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Milí spoluobčania,
tak ako je zvykom, aj v tomto vydaní Kordičana som si dovolil napísať zopár
riadkov, aby ste vedeli, čo ma teší a naopak čo ma trápi.
Začnem pozitívne.....určite mi dáte za pravdu, že plusom pre našu obec je konečne
nový asfalt na prístupovej komunikácii do obce až po obecný úrad. Túto opravu
realizoval jej správca, za čo ďakujeme celému vedeniu BBSK a RSC BB. Nový
asfalt nám tiež pribudol na Rovienke a do konca roka sa ešte vyspravia výtlky na
cestách a prístup smerom ku vleku po dom pána J. Valušku.
Smerom na Hrbočky nám pribudla lampa verejného osvetlenia pri dome pána
Ľ. Chladného, tiež sa dobudovalo verejné osvetlenie pri dome pána R. Komžíka
a pána J. Žabku v Zázrakove a pána P. Bíreša a M. Laššáka smerom ku salašu.
Veľmi ma teší, že z roka na rok pribúdajú spoluobčania, ktorí nám aktívne
pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a športových podujatiach, za čo im
z celého srdca ďakujem!
Na druhej strane ma trápi, že aj v našej krásnej obci sa z času na čas objavia
naštrbené susedské vzťahy. Či už je to kvôli majetkoprávnym pomerom alebo aj
tým, že niektorí spoluobčania nedodržiavajú platné VZN obce Kordíky a niekedy
ani zásady slušného správania. Určite by všelijakých nedorozumení medzi
občanmi, susedmi, či turistami bolo minimum alebo žiadne, keby sa každý dokázal
zamyslieť aj nad svojím správaním a nielen nad správaním a poukazovaním na
chyby druhých.
Viem, že nemôžeme nikomu prikázať, aby v nedeľu nepoužíval motorové náradie
ako kosačka či píla, ale mali by sme si to všetci sami uvedomiť, že nedeľa je deň
pracovného pokoja a neznepríjemňovať susedom nedeľný odpočinok hlukom.
Taktiež sa veľakrát stáva, že sa po obci voľne pohybujú psíky, preto opätovne
žiadam chovateľov a majiteľov, aby viac dbali na dodržiavanie VZN o chove psov.
Kosenie a údržba trvale trávnatých porastov je tiež téma, kde často dochádza
k susedským nedorozumeniam a nepríjemnostiam. Preto Vás žiadam, aby ste si
svoje pozemky riadne obhospodarovali, aby nedochádzalo k ich zaburineniu
a výskytu náletových drevín .
Taktiež Vás prosím o zvýšenú pozornosť pri separovaní odpadu, nakoľko sa často
stáva, že sa v plastoch nachádza aj domový komunálny odpad a tým sa znehodnotí
celá snaha ostatných ľudí, ktorí poctivo separujú čisté plasty.
Slnko, seno, jahody, dobrá dovolenka – to všetko patrí k letu, ku prázdninám, tak
dúfam, že všetci cez leto na dovolenkách načerpáme veľa nových síl a elánu do
života.
Ján Záchenský
starosta obce Kordíky
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Návrat k zimným mesiacom
Spomienka na sneh a lyžovačku nám všetkým určite pripomenie fašiangový čas, ktorý sa
ukončil pravou zabíjačkou na Kordíkoch. Tento rok pripadlo toto podujatie na prvú marcovú
sobotu. Už tradičný fašiangový sprievod plný masiek, humoru a piesní prešiel takmer celú
dedinu a ukončil sa pri kultúrnom dome, kde už čakala ľudová hudba Jána Maka, ktorá
spríjemnila návštevníkom ochutnávku tradičných zabíjačkových špecialít. Ako to na správny
fašiang býva, aj tohtoročný bol plný zábavy a tanca. Ďakujeme všetkým organizátorom aj
účinkujúcim za výbornú náladu.

Brigáda na rodinnom chodníku
Aj tento rok sa zišlo niekoľko rodín s deťmi, aby upravili trasu rodinného chodníka od Hrbočiek
po Breziny. Oproti minulým rokom sa jej zúčastnilo oveľa menej občanov, takže sa neurobili
všetky plánované úlohy, ale aj tak sme vďační za účasť a pomoc na tejto brigáde.

Uvítanie malých kordičanov
Po dvoch rokoch opäť nastala
chvíľa, kedy starosta obce

Ján Záchenský mohol zablahoželať rodičom a slávnostne
privítať nových občanov obce – malých kordičanov.
Presne dvanásť detičiek pribudlo do štatistík obce, ale čo je najdôležitejšie, pribudlo do
jednotlivých rodín, kde priniesli radosť, lásku ale aj nemálo starostí.
Rovnako ako šťastná je rodina pri narodení dieťatka, šťastná je aj obec, ktorá môže na svojich
cestách stretnúť kočíkujúce sa deti a ich starších súrodencov, rodičov. Tým nastáva z jej strany
povinnosť vytvárať pre nich vhodný priestor na život, bezpečnosť ich domovov a prispievať
k dobrej atmosfére bývania. Preto uvítanie detí nie je len povinnosťou, ale prostriedkom ako
prejaviť snahu o vytvorenie takých podmienok pre život v obci, aby tu aj mladí ľudia ostávali
žiť a tvoriť.
V nedeľu 28. apríla 2019 boli slávnostne privítaní v obci: Jakub Cimerman, Karin Donovalová,
Artur Hríbik, Nela Karáseková, Ivan Koša, Filip Majer, Martin Púchy, Juro Trančík, Adelka
Vestenická, Radomír Vestenický, Sofia Záhorová a Matilda Zerola.
Prajeme všetko dobré, hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody.
Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková
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Hľadanie kordíckeho pokladu
Pri príležitosti dňa detí obecný úrad Kordíky spolu s poslancami pripravili športovo
vedomostný deň pre deti. Tento rok mali za úlohu hľadať kordícky poklad. Ten našli vďaka
indíciám, ktoré získali na jednotlivých stanovištiach – skok vo vreci Petra Polončíková,
lukostreľba Ján Záchenský, prekážková dráha Timur Longauer a Eliška Tučeková, hry pre
šikovné ruky Lujza Komžíková a Annamária Bacúrová, hľadanie stratenej indície Barbora
Barjaková, prekážkový beh s loptou dievčatá Dzúrikové, otázky z prírody Jaroslava Bobáková
a poslednú indíciu získali hádzaním loptičky do terča pri Martine Komžíkovej. Indície a mapa,
ktorú nosili na krku ich doviedla až k strážcovi pokladu (Jakubovi Tučekovi). Po zadaní
správneho hesla „živá voda“ im vydal náš najväčší kordícky poklad, čistú pramenitú vodu vo
fľaštičkách.
Príjemný deň si deti vylepšili opekačkou a voľnou hrou pri altánku na Hrbočkách. Ďakujeme
všetkým organizátorom za prípravu a kosenie trate, ako aj za skvelý deň s našimi najmenšími.

Jánske hry v Tajove
Kovbojská nálada zavládla nad Tajovom počas tohtoročných Jánskych osláv. Obec sa zmenila
na westernové mestečko s bohatým programom. V ňom bola zahrnutá aj súťaž obcí
mikroregiónu. Súťažilo sa v štyroch disciplínach – ryžovanie zlata (kde naša Dada Púchyová
vyryžovala v najkratšom čase všetkých šesť zlatiniek), jazda na býkovi, hádzanie lasom
a obliekanie sa so šatkou na očiach. Našu obec zastupovali Andrea Púchyová, Júlia Sigetyová,
Jaroslava Bobáková a Peter Trajčík. Medzi obcami obsadili tretie miesto.
Kovbojskú náladu vylepšili svojim vystúpením aj deti z materskej školy v Tajove, medzi
ktorými boli aj kordičania Janka Sedileková, Jožko Meňuš a Jarko Bobák.
Jaroslava Bobáková

Návšteva
Na pozvanie starostu obce Kordíky p. Záchenského
nás pri príležitosti čerešňovej hostiny navštívil
starosta obce Kopernica (okr. Žiar nad Hronom) pán
Rastislav Slanina s manželkou. Čo bolo dôvodom
návštevy? História. Remeselníci z tejto obce nám
v obci Kordíky postavili kamenné domy a to v období
od konca polovici 19.storočia po rok 1935.
Spomeniem aspoň tie hlavné: rímsko-katolícka škola
(cca
rok
1880),
rímskokatolícky kostol (rok 1927-1929), potravinové
družstvo – obchod, krčma, stará sála (rok 19291930). V školskej kronike z roku 1922 sú uvedené
mená ako: p. Ertl – tesársky majster, p. Fronc –
murársky majster – občania obce Kopernica. Toľko
z histórie.
Dňa 6.7.2019 som sa zúčastnil osláv 670 výročia prvej písomnej zmienky o obci Kopernica.
V programe osláv bola slávnostná sv. omša a vysvätenie sôch pri miestnom kostole. Je to socha
anjela a sv. Martina. Program pokračoval v areáli miestneho motokrosového klubu kultúrnym
programom.
Mal by som jednu úlohu pre naše obecné zastupiteľstvo – zistiť prvú písomnú zmienku o obci
Kordíky.
Ján Murgaš
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Čerešňová hostina
Oslavy vysvätenia miestneho kostola pripadli tento rok na posledný júnový víkend. Ako každý
rok, obecný úrad spolu s množstvom dobrovoľníkov
pripravili program spojený s hudbou, zábavou
a dobrým jedlom.
Práve s jedlom má mnoho návštevníkov spojenú
čerešňovú hostinu, kedy po roku zas môžu ochutnať
výborný kordícky štiarc. Práve toto jedlo sa spája
s oslavami obce, ako spomienka na ťažký život
našich starých a prastarých rodičov pri práci
s drevom a senom.
Ale nie len štiarc bol lákadlom na čerešňovej
hostine. Program začal vystúpením detí s MŠ v Tajove, ktorým prišli pomôcť aj ich súrodenci
so ZŠ JGT v Podlaviciach. Tento raž to bolo
súrodenecké trio Janka a Zuzka Sedilekové, Janko
a Jožko Meňušovci, Jarko a Jurko Bobákovci. Po
vystúpení malých kordičanov prišlo na rad
Divadielko z klobúka po ktorom nasledovalo
vystúpenie Šikovnej muziky Paľka Majeríka spolu
s OZ Hornoliptovským
kuruckým regimentom.
Ten predviedol krátke
ukážky
verbovania
mladých vojakov, ktoré boli spojené so streľbou a simuláciou bitky
s nepriateľom.
Súťaž o najlepší čerešňový koláč mala tento rok veľkú konkurenciu,
kedy sa do nej zapojilo viac ako 20 súťažiacich. Porote zloženej
z návštevníkov podujatia, najviac chutil zákusok Vierky
Donovalovej,
ktorý zvíťazil.
Súčasťou
programu
bolo
aj
slávnostné
odhalenie
súsošia
zobrazujúceho kordícku matku s deťmi,
ktorého autorom je rezbár Martin Kalman
z Polomky. Iniciátorom tejto myšlienky
bol
náš
spoluobčan
Ján Murgaš,
ktorý na grafický návrh Mgr. Evy Beňačkovej vyzbieral finančné
prostriedky na jej realizáciu. Sochu slávnostne odhalili autor Martin
Kalman, starosta obce Ján Záchenský, Mgr. Eva Beňačková a dcéra
Jána Murgaša, Anna.
Program čerešňovej hostiny pokračoval nasledujúci deň futbalovým
zápasom ženatí vs. slobodní, ktorý skončil výhrou zadaných pánov.
Ďakujeme členom zväzu protifašistických bojovníkov za
občerstvenie ako aj všetkým dobrovoľníkom pri organizovaní tohto
Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková
podujatia.
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Kordícky extrém
Vyznávači aktívneho pohybu sa opäť stretli na Kordíkoch, na krásnom a náročnom preteku
Kordícky extrém, ktorý patrí do štvorice maratónov Marathon BB Tour. Je to seriál podujatí so
spoločným vyhodnocovaním. Patria doň preteky organizované ON-POINT a Marathon Banska
Bystrica, s. r. o. V sezóne 2019 sú to
podujatia:
 SOFTIP Trojkráľový večerný beh
 ADRIM Nemčiansky beh
 Banskobystrický večerný maratón
 Kordícky extrém
Obec Kordíky sa zapája do organizovania
tohto preteku zabezpečovaním a riadením
dopravy a parkovania, za čo je vďačná
množstvu dobrovoľníkov. Rovnako obec
poskytuje
priestory
kultúrneho domu pre organizátorov
a prípravu občerstvenia – výborného
gulášu. Tento rok viac ako 1000 porcií
pripravili
členovia
Zväzu
protifašistických bojovníkov Kordíky
za finančnej podpory Juraja Kovala.
Medzi takmer tisíckou pretekárov boli
aj
členovia
hokejového
klubu
HC05 iClinic Banská Bystrica, ktorí
priviezli na radosť všetkých divákov aj
pretekárov majstrovský pohár.
Naša obec mala zastúpenie v podobe
rôznych športových klubov na
všetkých tratiach preteku. Od najmenších chrústov až po beh na 800 m, kde vo svojej kategórii
obsadil Filip Doncs krásne 3. miesto. Okrem neho sa preteku zúčastnili aj Oliver Žabka a Juraj
Bobák.
Na trati dlhej 5,3 km zabojovali v kategórii dievčat Eliška Tučeková a Simona Roštárová,
v kategórii chlapcov Juraj Kvasna, Matej Donoval a Timur Jozef Longauer.
V kategórii žien na tej istej trati pretekali Romana Gajdošová, Martina Donovalová, Martina
Doncsová, Eva Bírešová. V kategórii mužov
Michal Gajdoš, Jakub Tuček a Jozef Raffaj.
Trať v dĺžke 11,7 km zdolali Barbora Barjaková,
Zuzana Sedileková, Juraj Donoval, Matej
Hríbik, Peter Medveď, Peter Guzmický,
Jaroslav Murgaš, Juraj Koval a Peter Rusko.
Na najdlhšej trati 26,42 km mal zastúpenie OZ
Kordícky Hrebenák v podobe Kristíny
Oravcovej.
Tešíme sa na bežecké stretnutie v nádhernom
prostredí Kremnických vrchov opäť o rok.
Pri príležitosti 75.výročia SNP sa bude v sobotu 31. 08. 2019 v našej obci konať pripomienková vatra,
ktorú organizuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Obec Kordíky. O 17-tej hodine sa pôjde
od obecného úradu k pomníku padlých vojakov na Brezinách položiť kytica a odtiaľ sa presunieme na
multifunkčné ihrisko, kde sa po 19-tej hodine zapáli vatra. Miestne pohostinstvo LA-RA pre Vás
zabezpečí bufet.
Tešíme sa na Vašu účasť!
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(Ne)kultúra obce
Napriek snahe obce o organizovanie rôznych športových aj kultúrnych podujatí za účelom zviditeľnenia
a upevnenia vzájomných medziľudských vzťahov, nájdu sa jedinci, ktoré tieto snaženia v značnej miere
negujú. Nemusíme ísť z príkladom ani tak ďaleko. Skúsme sa prejsť do okolia obce a zistíme, že sa
postupne – napriek tomu že v obci funguje zber komunálneho aj separovaného odpadu – začínajú tvoriť
čierne skládky s odpadom. A nie je to len v priestoroch bývalého lomu, ale aj na miestach, kde ľudia
kedysi nosili biologický odpad so svojich záhrad. Pod konármi ostrihaných kríkov sa neraz skrýva kus
plastu alebo železa. Pôvodcov odpadu nie je ľahké vypátrať – je veľký predpoklad, že nepochádzajú len
z našej obce. Sami sa musíme zamyslieť nad tým, či sa nebudeme hanbiť zobrať svojich príbuzných na
prechádzku do okolia, prípadne ha huby. Jedno riziko okrem hanby nám určite hrozí. A to, že vás po
ceste niekto zrazí. Napriek tomu že v schválenom dopravnom pláne nám neschválili v obci rýchlosť
nižšiu ako je stanovená zákonom, mali by sme rešpektovať pohyb cyklistov aj chodcov na miestnych
komunikáciách. Opravené cesty nám vylepšili cestovanie, ale podporili cestných pirátov. Preto skúsme
spoločne zmeniť nekultúru na kultúru aj bez pokút a upozornení.
Jaroslava Bobáková

Plánované podujatia do konca roka 2019
22. 08. 2019 stretnutie dôchodcov mikroregiónu v kultúrnom dome Králiky, odchod autobusu
z obce Kordíky o 12.45 hod
31. 08. 2019 Pripomienková vatra, multifunkčné ihrisko Kordíky
08. 09. 2019 Preteky FIS na kolieskových lyžiach Kordíky, trať v dĺžke 5 km (ženy) a 7,5 km
(muži) povedie po hlavnej ceste smerom do obce, ktorá bude dočasne uzavretá
Október – mesiac úcty k starším – v Kultúrnom dome posedenie pre dôchodcov a seniorov
s občerstvením a hudbou, termín sa upresní
26. 10. 2019 Súťaž mikroregiónu vo varení štiarcu, Králiky
30. 11. 2019 Súťaž mikroregiónu v pletení adventných vencov, kultúrny dom Kordíky
07. 12. 2019 Mikuláš, kultúrny dom Kordíky
25. 12. 2019 Živý Betlehem, prístrešok rodiny Komžíkovej na Gavalove
December - súťaž o najlepšiu Kordícku klobásu, pohostinstvo Skalnička

Narodení v prvom polroku 2019
Adela Vestenická, Karin Donovalová, Júlia Klinková, Michal Lámer

Gratulujeme!

Opustili nás
Vladimír Hríbik

Rodine a príbuzným úprimnú sústrasť!

ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE
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.
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