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Nech je veľa darčekov 

i pod Vašim stromčekom,  

v každom nech je ukrytý 

jeden z krásnych všedných dní. 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2013 praje 
 
                                                                                                                      Obecný úrad Kordíky 
 

 
Vážení spoluobčania, 
 
Rok ubehol ako voda a sú tu opäť najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. 
Doveľte mi, aby som Vám poprial aby aj tie tohtoročné boli pokojné a krásne  
a v mene obecného úradu, ale aj v mene mojom, Vám prajem príjemné prežitie 
Vianočných sviatkov, pevné zdravie a veľa lásky. 
V novom roku 2013 Vám prajem všetkým pohodu, pokoj veľa zdravia a aby sa Vám 
všetkým splnili Vaše priania a sny. 
                                                                                                                                                Ján Bíreš  

 
POZVÁNKY NA BLÍŽIACE SA PODUJATIA 
Krňačková sezóna 
SKI Centrum Kordíky Vás srdečne pozýva dňa 26. januára 2013 na Krňačkové preteky, ktoré sa uskutočnia 
na vleku v Kordíkoch. Tešíme sa na Vašu účasť, ako aj na dobré snehové podmienky. 

Kordícky ples 
Usporiadateľ plesu OZ Kordícka podkova si Vás dovoľuje pozvať na druhé pokračovanie Kordíckeho plesu. 
Uskutoční sa dňa 2. februára 2013 v miestnom kultúrnom dome. 
Cena vstupného je 20 €/osobu. V cene je zahrnuté: uvítací prípitok, obložené misy, 0,5 l víno,  
0,5 l minerálka, polnočná kapustnica, káva, príjemná hudba, program a zlosovací lístok na tombolu. 
K dispozícii bude aj bar, ktorý je však osobitne spoplatnený. 
Predaj lístkov bude na Obecnom úrade u pracovníčky Petry Murgašovej. Zakúpiť si ich je možné  
od 2. januára 2013. POZOR! Aj tento rok je obmedzený počtom návštevníkov plesu na 32 párov = 64 osôb. 
Uprednostnení sú obyvatelia obce Kordíky. Až následne sa lístky uvoľnia aj pre iných návštevníkov. 
Tešíme sa na Vašu účasť a dobrú zábavu. 
 

Obecná zabíjačka 
Obec Kordíky spolu s OZ Kordícka podkova Vás srdečne pozývajú na pravú Fašiangovú zabíjačku, ktorá sa 
uskutoční dňa 9. februára 2013 v obci Kordíky. Všetci sú srdečne vítaní.  
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Príhovor starostu 
 
V novom roku 2013 obec aj vzhľadom na finančnú situáciu na celom svete a samozrejme aj na Slovensku, 
ktorá sa prenáša aj na obce a mestá nemôže rátať  s nejakými prevratnými projektmi. Významným projektom 
na rok 2013 by mala byť výstavba  nového väčšieho vodojemu v našej obci. Starý má 20 kubíkov a mali by 
sme stavať 100 kubíkový. 
Som nesmierne šťastný, že sa nám to podarilo vybaviť,  presadiť na STVS a.s. Banská Bystrica a verím , že 
takto o rok bude zväčšená akumulácia vody v obci a bude nám tiecť voda aj z nového vodojemu. V roku 
2013  by už mala začať ROEP (usporiadanie pozemkov), takže pevne verím , že to tak reálne bude. 
Plánujeme opravu cesty do cintorína, opravu miestnych komunikácií po zime, dokončiť rigoly pri kostole, 
náter strechy na klube mládeže, opravu žľabov na kultúrnom dome, osadenie žľabov na budove zdravotného 
strediska a rôzne iné práce podľa potreby obce samozrejme aj podľa finančných možností. 
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí v roku 2012 pomáhali pri akciách obce. Všetkým  ženám, 
chlapom a všetkým ktorí priložili ruku k dielu. Pevne verím, že rovnakú spoluprácu môže obecný úrad 
očakávať aj v tom nasledujúcom roku. 
Ďakujem. 
                                                                                                                                           Starosta obce Ján Bíreš
  
 

Dar, ktorý naplní vnútro 

 
Tento článok píšem v deň, kedy v našej diecéze zasadol na vakantný biskupský stolec nový biskup.  
Je to radostná udalosť. Nech nám tá radosť v našej diecéze i farnosti vydrží. Tiež je to deň, kedy iný 
arcibiskup, náš priateľ rozpráva Slovensku o svojom ťažkom kríži. Nech aj jeho Pán naplní silou i radosťou. 
Tiež je to deň, kedy spomínam na piatkový pohreb 38 ročnej matky 4 detí, dobrej manželky a učiteľky 
náboženstva a slovenského jazyka. Nech aj ju Pán, Darca všetkých darov naplní už plnou radosťou 
a pozostalú rodinu silou viery a novou radosťou. Deň, kedy možno mnohí ďalší rozmýšľajú nad zmyslom 
svojho života a mieste bolesti i radosti v ňom. Možno aj nad zmyslom Vianoc. 
Na Vianoce dávame a dostávame rôzne dary. To je dobre. Ale čo nás naozaj poteší i naplní?  Kúpiť, či dostať 
môžeme veľa vecí, ale nie všetko sa dá kúpiť a nie všetko nás aj naplní. Aj v advente máme vyčistiť 
a vyprázdniť naše vnútro, srdcia od toho, čo tam nepatrí. Od toho čo je zlé, čo nám možno aj škodí. A možno 
nato aj prídeme v tichu, keď hodnotíme svoj život, keď si možno spytujeme svedomie. A možno to zlé aj 
oľutujeme a niektorí sa aj vyspovedajú. 
No po očistení a vyprázdnení nášho vnútra je potrebné voľné miesto srdca aj naplniť. Naplniť tým, čo nás 
naozaj naplní. Do nášho srdca neexistuje cesta pre hmotné dary. Ani tie najlepšie a najkrajšie hmotné dary sa 
tam nezmestia. To nejde. To je tak. Preto sa otvorme pre prijatie darov lásky, radosti a pokoja. Pre tých, ktorí 
chcú veriť aj viery. A vianočná viera je aj o najväčšom dare. O Božom dieťati, ktorého príchod na tento svet, 
si každoročne pripomíname. No pripomienka a spomienka nás nenaplnia. Máme malého Ježiška prijímať 
s jeho darmi do našich sŕdc. A to sa dá. A On to aj chce.  On chce prebývať v našich životoch tak, ako bol 
9 mesiacov v živote Panny Márie. A teraz spolu prebývajú vo večnej radosti, v kráľovstve,  kde sme pozvaní 
aj my všetci. 
Nech sú Vianoce dňami, kedy chceme prijímať duchovné dary a stretnúť sa s Kristom nielen pri Jasličkách  
a stromčeku, ale aj v našom srdci, či rodine. A potom sa budeme tešiť stretnúť ho aj po smrti v Jeho 
kráľovstve. Nech nás Božia a ľudská láska naplní celých. To Vám všetkým prajem.     
                             Jozef Petrík                                                                                                                             
 
 

Program vianočných bohoslužieb 2012 - Kordíky 
Pondelok 24.12. Štedrý deň              22.30 hod. 
Utorok  25.12. Narodenie Pána  9.45 hod.      
Streda  26.12. Sv. Štefan  9.45 hod. 
Pondelok 31.12 Silvester Tajov 16.00 hod. 
Utorok  01.01. Nový rok  9.45 hod. 
25. 12. o 16.00 hod. živý Betlehem Kordíky – Gavalovo. 
26.12. o 16.00 hod. Vianočný koncert Dagmar Rostandt – kostol Králiky 
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Koláče Riečka 
 
Už ako každoročne aj v tomto roku sa zišli súťažné družstvá 
Mikroregiónu na pečení kysnutých koláčov v Riečke. Súťažilo päť 
súťažných družstiev, Kordíky,  Králiky, 
Tajov,  Riečka, Kulpín - Srbsko. Víťazmi 
boli všetci . Tento rok porota vyzdvihla 
súťažné družstvo Králik, ktoré malo pekne 
prestretý vianočný stôl. Po skončení súťaže 
vystúpila ľudová spevácka skupina  
s pripraveným vianočným programom. 
Našu obec zastupovali Margita Ferencová, 

Anka Hríbiková a Zuzana Bírešová. 
 
 
                                                                                                                                                   Ján Bíreš 

 
 

Adventné vence 2012 
Stalo sa peknou tradíciou, že v adventný čas sa na Kordíkoch uskutočňuje 
súťaž v zdobení a pletení adventných vencov a vianočného stolovania, v 
ktorom nejde o víťaza, ale o navodenie správnej predvianočnej atmosféry. 
 A nebolo to inak ani tento rok.  

V sobotu 24. novembra sa stretlo šesť súťažných družstiev, aby ukázali 
svoje umenie. Konkrétne z obcí Riečka, Tajov, Králiky, Banská Bystrica a 
dve družstvá reprezentovali obec Kordíky.  
Každý netrpezlivo čakal, čo si tento rok súťažiaci pripravia a aké novinky 
budeme môcť “odkukať” pri výzdobe našich príbytkov.  
Pozerať sa bolo na čo. Od klasickej ľudovej výzdoby až po tú modernú, 
riadiacu sa aktuálnymi trendmi.  
Nakoniec zvíťazila tá tradičnejšia, pretože víťazom, ktorého určili 
návštevníci, sa stalo družstvo Kordíky, ktoré tvorili Nikolka a Natália 
Donovalové, Lenka Uhliarová a Danka Sedíleková. Ich stôl sa niesol v 
tradičnejšom duchu a zaujali hlavne zdobené jabĺčka a nádherný 
perníkový stromček.  

Druhé miesto obsadila veľmi nápaditá dekorácia obce Králiky (Čunderlíková, Valušková, Chmelíková), 
tretie miesto obsadilo družstvo Banskej Bystrice (Syrečková a Mojžišová).  
Druhé družstvo Kordík, ktoré tvorili Emília Štroffeková, Tatiana Kečkemétiová a Vlasta Paralová obsadili 
štvrté  miesto. Na peknom piatom mieste sa umiestnila obec Riečka (Gašparová, Gašparová, Turčániová) a 
na šiestom mieste skončila obec Tajov (Mažkutová, Cimermanová, Pániková). Všetky družstvá venovali 
jeden veniec alebo ikebanu do tomboly, čo bolo veľkým 
lákadlom pre návštevníkov.  
Príjemnú atmosféru podujatia dotvorila folklórna spevácka 
skupina Hronky so Slovenskej Ľupče, ako aj šikovné deti, 
ktoré si s veľkým nadšením vyrábali vianočné ozdoby a 
ikebany. 
Ďakujeme všetkým organizátorom, dobrovoľníkom ako aj 
sponzorom za krásne podujatie. 
 
Špeciálne poďakovanie  realizačnému týmu: starosta obce Ján 
Bíreš, Petra Murgašová, Andrea Púchyová, Mgr. Iveta 
Holbíková, Emília Štroffeková, RNDr. Jaroslava Bobáková, 
Ing. Júlia Sigetyová, Anna Murgašová. 
 
                                                                                                                                                        Jaroslava Bobáková, Petra Murgašová  
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Veselý Mikuláš 
 
Členky Občianskeho združenia Kordícka podkova zorganizovali tento rok naozaj 
krásneho Mikuláša. Konal sa v sobotu 8. decembra 2012 v miestnom kultúrnom 
dome. 
O tom, že Mikuláš, anjel aj čert boli veselí niet pochýb. Veď na smútok nebol 
dôvod. Ale veselé boli aj detičky, ktoré prišli zarecitovať a pozdraviť sa 
s Mikulášom. Samozrejme za sladký darček. 
K dobrej nálade im určite prispeli aj rozprávky premietané na veľkoplošnom 
obraze. Tie dotvorili tú správnu veselú náladu. 
Veľká vďaka patrí rodine Kvasnovej a Braňovi Uhliarovi za Mikulášsku 
výpomoc. 
                                                                                                                             Jaroslava Bobáková 

 
 

 
Kordícke NAJ 
 
V ďalšom pokračovaní rubriky „ kordícke naj“ sa presunieme z lúk do našich lesov. Nebudeme v nich však 
hľadať prírodné krásy, ale krásy, ukryté pod povrchom. Zabudnuté, listami a ihličím zapadnuté historické 
predmety. Určite si zaslúžia našu pozornosť.  
Dostať sa k nim nebolo jednoduché. Pomohli nám v tom autori publikácie, ktorá vyšla v Krakówe v roku 
2011: P. Maliniak, M. Mácelová, O. Tomeček, J. Žilák, P. Hronček: Lesy v dejinách Zovelenskej stolice – 
Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. 
V knihe sa venujú témam ako les a lesná výroba v zázemí banských miest vo Zvolenskej stolici  
v 14. – 17. storočí, uhliari, uhliarske remeslá a uhliarska výroba. 
Nás však zaujíma kapitola M. Mácalovej – Drevorubačské nástroje v regiónoch Banskej Bystrice a Brezna 
od stredoveku do 19. storočia.  
V nej okrem iného popisuje aj súkromnú zbierku štrnástich sekier, ktoré boli nájdené bezprostredne v katastri 
obcí Kordíky, Harmanec a Riečka. Ide o drevorubačské náradie, ktoré bolo nájdené na východných svahoch 
Kremnických vrchov.  
Po spracovaní zbierky sa zistilo, že dané náradie pochádza zo stredoveku (15. stor.) až novoveku (18.stor.). 
Práve 15. storočie sa spája aj so vznikom obce Kordíky, kedy na toto územie prišli drevorubači a uhliari, aby 
zabezpečili chod neďalekej huty v Tajove. 
Kordíky sú síce malá obec, ale niekde sa predsa len ukrývajú poklady. Len ich treba nájsť a objavovať. 
Potom si viac uvedomíme, že už dávno pred nami tu žili a pracovali ľudia, ktorí to nemali jednoduché 
a borili sa s ťažkou prácou v hustých a nepreniknuteľných lesoch. 
 
 

drevorubačská sekera, 15. stor.         drevorubačská sekera, 15.  stor.          drevorubačská sekera, 17(?) stor. 
 
                                                                                                                                                            Jozef Dráb 
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Vypísané z obecnej kroniky 

Rok 1963 

� napadlo veľa snehu do 2 m, mrazy -25 až -30 oC 
� pokračuje stavba školy: strecha, priečky, zamurované sú okná, urobená je elektroinštalácia 
� vznikla organizácia „Sokol“ 
� uskutočnil sa geologický prieskum, urobený je v obci vrt, vzorkovanie pôdy 

Rok 1964  
� voľby: predseda Július Bíreš, tajomník Jozef Murgaš 
� na škole sa nerobilo pretože v jeseni bol silný vietor a strhol plech zo strechy novej budovy, až v 

decembri sa omietali múry z vnútra 
Rok 1965 

� škola je z vnútra takmer dokončená, z vonku hrubo omietnutá 
� novým učiteľom je Stanislav Felix 
� v škole je zavedená hra na harmoniku, prihlásených 10 žiakov, učiteľom je p. Šebo z Tajova 
� písanie kroniky je pozastavené až do roku 1978, kedy sa jej ujala Eva Donovalová, r. Hríbiková. 

                                                      
                                                                                                                                     Jaroslava Bobáková, podľa kroniky obce Kordíky    

           

 

Vianočné recepty 
 

Chutné vianočné perníčky 
POTREBUJEME: 600 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 150 g masla, 3 vajíčka, 6 PL medu, 1 ČL 
sóda bikarbóny, 1ČL mletej škorice, 1 ČL perníkového korenia, 2 PL kakaa. Maslo na vymastenie plechu a 1 
vajíčko na potretie perníčkov. Na zdobenie môžeme použiť orechy, mandle alebo sneh z bielkov. 
POSTUP PRÍPRAVY 
Všetko spolu spracujeme vyvaľkáme cesto na hrúbku 3 mm a môžeme vykrajovať perníčky. Poukladáme ich 
na vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri teplote 200°C. Keď perníčky vyberieme z rúry, ešte 
horúce ich treba potrieť rozšľahaným vajíčkom. Budú pekne lesklé. Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným 
bielkom (bielok + cukru + pár kvapiek citrónu pre lesk). 
Tieto perníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao urobí perníčky tmavšie a vynikne na nich zdobenie 
bielkovou polevou. 
                                                                                                                                            Petra Murgašová 

 

Hamiš - doboš alebo nepravá doboška 
POTREBUJEME: na cesto: 60 dkg hladkej múky, 20 dkg práškového cukru, 2 vajíčka, 9 dkg masla,  
3 dcl mlieka, 3 polievkové lyžice medu, 1 malá lyžička sódy bikarbóny. 
N a krém: 1,5 l mlieka, 2 polievkové lyžice hrubej múky, 1 polievková lyžica cukru a 1/8 masla. Ako polevu 
použijeme čokoládu. 
POSTUP PRÍPRAVY 
Z uvedených surovín vypracujeme hladké cesto, ktoré si rozdelíme na päť častí. Z nich vyvaľkáme tenké 
pláty na veľkosť stredného plechu a popicháme vidličkou alebo nožom. Pečieme kým  nemá plát zlatistú 
farbu. Treba si dávať pozor, pretože cesto je po upečení veľmi krehké a môže sa lámať. 
Mlieko a cukor necháme prevrieť, postupne za stáleho miešania pridávame múku a po vzniknutí hustejšej 
kaše (podobnej krupicovej kaši) pridáme maslo a rozmiešame kým sa neroztopí. Pripravený krém natierame 
teplý na vychladnuté pláty cesta. Navrstvením jednotlivých plátov nám vznikne akoby doboška, ktorú 
polejeme roztopenou čokoládou.  
Koláč je potrebné nechať postáť minimálne 12 hodín, kedy cesto nádherne zmäkne a krém sa doň vsaje. 
Je to výborný koláč pre ľudí, ktorí nemajú radi príkre sa príliš sladké zákusky. 
Dobrú chuť!                                                                                                                          
                                                                                                                                            Elena Drábová 
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Opustili nás 
Dňa 24. novebmbra 2012 nás opustil najstarší obyvateľ obce Kordíky pán Ondrej Donoval vo veku 99 rokov. 
Celej rodine, príbuzným ako aj priateľom a známym chceme vyjadriť v mene všetkých obyvateľov obce 
úprimnú sústrasť. 
 
 

Prevádzkovatelia miestnych potravín oznamujú, že v dňoch 24. 12. 2012, 25. 12. 2012, 
26. 12. 2012, 31. 12. 2012 ako aj 01. 01. 2013 budú ZATVORENÉ. 

 

Občianske združenie Kordícka podkova vyzýva obyvateľov obce, ktorí sa zapájajú alebo sa chcú zapájať do 
obecných podujatí a rozvoja obce, aby vstúpili do miestneho občianskeho združenia a aktívne sa zapájali do 
rozhodovania a organizovania jednotlivých podujatí. Urobiť tak môžu na každom zasadnutí OZ Kordícka 
podkova, o ktorom ste vždy informovaní zaslaním mailu alebo výveskami na miestnych informačných 
tabuliach. Po súhlase predsedníčky OZ KP, ako aj jeho súčasných členov, môžete byť prijatí do miestneho 
občianskeho združenia. Tešíme sa na spoluprácu s novými aktívnymi občanmi. 

                                                                                                                                         Členovia OZ KP 

 Ski Centrum Kordíky - cenník lístkov na lyžiarsku sezónu 2012 / 2013 
 Dospelí a mládež Deti do 12 rokov 

5 jázd 3,00 € 2,50 € 

10 jázd 4,50 € 3,50 € 

20 jázd 6,50 € 4,50 € 

40 jázd 10,50 € 6,50 € 

80 jázd 16,50 € 10,50 € 

80 jázd 

(obyvatelia obce Kordíky) 

13,50 € 8,50 € 

1 000 jázd 100,00 € 100,00 € 

 

O priebehu sezóny Vás budeme informovať na www.skikordiky.sk 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 
 

ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE 
www.kordiky.ocu.sk, KDE NÁJDETE AJ MNOŽSTVO INÝCH INFORMÁCIÍ A FOTOGRAFIÍ 
Z JEDNOTLIVÝCH OBECNÝCH PODUJATÍ. 
 
 
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  


