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„Tie najkrajšie Vianoce, stromček čo sa ligoce,
lásky plný dom, na stromčeku zlatý zvon,
pod stromčekom tajné priania,
nech Vám oči šťastím žiaria“.

Milí spoluobčania,
po roku Vianoce opäť prichádzajú, šťastné a veselé.
Spieva sa to v pesničkách, ale aby boli naozaj šťastné a veselé, tak je k tomu potrebná
láska, porozumenie, úcta, pokora, krásna rodina, priatelia či známy. Tiež k tomu pomáha
dobrá pohoda bývania, o čo sa snažíme my na obecnom úrade.
Zapojili sme sa do projektu na bezplatnú WIFI pre teba na verejných priestranstvách
v obci. Projekt bol úspešný a bola nám schválená dotácia na jeho realizáciu. Tá
prebehne v budúcom roku.
Opravili sme ďalší úsek miestnej komunikácii od Valuškov ku vleku. Pred obecných
úradom pribudla „Chyžka starej materi – altánok s dreveným súsoším“.
Sme podhorská obec, zima býva u nás tuhá a to sa rozhodli využiť oteckovia, ktorí pre
svoje ratolesti pripravujú klzisko na dvore bývalej školy. Je to krásny moment ako sa
ľudia dokážu stretnúť a vytvoriť niečo pre radosť detí. Teraz už len dúfať, že nám pani
zima pomôže a dotvorí túto myšlienku detského klziska.
O údržbu a zjazdnosť miestnych komunikácií sa aj túto zimu bude starať Róbert Púchy.
Posypový materiál máme uložený pri multifunkčnom ihrisku , myslím, že v dostatočnom
množstve. Podmienky sa v zime u nás dokážu zmeniť v priebehu pár hodín, preto
uvítame, keď nám pomôžete pri zimnej údržbe ciest hlavne tým, že nenecháte svoje
vozidlá zaparkované tak, aby prekážali pri výkone práce.
Nedá mi nespomenúť aká je v týchto dňoch turbulentná politická scéna. Blížia sa
parlamentné voľby. Korupcia je hlavnou témou. Ak to chceme zmeniť, ukážme vysokou
účasťou vo voľbách, že nám nie je ľahostajné čo sa na Slovensku deje. Nech za nás
nerozhoduje len 20-30 % ľudí, ktorí prídu voliť, ale príďte všetci vyjadriť svoj názor vo
voľbách 29.2.2020, aby sa do vedenia nášho štátu dostali tí správni a dôveryhodní ľudia.
Ďakujem OZ Kordícka podkova, OZ Kordícky hrebenák, ďakujem poslancom obecného
zastupiteľstva, ďakujem všetkým občanom a sponzorom, ktorí nám v priebehu celého
roka pomáhali pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle krásne a ničím nerušené vianočné sviatky, bohatého
Ježiška a do nového roku veľa šťastia, zdravia, lásky a pohody.

starosta obce Ján Záchenský

Udalosti v obci
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PAMIATKA OBETIAM DRUHEJ

MEDZINÁRODNÉ FIS PRETEKY

SVETOVEJ VOJNY

A STEIGER SLOVENSKÝ POHÁR
V BEHU NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH
TAJOV – KORDÍKY 2019

Uplynulo 75. rokov od veľkej udalosti –
Slovenského národného povstania, do
ktorého boli zapojení aj obyvatelia Kordík.
Zväz protifašistických bojovníkov sa
rozhodol uctiť si ich pamiatku kladením
vencov na pamätník v miestnej časti
Breziny. Program pokračoval zapálením
vatry SNP a programom do neskorých
nočných hodín.

Premiéra pretekov v behu na kolieskových
lyžiach sa konala v našej obci 8. septembra
2019. Hlavným organizátorom bol s
poverením Slovenskej lyžiarskej asociácie LK Slávia Ekonóm Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Spoluorganizátormi boli
Obecný úrad Kordíky a Obecný úrad Tajov.
Štart preteku začal v obci Tajov a končil
v obci Kordíky. Pretekalo sa v rôznych
vekových kategóriách mužov a žien.
V pomerne náročných podmienkach
daždivého počasia, však súťažiaci dosiahli
pekné športové výsledky.

MESIAC VENOVANÝ SENIOROM
Október mesiac úcty k starším si v našej obci pripomenuli organizovaním výletu na vinobranie
do Sebechlieb, ktoré sa konalo 28. septembra 2019. Tu si mohli – nie len seniori, pozrieť
tradičné spracovanie hrozna a dorábanie vína spojené s bohatým programom a degustáciou.
Súčasťou programu bola aj prehliadka vínnych pivníc domácich vinárov.
Mikroregión Kremnické vrchy východ zas pripravil stretnutie pre všetkých seniorov v obci
Králiky. Pre tých, čo neabsolvovali výlet ani stretnutie v Králikoch, bolo v kultúrnom dome
v Kordíkoch pripravené malé pohostenie s príjemnou hudbou. Pozvaní boli aj všetci tohtoroční
jubilanti, ktorí dovŕšili okrúhle narodeniny. Milé stretnutie sa nieslo v dobrej nálade a veríme,
že všetci si odniesli okrem malého darčeka aj príjemný zážitok.

REPREZENTÁCIA OBCE
Tradičné podujatie v obci Králiky – súťaž
mikroregiónu vo varení štiarcu sa tento rok
konalo 26. októbra. Našu obec reprezentovali
Helena Donovalová, Elena Donovalová a
Vladimír Klinka. Všetky družstvá skončili na
prvom mieste.
Rovnako svoju šikovnosť preukázali aj Evka
Beňačková, Vierka Donovalová a Mirka
Záchenská na súťaži mikroregiónu v obci
Riečka, 8. novembra. Tam náš tím šikovných
cukrárok súťažil v pečení kysnutých koláčov.
Obsadili spolu s družstvom z Tajova prvé miesto. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu obce.
Iveta Tučeková

Podujatia v obci
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Advent v znamení tradícií
Vítanie vianočného obdobia sa na Kordíkoch už niekoľko rokov
spája so súťažou mikroregiónu v pletení adventných vencov
a vianočného stolovania. Organizátori sa tento rok rozhodli pre
zadanie témy, na ktorú mali súťažiaci pripraviť dekorácie.
Trojčlenné družstvá z jednotlivých obcí Riečka, Tajov, Králiky
a Kordíky mali za úlohu spracovať tému tradičných Vianoc.
Našu obec zastupovali dve súťažné družstvá v zložení Milka
Štroffeková, Vlasta Paralová a Táňa Kečkemétiová a naše druhé
detské družstvo v zložení Lujza Komžíková, Alica Komžíková,
Eliška Tučeková, Annamária Bacúrová, Zuzana Konopová
a Timur Longauer.
Krása tohto podujatia sa skrýva v tom, že každé družstvo si to
„tradičné“ spája s niečím iným – či už sú to klasické slamené
ozdoby, medovníčky, predmety z povál našich starých mám a otcov alebo osobnosť, ktorá sa
s tradíciou spája. Presne tak to poňalo súťažné družstvo z Tajova, ktoré prezentovalo poslednú
vianočnú večeru Jozefa Gregora Tajovského zo svojou manželkou. Práve táto téma oslovila aj
porotu v zložení starostov jednotlivých obcí a Evky Beňačkovej. Obec Tajov spolu so súťažným
družstvom obce Kordíky obsadili spoločné prvé miesto, obec Riečka a Králiky spoločné druhé
miesto. Detské družstvo z Kordík dostalo špeciálnu cenu poroty.
Návštevníci si určite prišli na svoje a mohli sa inšpirovať v príprave vianočných dekorácií vo
svojich domovoch. Prekvapením pre návštevníkov
bol aj drevený model kordíckej drevenice, ktorú
vytvoril tím šikovných rúk pod vedením Jána
Murgaša. V malom domčeku sa okrem jeho
obyvateľov nachádza aj jednoduché zariadenie
obydlia doplnené o malú záhradku a domáce
zvieratá. Drevenica bude vystavená v pamätnej izbe
v Kordíkoch. Program spríjemnili aj ukážky
tradičných remesiel – spracovanie ovčej vlny,
drotárstvo, ukážka vyšívania krivou ihlou, predaj
a ochutnávka vianočných oplátok, pre deti tvorivé dielne a výroba cestovinových ozdôb
a samozrejme tombola. Tá bola tento rok o niečo bohatšia ako po iné roky, za čo je potrebné
poďakovať mnohým sponzorom a darcom. Rovnaké poďakovanie patrí všetkým organizátorom
a dobrovoľníkom, ktorí s radosťou pomohli a vytvorili návštevníkom príjemnú predvianočnú
atmosféru.
Jaroslava Bobáková

Vianočný koncert
Nádherný predvianočný koncert sa v miestnom kostole Navštívenia Panny Márie uskutočnil
15. decembra. Organizačne sa na ňom podieľali Eva Beňačková a účinkujúci Ľubomír Tatarka
s deťmi, spievajúci Ema Hutková, Eva Hutková, Miriam Bacíková, Jakub Hutka a Oliver
Kundrata.
Ďakujeme organizátorom aj účinkujúcim za skvelý umelecký a duchovný zážitok.

Podujatia, oznamy
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Mikulášsky večer
Celoročné očakávanie všetkých detí sa konečne naplnilo. Deti s nacvičenými básničkami,
pesničkami a krásnymi výrobkami čakali na príchod Mikuláša. Ten ku niektorým deťom prišiel
v jedeň deň až dvakrát. Žiaci Materskej školy
v Tajove Jožko a Janko Meňušovci, Timur
Sigety,
Ondrík
Cimmerman,
Janka
Sedileková a Hanka Mihová nacvičili pekný
program, s ktorým vystupovali vo farskom
kostole v Tajove.
Na Kordíkoch však boli pripravené aj iné deti
a túžobne očakávali trojicu Mikuláš, anjel
a čert. Tí mali darčeky rozdávať pod
rozsvieteným vianočným stromčekom pred
obecným úradom, avšak daždivé počasie ich
presunulo do tepla kultúrneho domu.
Ďakujeme tohtoročným mikulášskym pomocníkom Lujze Komžikovej, Ivanovi Kvasnovi
a Marekovi Donovalovi.
Jaroslava Bobáková

Z bežiek na korčule
Členovia a prívrženci občianskeho združenia Kordícky hrebenák pripravili tento rok pre malých
aj veľkých korčuliarov klzisko na ihrisku pred bývalou škôlkou. Po spevnení a vyrovnaní
povrchu sa voda privádza z miestneho klubu. Tým sa obec aspoň čiastočne zapája do prevádzky
klziska. Ak to klimatické podmienky dovolia, klzisko bude prístupné pre všetkých občanov
obce.
V súvislosti s prevádzkou klziska, obec pristúpila k novému miestu uloženia posypového
materiálu na údržbu miestnych komunikácií. Štrk je uložený pri multifunkčnom ihrisku pod
dedinou, preto je tento priestor udržiavaný a pluhovaný. Preto prosíme všetkých občanov aj
návštevníkov obce, aby neparkovali v tomto priestranstve, aby sa zabezpečil bezproblémový
prístup k posypovému materiálu.

Oznamy
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Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov 2019
Utorok 24.12. – Štedrý deň
Kordíky
Tajov
Streda 25.12. – Narodenie Pána
Tajov
Kordíky

22.30
24.00

- po polnočnej punč pred kostolom
- po polnočnej punč pred kostolom

9.30
9.45

Štvrtok 26.12. – Sv. Štefan
Tajov
8.00
Kordíky
9.45
Nedeľa 29.12. – Sv. rodiny
Tajov
8.00
Kordíky
9.45
Utorok 31.12. – Silvester
Tajov
16.00
+ ďak. pobožnosť na konci roku
Streda 1.1. – Nový rok - P.M. Bohorodička
Tajov
9.30
Kordíky
9.45
Pondelok 6.1. – Zjavenie Pána - Traja králi
Tajov
8.00
Kordíky
9.45
Predvianočná sv. spoveď bude v Tajove v sobotu pred 4. adv. nedeľou 21.12. od 9.30 hod. do
10.40 hod. Králiky a Kordíky od 11.15 hod. do 12.00 hod.

Otváracie hodiny potravín a miestneho pohostinstva počas vianočných sviatkov
Pondelok 23. 12. 2019 zatvorené
Utorok 24. 12. 2019, potraviny od 7.30 do 10.00 hod, pohostinstvo od 22.00 do 01.00 hod
polnočný punč
Streda 25. 12. 2019 otvorené
Štvrtok 26. 12. 2019 potraviny zatvorené, pohostinstvo otvorené od 15.00 do 21.00 hod
Piatok 27. 12. 2019 od 20.00 hod Štefánska zábava v kultúrnom dome
Sobota 28. 12. 2019 potraviny otvorené od 7.30 do 10.00 hod, pohostinstvo
od 17.00 do 24.00 hod
Nedeľa 29. 12. 2019 otvorené
Pondelok 30. 12. 2019 zatvorené
Utorok 31. 12. 2019 potraviny otvorené od 7.30 do 10.00 hod, v pohostinstve od 19.00 hod
uzavretá spoločnosť
Od 01. 01. 2020 otvorené podľa bežných otváracích hodín
Pohostinstvo Kordíky Vás pozýva spoločne privítať nový rok 2020. Cena za osobu je 7 eur,
dieťa 4 eurá, v cene je zahrnutý punč (aj detský), občerstvenie a ohňostroj. V prípade záujmu
je potrebné počet osôb nahlásiť vopred v miestnom pohostinstve.

Plánované podujatia, gratulácie

strana 6

Plánované podujatia do konca roka 2019 a začiatok roka 2020
25. 12. 2019 Stretnutie pri vianočnom punči spojené s koledami a detským
vystúpením, súsošie pred obecným úradom Kordíky
27. 12. 2019 od 20.00 hod, Štefanská zábava, kultúrny dom Kordíky, vstupné 2€
28. 12. 2019 Súťaž o najlepšiu Kordícku klobásu, pohostinstvo Skalnička
22. 02. 2020 Fašiangová zabíjačka, kultúrny dom Kordíky

Narodení v druhom polroku 2019
Fedor Tkáč, Jakub Púchy, Timea Mattertajová, Daniel Polončík, Michal Karásek

Gratulujeme!

Jubilanti v roku 2019
90 rokov oslavuje MUDr. Pavel Baňacký
85 rokov oslavuje Margita Donovalová
80 rokov oslavuje Jolana Wagnerová
75 rokov oslavujú Július Roštár, Mária Murgašová
70 rokov oslavujú Ján Donoval, František Chladný, Mária Chladná, Elena Donovalová,
Darina Balážová, Ing. Helena Lengyelová, Elena Bírešová
60 rokov oslavujú Ján Daubner, Ľubomír Donoval, JUDr. Juraj Koval, Mária Donovalová,
Anna Peregrinová, Mgr. Eva Beňačková

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.

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 2019.

