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Milí spoluobčania, 
Blíži sa čas vianočných sviatkov a ako každý rok v tomto čase Vám chcem povedať pár 
slov. Koncom októbra sa aj v našej obci konali voľby do samosprávy obce a do 
samosprávy krajov. 
Väčšina spoluobčanov mi už pred voľbami prejavila podporu v doterajšej práci starostu 
obce Kordíky a preto som sa rozhodol kandidovať na post starostu aj na volebné obdobie 
2022 – 2026. Všetkým, ktorí ma volili veľmi pekne ďakujem a sľubujem, že sa budem 
snažiť byť dobrým starostom pre všetkých obyvateľov obce, aj pre tých ktorí doteraz 
neboli s mojou prácou veľmi spokojní. 
Spoločne s poslancami a zamestnancami obce sa budeme snažiť vytvárať pre občanov 
také podmienky, aby sa nám v tomto čase ekonomickej krízy nezhoršila životná úroveň, 
ale naopak aby sa nám na Kordíkoch žilo lepšie, radostnejšie a aj veselšie a pokojnejšie. 
Myslím si, že okrem krásnej prírody majú Kordíky aj ďalšiu veľkú pozitívnu devízu a tou 
je relatívny pokoj a kľud. Doposiaľ naša obec nebola postihnutá enormne nadmerným 
cestovným ruchom a developerskou výstavbou ako susedné horské obce Králiky alebo 
Donovaly. Budeme sa snažiť, aby to tak ostalo aj počas nasledujúcich rokov, lebo 
občania si to tak želajú. Nejdem vám tu písať o tom čo sa deje na politickej scéne nášho 
štátu, to vidíte a počujete sami v médiách či už štátnych alebo súkromných.  Ide však 
o to, že od politického ale hlavne finančného stavu štátu závisia aj všetky naše aktivity 
týkajúce sa ekonomického rozvoja obce. Nechceme plakať nad rozliatym mliekom (ako 
sa hovorí), preto Vám chcem sľúbiť, že urobíme všetko pre to, aby sa naša obec rozvíjala 
do krásy aj naďalej. V nasledujúcom volebnom období chceme skrášliť centrum obce 
obnovením verejných budov, dobudovaním častí verejného osvetlenia, spraviť obnovu 
oplotenia cintorína, pokračovať v obnove miestnych komunikácií a na multifunkčnom 
ihrisku vybudovať sociálne zariadenie. 
Samozrejme sa chcem veľmi pekne poďakovať poslancom a všetkým obyvateľom Kordík, 
ktorí pomáhali v priebehu roka pri organizovaní kultúrnych spoločenských a športových 
akciách. Dúfam, že aj v budúcom roku sa nám podarí pripraviť pekné akcie. 
Na záver nám všetkým obyvateľom Kordík z celého srdca prajem krásne, veselé 
a požehnané prežitie vianočných sviatkov, deťom veľa darčekov pod vianočným 
stromčekom, trochu snehu na lyžovačku a sánkovačku a nám dospelým hlavne zdravie, 
šťastie, lásku, veľa splnených snov a pohodu do Nového roka 2023. 
                                                                                                                               Ján Záchenský 
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Október – mesiac úcty k starším 
 

Tak ako aj po iné roky 
si Obecný úrad 
zastúpený starostom 
Jánom Záchenským 
pripomenul mesiac 
október, ako mesiac 
úcty k starším. Keďže o plánovaný výlet nebol 
dostatočný záujem, nahradilo ho príjemné 
posedenie v kultúrnom dome. 
Podujatia sa zúčastnilo 55 seniorov a 20 
tohtoročných jubilantov. K ich sviatku im hrala 
Ľudová hudba Paľa Majeríka. Každý 
z účastníkov dostal milú pozornosť a jubilanti 
ešte malý darček. Všetci zúčastnení potvrdili 
fakt, že životné obdobie v seniorskom veku sa dá 
užívať plnohodnotne, zapájať sa do rôznych 
aktivít – či už spoločenských alebo aj 
športových. Dôležité je neklesať na duchu 
a prijímať nové životné výzvy v kruhu svojej 
rodiny a priateľov. 
 

                                                                                                                                   Petra Záhorová 

 
Pred oknom za oknom... 
 

...stojí Mikuláš“. Aj táto pieseň odznela od detí 3. 
decembra v kultúrnom dome. Dokonca aj 
s husľovým doprovodom. Presne v tento deň zavítal 
medzi malých Kordíčanov Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi. Skôr ako však rozdávali darčeky, 
potešilo deti 
divadielko Pod 
balkónom milým 
predstavením. 
Deväťdesiat detí 
túžobne očakávalo, 
čo sa skrýva vo 
vrecúškach, ktoré 
rozdával anjelik, 
ale aj vo vreci, 
ktoré prísne strážil 
čert. Niektoré 
z nich smelosť 
prešla pri prvých 

krôčkoch, iné smelo zarecitovali a zaspievali. Všetci však boli 
odmenení, bez ohľadu na svoju odvahu. 
Tú môžu ukázať opäť o rok pri stretnutí s Mikulášom. Ďakujeme mikulášskym pomocníkom 
Ivanovi Kvasnovi, Eliške Tučekovej a Jakubovi Políčekovi.  
 
                                                                                                                 Iveta Tučeková 
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Adventné vence privítali vianočné obdobie 
 
Je to až neuveriteľné, že ubehlo presne 15 rokov odvtedy, kedy sa v kultúrnom dome 
v Kordíkoch rozsvietili prvé sviečky na súťaži 
v pletení adventných vencov. Pod záštitou Milky 
Štroffekovej, OZ Kordícka podkova 
a samozrejme vtedajšieho starostu Jána Bíreša. 
Podujatie, ktoré malo prilákať obce mikroregiónu 
sa stalo tradíciou.  
Mnohí z nás si predvianočné obdobie bez súťaže 
v pletení a zdobení vianočných stolov, nevie ani 
predstaviť. Tak ako to bolo po iné roky, aj tento 
jubilejný ročník bol zastúpený obcami 
Mikroregiónu Kremnické vrchy východ: Kordíky, 
Riečka, Králiky a Tajov. Bonusom bolo družstvo 
Banskej Bystrice a detské družstvo obce Kordíky.  
Podľa očakávania návštevníkov súťažiaci predstavili aktuálne aranžérske trendy, ale vrátili sa 

aj k tradícii a vlastnej fantázii. Ukážky tvorby 
jednotlivých ikebán a vencov inšpirovali 
návštevníkov, aby si aj vo vlastných domovoch 
dotvorili vianočnú atmosféru. 
Sprievodným programom boli ukážky pečenia 
oblátok a trubičiek. Za to patrí poďakovanie 
Milanovi Donovalovi, ktorý už niekoľko rokov 
rozvoniava kultúrny dom po vanilke 
a orechoch. K zaujímavým ukážkam určite 
patrili aj hačkované hračky a výrobky z liatej 
živice. Pre deti bola pripravené tvorivá 
dielnička, kde si mohli vyrobiť voňavé 
vianočné ozdoby. 
Hodnotiť krásu a originalitu je v tomto prípade 

veľmi náročné. Porota sa rozhodla 
udeliť prvenstvo obci Králiky. 
Všetky ostatné družstvá sa 
umiestnili na druhom mieste.  
Za reprezentáciu obce ďakujeme 
Tatiane Majer, Alene Sihelskej, 
Elene Drábikovej, ako aj detskému 
družstvu Zuzke Doncsovej, Paule 
Bartovičovej, Zoe Murgašovej, 
Katke Medveďovej, Lucke 
Konopovej a Matúšovi Medveďovi. 
Po ukončení podujatia bola pre 
účinkujúcich pripravená večera 
a ľudová hudba Paľa Majeríka, ktorá koledami a ľudovou hudbou vytvorila krásnu atmosféru 
a zážitok. 
 
                                                                                            Jaroslava Bobáková, foto: Dagmar Hornáčková 
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Aktivity mikroregiónu 
 
Mikroregión Kremnické vrchy  východ, 
ktorý združuje štyri obce Kordíky, 
Tajov, Králiky a Riečku, každoročne 
usporadúva rôzne podujatia. Medzi 
obľúbené určite patrí aj súťaž vo varení 
štiarcu na Králikoch. Tento rok nás 
úspešne reprezentovalo družstvo 
zložené z výborných kuchároch Eleny 
Donovalovej, Heleny Donovalovej 
a Petra Masného. Výborný štiarc 
všetkých súťažiacich rozhodol o tom, že 
sa všetci umiestnili na prvom mieste. 
Podobné to bolo aj na súťaži v pečení 
kysnutých koláčov v Riečke. Lahodné 
koláče napiekli Vierka Donovalová, Evka Beňačková a Mirka Záchenská. Obec Riečka sa 
umiestnila na prvom mieste, ostatné družstvá obsadili spoločné druhé miesto. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu obce. 
                                                                                                                                 Iveta Tučeková 
 
Pozvánky na najbližšie podujatia v obci 
 
30. december 2022  
Kordícka domáca klobása, Hostinec Skalnička 
 
18. február 2023  
Fašiangová zabíjačka a sprievod v maskách, kultúrny dom Kordíky 
 
 
Výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 29. 10. 2022  
do Obecného zastupiteľstva obce Kordíky  
ZVOLENÝ STAROSTA  Ján Záchenský, nezávislý kandidát, počet hlasov 206 
ZVOLENÍ POSLANCI 
1. Dušan Tuček, nezávislý kandidát, počet hlasov 155 
2. Barbora Bariaková Mgr., PhD., nezávislá kandidátka, počet hlasov 148 
3. Štefan Holbík, nezávislý kandidát, počet hlasov 143 
4. Ján Donoval, nezávislý kandidát, počet hlasov 121 
5. Petra Polončíková Ing., 43 rokov, nezávislá kandidátka, počet hlasov 106 
ZVOLENÍ NÁHRADNÍCI  
1. Peter Rusko, nezávislý kandidát, počet hlasov 90 
2. Ján Žabka, nezávislý kandidát, počet hlasov 86 
3. Jozef Donoval, Hlas – sociálna demokracia, počet hlasov 52 
4. Tomáš Klinka JUDr., Kresťanskodemokratické hnutie, počet hlasov 48 
5. Ľubomír Chladný, Smer – sociálna demokracia, počet hlasov 40 
6. Ján Micán, nezávislý kandidát, počet hlasov 37 
7. Radoslav Petrík, Národná koalícia / nezávislí kandidáti, počet hlasov 22 
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VYHODNOTENIE ANKETY 
 
Výstavba rekreačných chát pri multifunkčnom ihrisku 
Z odovzdaných anketových lístkov bolo 80% proti tejto výstavbe a 20% bola za danú výstavbu. 
Na základe týchto informácií obec kordíky vydá stavebníkovi zamietavé stanovisko k výstavbe 
rekreačných chát na pozemkoch KN-C 1098/31 a 1098/32 pri multifunkčnom ihrisku. 
Dopravné značenie v obci Kordíky 
Z odovzdaných anketových lístkov bolo 43% za celoročnú jednosmernú premávku na celom 
úseku a 47 % bola za celoročnú jednosmernú premávku v časti od kostola po rodinný dom č.26. 
Aktuálne dopravné značenie bolo takto navrhnuté a schválené z dôvodu bezpečnej premávky 
v obci, ale nakoľko sú občania nespokojní, dá obec Kordíky v roku 2023 vypracovať dodatok 
k pasportu dopravného značenia, ktorý bude následne doručený na dopravné inšpektorát na 
schválenie. Plánujeme značenie upraviť tak ako v minulosti, t.j v zime jednosmerná premávka 
od kostola po rodinný dom pána Havettu a v lete v danom úseku obojsmerná premávka. 
 
ZIMNÁ ÚDRŽBA – PARKOVANIE 
 
Chceme požiadať všetkých spoluobčanov o obozretnosť a predvídavosť na miestnych 
komunikáciach. Týmto Vás všetkých žiadame, aby ste svoje autá parkovali vo svojich dvoroch 
a nenechávali ich odstavené na miestnych komunikáciách, kde bránia plynulej a bezpečnej 
premávke a v neposlednom rade aj pri zimnej údržbe miestnych komunikácií. Touto cestou by 
sme na Vás chceli apelovať aj o uváženie pri osádzaní plotov, bráničke, altánkov a iných 
drobných stavbách v blízkosti miestnych komunikácií. Samozrejme to isté platí aj pre 
návštevníkov obce, pri ktorých je toto dodržiavanie komplikovanejšie aj z dôvodu toho, že do 
našej obce prichádza veľa bežkárov v týchto mesiacoch. 
Ďalej upozorňujeme všetkých vlastníkov nehnuteľností, že odhŕňaním snehu zo svojich dvorov 
na miestne komunikácie ohrozujú nie len vodičov, ale aj chodcov, ktorí nimi prechádzajú. 
 
 
Informácie ohľadom navýšenia poplatkov za komunálny odpad 
 
Oznamujeme Vám, že obec Kordíky je nútená z dôvodu navýšenia cien vývozcom 
a spracovateľom odpadov navýšiť od 1.1.2023 miestny poplatok za komunálny odpad. Pôvodná 
výška poplatku za komunálny odpad 0,0417€/kalendárny deň, t.j. 15,22€ /osoba za rok. Výška 
poplatku za komunálny odpad od 1.1.2023 bude 0,0507€/kalendárny deň, t.j. 18,51€/osoba za 
rok. Výšky iných sadzieb daní sa NEMENÍ. 
 
 
 
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 na e-mailovej adrese: obeckordiky@obeckordiky.sk alebo priamo na 
Obecnom úrade. Periodikum neprešlo jazykovou úpravou. Periodicita vydávania 2 x ročne. Nepredajné. 
vydáva: © Obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky, IČO 00313530, pod evidenčným číslom:  
EV 5670/18. Rok vydania 2022. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


