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„Pod stromom darčeky čo srdce pohladia, 
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, 

prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.“ 
 

Milí spoluobčania, 
Blíži sa koniec roka a ľudia sa v tomto období zvyknú obzrieť a zrekapitulovať, čo sa za 
uplynulých 365 dní udialo. Ja som dúfal, že tohtoročné vianočné sviatky budú krajšie 
ako tie vlaňajšie „lockdownové“, ale to som len dúfal, lebo opak je pravdou. Máme tu 
znova obmedzenia, ktoré sa týkajú všetkých nás, starých, mladých, detí, očkovaných aj 
neočkovaných. To je teraz aktuálna téma, či sa dať alebo nedať zaočkovať proti 
ochoreniu Covid 19. Môj osobný názor je taký, že očkovanie určite pomáha 
a zachraňuje ľudské životy, ale malo by to byť dobrovoľné a ľudia sa musia sami 
rozhodnúť, či je to pre nich potrebné. Celý tento cirkus (lebo inak sa to nazvať nedá), 
myslím tým na niektoré nešťastne navrhnuté opatrenia zo strany vlády štátu, či konzília 
odborníkov prezentované v médiách, prispeli k tomu, že tým utrpel ráz krajiny 
ekonomicky, sociálne a kultúrne. Znova sme tento rok nemohli uskutočniť viacero 
obecných akcií.  Celý rok sme viac menej absolvovali v obmedzenom režime. Napriek 
tomu sa ale v obci podarilo opraviť dve miestne komunikácie a tiež prístupy k rodinným 
domom „na baničku“ a k Hríbikovcom. Robo Púchy  sa podieľal na zveľadení budovy 
starej sály, za čo mu patrí vďaka a budeme v tom pokračovať aj v budúcom roku. 
Nakúpili sme kompostéry a doplnili sa zmluvy o kompostovaní kuchynského odpadu. 
Dobudovala sa časť verejného osvetlenia, v čom sa bude takisto pokračovať. Riešila sa 
pasportizácia cintorína a plánuje sa jeho nové oplotenie a čiastočné rozšírenie. 
Vybudovali sme „Wifi pre Teba“ na verejných priestranstvách a kvôli bezpečnosti na 
cestách pribudlo nové dopravné značenie, ktoré bolo navrhnuté a schválené dopravným 
inšpektorátom PZ BB. Do kultúrneho dome sme zaobstarali nový bojler na teplú vodu 
a do kuchyne nový sporák a hrnce. Trochu sme tiež vylepšili vianočnú výzdobu v obci. 
V tomto roku tiež prebehlo sčítanie obyvateľov a voľba hlavnej kontrolórky obce , ktorou 
je aj naďalej Ing. Júlia Sigetyová. Tiež sme v tomto roku realizovali testovanie na 
COVID 19 za čo sa chcem poďakovať celému tímu, ktorý to zabezpečoval.  
Obecný úrad, sú okrem starostu aj poslanci a zamestnanci a všetkým im ďakujem za 
celoročnú prácu. Tiež ďakujem všetkým občanom, občianskym združeniam 
a sponzorom, ktorí sa aktívne podieľali na fungovaní našej obce.  
Sviatočný čas vianočný sa nezadržateľne blíži a aj pani zima priložila ruku k dielu 
a vytvorila krásnu vianočnú zasneženú atmosféru.  
Želám všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané, šťastné a veselé Vianoce a aby pri 
štedrovečernom stole nikto nechýbal. Do nového roku želám všetkým hlavne veľa veľa 
zdravia, šťastia, lásky a ľudského porozumenia. 

                                                                                                                                                              Ján Záchenský 
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O vianočných zvykoch a tradíciách  

Viete čo je to Kračún? Ak ste odpovedali Štedrý deň, tak 
je to správne. Tieto sviatky sú považované za tie najkrajšie 
v roku. Naši predkovia sa na ne pripravovali pôstom, 
zvýšenou aktivitou v oblasti duchovného života, ale aj 
dôkladným upratovaním svojich príbytkov.  

Zimný sviatočný čas si pripomínali nielen naši predkovia 
po prijatí kresťanstva, ale aj pred ním.  Zimný slnovrat plnil 
významnú úlohu nového začiatku a zároveň víťazstva 
Slnka nad zimou a zlými silami. Slávili ho hostinami 
plnými mäsa, koláčov a medu, zahaľovali sa do masiek, aby 
odháňali zlé sily.  

Rorate coelli, desuper... 

"Roste nebesia z výsosti..."  časť mariánskej antifóny dala názov rorátnym sv. omšiach. Sv. 
omše slávené počas adventu ako radostné očakávanie narodenia malého Jezuliatka sú pre 
mnohých tou pravou esenciou decembrového očakávania Vianoc.  Rorátne sv. omše sa slávili 
skoro ráno ešte pred svitaním  pri svetlách sviečok a to ku cti Božej Matky.  

Aj v zime treba trochu zelene 

S Vianocami úzko súvisí aj zelená farba ako symbol plodnosti a nového života. Tá bola 
v domovoch našich predkov zastúpená zelenými vetvičkami ihličnanov a  vianočnými 
stromčekmi. Tie sa v priestorovo malých miestnostiach upevňovali na hrady a zdobili ručne 
vyrobenými ozdobami zo slamy, orieškami či jabĺčkami. Slama tvorila dôležitú súčasť 
vianočných obradov. Okrem toho, že symbolizovala znovuzrodenie, vyskytovala sa aj pod 
štedrovečernými stolmi, aby odkazovala na to, že sa Ježiš Kristus narodil v maštali a v chudobe. 
Tradícia vianočných stromčekov v domácnostiach k nám prišla zo západnej Európy. Najstarší 
umelý vianočný stromček sa zachoval v spišskom banskom mestečku Smolník, kde v minulosti 
žilo početné nemecké etnikum.  

Čas radosti zo stretávania sa s ľuďmi 

Zaujímavosťou Vianoc bol na jednej strane zákaz ženských návštev v domoch počas sviatkov, 
na tej druhej zas očakávanie  malých vinšovníkou, ktorí rástli. Podobne mala vzrastať v domoch 
aj hojnosť, zdravie a pokoj. Vianočné piesne boli dovolené spievať až po polnočnej sv. omši, 
ktorú v niektorých častiach Slovenska nazývali utiereň. Pod oknami spievali a vinšovali takmer 
všetky vekové kategórie či už malé deti, dievčatá, ženy. Na sviatok sv. Štefana nemohli chýbať 
štefanské zábavy a tiež mládenecké krsty. Po dedinách či lazoch chodili betlehemci - anjel, 
bača, valasi Stacho a Fedor. Nechýbal ani Kubo, ktorý vystrájal deťom a mladým dievčatám 
rôzne pestvá a tak rozosmieval celé spoločenstvo. V betlehemských hrách sa krásne prelínajú 
pastorálne, náboženské ale aj spomínané žartovné motívy.  

Hojnosť na stole, hojnosť celý rok 
Neoddeliteľnou súčasťou vianočnej gastronómie boli chlieb a cesnak, oblátky, ktoré 
zaraďujeme k vianočnému obradnému pokrmu a med. Nechýbali opekance s makom, pôstne 
jedlo ryba, rôzne druhy kaší, oriešky, jablká, hrušky a koláče z kysnutého cesta naplnené 
tvarohom, makom či orechmi. Oblátky piekli hlavne učitelia –  rechtori. Pripravovali ich  
v železných kliešťach väčšinou po sviatku sv. Lucie. Zároveň bolo veľkou cťou pre žiakov ak 
ich mohli po domoch rozniesť a zavinšovať rodinám niekoľko dní pred Štedrým dňom. Za 
odmenu dostali od gazdov drobný peniaz alebo koláčik a pre pána učiteľa zas potraviny 
a peniaze.  
 
                                                                                                                Mária Trstenská Trubínyová, Stredoslovenské múzeum 
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Prírodné symboly Vianoc  
 
Imelo biele (Viscum album L.)  

V chladných zimných mesiacoch kedy 
príroda oddychovala, si ľudia hľadali rôzne 
symboliky a pripisovali nadprirodzené 
vlastnosti práve tým druhom rastlín, ktoré 
boli počas celého obdobia zimy zelené alebo 
vynikali svojím vzhľadom. Medzi ne patrilo 
aj imelo biele. Je to vždyzelený parazitujúci 
ker rastúci na ihličnatých aj listnatých 
stromoch, ktorého plody dozrievajú 
začiatkom zimy. Sú to nepravé bobule, so 
slizovito-lepkavým obsahom. Sú obľúbenou 
potravou niektorých druhov vtáctva. 
Prostredníctvom ich výlučkov dochádza 
k najčastejšiemu šíreniu tejto rastliny na 
hostiteľské dreviny. 
Práve v období Vianoc je imelo 
najatraktívnejšie. Vešalo sa nad dvere 
červenou stuhou a nechávalo sa tam až do 
nasledujúcich Vianoc. Malo ochrániť 
domácnosť pred chorobami a zlými silami. 
Pripisovali sa mu aj magické účinky. Bolo 

na to viac dôvodov. Prvým je, že je to 
stálozelená rastlina, čím bola oproti iným 
výnimočná. Rastie medzi oblohou a zemou 
v korunách stromov, čo symbolizovalo 
prepojenie s nebom. A v neposlednom rade 
to boli liečivé účinky, ktoré poznali už starí 
Kelti. Je to rastlina, vo vysokých dávkach až 
jedovatá – obsahuje viskotoxíny. Zbiera sa 
vňať s listami, kvet aj plod rastliny. 
V súčasnosti sa využíva na podporu krvného 
obehu, zníženie krvného tlaku, ako 
prevencia artériosklerózy. Imelový lektín sa 
skúšobne používa na injekčnú liečbu 
metastáz zhubných aj nezhubných nádorov.  

 
 
Jabloň domáca (Malus domestica)  

Jabloň domáca s veľkými a sladkými plodmi ako ju všetci poznáme, pochádza geneticky zo 
strednej Ázie. Odtiaľ sa prostredníctvom veľkých bylinožravcov a obchodom s tovarom 
rozšírila do celého sveta. Jablko ako potravinu a krmovinu poznajú ľudia už tisíce rokov. Stalo 
sa symbolom zdravia, plodnosti. Biblická jabloň symbolizuje strom poznania, v rajskej záhrade 
zas symbol pokušenia. Na Slovensku sa stalo jabĺčko nevyhnutnou súčasťou vianočného 
obdobia. Používalo sa pri zdobení stromčekov, prekrojením pri 
vianočnom stole symbolizovalo zdravie 
a šťastie v rodine. Nie je to náhodou, keď sa 
hovorí „zjedz denne jedno jabĺčko, vyhneš 
sa chorobe“. Je veľkým zdrojom vitamínov A, 
B, a C, kyseliny listovej alebo vláknin. Jeho 
blahodárne účinky na ľudské zdravie boli 
známe našim predkom už dávno. Uskladňovali 
si jablká do pivníc alebo komôr, sušili ich 
a konzumovali celú zimu. Bol to pre nich jeden z mála 
zdrojov vitamínov počas dlhých chladných mesiacov. V posledných 
desaťročiach sa postupne naše domáce ovocie vytláčalo dovozom citrusových exotických 
plodov. Ananás, banány či mandarínky však nikdy nemôžu nahradiť atmosféru rozkrojenia 
vianočného jabĺčka, ktoré nám dodá silu a vieru v šťastný nový rok. 

                                                                                                                              Jaroslava Bobáková 
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Milí Kordíčania, 
 
blíži sa koniec roka a radi by sme sa Vám prihovorili v mene OZ Kordícky Hrebenák, aby sme 
Vás informovali o našej činnosti a aktivitách za uplynulé obdobie. 
Začiatkom roka sa 
nám úspešne 
podarilo rozbehnúť 
zbierku na StartLab, 
kde sme vďaka 
štedrým príspevkom 
od dobrovoľníkov a 
sponzorov vyzbierali 
potrebnú sumu na 
akontáciu pre 
zakúpenie nového 
stroja na úpravu 
bežkárskych tratí. 
Prišiel v pravý čas – 
s prvým snehom na začiatku decembra 2021 a hneď sa aj rozbehol do terénu upravovať trate. 
V priebehu roka sme sa zúčastnili brigády na prečistenie a úpravu Kordíckeho rodinného 
chodníka a ako dobrovoľníci sme sa pravidelne zapájali do organizovania športových a 
kultúrnych podujatí pod hlavičkou obce, aj keď ich bolo pomenej, ako po minulé roky. 

Počas letnej sezóny dostala zelenú 
cykloturistika nielen v blízkom a širšom 
okolí obce, ale aj za hranicami, napríklad na 
Morave. 
Jeseň je už tradične obdobím, kedy treba 
pomýšľať nad prípravami pred zimnou 
sezónou. Dočistili sme kordícku zvážnicu v 
miestach od parkoviska po Tesnô a spod 
Kordíckeho sedla smerom na Tablu. Vďaka 
finančnému príspevku od 
Banskobystrického samosprávneho kraja a 
od spoločnosti STK NIGOL sa nám podarilo 
spevniť parkovisko pod zvážnicou, ktoré 

bude v zimnom období za regulácie dopravy od hlavnej cesty až po parkovisko (najmä počas 
víkendov) slúžiť na parkovanie pre bežkárov a turistov.  
Aj tento rok sa nám opätovne podarilo vďaka finančnej pomoci zo združenia postaviť a vylepšiť 
klzisko na parkovisku pred škôlkou, ktoré bude slúžiť všetkým občanom, ale hlavne našim 
deťom v obci. 
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa v priebehu roka zapájali 
do našich aktivít nielen fyzicky formou brigád a organizovaním podujatí, ale aj finančne – 
sponzorom a jednotlivcom, ktorí prispievali do našich pokladničiek na lyžiarskych tratiach, 
vkladmi na náš účet alebo v hotovosti hospodárovi OZ a v neposlednom rade aj tým, ktorí nám 
poukázali 2% alebo 3% zo svojich daní. 
Zima zaradila vyššiu rýchlosť a čoskoro ju tu máme v plnej sile a kráse. Prajme si navzájom, 
aby sme si ju všetci užili čo najlepšie, hlavne v zdraví a pohybe na kvalitných tratiach v objatí 
krásnych kordíckych hôr.    
                                                                                                       výbor OZ Kordícky Hrebenák 
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Mikuláš 
Už po druhý krát sa 

stretnutie 
s Mikulášom 

muselo odložiť. 
Sprísnené opatrenia 
nedovoľovali, aby 
sa uskutočnilo čo 
i len vo vonkajších 
priestoroch. 73 detí 

si tak aj tento rok prevzalo balíčky na 
obecnom úrade. Radosť so stretnutia sa tak 
opäť odkladá na budúci rok. Veríme, že 
úsmev vyčaril aspoň odkaz od Mikuláša vo 
forme sladkých balíčkov.   

 

Október, mesiac úcty k starším 
Mesiac október už tradične patrí úcte 

k starším. Aj tento 
rok si obec Kordíky 
pripomenula tento 
sviatok. Keďže 
opatrenia ani 
pandemická situácia 

nedovoľovali 
zorganizovať 

obľúbené výlety, 
obec pripravila pre 

seniorov milé balíčky s praktickými 
darčekmi. Malou pozornosťou si chcela 
uctiť ich veľké prínosy pre rodinu, priateľov, 
ale aj pre napredovanie obce. 

 

Hurá na klzisko 
Zima už klopká na dvere a okná a s ňou prichádzajú aj mnohé zimné aktivity. Jednou z tých, 
ktorá  jednoznačne získava na popularite u nás na Kordíkoch, je okrem lyžovania aj 
korčuľovanie. Či malí, či veľkí, či starí, či mladí - všetci sa vedia vyšantiť na korčuliach, čo im 
para stačí. 
Po veľkom úspechu z minulého roka sa partia šikovných oteckov a členov Hrebenáku rozhodla 
pokračovať v tejto tradícii aj tento rok a pustili sa do prípravy obecného klziska. A v duchu 
hesla „tam, kde sa chce, tam sa aj darí“ sa stretli 17. novembra, vyzbrojili sa hrabľami, lopatami 
a iným pracovným materiálom a vrhli sa do práce. A tá im išla od ruky jedna radosť. Rozhrabať 
štrk, vyhladiť plochu, zaizolovať proti pretekaniu a postaviť mantinely.  
Klzisko je hotové a teraz nám neostáva nič iné, len si popriať tuhú zimu, k tomu zdravia a veľa 
radosti na našej ľadovej ploche.      
                                           Dáša Hornáčková 

 

Športový deň  
Jedno z mála podujatí, ktoré sa podarilo tento rok usporiadať bol športový deň na 
multifunkčnom ihrisku. Vo futbalovom zápase slobodní vs.  Ženatí sa podarilo uhrať krásnu 
remízu. Ďakujeme organizátorom – OZ  Kordícky Hrebenák, obci Kordíky a mnohým 
dobrovoľníkom za výbornú atmosféru a podporu pohybu u detí, aj dospelých. 
 

                                                                                                                                                                                 Petra Záhorová 
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Oslava SNP 

 
 

Napriek pandemickým opatreniam a absencie viacerých obecných podujatí, sa dobrovoľníci 
zišli na stretnutí, ktoré si prioritne pripomenulo pamiatku na účastníkov SNP. Členovia zväzu 
protifašistických bojovníkov uskutočnili pochod obcou až k pamätníku padlých vojakov na 
Brezinách. Kyticou a tichou spomienkou si uctili ich odvahu a odhodlanie v boji za slobodu. 
Program pokračoval na miestnom multifunkčnom ihrisku zapálením vatry. Napriek vlhkému 
počasiu sa po menšom trápení vatra rozhorela a svojím teplom spríjemňovala návštevníkom 
pobyt na ihrisku do neskorých nočných hodín. Ďakujeme organizátorom: obec Kordíky, OZ 
Kordícky Hrebenák, SZPB Kordíky a dobrovoľníkom. 
                                                                                                                                    Iveta Tučeková 

 

Vypísané z obecnej kroniky 
Rok 1924 
- jeseň veľmi pekná a suchá, doliny stále naplnené nepreniknuteľnou hmlou, v Kordíkoch 
utešene svietilo slnko deň po deň 
- prvý sneh napadol až 31. decembra, Vianoce zelené boli, na Štedrý deň teplomer ukazoval  
18 oC 
- za celý rok nik neumrel v Kordíkoch 
- zima slabá, najviac 20 cm snehu, vo februári už hnoj vozili po lúkach 
Rok 1925 
- jar aj leto chladné, v júni sa ešte kúrilo na Petra a Pavla 29. júna 
- školský rok 1925/1926: do celodennej školy sa zapísalo 38 žiakov a do opakovanej 31 žiakov 
- 4. októbra zasadalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom prejednávali o rozpočte na rok 1926. 
Učiteľ Alexander Skladaný požadoval na učebné pomôcky 1300 korún. Jeden člen výboru 
povedal výrok: „My žiadne učebné pomôcky nepotrebujeme, postačí nám okovanec a kyjan 
(veľká sekera)“. Na dlhé vysvetľovanie a presviedčanie notára predsa 600 Korún bolo 
zaznačené. 
- prvý sneh napadol 15. októbra, roztopil sa o 3 dni a nastalo teplé počasie 
- v kronike popisujú aj majetkové pomery: „Palivového dreva v štátnej hore si každý toľko 
dorobil, koľko spotreboval. Stavebné drevo sa tiež zdarma dostalo, či už k novej stavbe, či 
k oprave domu ten – kto potreboval.“ „Od hory a od pasienok ľud žiadnu ťarchu t.j. dane 
neznášal, neplatil, pritom ale pasienky zanedbané boli,...“ 
 
                                                                                                           podľa školskej kroniky obce Kordíky, Jaroslava Bobáková 
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Fotohádanka 
Uhádnete odkiaľ je tento pohľad na obec Kordíky? Kto prvý zašle správnu odpoveď na adresu 
obecného úradu: obeckordiky@obeckordiky.sk získa pekný darček.  

 
 
Kompostujeme správne? 
Už naši starí aj prastarí rodičia oddeľovali biologický odpad od toho ostatného. Každý z nás si 
istotne spomína na hnojiská, ktoré boli súčasťou každého dvora. Ich obsah netvoril len hnoj 
z hospodárskych zvierat, ale aj burina či odpad zo zeleniny a ovocia, ktorý  nevedeli inak 
využiť. Zavedením systematického odvozu odpadu sa ľudia akosi odklonili od samozrejmosti, 
ktorú vykonávali naši starí rodičia. Jednoduchšie bolo naplniť zbernú nádobu aj biologickým 
odpadom a nekaziť si záhradu kompostermi. Tým sa však enormne zvýšil objem 
vyprodukovaného odpadu a s tým súvisiacimi nákladmi. Kompostovanie je prírodný spôsob 
využitia biologického odpadu. Dochádza pri ňom k rozkladu bioodpadu za pomoci 
mikroorganizmov a pôdnych organizmov na organické hnojivo, ktoré potom znovu poskytuje 
živiny rastlinám. Takýmto spôsobom môžete znížiť objem komunálneho odpadu až o 50 %, čo 
šetrí nie len životné prostredie, ale aj vaše peňaženky. 
V roku 2020 boli všetkým občanom obce zasielané zmluvy o kompostovaní  v zmysle zákona 
79/2015  Zb. o odpadoch. Na základe nich sa prijal záväzok správne kompostovať kuchynský 
odpad. Je potrebné, aby boli do kompostera umiestnené len vhodné odpady: 
ÁNO: ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zvyšky, novinový papier, lepenka, papier, 
mliečne produkty, lístie, tráva, konáre (posekané), triesky a piliny, popol z dreva, trus z 
hospodárskych zvierat, škrupiny z vajec  
NIE: kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia, časopisy, tuky, chemicky ošetrené materiály, rastliny 
napadnuté chorobami, plasty, kovy, sklo. 
Ďalším dôležitým faktorom je dostatočná vlhkosť, teplota a občasné prekladanie kompostera, 
ktoré ho prevzdušní a umožní rozmnožovanie mikroorganizom, ktoré nám rýchlejšie kompost 
rozložia.  
 

Parkovanie a zimná údržba 

Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby nezastavovali, neodstavovali, ani neparkovali 
svoje motorové vozidlá na miestnych komunikáciách, nakoľko každé jedno takto odstavené 
alebo odparkované motorové vozidlo, znemožňuje prejazd zimnej techniky, ktorá zabezpečuje 
zimnú údržbu ciest. 
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Už nie sú medzi nami 
Jozef Donoval, Emília Donovalová, Vladimír Kadera, Mária Žabková,  
Jolana Wágnerová, Vendelín Wágner                                   Úprimnú sústrasť! 
 

Narodení v roku 2021  
Ján Záchenský, Ján Majer, Zara Mattertajová 
Obec k decembru 2021 eviduje 483 obyvateľov.                                          Gratulujeme! 
 

Jubilanti v roku 2021 
Magdaléna Žabková , Stanislav Žabka, Anna Donovalová 
Jozef Lengyel, Pavel Voskár, Božena Žabková,  
Darina Roštárová, Ján Bíreš, Slavomír Donoval,  
Jaroslav Bíreš, Ján Donoval, Anna Bírešová,  
Helena Donovalová, Helena Donovalová,  
Katarína Adzimová, Mária Žabková 
 
Gratulujeme a všetkým prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody!   
 

Obecný cintorín 
Obec Kordíky dala vypracovať v roku 2021 tzv. pasportizáciu cintorína. Ide o akúsi mapu 
cintorína, ktorá slúži nie len obecnému úradu, ale hlavne občanom.  Na webovom sídle obce 
Kordíky v sekcii „Pre občanov“ v kolónke „cintorín“ si môžete pozrieť, kto je na danom 
hrobovom mieste pochovaný, či sa za dané hrobové miesto platí daň a na koho je evidovaná 
nájomná zmluva. V prípade nezrovnalostí či nejasností kontaktujte obecný úrad. 
 
Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 2022 od rodinných domov :  
19.01.2022, 16.02.2022, 16.03.2022, 13.4.2022,25.5.2022, 23.06.2022, 
19.07.2022, 17.08.2022, 14.09.2022, 26.10.2022, 23.11.2022,21.12.2022 
 
Komunálny odpad 2022 od rodinných domov : 
04.01.2022, 25.01.2022, 15.02.2022, 08.03.2022, 29.03.2022, 12.04.2022, 
10.05.2022, 31.05.2022, 21.06.2022, 12.07.2022, 02.08.2022,23.08.2022, 
13.09.2022, 04.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022,06.12.2022,27.12.2022 
 
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 2021.j 


