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Uvítanie detí – malých Kordíčanov 
 
V roku 2011 sa narodilo osem nových obyvateľov a preto sa mohla konať slávnosť na ich počesť 
a privítanie do radov občanov našej obce. Tento rok sa uvítanie uskutočnilo 25. 02. 2012  
v kultúrnom dome v Kordíkoch a pozvaných bolo 8 rodín.  
Menovite rodina Bobáková z domu č. 137,  kde privítali syna Juraja, rodina Donovalová z domu 
 č. 172 s dcérkou Terezou,  rodina Drahošová z domu č. 128 so synom Danielom,  rodina Hollá  
z domu č. 173 so synom Martinom,  rodina Komžíková z domu č. 152 s dcérkou Alicou, rodina 
Perichtová z domu č. 126 s dcérkou Alžbetkou, rodina Šarišská s domu č. 129 so synom Maximom  
a na záver rodina Škarbová  
z domu č. 14 so synom Dávidom. 
Rok 2011 bol pre obec v tomto 
smere veľmi prospešný a takýto 
nárast novonarodených 
obyvateľov sme už veľmi dlho 
nezaznamenali. Porovnateľný je 
v tomto ohľade s  rokom 1995. 
Všetkým deťom a ich rodičom 
prajeme hlavne veľa zdravia a 
radosti v kruhu najbližších! 
 
Júlia Sigetyová, foto: Petra Murgašová 
 
 
 
POZVÁNKY NA BLÍŽIACE SA PODUJATIA 
 
Obecný úrad v Kordíkoch a OZ Kordícka podkova srdečne pozývajú na tieto podujatia: 
Deň detí Kordíky 
9. júna 2012 sa od 10.00 – 12.00 hod v priestoroch Ski Centra Kordíky uskutoční deň detí. Je 
venovaný všetkým vekovým kategóriám a aj deťom z iných obcí. Uvidíte ukážky hasičského 
zboru, psovodov so štvornohými miláčikmi a staršie deti si môžu vychutnať, ale aj vyskúšať 
zlaňovanie. 
Tešíme sa na všetky deti aj ich rodičov. 
Čerešňová hostina 
30. júna 2012 budú v obci od 15.00 hod prebiehať slávnosti pri príležitosti vysvätenia 
miestneho kostola. Už tradične vás čaká príjemné posedenie a tancovačka pri ľudovej hudbe, 
ochutnávka štiarcu a dobrá nálada. Pripravený bude aj bufet a výborný guláš. Oslavy 
pokračujú diskotékou so začiatkom o 21.00 hod. 
Futbalový zápas 
1. júla 2012 sa uskutoční futbalový zápas ženatí – slobodní. V prípade záujmu zo strany žien, 
môže sa odohrať aj skrátený zápas ženy vs. muži. Pivo a kofola zdarma! 
Stretneme sa o 14.00 hod na futbalovom ihrisku v Kordíkoch. 
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Neformálna spontánna súťaž o najlepšiu Kordícku klobásu.  
 
 Jedného pekného koncoročného večera presnejšie teda 30. 12. 2011 sa začali  
v krčmičke u Sedláka (oficiálne Skalnička) schádzať kordíčania, ktorí si len tak 
medzi sebou, na podnet Peťa Hraboša z časti Zázrakovo, chceli zasúťažiť  
o najlepšiu klobásu. Priznám sa,  ja som sa o tejto veľmi neformálnej akcii 
dozvedel len náhodu pár hodín pred jej začiatkom. 
A keďže som prvýkrát na Kordíkoch aj ja robil svoje klobásy, rozhodol som sa zúčastniť. Veď za 
účasť nič nedám, bude sranda a donesené klobásy bude treba zjesť. Mňam.  
Krčmička bolo viac ako plná a v kuchyni čakalo 14 anonymných (pridelené čísla) vzoriek klobás od 
týchto „výrobcov“: Miňo Beňačka, Maťo Kohút, Ďuri Kundrata, Mirdo Adamčiak, Peťo Rusko, Laco 
Laho, Jardo Bacúr, Peťo Hučko, Jardo Murgaš, Peťo Hraboš, Palči Drábik, Somorovci , Maťo Bača a 
Dušan Sedlák. (pozn. mená boli pre autentickosť citované, tak ako ich zapísal Dušan Sedlák). 
Celý degustačný a hodnotiaci proces začal cca o 20.00 hod večer. 14 vzoriek (musel byť donesený 
celý pár) bolo hodnotených podľa medzinárodne uznávaných kritérií, ktoré nám poskytol Slovenský 
zväz výrobcov mäsa a mäsových výrobkov. 
10 hodnotiacich udeľovalo body od 1-5 (pričom 5 je najlepšie hodnotenie) v týchto kategóriách:  
-         Celkový vzhľad 
-         Vzhľad v nákroji 
-         Konzistencia  
-         Vôňa 
-         Chuť 
 Celkovým víťazom s priemernou známkou 4,07  sa stala klobása Miňa Beňačku, druhá v poradí so 
známkou 3,85 skončila klobása manželov Hučkovcov  a na treťom mieste so známkou 3,64 sa 
umiestnila klobása Peťa Drábika. 
Víťazom aj všetkým zúčastnením gratulujem a už sa teším na ďalší ročník, ktorý bude 30. 12. 2012. 
Podľa kritérií, ktorými sme hodnotili klobásy je známka nad 3,3 dobrou až veľmi dobrou kvalitou. 
So všetkých 14 klobás takúto známku dosiahlo deväť.   
Z toho jasne vyplýva, že na  Kordíkoch sa robia dobré klobásy. 
  
                                                                                                                                               Juraj Kundrata 
 
Kordícky ples  
Tento rok sa po prvýkrát konal „Kordícky ples“. Patrila mu sobota 28. január a zúčastnilo sa ho  
35 párov. Záujem bol veľký, ale podarilo sa uspokojiť všetkých, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa 
tejto akcie. Dúfame,  že ples naplnil očakávania zúčastnených a ak sú nejaké návrhy a pripomienky na 
zlepšenie prípadného ďalšieho ročníka, radi ich privítame na známej emailovej adrese 
obeckordiky@lifepc.sk . 
                                                                                                                                                                                Júlia Sigetyová 
 
 
Krňačková sezóna 2012 
28. januára 2012 sa v obci Kordíky uskutočnili krňačkové preteky. Tento rok sa zúčastnilo pretekov 
28 saní z celého Slovenska. Okrem mužských posádok mali zastúpenie aj  ženy. Absolútnym víťazom 
sa stala posádka Stanislav Selecký st. a Jozef Ries z Jakuba.  
Naša obec mala zastúpenie len v jednej posádke a to Martin Dráb a Stanislav Selecký ml., ktorí 
pretekali za Kordíky a Jakub. Po páde v úvodnej časti trate to stačilo len na 10. miesto. Nezopakovali 
tak úspech z Polomky, kde obsadili pekné 2. miesto. 
O to úspešnejší však boli v obci Turecká, kde sa konali Majstrovstvá Slovenska, v tomto netradičnom 
športe. Zvíťazili už po tretíkrát za sebou a získali tak nielen pohár od obce Turecká, ale aj putovný 
pohár Slovenskej televízie. 
                                                                                                                                                                         Jaroslava Bobáková 
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Obecná zabíjačka 
Ako už tradične, aj tento rok sa 18. februára 2012 konala obecná fašiangová zabíjačka. Už od skorého 
rána sa schádzali pomocníci z radov chlapov a žien, ktorí prišli pomôcť pri tejto zodpovednej práci. 
Keďže ich tento rok prišlo dostatok,  práca išla od ruky. K tomu im pomáhala aj hudba z Priechodu 
pod vedením Paľka Majeríka.  Ženy v kuchyni pripravili hriatô a samozrejme krapne (pampúchy), čo 
k fašiangom neodmysliteľne patrí. Od 14-tej hodiny už organizátori ponúkali na ochutnávku prvé 
zabíjačkové dobroty. Ako aj po iné roky o zabíjačkové špeciality bol veľký záujem zo strany 
návštevníkov. V dobrej nálade sa pokračovalo od večera až do rána pri hudbe a zábave, ktorú 
rozprúdil Lacko Doncs.  
Zabíjačka  bola veľmi vydarená,  za čo je potrebné poďakovať organizátorom, dobrovoľníkom ako aj 
návštevníkom, ktorí ani tento rok neobišli toto už tradičné podujatie. 
                                                                                                                                                                                        Ján Bíreš 
 
Brigády 
Je mi veľmi ľúto, ale nedá sa mi nenapísať na margo brigád,  ktoré obec vyhlásila pri hrabaní cintorína 
a záhrady pri kostole. Zistil som, že občanov Kordík je len 11. Áno, presne toľko sa ich zúčastnilo na 
brigáde a samozrejme boli to stále tí istí občania. Dospel som k záveru, že niektorí obyvatelia našej 
obce sú obyvateľmi len vtedy,  keď niečo potrebujú alebo keď kritizujú. Popritom stále hovoria, že 
veď sme tiež občania, my platíme dane... týka sa to aj nových občanov obce. 
Obyvateľom nie som len vtedy keď niečo potrebujem alebo kritizujem, ale aj pri takýchto 
príležitostiach, keď je potrebné zúčastniť sa brigád na skrášľovanie obce. 
Nech sa na mňa ako starostu nik nehnevá, ale je to nielen môj názor, že všetci čo tu žijeme sme 
občania obce vždy a pri každej príležitosti. Alebo nie? 
Na záver ďakujem všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili. 
                                                                                                                                                                 Ján Bíreš, starosta obce 
 
 

Odpady v obci 
Odpad. Večná a nekonečná téma. Nevieme sa akosi naučiť nakladať s odpadom. 
Niektorí občania sa ani po niekoľkých rokoch nesnažia separovať a smeti dávajú do 
jednej nádoby na komunálny odpad. To samozrejme zapríčiňuje zvýšenie nákladov 

na odvoz odpadu a následné zvyšovanie poplatkov. 
Každá domácnosť obdržala v minulom roku kompostéry na biologický odpad. K nim bol pripojený aj 
letáčik, ktorý vás informuje o správnom kompostovaní, aké druhy odpadu tu môžete ukladať, aby ste 
získali kvalitné hnojivo pre svoju záhradku. 
Obec získala peniaze z environmentálneho fondu na zakúpenie štiepkovača. Občanom, ktorí budú mať 
drevný odpad (konáre, kry, väčšie kusy dreva, ktoré nevedia zužitkovať, atď.) po dohode 
s Obecným úradom prídeme odpad zoštiepkovať a štiepka sa použije na vykurovanie obecných 
budov v našej novej kotolni. Takto sa vyhneme nelegálnemu spaľovaniu drevného odpadu v obci, ako 
aj jeho vývozu do priľahlých lesov. 
Na záver len konštatovanie a prosba: snažme sa správne separovať, kompostovať a v čo najväčšej 
miere zužitkovať odpady.  To nám zabezpečí nielen ich minimalizáciu, ale aj zníženie nákladov na ich 
odvoz.  Zabráňme nelegálnym skládkam a chráňme si našu krásnu prírodu. Veď tu žijeme my aj naše 
deti. 
                                                                                                                                                                 Ján Bíreš, starosta obce 
 
 

Náš tip: zber dažďovej vody 
Veľmi suchá jar a prichádzajúce leto neveštia nič dobré, čo sa týka zásob podzemných aj 

povrchových vôd. Ak sa obdobia bez zrážok budú predlžovať, je tu reálna hrozba poklesu zdrojov 
pitnej vody. Preto nebuďme ľahostajní a pokúsme sa vodou šetriť. Každá domácnosť by mala mať 
aspoň jednu nádobu na zber dažďovej vody zo striech, ktorou môžeme polievať kvety, záhradu, 
trávniky... Ušetríme tým nemalé množstvo pitnej vody, ktorá sa stáva čoraz vzácnejšou. 
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Deň matiek a Deň otcov 
Aj tento rok sme si pripomenuli krásny sviatok Deň matiek, 
ktorý pripadol na 13. máj. Predstavuje oslavu a úctu 
k materstvu, výchove detí a tvorbe rodinnej pohody. Ale bez 
dobrých a láskavých otcov by rodina nebola rodinou, a tak aj 
oni majú tretiu júnovú nedeľu svoj deň. Preto chceme všetkým 
rodičom, starým aj prastarým mamám a otcom popriať všetko 
najlepšie.  

 
Kordícke NAJ 
Krásne jarné dni predurčili ďalšiu tému na Kordícke NAJ. Nedá sa 
nespomenúť, že medzi to najkrajšie čo môžeme v našej obci vidieť, 
patrí bohatá kvetena. Či sa vyberieme na lúky, okraj lesa alebo 
priamo do neho, pozornému oku neunikne rôznorodosť miestnej 
flóry. A nie je to len na prvý pohľad. Už viacerí slovenskí botanici 
sa venovali tomuto územiu. Napríklad už v roku 1943 vyšla 
publikácia Jána Futáka: Kremnické hory, štúdia geobotanicko-
floristická, kde sa venuje aj flóre okolia Kordík. Je to dielo, 
z ktorého dodnes vychádzajú mnohí botanici pri štúdiu rastlinstva 
Kremnických vrchov. Ale aj v nedávnych obdobiach sa do našich končín „zatúlali“ botaničky 
a niekoľko herbárových položiek a fotodokumentačný materiál sú uložené v Stredoslovenskom múzeu 
v Banskej Bystrici. 
Ako prvé nás na lúkach hneď po topení snehu privítajú prvosienky bezbyľové (Primula acaulis). Tento 
drobný, ale výrazne žltý kvietok predbehne aj jarného otužilca – šafran spišský (Crocus discolor).  
V prvých jarných dňoch v čase topenia snehu, vytvárajú šafrany fialové koberce na horských lúkach. 
Typické pre tento druh sú nápadné pomarančové trojlaločné blizny. Tie sa pri druhu šafran siaty (Crocus 
sativus) využívajú na zber ako aromatická korenina, farbiaca a liečivá rastlina. Šafran patrí medzi 
najvzácnejšie a najdrahšie koreniny. Preto sa často stretávame so spojením „je toho ako šafranu“. U nás 
rastúce druhy sa na tento účel nevyužívajú. Verejnosť si často mýli šafrany s jesienkou obyčajnou, pre 
ich nápadne podobné kvety. Tá však kvitne (ako už z názvu vyplýva) v jesennom období a je jedovatá.  
Po jarných kvietkoch prichádzajú na kordíckych lúkach do kvetu druhy z čeľade vstavačovitých. Sú to 
vlastne orchidey, ktoré sú všetky zákonom chránené. Ako prvé môžeme vidieť kvitnúť vstavačovce 
bazové (Dactylorhiza sambucina) v dvoch farbách – ružovej a žltej. Po nich nastupujú vstavačovce 
májové a fuksove. V kordíckych lesoch sa tiež ukrýva mnoho druhov orchideí, ale tomu sa budeme 
venovať nabudúce.  Ľudia vstavačovité často likvidujú vykopávaním do skaliek a okrasných záhrad.  
Je to však úplne zbytočné, pretože tieto druhy nie sú len chránené, ale viažu sa na tzv. mykorízu.  
Ich rozmnožovanie a rast je závislé od určitých druhov húb, ktoré my nevieme pri presadení zabezbečiť. 
V letných mesiacoch, v čase kosby, sú lúky obsadené napríklad zvončekmi, klinčekmi, margarétami, 
kozobradou, šalviou lúčnou, materinou dúškou, smolničkou, mečíkom, túžobníkom, pakostom, ľaliou 
cibuľkonosnou a množstvom rôznorodých tráv. Spomínaná ľalia cibuľkonosná (ľudovo aj horský 
tulipán) bola niekedy pýchou kordíckych  lúk. V dôsledku nepravidelného kosenia sa táto nádherná 
oranžová krásavica stráca z našich lokalít. 
Jesenné obdobie nám spríjemňuje už spomínaná jesienka obyčajná (Colchicum autumnale). Jej životný 
cyklus je tiež veľmi zaujímavý. V jesennom období vytvára kvety, z ktorých sa vyvinú plody. Tie sa 
však počas zimy ukrývajú pod zemou a až v jarnom období sa vyzdvihnú nad povrch spolu s listami. 
Potom sa nadzemná časť stráca a na jeseň vyrastajú len kvety bez olistenia. Obsahuje jedovatý 
kolchicín.  
Ako vidieť, bohatstvo našej kveteny je nepopierateľné. Je teraz len na nás, aby sme si ho uchránili. 
Prispieť k tomu môžeme jednoducho. O lúky sa treba starať kosením, čí spásaním a vyhýbať sa 
obrovským plochám  monokultúrnych anglických trávnikov z cudzokrajnými druhmi tráv, ktoré nie sú 
pre naše prostredie prirodzené.                                                                                                           Jaroslava Bobáková 
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Všeobecný pohrebný a pomocný spolok Banskej Bystrice a jeho Okolia 
 
Pohrebný spolok bol považovaný za menší vzájomný poisťovací spolok, keďže jeho úlohou bolo poistiť 
člena spolku pre prípad úmrtia.  Založený bol 3. decembra 1905 ? v Banskej Bystrici a v podstate jeho 
členom mohol byť ktokoľvek z celej Zvolenskej župy. 
Za predsedu spolku bol zvolený Viliam Puschmann, banskobystrický obchodník so železom. Za 
podpredsedu bol zvolený Jozef Platzer, banskobystrický staviteľ kachieľ a za pokladníka Árpád 
Holesch. 
Spolok bol v obľube najme v dedinskom prostredí a medzi chudobnejšími vrstvami obyvateľstva, 
pretože člen spolku, ktorý ináč v živote nikdy nemal nič isté, tu mal istotu aspoň na slušný pohreb. 
Pohrebný spolok mal svoje stanovy. Členom spolku sa mohol stať každý zdravý človek, ktorý viedol 
bezúhonný život  od 20 – 50 roku veku bez rozdielu pohlavia a viery, ktorý býva na území zvolenskej 
župy a nie je  členom iného podobného spolku. Zápisné bolo 3 koruny. Mesačný vklad bol viackrát 
upravovaný.  
Suma vyplatenej podpory pri úmrtí člena bola závislá na tom, koľko mal spolok členov. Najnižšia 
podpora bola 80 korún, neskôr po prírastku členskej základne to bolo 120 korún a keď mal spolok nad 
2.500 členov, podpora pri úmrtí stúpla na 140 korún! Keď dosiahla členská základňa stav  4.000 členov, 
ďalší sa už neprijímali! Boli aj negatívne javy, keď 8.októbra 1906 bolo zo spolku vylúčených 56 členov 
za neplatenie mesačného vkladu! 
Prvým členom, ktorý opustil rady spolku a odobral sa na večnosť bol Matej Ursínyi zo  Skubína. Na 
jeho pohrebe sa zúčastnil celý výbor spolku. Pozostalým bola ihneď vyplatená podpora 80 korún.  
18. októbra 1906 umreli hneď dvaja členovia spolku: Ján Petrík z Jabrikovej a Ján Murgaš z Kordík. 
Pozostalým tiež bola vyplatená podpora po 80 korún u pokladníka Holescha. 
Pohrebný spolok úspešne vyvíjal svoju dobročinnú aktivitu aj po rozpade Monarchie až do roku 1929, 
potom však prišli na spolok zlé časy! Bolo zistené manko, čiže dlžoba v sume 92.272 korún a nikto 
nevedel dať vysvetlenie, kde sa peniaze podeli! Noviny Pohronský hlásnik  3.5.1929 len sucho 
skonštatovali: „ Ľudáci zašantročili ! „ Spolok zanikol v roku 1934. 
 
                                                                                                                                                         Michal Kiššimon 
 

 
Vypísané z obecnej kroniky 
 
Rok 1959 

- „súdruh Pavlík z okresného výboru Zväzu predniesol sedem prednášok spojených s filmami 
o obrane proti atómovej bombe“. 

- Uskutočnila sa oprava a vyvalcovanie cesty z Tajova do Kordík až pred kostol. 
- Plánované predĺženie autobusovej linky až pred obchod bolo nesplnené, ľudia aj naďalej chodia 

pešo od garáže. 
- Prijalo sa nové nariadenie o zakáľačkách – odovzdáva sa koža a 5 kg kostí. Zavedený je 

poplatok 20 korún za sťahovanie kože. 
- 16. februára horela papiereň v Harmanci, čo odstavilo našich občanov od práce. 
- V Podlaviciach vychádzajú noviny „Ozveny Tajovskej doliny“, do ktorých posielajú príspevky 

aj naši občania. 
- Znížili sa ceny spotrebného tovaru: cukor z 10,40 Kčs na 8,80 Kčs/kg, náramkové hodiny z 530 

Kčs na 360 Kčs. 
- Priemerný zárobok robotníka je 1200 – 1500,- Kčs. 
- Zvýšili sa prídavky na deti. Pri troch deťoch priemerne na 430 Kčs mesačne. 
- V obci sa uskutočnili oslavy Dňa matiek, prednes mala Gizela Žabková z Pažiti. 
- Súťaž Požiarneho zboru v Harmanci, ženy obsadili 1. miesto, muži 4. miesto. 
- 16. mája sa zahájilo kopanie na novú školskú budovu. Na jedného občana pripadá 40 hodín 

brigád. 
- V tomto roku bola slabá úroda zemiakov, bolo veľmi veľa pásavky zemiakovej. 
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Rok 1960 

- 18. januára sa konal u „Pišiačky“ kurz varenia, navštevovalo ho 27 žien. 
- 20. januára bol pioniersky a iskričkový sľub v sále Jednoty. 
- „kultúrna úroveň v našej dedine stúpa“, práčky sú už skoro v každom dome, hodne je aj 

televízorov a chladničiek. 
- Cena za chlieb: 2 kg čierny stojí 5,20 a biely 7,20 Kčs. 
- Voľby do MNV: predseda Július Bíreš, tajomník naďalej Jozef Murgaš. 
- Pokračuje sa vo výstavbe školy, na tento rok pripadlo na obyvateľa 20 brigádnických hodín. 
- Predĺžená je autobusová linka po obchod. 
- Uskutočnilo sa očkovanie kráv proti tuberkulóze.  
- Do sály je zakúpený nový „premietací aparát“, premietanie filmov je v sobotu a nedeľu, 

zodpovedá za to Ján Donoval od Čmelov. 
 
Rok 1961 

- heslom tohto roku je: „tretí päťročný plán uskutočníme za štyri roky“ 
- v noci zo 14. na 15. marca boli z chodby školskej budovy odcudzené dve vrecká cementu 

a tretie bolo zničené na ceste. Páchateľ sa nenašiel. 
- Jar prišla veľmi skoro, už koncom apríla boli stromy v kvete. 
- Stavba školy je pod dekou, odpracovalo sa 12 brigádnických hodín na občana. 
- 28. decembra mládež odohrala hru „ Buky podpolianske“. 

 
Rok 1962 

- Škola je postavená po väzbu. 
- Odhalená pamätná tabuľa občanov padlých v II. sv. vojne: Gejza Donoval, Štefan Donoval, 

Gustáv Bíreš. 
                                                            Jaroslava Bobáková, podľa kroniky obce Kordíky              
 
OZNAM OBECNÉHO ÚRADU 
 
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva padol návrh prijať VZN  
o zákaze práce v nedeľu, resp. obmedziť niektoré hlučné práce, 
napr. pílenie na cirkuláre, kosenie kosačkou, práce so zbíjačkou atď. 
Jedná sa o činnosti, ktoré môžu vyrušovať obyvateľstvo v tento 
sviatočný deň. Naša obec má obyvateľov prevažne kresťansky 
založených, ktorí si svätia nedeľu a vykonávanie akýchkoľvek 
hlučných prác je pre nich rušivé. Preto Obecný úrad v Kordíkoch 
žiada obyvateľov o vyjadrenie sa k tejto problematike buď osobne 
na miestnom ObÚ alebo mailom na adrese: obeckordiky@lifepc.sk 
Zvážme teda, či je potrebné tieto činnosti obmedziť nariadením 
alebo budeme natoľko ohľaduplní a budeme rešpektovať svojich 
susedov. Je pre nás dôležité vedieť, či je aj naďalej vôľa 
zachovávať  kresťanské tradície v tomto smere, teda aspoň deň 
pokoja v nedeľu a vo väčšie sviatky. 
   
Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka na e-mailovej adrese: obeckordiky@lifepc.sk 
alebo vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade. 
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2012  


