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K radu ďalších vinšovníkov 
aj ja podľa dobrých zvykov  
pripojiť sa chcem - keď nie inšie -  
aspoň skromné vinše:  
Pekné sviatky, dobrú zhodu,  
ženám čerstvú, sviežu vodu,  
mužom tiež nech sladko je,  

                 nech si prídu na svoje. 

Veľká noc – sviatky jari          

Veľká noc je najvýznamnejším 
kresťanským sviatkom, ktorý pripadá na 
marec alebo apríl.   V kresťanskom poňatí 
je Veľká noc oslavou vzkriesenia Ježiša 
Krista z mŕtvych (po jeho smrti na kríži). 
Slávnosť vzkriesenia začína veľkonočnou 
vigíliou večer alebo v noci na Bielu 
sobotu. Počas veľkonočnej vigílie sa svätí 
voda na krstenie a veriaci obnovujú sľub 
krstu. Počas Veľkonočnej nedele pokračuje 
a vrcholí slávnosť Zmŕtvychvstania Pána 
druhou slávnostnou omšou. Veľkej noci 
predchádza štyridsaťdňový prípravný čas - 
tzv. pôst. Veľká noc sa podľa kresťanských 
cirkví slávi prvú nedeľu po prvom splne po 
jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola 
ustanovená na nicejskom koncile (prvom 
všeobecnom) roku 325. 
Ak spln pripadá na nedeľu, Veľká noc 
bude až nasledujúcu nedeľu. Dátum Veľkej 
noci sa teda môže odlišovať medzi 
jednotlivými rokmi až o viac ako jeden 
mesiac (od 22. marca do 25. apríla).  
Jarná rovnodennosť je „úradne“ stanovená 
na 21. marec podľa gregoriánskeho 
kalendára bez ohľadu na astronomickú 
skutočnosť (ktorá sa môže líšiť až o dva 

dni). Veľkonočné oslavy a zvyky sa podľa 
regiónov líšia.  
Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s 
pohanskými oslavami príchodu jari, 
ľudové tradície prevzali z 
predkresťanských dôb mnoho zvykov a 
obyčajov. Veľkú úlohu pre starých 
Slovanov zohrával predovšetkým vodný 
živel. Voda symbolizovala večný kolobeh 
života. Mala zmyť všetko negatívne, zlé, 
škodlivé a odniesť to svojim divokým 
tokom do diaľav. Obradné jarné kúpanie v 
rieke bolo postupne nahrádzané zvykom 
oblievania vodou (aj keď v niektorých 
oblastiach sa zachováva v podobe jarného 
zvyku hádzania do rieky). Počas svätenia 
jari pôvodne neboli vodou polievané iba 
dievčatá, ale aj mladí chlapci. Oblievačke 
sa tešil aj prvý oráč – staršina i gazda. 
Rituálne bolo vodou oblievané tiež 
poľnohospodárske náčinie (napr. pluh). 
                                           pokračovanie na strane 2 
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Vážení občania, 
 
ani sme sa nenazdali a máme tu koniec zimy. Blížia sa nám sviatky jari, sviatok 
všetkých kresťanov – Veľká noc. S Veľkou nocou sú spojené zvyky oblievania dievčat, 
aby boli zdravé a pekné. S týmito sviatkami je spojené veľké upratovanie 
v domácnostiach a mali by sme si poriadiť aj okolo našich domov. Keďže táto zima 
bola špecifická tak aj posypového materiálu sa použilo viac ako po minulé roky. Aj 
preto by som Vás chcel touto cestou  požiadať, poprosiť, aby si každý pred svojim 
domom vyčistil cestu , posypový materiál je potrebné dať na hŕbky popri ceste a potom 
sa odviezie na skládku. Možno si poviete prečo to máte robiť vy, ale keďže v obci 
máme v súčastnej dobe len 1 nezamestnaného ten by to do týchto sviatkov nestihol, 
preto Vás o to prosím, aby naozaj naša obec vyzerala čisto, aby aj prípadný 
návštevníci či už hostia v rodinách mohli konštatovať, že sa o našu obec staráme. Veď 
poriadok a čistota v  obci je vec nás všetkých a nie len vecou starostu obce. Starosta 
obce sám bez Vašej pomoci v takýchto prípadoch nič nenarobí. Samozrejme Vám 
všetkým ktorí pomôžete pri čistení v obci vopred veľmi pekne ďakujem. 
Všetkým Vám prajem pekné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia 
a spokojnosti vo Vašich rodinách. 

starosta obce Ján Bíreš 
 

 
pokračovanie zo str.1 
 
Veľká noc v Kordíkoch 
 
Oslavy Veľkej noci v našej obci sa veľmi 
neodlišovali od zvykov v iných častiach 
Slovenska. Na kvetnú nedeľu sa svätili 
maňušky, dodržiaval sa  pôstu, obzvlášť na 
Veľký piatok, kedy v kuchyniach rozvoniavali 
zväčša rezance s makom, na Bielu sobotu po 
rozviazaní zvonov sa zas išli všetci (nie len 
dievčatá) umyť na „grant“ studenou vodou. 
Zabezpečilo to zdravie a krásu po celý rok. 
Večernou omšou sa začala oslava vzkriesenia. 
Po nej končil pôst a konzumovala sa „plnka 
z teľacieho mäsa“. 
Veľkonočný pondelok symbolizoval hlavne 
veľa studenej vody pre miestne dievčatá. 
Kúpači si odniesli ako výslužku koláč, niečo 
na vypitie a skromný finančný dar. Tradícia  

 
 
 
Veľkonočný RECEPT  Márie Žabkovej   
 
Plnka z teľacieho mäsa 
teľacie mäso 
rožky 
vajcia 
trošku mlieka, soľ, korenie 
 
Predvarené mäso pokrájame na kocky, 
pridáme pokrájané rožky namočené v 
mlieku, celé vajíčka, dochutíme soľou 
a korením, zmiešame a dáme na plech. 
Pečieme asi 40 min. Pokrájame na väčšie 
štvorce a podávame. 
                             Dobrú chuť! 

maľovania kraslíc sa v našej obci veľmi 
nerozvíjala.  
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Vnútorná krása sviatkov 
 
Tento článok začínam písať v čase fašiangov, 
kedy výraznejším spôsobom máme prejaviť 
radosť a veselosť. A veruže tak aj robíme. 
Organizujú sa rôzne plesy, karnevaly 
a fašiangové zábavy a zabíjačky. Vďaka za 
každú peknú spoločenskú, či rodinnú akciu. 
Stretávajme sa ! 
A takto to je dobre, že pred štyridsať dňovým 
pôstom využijeme čas na zábavu a pekné 
stretnutia s ľuďmi, aby potom po Popolcovej 
strede sme sa už dokázali zamýšľať aj nad 
niečím podstatnejším, vnútornejším a možno 
tým čo nám je skryté. 
Tento prechod z fašiangov do pôstu je tak 
pekne vyjadrený v našich ľudových zvykoch. 
Mám na mysli pochovávanie basy, ktoré sa 
robí o polnoci pred Popolcovou stredou. Basa 
je hudobný nástroj a symbolizuje hudbu 
a zábavu. Jej pochovaním hudba na štyridsať 
dní umĺkne, aby bolo viac počuť hlas nášho 
svedomia, našich blížnych i ten Boží. 
Je paradoxom dnešnej doby, že z toho 
kresťanského a ľudového si vyberáme len to čo 
nám vyhovuje a čo nám je príjemné. 
Chcem poďakovať všetkým organizátorom 
spoločenských podujatí, ktorí rešpektujú aj 
vnútorný zmysel a krásu fašiangov a pôstu 
a tak robia veci tak ako sa to patrí a má. 
Na druhej strane však nepochopím ako niekto 
môže pochovávať basu a do neskorých 
ranných hodín Popolcovej stredy je diskotéka 
a ráno je pracovný deň. 
Tiež nepochopím, ako niektoré školy 
organizujú karnevaly v pôste a podobne ako 

môžu byť v pôste plesy istých stavov, či 
dokonca svadby.  
Veď to je protirečenie a cirkus. Alebo sme už 
natoľko necitliví, možno pohanský (skazení) 
a nerešpektujúci tradície a niekedy aj 
samotného Boha? Ničoho sa nebojíme? Nič 
nám už nie je sväté a vznešené? 
Prial by som si, aby to bola nevedomosť, ktorá 
nás môže ospravedlniť. A preto píšem aj tento 
článok, aby sme sa takto verejne nevysmievali 
z toho, čo si ctili naši predkovia. 
Skúsme teda pôstne obdobie prežiť ako čas, 
kedy si máme dopriať čas aj na veci, ktoré sú 
tu, no možno sú neviditeľné. Veď známi 
spisovateľ Exuppéry pekne napísal: „ To 
podstatné je očiam neviditeľné, to môžeme 
pochopiť len srdcom“. Nezanedbávajme naše 
srdcové záležitosti. To znamená vzťah k sebe, 
blížnemu a pre veriacich aj k Bohu. Ku krásnu. 
Potom mi deti nepovedia, že podstatou Veľkej 
noci sú vajíčka a oblievačka a dospelí, že sú to 
sviatky jari. To nám zase bude unikať podstata. 
Skúsme sa teda trochu zahĺbiť do toho čo sa 
deje okolo nás i v nás a skúsme tiež postupne 
premieňať aj naše zmýšľanie a pohľady na 
život a všetko čo k dobrému životu patrí. 
Nezabudnime, že vonkajšia krása, je prejavom 
tej vnútornej, ktorú tak často zanedbávame 
a podceňujeme. Poučme sa, zamyslime 
a skúsme žiť krajšie a radostnejšie. Hľadajme 
odpoveď na otázku: Odkiaľ pochádza pravá 
radosť? 
Prajem Vám naozaj radostné prežitie 
Veľkonočných sviatkov. 
                                                    Mgr. Jozef Petrík 

Prvosienky  
Reprezentatívnymi kvietkami jari sú určite aj prvosienky (primula), kedy svojou sýtou farbou 
spríjemňujú všednosť predjarného obdobia.  
Ich názov je odvodený z latinských slov primus = prvý a ver = jar. 
Prvosienka holá (Primula auricula L.) 
O zachovalosti prírodného prostredia okolia Kordík svedčí aj výskyt 
nenápadnej, ale o to vzácnejšej rastliny prvosienky holej. Od ostatných 
prvosienok sa líši nápadnou prízemnou ružicou hladkých dužinatých 
listov. Stvol má 2 – 25 cm a končí okolíkom krátkostopkatých 
jasnožltých kvetov. Kvitne od konca marca do júna, kedy zdobí ťažko 
dostupné dolomitové a vápencové skalné steny a kamenisté svahy 
horského až subalpínskeho stupňa. 
Je to zákonom chránený druh, ktorý je zaradený podľa Červeného zoznamu rastlín Slovenska medzi 
zraniteľné druhy (VU).  
                                                                                                                                    RNDr. Jaroslava Drábová 
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Fašiangová zabíjačka 
 
Čas zábavy, hostín a plesov sa tohto roku skrátil. Kordičania záver fašiangov oslávili pravou 
zabíjačkou so všetkým čo k nej patrí. Hojnosť, smiech a dobrá nálada nechýbali ani v prvú 
februárovú sobotu všetkým, ktorí o to stáli. 
7.00 hod, to bol čas kedy už šikovní a ochotní 
spoluobčania chystali všetko potrebné na prípravu 
zabíjačkových špecialít.  
Oheň pod kotlami, obratné ruky mäsiarov, šikovnosť 
kordíckych gazdiniek a samozrejme harmonikári, to 
bol obraz sobotňajšieho predpoludnia. 
Hoci pohľad na červený sneh okolo obchodu skôr 
pripomínal scény z pre deti neprístupného filmu, 
nebolo to až také zlé. Fašiangové prasiatko sa obetovalo (i keď po menšom vzdore a úteku), 
aby sa mohla začať hostina. 
Kto chcel vidieť tajné recepty a prísady, musel si privstať. Tí čo zameškali, však určite 
neľutovali. Poobedňajšia kapustnica, pečené klobásy a jaternice len dokazovali umenie 
miestnych šéfkuchárov. 
Po robote oddych. Tak by to malo byť a aj bolo. Fašiangová zábava prekročila prah skorého 
rána.  
Spokojnosť návštevníkov zabíjačky dokazovala, že usporiadanie podobných akcií v obci má 
zmysel. Aj keď vegetariáni tentoraz ostali naprázdno, resp. nalačno, určite si to vynahradia pri 
najbližšom varení kordíckeho štiarcu. 

 
 
Organizátori 
Vymenovaním všetkých zúčastnených na 
organizovaní zabíjačky nechceme dosiahnuť dojem 
chválenkárstva, ale pripomenúť a poďakovať 
obyvateľom obce, ktorí sa takmer pravidelne 
zúčastňujú príprav jednotlivých podujatí. 
 
Pavol Voskár, Jano Donoval, René Ivanov, Antón 
Kolčák, Pavol Žabka, Vladimír Murgaš, Zdeno Valuška, 
Miroslav Bíreš, Ján Žabka, Peter Žabka, Jozef Donoval, 

Ján Murgaš, Ján Bíreš, Zuzana Bírešová, Dušan Sedlák, Marcela Sedláková, Štefan Holbík, Iveta 
Holbíková, Margita Ferencová, Eva Bírešová, Anka Murgašová, Anna Hríbiková, Dana Murgašová, 
Mária Chladná, Marianna Donovalová, Emília Donovalová, Elena Fillová, Andrea Púchyová,  Júlia 
Chudíková. 
 

           Foto: Bc. Júlia Chudíková, Ján Žabka 
 
 
Vzhľadom na nepriaznivé počasie, ktoré vládlo počas spomínanej soboty (hmla, sneženie) a menšiu 
indispozíciu zrakových orgánov ľudí vychádzajúcich z pohostinstva, pripomeňme si sponzorov, 
ktorých mená viseli na transparente na obecnom úrade, ale kvôli už spomínaným okolnostiam neboli 
čitateľné: 
firma MC´Donald, LAAB, JMS – Jaroslav Murgaš, BAL – SLOV, Vizión – Kuchynské linky,  
Koval s. r. o., MIFAN s. r. o.,  rodina Adzimová, Ján Žabka. 
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Uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kordíky, 
konaného dňa 22.2.2008 

 

Uznesenie č. 1/2008 
K bodu 1. Program zasadnutia OZ 
Kordíky  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
program 1 zasadnutia OZ Kordíky 
 
Prítomní poslanci: MUDr. Pavol Adámek, Pavol 
Žabka, Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
 proti: 0                  zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 2/2008 

K bodu 2. FTTH sieť  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
 schvaľuje  
podpis zmluvy o dielo so spoločnosťou 
TelTemp spol. s r.o. o vyhotovení 
projektovej dokumentácie a vybavenie 
územného povolenia na realizovanie FTTH 
siete v obci Kordíky ktoré budú podklady 
na podanie žiadosti z fondov EÚ.  
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
 proti: 0                  zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 3/2008 
K bodu 3. Žiadosť p. Barto 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
predaj pozemku parc. číslo 202/44 pod 
rekreačný objekt za cenu 400 Sk/m2 pre p. 
Barta. 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti: 0                  zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 4/2008 
K bodu 4. Žiadosť p. Novák s manželkou  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
odpredaj pozemku parc. číslo 304 pre p. 
Nováka s manželkou za cenu 250 Sk/m2 , 
ktorý slúži ako dvor pri rodinnom domu 104 . 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti: 0                  zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 5/2008 
K bodu 5. Žiadosť SKI CENTRUM Kordíky 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
Schvaľuje  

predaj časti pozemku parc. číslo KN – C  
1098/2 o výmere 5000 m2 na výstavbu 
penziónu pre SKI CENTRUM Kordíky za 
cenu 500.- Sk/m2.  
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti: 0                  zdržali sa: Ján Žabka 

Uznesenie č. 6/2008 
K bodu 6. Žiadosť p. Márnik 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
Berie na vedomie 
žiadosť p.  Márnika o  prenájom 
obecnej pôdy na chov oviec v obci 
Kordíky.  
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti: 0                 zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 7/2008 

K bodu 7. Doplnok č. 10 k ÚPN 
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
schvaľuje  
doplnok č. 10 k ÚPN Kordíky. 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti : 0             zdržali sa : 0 

Uznesenie č. 8/2008 

K bodu 8.  Škôlka v prírode 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky  
berie na vedomie 
stav ohľadom predaja bývalej škôlky 
v prírode a potrebe dať vypracovať nový 
statický posudok. 
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti : 0                 zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 9/2008 
K bodu 9  Rôzne – p. Chladný Ľ.  
Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 
berie na vedomie 
informovanie sa p.  Ľ. Chladného 
o pozemku vhodnom na výstavbu 
rodinného domu a jeho záujme 
o pozemok medzi cestami smerom 
k ihrisku a do dediny.  
Hlasovali za : MUDr. Pavol Adámek, Pavol Žabka, 
Ján Žabka, Zdeno Valuška, Lucia Bírešová  
proti : 0                  zdržali sa: 0 
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Predkladané a schválené projekty 
 
Obecný úrad intenzívne pripravuje projekt 
optickej siete v obci (internet, telefón, 
televízia). Momentálne sa vybavuje 
územné rozhodnutie, ktoré je potrebné 
k realizácii projektu. Po ňom sa vypracuje 
realizačný projekt, ktorým budeme žiadať 
prostriedky z eurofondov. Pevne verím, že 
projekt bude úspešný a naša obec získa 
rýchly internet či pripojenie TV alebo 
telefón. Ak projekt bude úspešný do 
každého rodinného domu zdarma vám 
bude pritiahnutá  táto sieť, preto by bolo 
nerozumné si to nedať pripojiť do všetkých 
domácností. Ďalej čakáme na výzvy kde 
máme pripravené projekty rekonštrukcie 
ciest Gavalovo – Murgašovská či cesta od 
majčíkov do tŕňa a parkovisko oproti 
obecnému úradu. Pripravujeme aj 
projektovú dokumentáciu na výmenu okien 
a zateplenie kultúrneho domu a obecného 
úradu aby sme tieto projekty mohli 
realizovať potrebujeme cca 20 miliónov Sk 
čo dúfame, že sa nám ich podarí získať už 
zo spomínaných eurofondov. V krátkej 
minulosti vyšla výzva na podanie 
grantového programu nadácie Ekopolis 
„Ľudia pre stromy“, kde sme požiadali 
o financie na zakúpenie stromčekov pre 
výsadbu živého plota v cintoríne. Chceme 
vysadiť tú časť, ktorú sme vlani vyrezali 
a boli by sme radi, aby tam vyrástol živý 

plot s tým, že v budúcnosti sa budeme oň 
starať, aby miesto posledného odpočinku 
vyzeralo tak, ako sa na takéto miesto patrí. 
Hneď na jar začneme s rekonštrukciou 
detského ihriska pri klube mládeže, chceli 
by sme tam  urobiť viac lavičiek na 
sedenie, nové hojdačky, šúchačky, 
pieskovisko. Na detské ihrisko sme zohnali 
peniaze z VÚC BB v sume Sk 50.000.- . 
Toto sú prioritné veci obecného úradu, na 
ktorých intenzívne dennodenne pracujeme. 
Vážení občania samozrejme bol by som 
rád keby ste sa vyjadrili aj vy či už 
k uskutočneným projektom, t.j. 
rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
miestneho rozhlasu, či ste spokojní, 
a samozrejme rád prijmem aj vaše rady, 
nápady, pripomienky lebo skutočne obec 
nie je starostova, ale nás všetkých. Ja vám 
za seba sľubujem, že ako aj doteraz, 
z celých síl sa budem snažiť, aby tá naša 
patrila k najkrajším obciam v okolí. 
Ďakujem všetkým, čo mi pomáhajú pri 
akciách ktoré robí obecný úrad pre vás, 
všetkých občanov našej obce. Pripomienky 
a nápady môžete vhodiť aj do zelenej 
schránky pri dverách obecného úradu alebo 
e-mailom starosta.kordiky@stonline.sk  
v predmete uviesť „kordičan“. 

Ján Bíreš

 
 
Omše a obchod cez sviatky 
Zelený Štvrtok 18.00 – sv. omša poklona do 20.00 
Veľký Piatok 15.00 – obrady utrpenia a smrti 

Pána 
Krížová cesta 10.00 
B. hrob do 20.00 

Biela sobota 19.00 – sv. omša 14.00 - 18.45 B. hrob 
Veľkonočná Nedeľa 9.30 – Tajov 

9.45 - Kordíky 
11.00 - Králiky 

 

Veľkonočný pondelok 8.00 – Tajov 
9.45 - Kordíky 
11.00 - Králiky 

 

 
Potraviny: Piatok 21. 03. 2008 zatvorené, sobota (chlieb), nedeľa ako po iné dni, 24. 03. 2008     

zatvorené 
Pohostinstvo: otvorené počas sviatkov ako po iné dni 
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