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Čas adventný, čas vianočný 
 
Vianočné koledy, vôňa jedličky a škoricových oblátok, prilákali aj tento rok množstvo 
návštevníkov na krásne predvianočné stretnutie obcí mikroregiónu Kremnické vrchy východ. 
Stretnutie, na ktorom sa návštevník môže inšpirovať a nadýchať predvianočnej atmosféry.  
Ani tento rok súťažné družstvá nesklamali a pripravili si nápadité spôsoby vianočného 
stolovania a pletenia adventných vencov.  
Jednotliví zástupcovia obcí Tajov, Riečka, Králiky a Kordíky sa už niekoľko mesiacov vopred 
starostlivo pripravovali, aby v sobotu 1. decembra predviedli svoju šikovnosť a nápaditosť 
všetkým návštevníkom tohto podujatia. 
Obec Kordíky zastupovali dve súťažné družstvá. Prvé tvorili Milka Štroffeková, Vlasta 
Paralová a Táňa Kečkemétiová. Druhé detské (ale každým rokom už dospievajúce) družstvo 
tvorili Lujza Komžíková, Alica Komžíková, Eliška Tučeková a Annamária Bacúrová. 
Okrem skvelých nápadov a milých súťažiacich, mohli návštevníci ochutnať a zakúpiť si 
vianočné trubičky, potešiť hačkovanou hračkou svoje ratolesti alebo vyrobiť sviečku z včelieho 
vosku a vytvoriť si z nej jednoduchý vianočný svietnik. Tým šťastnejším sa podarilo odniesť si 
niečo aj z tomboly a tí menej šťastní si mohli odniesť dobrý pocit a radosť na blížiace sa 
vianočné sviatky. Veríme, že dobrý pocit v nich zostal naďalej a tešíme sa na budúce stretnutia 
pod vianočným stromčekom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianočný koncert 
  
Obecný úrad Kordíky v spolupráci s miestnymi farníkmi a Evkou Beňačkovou usporiadal  
Vianočný koncert Veroniky Bodnárikovej a jej hostí, ktorý sa uskutočnil v nedeľu  
9. decembra 2018 v miestnom Rímsko-katolíckom kostole. Ďakujeme všetkým, ktorý koncert 
podporili, ako aj za vytvorenú nádhernú predvianočnú atmosféru. 
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Vážení spoluobčania, 
 
v komunálnych voľbách v roku 2014 rozhodlo len pár hlasov o tom, že som dostal 
Vašu dôveru a stal sa starostom našej obce. Po dobu 4 rokov som sa snažil 
vykonávať túto funkciu najlepšie ako som vedel, ale určite to nebolo podľa 
predstáv všetkých z Vás. Niektorí občania dali najavo svoju nespokojnosť, ale na 
druhej strane sú občania, ktorí mi dôverujú a podporujú ma v mojej práci. 
Podpora občanov bol hlavný dôvod mojej opätovnej kandidatúry na post starostu 
v tohtoročných voľbách. Za Vašu dôveru sa chcem všetkým Vám veľmi pekne 
poďakovať a prisľúbiť, že aj ďalšie 4 roky sa budem snažiť spoločne s poslancami 
obecného zastupiteľstva viesť našu obec tak, aby sa nám tu v Kordíkoch dobre 
žilo. 
Hlavným cieľom vedenia obce je zabezpečiť obyvateľom kvalitnejšiu pohodu 
bývania. Za týmto účelom sa vybudovala spevnená plocha v centre obci, ktorá 
slúži na príležitostné parkovanie osobných aut, ale hlavne ako plocha na verejné 
kultúrne akcie.  Zabezpečujeme tiež opravu, údržbu a postupné rozširovanie 
verejného osvetlenia, opravu a údržbu miestnych komunikácií. V tomto roku sa 
tiež uskutočnila rekonštrukcia miestnej komunikácie popod dedinu. Pripravená je 
oprava asfaltového krytu hlavnej cesty spod dediny po obecný úrad. Táto oprava 
sa uskutoční na jar 2019. 
Taktiež sa pokračuje v príprave rekonštrukcii vodojemu, momentálne prebieha 
územné konanie na umiestnenie novej 100 m3 nádrži. Začíname pripravovať nový 
projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a ďalšie 
opravy miestnych komunikácií budú aj naďalej jednou z priorít. 
Teší ma, že máme v obci aj dve aktívne občianske združenia. V spolupráce s nimi 
sa opravilo detské ihrisko pri klube a pripravili trate pre zimné bežkovanie. Za 
ich činnosť im ďakujem a verím, že aj do budúcna budeme spolupracovať. 
Chcem sa poďakovať poslancom za aktívnu prácu v obecnom zastupiteľstve a tiež 
ďakujem všetkým občanom, ktorí sa podieľali na zabezpečení kultúrnych aj 
športových akcií, za ich snahu, obetavý prístup či finančnú pomoc pri 
organizovaní týchto podujatí. 
Na záver mi dovoľte popriať Vám všetkým krásne, pokojné a ničím nerušené 
prežitie vianočných sviatkov, bohatého Ježiška a do Nového roku veľa, veľa 
šťastia, zdravia, splnených snov a takisto veľa osobných i pracovných úspechov. 
                                                                                                                      
                                                                                                                     Starosta obce Ján Záchenský 
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Varenie štiarcu Králiky 
V obci Králiky sa 20. október niesol v znamení Dňa ľudových tradícií – varenie štiarcu a súťaž 
o najlepšiu domácu pálenku.  Tento rok nás v súťažení zastupovali  Helena Donovalová, Elena 
Donovalová a Vlado Klinka. Všetci sa umiestnili na prvom mieste. Gratulujeme a ďakujeme za 
reprezentáciu obce. 

 
Pečenie koláčov Riečka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už tradičné podujatie v obci Riečka – pečenie kysnutých koláčov a výzdoba svadobného stola – sa tento 
rok konalo 3. novembra. Tak ako po iné roky, ani rok 2018 neostal bez súťažného družstva z Kordík. 
Tvorili ho Evka Beňačková, Vierka Donovalová a Mirka Záchenská. S pomedzi všetkých 
súťažiacich upiekli najviac druhov koláčov, a to rovných 14. Spolu so súťažným družstvom 
s Kulpiny (Srbsko) obsadili krásne prvé miesto. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu obce 
a tešíme sa o rok na chutné kysnuté koláčiky od šikovných kordíčaniek.  
                                                                                                                                                                            Iveta Tučeková 

 
Mikulášska nádielka 

Snehové vločky, pekné piesne a rozžiarené 
detské oči sprevádzali Mikulášsky deň, ktorý 
pripadol tento rok na 8. decembra. Mikulášsky 
bol pre niektoré deti doslovne. Tie, ktoré 

navštevujú materskú školu v Tajove ho začali 
hneď v poobedňajších hodinách v miestnom 
farskom kostole. Milým vystúpením, ktoré 
nacvičovali niekoľko dní, privítali Mikuláša, za čo si zaslúžili odmenu. Potom sa rýchlo 
premiestnili do kultúrneho domu v Kordíkoch, kde už aj ostatné kordícke detičky netrpezlivo 
čakali na príchod slávnej trojice – Mikuláš, anjel a čert. Po zdobení stromčeka pred obecným 
úradom už nasledovalo privítanie s Mikulášom v teple kultúrneho domu. Tí odvážnejší 
zarecitovali, zaspievali, tí čo menej poslúchali pocítili čertove vidly, ale všetci odchádzali 
s úsmevom na tvári, balíčkom  v rukách a „selfíčkom“ s Mikulášom. Ďakujeme mikulášskej 
štvorke: Eliška Tučeková, Danka Sedileková, Ján Donoval a Juraj Kundrata.       
                                                                                                                                                                        Jaroslava Bobáková 
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Október – mesiac venovaný seniorom 
 
Obecný úrad Kordíky usporiadal dňa 11. októbra 2018 výlet pre seniorov z obce do vinárstva 
VINIDI v Bábe pri Nitre. Návštevníkov tam čakala ukážka spracovania vína, degustácia 
a chutný obed. Exkurzia pokračovala návštevou Pohronského múzea v Novej Bani a kostola 
Narodenia Panny Márie, kde mali prekrásnu výzdobu  z ovocia a zeleniny. 
Oslavy mesiaca úcty k starším pokračovali stretnutím seniorov všetkých obcí mikroregiónu 
Kremnické vrchy – východ, ktoré pripadlo tento rok na našu obec. V miestnom kultúrnom dome 
sa tak stretli priatelia a známy z obcí Tajov, Riečka, Králiky a Kordíky. Posedenie im 
spríjemnila ľudová hudba a chutné občerstvenie.  
Ďakujeme seniorom za účasť a všetkým organizátorom za príjemné chvíle strávené v našej obci. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                Iveta Tučeková 

 

Výzva 
Z finančných prostriedkov získaných z predaja publikácie o Kordíkoch, by som chcel v roku 
2019 zrealizovať zhotovenie súsošia na počesť našich prastarých, starých materí – kordíckych 
žien. Podľa môjho názoru to mali oveľa ťažšie ako chlapi, ktorí pracovali v lese a chodili na 
dlhšie obdobie z domu. Okrem toho, že porodili väčší počet detí (5-11) museli sa starať 
o domácnosť, chorých, deti aj o hospodárstvo. Táto skutočnosť sa odzrkadlila v ich povahe 
a disciplíne, ktorú vyžadovali od všetkých. Mali svoje zákony („ženský zákon“). Podľa knihy 
pána učiteľa Jozefa Šeba „Smidky môjho chlebíka“ mali tieto ich postoje poslúžiť pri písaní 
divadelnej hry „Ženský zákon“ od Jozefa Gregora Tajovského. Ten navštívil viac krát našu obec 
aj s Jozefom Murgašom. 
A tak by som chcela dať zhotoviť drevené súsošie na ich pamiatku, ktoré bude umiestnené pri 
izbe tradícií. Tento projekt by sa zrealizoval v spolupráci s Obecným úradom Kordíky a OZ 
Kordícka podkova.  
Týmto Vás vyzývame, kto bude mať záujem prispieť na túto realizáciu, môže poslať finančný 
príspevok v podobe 2% z daní z príjmu na účet OZ Kordícka Podkova alebo môžete v hotovosti 
prispieť priamo na obecnom úrade.“ 
                                                                                                                                                                                      Ján Murgaš 
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 Vypísané z obecnej kroniky 
 
Rok 1918 - 1. novembra bola na miestnej škole zavedená ako vyučovacia reč slovenčina. 
Rok 1920 – 1921 bolo zapísaných do školy 69 žiakov, v školskom roku 1921/1922, 59 žiakov, 
v školskom roku 1922/1923, zapísaných 51 žiakov a v roku 1923/1924, 44 žiakov. 
Rok 1921 oprava miestnej školy v sume 12 000,- korún.  
4. decembra bola založená ľudová knižnica. Ako uvádza kronikár: „Na jej rozmnoženie dvaja 
statní občani Ondrej Žabka Kudela starší a Štefan Donoval Kakara starší, obetovali po 50 – 50 
korún, spolu 100“. 
Rok 1922 – miestny občan spáchal samovraždu, „odišiel ráno do Sokolova na klence, kde sa 
obesil na javor, o dva dni neskoršie ho našli, príčina bola delirium tremens“ (pozn. blúznenie 
následkom ťažkej otravy alkoholom spojenej s halucináciami). 
Rok 1923 – október: znovu výstavba vodovodu, vkladané boli železné rúry. Náklady na 
výstavbu boli 4500,- korún hradené obcou. 
Prvý sneh napadol 17. decembra 1923. Snežilo aj skôr, ale celý október, november a december 
pršalo, takže sa sneh neudržal. Na Vianoce nastala 18 stupňová zima a náramná „chujava“. 
„Celá zima vyznamenávala sa nebývalým množstvom snehu. Nepretržite trvala do prostred 
apríla 1924. Na školskom dvore ešte i na Ďura bol sneh. Jar bola neskorá, veľmi mokrá. Urpín 
na 10. mája zazelenel.                                    Podľa školskej kroniky obce Kordíky zostavila Jaroslava Bobáková 

Výsledky komunálnych volieb 2018 

Za starostu obce Kordíky bol zvolený v komunálnych voľbách 10.11.2018.  
Ján Záchenský, 53 rokov, starosta, Kordíky 97, nezávislý kandidát – počet hlasov 176 
 
V komunálnych voľbách 10.11.2018 boli zvolení títo poslanci do Obecného zastupiteľstva 
  
1. Dušan Tuček, 41 rokov, robotník, Kordíky 96, nezávislý kandidát – počet hlasov 127 
2. Marek Donoval, JUDr., 29 rokov, advokátsky koncipient, Kordíky 91, nezávislý kandidát – počet 
hlasov 126 
3. Ján Donoval, 55 rokov, šofér, Kordíky 38, nezávislý kandidát – počet hlasov 125  
4.  Jaroslava Bobáková, RNDr., 36 rokov, múzejníčka, Kordíky 137, nezávislá kandidátka – počet hlasov 
124 
5.  Barbora Bariaková (rod. Bírešová), Mgr., PhD., 27 rokov, psychologička, Kordíky 14, nezávislá 
kandidátka – počet hlasov 112 
 
Zvolení náhradníci do Obecného zastupiteľstva 
1. Petra Polončíková, Ing.,, 39 rokov, obchodníčka, Kordíky 78, nezávislá kandidátka – počet hlasov 
112 
2. Peter Bíreš, 41 rokov, manažér kvality, Kordíky 190, nezávislý kandidát  - počet hlasov 57  
3.  Dušan Beľa, 51 rokov, robotník, Kordíky 46, nezávislý kandidát  - počet hlasov 47 
Po zložení sľubu na ustanovujúcom zastupiteľstve 6. decembra 2018, boli vytvorené nové komisie ako 
poradné orgány obce: 
Športovo-kultúrna komisia, predseda: Mgr. Barbora Bariaková PhD. 
Finančná komisia, predseda: RNDr. Jaroslava Bobáková 
Stavebná komisia: JUDr. Marek Donoval 
Verejno-poriadková komisia, predseda: Ján Donoval 
Komisia na ochranu verejného záujmu (kontrola, či nie je činnosť starostu obce v rozpore s verejným 
záujmom): predseda: Dušan Tuček, členovia: JUDr. Marek Donoval, RNDr. Jaroslava Bobáková 
 
Zástupca starostu obce: Dušan Tuček 
Oprávnený zvolávať riadne alebo mimoriadne zastupiteľstvo: starosta obce Ján Záchenský, zástupca 
starostu Dušan Tuček a za poslancov RNDr. Jaroslava Bobáková 
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Narodení v roku 2018  
Nella Karáseková , Artur Hríbik, Matilda Zerola, Filip Majer 
 

 
 

Zomreli v roku 2018  
Súrodenci Ján Žabka (vo veku 86 rokov)  a Anna Donovalová (vo veku 91 rokov) 
  

 
 

Jubilanti 
60 rokov: Elena Donovalová, Peter Hučko, Marta Leitnerová, Eva Bírešová 
70 rokov: Anna Voskárová, Marián Adzima 
75 rokov: Jozef Hríbik 
80 rokov: Elena Bírešová, Vendelín Wagner 
  

 
 
 

 

Plánované kultúrne podujatia na koniec roka 2018 a rok 2019 
 
25. 12. 2018 o 17.00 hod Živý betlehem, prístrešok rodiny Komžíkovej na 
Gavalove 
28. 12. 2018 o 18.00 hod v Skalničke súťaž o najlepšiu kordícku klobásu, všetky 
informácie dostupné u predsedu hodnotiacej komisie Mgr. Juraja Kundratu 
V roku 2019  
16. 02. 2019 Kordícky ples 
02. 03. 2019 Fašiangová zabíjačka 
Apríl 2019 – uvítanie detí v obci Kordíky 
01. 06. 2019 Deň detí 
29. - 30. 06. 2019 Čerešňová hostina 
20. 07. 2019 Kordícky extrém 
30. 11. 2019 Súťaž v pletení adventných vencov 
07. 12. 2019 Mikuláš 
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Upozornenie 
Prosíme občanov, aby nevypratávali sneh od bráničiek na obecné cesty, alebo cestu v správe 
BBSK. Ohrozujú tým bezpečnosť chodcov aj bezpečnosť cestnej premávky. 

 
 
 

Ponuka na predaj 
Ponúkame Vám na predaj nástenný kalendár „Kordíky a okolie v prírode“. 
Kalendár má formát A3, je po mesiacoch aj s menami a sú v ňom vyznačené plánované kultúrne 
akcie v obci Kordíky v roku 2019. 
Autorom tohto kalendára je Marek Donoval.  
Cena nástenného kalendára je 7,- Eur.  
Ďalej ponúkame na predaj aj stolový kalendár „Slovensko“ (týždenný). Cena stolového 
kalendára je 3,- Eur. 
Kalendáre sú na predaj na Obecnom úrade. 

 
 

Ponuka 
Občianske združenie Kordícky Hrebenák v spolupráci s profesionálnou inštruktorkou  
Ingrid Stančíkovou organizuje kurz bežkovania. Je potrebné mať vlastnú bežeckú výstroj.  
Záujemcovia a pre bližšie informácie môžete získať u predsedu OZ Kordícky Hrebenák  
Jara Murgaša na jms@profiokno.eu. Ak by mal niekto do budúcna záujem o takýto kurz, stačí 
napísať na uvedený email. OZ Kordícky Hrebenák sa na Vás všetkých teší na spomínanej 
zvážnici a praje krásny predvianočný čas.  
                                                                                                                           OZ Kordícky Hrebenák 

 
 
 
 

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.  
Občasník neprešiel jazykovou úpravou. Nepredajné. 
vydáva: © Obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky, IČO 00313530, pod evidenčným 
číslom:  
EV 5670/18. Rok vydania 2018. 
 
 
 


