 
my budú v roku 2017 žiť športom, a preto sme s nimi diskutovali aj o spoločných podujatiach. 
Len porovnávaním sa môžeme zlepšovať a naberať nové nápady a riešenia. Banská Bystrica 
má mnoho vrcholových športovcov, ktorí sú veľkým lákadlom pre obyvateľov i návštevníkov. 
Chceme vytvoriť možnosť spoločne športovať a učiť sa zdravému životnému štýlu. Na každý 
mesiac sme preto vybrali jedného ambasádora z našich najzvučnejších športových mien. 
Počas celého roka plánujeme organizovať rôzne športové podujatia.  Chceme tiež postupne 
začať s rekonštrukciou niekoľkých športovísk v meste. Prioritne ide o areály našich 
základných škôl, ktoré budú dopoludnia slúžiť žiakom s učiteľmi  a popoludní ich budú môcť 
využívať rodiny s deťmi a verejnosť. 
 
Otvárací ceremoniál sa uskutoční na Troch kráľov 
 
Otvorenie športového roka bude 6. januára 2017 na Námestí SNP s programom od 16.00 hod. 
Príde Katka Knechtová s kapelou, pri ktorej sa určite všetci dobre zabavíme. Plánujeme tiež 
živý prenos na veľkoplošnú obrazovku s Košičanmi, ktorí sa budú s titulom EMŠ lúčiť. Do 
nášho mesta zavítajú aj zástupcovia Aces Europe či mnohých organizácií, čo naznačuje, že 
sme si spolu vybudovali skutočne dobré vzťahy. Neviem si predstaviť lepšie otvorenie 
športového roka, ako športom. Práve preto o 17:30 hod. odštartujeme SOFTIP trojkráľový beh 
večerným mestom. Každý rok je to pekný zážitok pre všetkých športovcov. Na záver sa 
uskutoční žrebovanie cien pre najlepších bežcov. Pre mňa osobne je tento večer možnosťou 
po sviatkoch vybehať aspoň kúsok z vianočného šalátu a rezňov. 
                                                                                                             Martin Turčan, zástupca primátora 

 
 

Bežecká trať na Kordíkoch 
 
Lyžiarska bežecká trať na Kordíkoch je upravovaná mestom Banská Bystrica, podľa aktuálnych 
snehových podmienok. Vstupný priestor je označený príslušnou informačnou tabuľou, ktorá jasne 
definuje účel  trate, ako aj zákazy, ktoré na nej platia. Prosíme preto všetkých návštevníkov, aby tieto 
značenia rešpektovali, neničili trať, na ktorej sa mnohí ľudia narobili a snažia sa ju udržať 
a zveľaďovať. Aj kvôli spokojnosti miestnych občanov sa na vstupe trate (pri dome rodiny 
Meňušovej) označili parkovacie miesta. V prípade zaplnenia kapacity parkoviska, prosíme 
návštevníkov, aby parkovali na miestach na to určených napr. pri obecnom úrade. Predídeme tak 
zbytočným konfliktom pri zamedzovaní vstupu do vlastných nehnuteľností následkom nesprávneho 
parkovania. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na veľa lyžiarskych zážitkov a bohatú snehovú 
nádielku aj počas vianočných sviatkov. 
 
 

Nová informačná tabuľa v obci 
 
Za výraznej iniciatívy nášho občana Jána Murgaša sa zrealizoval projekt informačnej tabule pri 
obecnom úrade v Kordíkoch. Obsahuje základné informácie o obci, zaujímavé miesta a tipy na výlety 
pre návštevníkov Kordík. Informačná tabuľa je preložená do dvoch jazykov. Za nemecký preklad 
ďakujeme Janke Meňušovej, za anglickú verziu PaedDr Anne Viselkovej a Martine Morris-Bírešovej. 
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Plánované podujatia na rok 2016/2017 
 

 Živý Betlehem – 25. 12. 2016 
 Štefan na bicykli – 26. 12. 2016 
 Kordícka klobása 2016 - 30.12.2016 
 Obecná zabíjačka – 25. 02. 2017 
 Uvítanie detí do obce Kordíky – 26. 03. 2017 
 Čerešňová hostina a futbalový zápas – 1 a 2. 07. 2017 
 Kordícky extrém – 22. 07. 2017 
 Ukončenie leta, vatra – 02. 09. 2017 
 Posedenie pre seniorov v obci Kordíky – 26. 10. 2017 
 Súťaž v pletení adventných vencov – 02. 12. 2017 
 Mikuláš – 09. 12. 2017 
 Živý Betlehem – 25. 12. 2017 

 

Deti narodené v roku 2016  
Dominik Šinkovic (dom č. 97)  
Hanka Mihová (dom č. 192) 

Timur Sigety (dom č.191)                                   Blahoželáme! 

  

Úmrtia v roku 2016 
Augustína Valušková vo veku 88 rokov 

Anna Hríbiková vo veku 91 rokov                      Úprimnú sústrasť! 

 
Odvoz komunálneho odpadu na rok 2017 
 
04. 01. 2017,  25. 01. 2017, 15. 02. 2017, 08. 03. 2017, 29. 03. 2017, 19. 04. 2017,  

10. 05. 2017, 31. 05. 2017, 21. 06. 2017, 12. 07. 2017, 02. 08. 2017, 23. 08. 2017,  

06. 09. 2017, 27. 09. 2017, 18. 10. 2017, 08. 11. 2017, 29. 11. 2017, 13. 12. 2017. 

Termíny zvozu separovaného odpadu sa spresnia začiatkom roka 2017. 

 

Od roku 2017 sa bude všetkým jubilantom , ktorí dovŕšia do 26. 10. 2017  vek 60, 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 rokov gratulovať na stretnutí dôchodcov 26. 10. 2017 v Kultúrnom 
dome. 
 

POZOR! OD 1. JANUÁRA 2017 NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA OBCE.  
 
ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE 

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 priamo na Obecnom úrade. 
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2016 
 


