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Milí spoluobčania, 
 
Prešiel dlhý čas od doby, keď som sa ako mladoženáč prisťahoval do Kordík. Áno, každý 
si povie, dnes je iná doba, ale vtedy bola naozaj iná doba. Miestna komunita ma srdečne 
prijala medzi seba a ja som doteraz v jej kruhu a v kruhu svojej rodiny prežil 
v Kordíkoch krásnych 33 rokov. Musím ale tiež povedať, že posledné dva covidové roky 
veľa zmenili. Všetci sme si mysleli, že lockdown, práca z domu a obmedzenia pohybu, 
ľudí zblížia a budú k sebe milší, súdržnejší, budú si navzájom pomáhať, aby sme tu ťažkú 
dobu pandémie, čo najľahšie zvládli. A je to tak....naozaj si ľudia pomáhali, ale našli sa 
aj takí, u ktorých to malo opačný efekt a ostali zatrpknutí, mrzutí a nahnevaní na celý 
svet. A nie len ,že si nepomáhali, ale naopak si v tejto zlej dobe robia ešte napriek. 
Myslím si, že dnes sa medzi ľuďmi viac ako v minulosti prejavujú známky závisti, 
pohŕdania a iných negatívnych prejavov. Toto pred 33-timy rokmi na Kordíkoch 
neexistovalo a to je ten rozdiel, že si povieme, že je iná doba.  
Po dvoch rokoch covidu máme ďalší rok poznačený energetickou krízou, ktorá bude mať 
veľmi negatívny ekonomický dopad na životnú úroveň. Pevne verím, že ak sa ľudia 
zomknú a opäť v sebe nájdu len tie lepšie a krajšie vlastnosti, tak prekonáme všetko, aj 
ekonomickú krízu, aj v súčasnosti nie celkom dobre fungujúcu vládu štátu.  
Tento rok je okrem iného aj volebným rokom a už o chvíľu 29.októbra si zvolíme v našom 
štáte nových primátorov, starostov a poslancov mestských a obecných samospráv. 
Taktiež ale budeme voliť predsedov a poslancov vyšších územných celkov. Je veľmi 
dôležité, aby sa ľudia zúčastnili volieb v čo najväčšom možnom počte, aby oni sami 
prejavili svoju vôľu a dali svoj hlas tým správnym kandidátom. V našej obci je jeden 
kandidát na starostu a 12 kandidátov na 5 poslaneckých mandátov. Za uplynulé 4 roky 
som sa snažil spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a zamestnancami obecného 
úradu robiť všetko, čo bolo v rámci našich možnosti v prospech zvyšovania životnej 
úrovne našich občanov. V tomto roku sa nám podarilo pokračovať v opravách miestnych 
komunikácií, obnovili sme cestu do cintorína, dva úseky v časti Zázrakovo – Na pažiti 
a tiež cestu smerom ku salašu. Robila sa údržba verejného osvetlenie a jeho rozšírenie. 
Čo bolo takmer nemožné sa nám po 8 rokoch boja so spravodlivosťou podarilo odstrániť 
– nelegálnu stavbu telekomunikačného stožiaru pred rodinným domom pána Holbíka. 
Taktiež sme po dvoch rokoch opäť pripravili kultúrne a športové podujatia, na ktoré sa 
ľudia veľmi tešili. 
Na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva a 
zamestnancom obecného úradu za zodpovednú prácu počas celého volebného obdobia. 
Všetkým občanom s právom voliť želám, aby sa správne rozhodli, nedali sa ovplyvniť 
názormi iných a zvolili tých najlepších ľudí na všetky volené posty.  
 
 
                                                                                                                               Ján Záchenský 
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Uvítanie detí 
Oficiálne prijatie detí medzi obyvateľov obce Kordíky trvalo skoro tri roky. Za tento čas od 
posledného uvítania starostom obce niektoré detičky vyrástli, niektoré sa práve narodili. Sme 
veľmi radi, že napriek zložitým spoločenským situáciám, je mladá generácia obce v stabilnom 
počte a má rastúcu tendenciu. Tretí apríl 2022 bol toho dôkazom. Na slávnostné uvítanie bolo 
pozvaných 17 detí spolu s rodičmi a súrodencami. Vytvorili tak príjemnú detskú kulisu pri 
odovzdávaní drobných spomienkových predmetov od starostu Jána Záchenského. Do skupinky  
malých kordičanov sme privítali: Júliu Klinkovú, Michala Lámera, Fedora Tkáča, Jakuba 
Púchyho, Timeu Mattertajovú, Zaru Mattertajovú, Lukáša Laššáka, Daniela Polončíka, Simonu 
Koppovú, Matiasa Donovala, Michaelu Matuškovú, Teodora Dúžika, Olíviu Šinkovicovú, Jána 
Záchenského, Jána Majera, Vladimíru Donovalovú a Stelu Ujváryovú .  
Rodičom gratulujeme a detičkám prajeme veľa zdravia a spokojnosti v obci Kordíky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             Petra Záhorová 
 
 
Usilovní ako včielky 
 
Zábava, pohyb aj vedomosti. Či všetko naše deti ovládajú, sme preverili na Kordíckom 
rodinnom chodníku poslednú májovú sobotu. Po dvoch rokoch odmlky sa do krásneho 
prostredia kordíckych lesov a lúk vrátil deň detí. Byť usilovný ako včielka, bol mottom celého 
podujatia. Deti prechádzali rôznymi športovými a vedomostnými disciplínami, na ktorých 
získavali heslá, aby našli najvzácnejší poklad. Chutný med. Cieľom dňa detí bolo okrem 
zábavy, spoločných hier a stretnutí aj pochopenie významu včiel pre prírodu aj človeka, pri 
ktorom mohli nahliadnuť aj do práce včelára a starostlivosti o naše dôležité opeľovače. 
Veríme, že 70 detí odchádzalo z podujatia spokojných a plných zážitkov. A čo je hlavné, aby si 
upevnili svoj vzťah k prírode a spoznávali svoje okolie. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii podujatia a strávili tak príjemný deň 
v spoločností šikovných detí.  
                                                                                                                                                                         Jaroslava Bobáková 
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Čerešňová hostina 
 
Naposledy v roku 2019 si naša obec pri slávnostnom programe uctila vysvätenia miestneho 
kostola a dni obce. Áno, presne v roku 2019 sa konali spoločné oslavy, ktoré na dva roky 
prerušili pandemické opatrenia. Ako býva zvykom, pri dlhšej odmlke sa program vráti v celej 
paráde. A tak aj bolo. Prvú júlovú sobotu, ktorá pripadla na 2. júla, obecný úrad Kordíky 
s množstvom dobrovoľníkov zorganizoval atraktívny program pre deti aj dospelých.  
Detského návštevníka určite zaujali tvorivé dielničky a skákací hrad, tých starších zas 
povzbudila do tanca Ľudová hudba Hron, Karol Konárik a vo večerných hodinách DJ Snopko. 
Doplňujúcim a nemenej zaujímavým bolo vystúpenie šermovej a ohňovej šou skupiny Bella 
Torres a tombola.  
Ale čo by to bolo za Čerešňovú hostinu bez chutného štiarcu a súťaže o najlepší čerešňový 
koláč. Tento rok porota vyhodnotila udelila prvé miesto Ľudmile Tučekovej.  
Program osláv obce pokračoval v nedeľu 3. júla slávnostnou sv. omšou a v poobedných 
hodinách futbalovým zápasom ženatí vs. Slobodní, ktorí podľa tradície skončil remízou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O hladných návštevníkov sa s radosťou postarali aj 
Janka Žabková, Ľubka Babjaková a Anka 
Murgašová.                                                                                    

Vždy usmiate výčapníčky a organizátorky: Petra 
Záhorová, Iveta Tučeková, Martina Rybárová 
a Martina Komžíková. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                     
                  
                    Varenie štiarcu je kumšt aj fyzická námaha. Celý tím viedli Helena a Elena Donovalové. 
 

 
 
                                                                                                  Iveta Tučeková 
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Spoznaj región 
Dňa 11.7.2022 sa uskutočnilo v našej obci stretnutie členov Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v rámci akcie "Spoznaj región".  Členovia Základnej organizácie 
SZPB Kordíky zorganizovali stretnutie, na ktoré prišli 
účastníci z rôznych organizácii SZPB. Pripravili sme si pre 
nich program kde sme im priblížili obec, navštívili kostol, 
prešli sa Kordíckym rodinným chodníkom, vzdali poctu pri 
pamätníku padlým hrdinom na Brezinách a navštívili miestnu 
Izbu tradícii. Pred obecným úradom pre nich bol pripravený 
guláš, pohostenie a do zábavy hral a spieval harmonikár. 
Všetkým účastníkom sa veľmi páčilo, vychvaľovali našu 
obec a radi by ju znovu navštívili. V mene ZO SZPB Kordíky 
ďakujeme všetkým našim členom ale aj občanom, 
zamestnancom obecného úradu a dobrovoľníkom, ktorí nám 
s organizáciou tejto úspešnej akcie pomohli. 
                                                                                                                   
ZO SZPB Barbora Bariaková 
 
 
 
 
Milí nadšenci športu... 
 
Aj tento rok sme mali zimu ako sa patrí. Podarilo sa nám v tomto roku cez granty získať novú 
frézu na úpravu tratí. S touto frézou dokážeme prefrézovat aj zmrznutý sneh. Tato zima bola z 
pohľadu bežkovania a  skialpinismu veľmi dobrá. Prvú úpravu trate na Kordickej zvažnici  sme 
začali 5. decembra 2021 a poslednú sme urobili 10. apríla. 2022. Aj tento rok sme pomáhali na 
Bielej stope pri občerstvení pretekárov. Ako ste si mohli všimnúť, tí čo sa prechádzajú po 
Kordíckom rodinnom chodníku, pribudlo tam niekoľko nových lavičiek na sedenie. Tiež sme 
to prefinancovali zgrantu v hodnote 3000 eur a prispeli sme obci aj takýmto spôsobom.  Zimnú 
sezónu sme ako vždy ukončili na 
Kordickej zvážnici na Chatke nad 
Kamennou dolinou. Podávalo sa 
grilované mäsko a čapovalo sa 
pivko. Sem tam sa ušla aj tvrdšia 

zmes.   Každý nás môže 
sledovať na FB, kde sa dozviete viac. 
Aj v októbri a novembri 2022sa budú 
konať brigády na KZ, tak budeme 
radi keď nás podporíte buď svojou 
účasťou alebo finančným 
príspevkom. Bude pripravené niečo 
aj na prehryznutie, a čo to aj od 
smädu. 
Tešíme sa na ďalšiu peknú zimu. 
 Ďakujeme.                                                                                                              OZKH Peter Rusko 
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Kordícky Extrém 2022  
 
Už jubilejný 10. ročník extrémneho behu v horách sa konal 16. júla 2022.  Hlavný organizátor 
Marathon BB s. r. o. a ON-POINT o. z. spolu s obcou Kordíky privítali 894 prihlásených 
účastníkov. Tak ako po iné roky sa museli súťažiaci vysporiadať s náročným terénom a veľkým 
výškovým prevýšením jednotlivých tratí. To sa nevyhlo ani detskej kategórii na 800 m, ale 
hlavným ťahúňom je istotne náročná 26,42 km trať vedúca nádherným prostredím 
Kremnických vrchov.  
Obec Kordíky mala zastúpenie nie len pri organizačných záležitostiach, ale aj v podobe 
účastníkov behu. Bežci z Kordík pretekali vo všetkých kategóriách. Podľa štatistík 
usporiadateľa a uvedenia príslušného klubu to bolo 19 účastníkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jaroslava Bobáková, foto: rodina Hornáčková 
 
 
Oslava SNP 
Obec Kordíky a Zväz protifašistických bojovníkov si pri príležitosti 78 výročia Slovenského 
národného povstania pripomenuli obete aj hrdinov tohto ťažkého vojnového obdobia. 
Symbolickým pochodom k pamätníku padlých vojakov na Brezinách a zapálením vatry si uctili 
myšlienku boja za mier a slobodu. Súčasťou spomienky bolo aj príjemné stretnutie občanov 
obce pri horiacej vatre, kde spoločne ukončili prázdninové dni. 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                           Petra Záhorová 
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Zámer výstavby obytnej a rekreačných chát 
 
Investor: Marek Prochádzka 
Názov stavby: Chaty Kordíky – objekty na bývanie 
Parcely: 1098/31, 1098/32, KÚ Kordíky, výmera 8880 m2 
 
Na júlovom zastupiteľstve predložil investor Marek Prochádzka zámer k realizácii výstavby 
rekreačných chát pri súčasnom multifunkčnom ihrisku, na pozemkoch obce Kordíky. K zámeru 
investora vyhlási obec verejné stretnutie, aby zistilo názor obyvateľov na spomínaný projekt, 
prípadne môžete vyjadriť svoj názor prostredníctvom anketového lístka, ktorý je súčasťou 
občasníka. Obecný úrad Kordíky zverejňuje aj prostredníctvom občasníka Kordičan stručný 
popis projektu (podľa predloženého zámeru investora), aby si občania mohli aspoň čiastočne 
vytvoriť obraz o predkladanom zámere, ešte pred verejnou diskusiou. Bližšie informácie sú 
dostupné na Obecnom úrade v Kordíkoch. 
Predmetom investičného zámeru je vybudovanie rekreačného areálu s funkciou športového 
a oddychového využitia aj pre obyvateľov obce Kordíky. Areál má vhodne zapadnúť do okolitej 
krajiny a prirodzene dotvoriť ráz okolia. V riešenom území sa má nachádzať hlavný objekty 
chaty (dve podlažia s obytným podkrovím) s Wellness a 6 rekreačných chát (dvojpodlažné 
objekty so šikmou strechou, v zadnej časti terasa s malým grilom). Okolie má dotvárať zeleň 
a prírodné jazero určené na kúpanie a detské ihrisko. 
                                                                                                                                          OcÚ 
 
 
 

Úprava dopravného pasportu 
 
Dopravný pasport obce Kordíky bol po verejnej diskusii a pripomienkach obecného 
zastupiteľstva schválený v roku 2018. Úlohou dopravný pasportov v obciach a mestách je 
zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky, potrebné a jednoznačné dopravné značenie, ktoré by 
predchádzalo škodám na majetku a zdraví obyvateľstva.  
Jednou z kľúčových zmien po prijatí pasportu bolo schválenie celoročnej jednosmernej 
premávky od miestneho kostola po odbočku na vlek pod obcou. Cieľom tohto usmernenia bola 
bezpečnosť premávky hlavne v zimných mesiacoch, kedy zúžená vozovka a prakticky stála 
pokrývka snehu spôsobovala problémy pri obojsmernej premávke. Prijatie tohto dopravného 
značenia vyvolalo značnú diskusiu hlavne občanov, žijúcich v tejto časti obce. Po konzultácii 
s dopravným inšpektorátom v Banskej Bystrici je možné, aby obec na vlastný návrh mohla 
uskutočniť zmenu v dopravnom pasporte. S pohľadu bezpečnosti cyklistov, chodcov aj vodičov 
pripadajú do úvahy dve varianty dopravného značenia: 
 

1. Celoročná jednosmerná premávka na celom úseku – ako pri pôvodnom znení 
2. Celoročná jednosmerná premávka v časti od kostola po rázcestie pri dome pani 

Murgašovej (č. domu 26) a zimná jednosmerná premávka od domu pani Murgašovej po 
odbočku  na lyžiarsky vlek. 
 

Svoj názor môžete vyjadriť na priloženom anketovom lístku, po vyhodnotení sa bude situáciou 
zaoberať nové obecné zastupiteľstvo.  
 
                                                                                                                                                                                           OcU 
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Voľby do miestnej samosprávy a VÚC 2022 
Voľby do miestnych samospráv, ako aj do vyšších územných celkov sa uskutočnia v jednom 
termíne a to 29. októbra 2022. Redakcia občasníka Kordičan umožnila všetkým 
zaregistrovaným kandidátom do obecného zastupiteľstva v Kordíkoch, aby stručne predstavili 
svoj program a dôvod kandidatúry. Uverejnené sú programy len tých kandidátov, ktorí 
v termíne stanoveným redakciou dodali príspevky v písomnej alebo elektronickej podobe. Tie 
sú uverejnené v abecednom poradí. Vaše hlasy rozhodnú o ďalšom smerovaní našej obce, ale 
aj celého Banskobystrického samosprávneho kraja. Preto je dôležité prísť voliť a vyjadriť svoj 
súhlas alebo nesúhlas so súčasným smerovaním obce aj kraja. 
 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV, volebný obvod č. 1, Kordíky 
Kandidáti na starostu obce Kordíky 
1. Ján Záchenský, 57 r., starosta obce, nezávislý kandidát 
 
Kandidáti na poslancov obce Kordíky 
1. Barbora Bariaková, Mgr., PhD., 31 r., psychologička, nezávislý kandidát 
2. Ján Donoval, 59 r., vodič, nezávislý kandidát 
3. Jozef Donoval, 68 r., dôchodca, HLAS - sociálna demokracia 
4. Štefan Holbík, 53 r., SZĆO, nezávislý kandidát 
5. Ľubomír Chladný, 46 r., SZČO, SMER - sociálna demokracia 
6. Tomáš Klinka, JUDr., 41 r., právnik, Kresťanskodemokratické hnutie 
7. Ján Micán, 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát 
8. Radoslav Petrík, 47 r., revízny technik, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
9. Petra Polončíková, Ing., 43 r., predavačka, nezávislý kandidát 
10. Peter Rusko, 42 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 
11. Dušan Tuček, 45 r., robotník, nezávislý kandidát 
12. Ján Žabka, 46 r., SZČO, nezávislý kandidát 
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5 
 
Jozef Donoval, 68 r., dôchodca 
Do Obecného zastupiteľstva kandidujem kvôli riešeniu inžinierskych sietí – vody a elektriny, 
nakoľko je v obci dosť početná výstavba, ktorú je potrebné regulovať. Chcem sa venovať 
deťom a mládeži v rozvíjaní športovej činnosti. 
 
Ľubomír Chladný, 46 r., SZČO 
Všetci vieme, že nás čaká veľmi ťažké obdobie, ktoré si bude vyžadovať skúsených, 
odhodlaných a hlavne pracovitých ľudí, ktorí urobia niečo pre našu obec.  
Budem sa snažiť o zlepšenie komunikácií v našej obci. Kvalitná cesta je dôležitá pre rozvoj 
obce. Budem sa snažiť o udržanie organizovania tradičných akcií, ktoré zviditeľňujú našu obec.  
 
Tomáš Klinka, 41 r., právnik  
Spolu s mojou rodinou žijem v Kordíkoch 7 rokov. Predtým sme skoro tak dlho stavali náš 
domček, pri ceste na Cenovo. Keď tadiaľ chodievate na prechádzky, určite ste nás videli. Mne, 
mojej manželke a našim 4 deťom Kordíky prirástli k srdcu a našli sme tu krásny, pokojný a 
bezpečný domov. Ako poslanec obecného zastupiteľstva sa budem snažiť, aby Kordíky také 
zostali pre nás všetkých. Zachovajme si to pekné a dobré, čo tu máme, a nie je toho málo, 
rozvíjajme svoju obec rozumne a vo vzájomnom rešpekte. Čakajú nás neľahké časy. Svojou 
energiou a schopnosťami chcem prispieť k tomu, aby sme ich spolu dokázali prekonať. Verím, 
že to zvládneme. Ďakujem za Vašu podporu! 
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Radoslav Petrík, 47 r., revízny technik 
Volám sa Rado Petrík, pochádzam z neďalekej dedinky Riečka a už cca 10 rokov som 
obyvateľom obce Kordíky aj keď len externe, nakoľko moje obydlie je ako sa povie pánu bohu 
za Kordíckym rohom . Napriek tomu sa cítim ako súčasť obce a kedže mi nie je osud ľudí a 
obce ľahostajní v tomto ťažkom období rozhodol som sa kandidovať za poslanca obce, aby som 
svojou troškou prispel k rozvoju obce, zachovaniu prírody, informovanosti diania u nás a vo 
svete nakoľko prebieha dezinformačná vojna v médiách a ľudia majú právo vedieť a poznať 
pravdu. Ľudia majú právo na slobodu. Krásny deň prajem priatelia. 
 
Vypísané z obecnej kroniky 
Rok 1925 
- „v tomto období mizli staré drevené chatrče, zaujmúc jejich miesto murované domy“ 
- „do tohto obdobia padá aj miznutie kroja.“ Pri mužskom kroji sa zamenili široké plátené 
nohavice a košeľa so širokými rukávmi, za čierne nohavice s čiernym kabátom. „Ženský kroj 
je tiež na sklonku, dievky v nedeľu po obede veľkou obľubou nosia blúzne s vykrojeným 
hrdlom, pol topánky a sandále. Ináč do kostola chodia ešte v kroji, ktorý pozostáva z oplecka 
šifonového zdobeným jemným krajkami alebo švajčiarskym vyšívaním, vesty z brokátového 
hodvábu zdobené stužkami, moldonka, kytla, glotová alebo listerová zástera, na hrdle a na 
hlave šatka zdobená výšivkou, čižmy.“ Ženy nosia kotúčky (výstuž čepca) a kápky (čepiec). 
Rok 1926 
- v školskom roku 1926/1927 zapísalo sa do celodennej školy 36 žiakov a do opakovacej  
26 žiakov. Školský rok sa začal 1. septembra 1926 
- celé leto v roku 1926 bolo studené, 27. júla 5 oC, august chladný, september teplý, október 
daždivý, 26 a 27. októbra napadlo 30 cm snehu. 
                                                                                                           podľa školskej kroniky obce Kordíky, Jaroslava Bobáková 

 
 
Narodení k 30. 09. 2022  
Stela Ujváryová, Mária Košová, Jonáš Tkáč 
                                                                                Gratulujeme! 
 
 
Jubilanti v roku 2022 
90 rokov: František Žabka, Anna Valušková 
80 rokov: Eva Žabková 
75 rokov: Emília Hríbiková 
Okrúhle jubileá: RNDr. Miroslav Drahoš, Mgr. Anna Drahošová, Ján Murgaš, MUDr. 
Ladislav Laho, Ján Bíreš, Mária Donovalová, Blažena Bírešová 
Erika Havetta, Ivan Hríbik, Ľudmila Hríbiková, Ján Valuška, Mgr. Jana Valušková, 
Edita Valušková, Ivan Ivanič, Milan Brezňan, Ľubica Donovalová 
 
Gratulujeme a všetkým prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody!   
 
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. 
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