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Pár slov od starostu obce Jána Bíreša
Čo nás čaká
Prvý polrok rok 2014 máme za sebou a začína sa obdobie dovoleniek, pre deti prázdniny, a tak verím, že si
všetci dobre oddýchneme. V prvom polroku tohto roka už prebehli tradičné akcie obce - niektoré úspešne,
niektoré nám prekazilo počasie, ale taká je príroda.
V druhom polroku nás čakajú hneď 26.07.2014 Kros beh Kordíky- Králiky, 22.08.2014 stretnutie dôchodcov
mikroregiónu tj. obcí Králiky, Kordíky Tajov, Riečka. Preto touto cestou srdečne pozývam všetkých
dôchodcov na toto stretnutie, ktoré sa uskutoční na Brezinách. Pred akciou ešte všetky údaje spresníme.
V novembri dňa 15.11.2014 sa konajú Komunálne voľby. Potom ďalšia akcia mikroregiónu pletenie
adventných vencov a na Vianoce živý Betlehem. Týmto milým podujatím ukončíme rok 2014.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým ženám, mužom, mládeži za pomoc pri organizovaní všetkých
akcií . Srdečná vďaka.

Triedenie odpadov
Aj keď to robím nerád ale nedá mi napísať pár riadkov k triedeniu domového odpadu. Ešte stále niektorí
občania netriedia odpad, plasty hádžu do domového odpadu, vrecia nachádzam v rôznych častiach obce. Ešte
stále sme sa nenaučili poctivo triediť odpad a hádzať tam kde patrí tj. do smetnej nádoby.
Preto Vás chcem požiadať neničme si prírodu, separujme odpad lebo v opačnom prípade budeme musieť
(obec) pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odvoz odpadu, nakoľko všetok odpad je v nádobách na smeti a
separovaného odpadu je vo vreciach stále menej. Plasty nemusíte nosiť do veľkých kontajnerov, plasty vo
vreciach Vám v deň zberu vezmú priamo pri Vašich bráničkách. Vrecia na plasty obdržíte na obecnom úrade.
Od augusta prídu po odpad ešte v týchto termínom
Separovaný - plasty : 26.08.2014, 23.09.2014, 21.10.2014, 25.11.2014, 16.12.2014;
Komunálny odpad: 06.08.2014, 27.08.2014, 10.09.2014, 01.10.2014, 22.10.2014, 12.11.2014, 03.12.2014,
17.12.2014;

Psy
Ďalším problémom v obci sú psy. Stále niektorí občania svojich miláčikov púšťajú voľne behať po dedine, v
niektorých prípadoch došlo aj k napadnutiu psom. Našťastie na ľudí nie, ale raz môže prísť aj k tomu.
Žiadam Vás o opatrnosť a nepúšťajte svojich psov behať na voľno. Obec umiestnila 10 tabúľ aj s vreckami
na výkaly pre psov, 5 ks týchto tabúľ nám vandali zničili. Naozaj budeme musieť pristúpiť k sankciám?

Nezáujem či nevedomosť
Dňa 25.06.2014 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie občanov ohľadom vypracovania „Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kordíky na roky 2014-2020“.
Aj keď pozvánky boli poslané e-mailom občanom, boli vyvesené pozvánky na obecných tabuliach
a vyhlásené v miestnom rozhlase, na tomto stretnutí sa zúčastnilo 10 občanov. Nadobudol som taký dojem,
že nie je záujem zo strany občanov kde bude naša obec smerovať v nasledujúcich rokoch. Škoda, že ste
neprišli povedať Váš názor a nápad. Ešte raz škoda lebo ako sa hovorí už je pozde milý drozde !!

Opravy ciest v obci
V tomto období sa urobili aj opravy miestnych komunikácií, na Rovienke, vrchná cesta ku vleku asfaltom
a cestu smer Širiny – Hrnčiarovo sme vyspravili frézovanou drťou.
Tieto opravy boli potrebné, najmä cesta na Širiny bola v dezolátnom stave. Nie je to ideálne, ale musíme sa
prikrývať takou perinou na akú máme. Náklady na tieto opravy ciest nás budú stať cca 8.000,00 EUR.
Ján Bíreš – starosta obce
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Deň detí Kordíky
Posledná májová sobota patrila všetkým malým aj veľkým. Členovia
OZ Kordícka podkova pripravili na multifunkčnom ihrisku pod
dedinou pekný program pre deti.
Na všetkých čakali rôzne súťaže, trampolína, možnosť zajazdiť si na
traktore, retro autíčku, motorke, zahrať sa loptové hry, či tenis.
Príjemnú atmosféru dotvoril „ujo“ Jano Murgaš, ktorý svojou
zručnosťou vytvoril deťom krásne drevené hračky a ukázal im prácu s
týmto prírodným materiálom.
Po dobrých výkonoch
si každý okrem sladkej
odmeny a rôznych drobností zaslúžil aj občerstvenie a špekačku.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí
sa zapojili a vytvorili deťom nezabudnuteľný zážitok.
Jaroslava Bobáková

Tajovské hry
Tento rok sa na súťaži mikroregiónu Kremnické vrchy východ
v Tajove zúčastnili Marek a Martin Murgašovci z domu č. 102,
Iveta Holbíková z domu č. 62 a Júlia Sigetyová z domu č. 181.
Reprezentovali našu obec ako štvorčlenné družstvo v súťažiach
streľba hokejkou na bránu, streľba zo vzduchovky, hod železnou
guľou, slalom s fúrikom, v ktorom sedeli spolusúťažiace a ako
záverečná súťaž, pílenie bruchačkou.
Zo začiatku sa nám veľmi nedarilo, ale v zapätí sme zvrátili
výsledky a naše družstvo skončilo na prvom mieste. Z Tajova sme si okrem dobrej nálady doniesli aj pohár
starostu obce, ktorý sa nachádza v kultúrnom dome. Budúci rok budeme chcieť obhájiť víťazstvo
a reprezentáciu našej obce. Do Tajova nás prišlo povzbudiť niekoľko našich obyvateľov a vystúpili tu aj
kordícke deti navštevujúce škôlku v Tajove.
Júlia Sigetyová

Čerešňová hostina
Tento rok nám počasie ako aj v minulom roku vôbec neprialo
a odzrkadlilo sa to aj na návštevnosti počas celého popoludnia. Ešte
o 14.00 hod bolo pekné počasie a pred 15 – tou hodinou sa obloha
zatiahla a neprestalo pršať do večera. Pre nepriaznivé počasie
nevystúpili ani naše deti z materskej školy v Tajove. Pre nepriaznivé
počasie, ktoré miestami pripomínalo bláznivé aprílové počasie, sa ani
v nedeľu nekonal futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku.
Pri každej akcii, ktorú organizujeme vonku je najdôležitejšie, aby
počasie prialo, inak celá námaha ľudí, ktorí sa okolo podujatí krútia, je zmarená a nie je z nej žiadny úžitok.
Dúfajme, že budúci rok bude počasie k tejto akcii zhovievavejšie a mi sa bude môcť stretnúť pri tradičnej
zábave konajúcej sa prvú júlovú sobotu a nedeľu.
Júlia Sigetyová
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Kordíky medzi riadkami...
Výpisky z archívnych časopisov nám do občasníka poslal Michal Kiššimon z Harmanca.
Figyelö - Pozorovateľ:
6.jan.1907: V Kordíkoch v týchto dňoch zomrel jeden 64 ročný muž, Ján Rehotár, za podozrivých
okolností. Hlavný župný lekár konštatoval na jeho hlave vážne poranenia. Manželka nebohého v tejto
súvislosti tvrdí, že spadol z pece, zatiaľ čo jeho nevlastná dcéra tvrdí, že ho žena zabila. Vyšetrovanie
pokračuje.
24.apr.1910: Okružná cesta poslanca. Dr. Oskár Petrogalli minulý týždeň navštívil obce: Španiu Dolinu,
Tajov a Kordíky. Všade ho vítali s láskou a nadšením.
12.mar.1911: Maďarské meno. Maďarský kráľovský minister vnútra povolil pre Jána Žabku, rodáka z
Kordík, v súčasnosti obyvateľa Banskej Štiavnice, zmenu priezviska na Bércsi.
30.júl.1911: Komisia mestského lesného hospodárstva vykonala tento týždeň obhliadku lesných porastov
medzi obcami Kordíky a Harmanec.
12.máj.1912: Schôdza učiteľov. Spolok rim. kat. učiteľov z okresu Banská Bystrica bude vydržiavať
schôdzu 13. mája v Banskej Bystrici. Z programu: 3. Predčítanie učiteľa Alexandra Skladányiho z Kordík:
„Rozprávky pri výchove“.
16.nov.1913: Deti podpaľači. Deti pasúce ovce, podpálili senník Štefana Donovala Kakaru, kde mal
uložené 100 metrákov sena, 12 teho tento mesiac popoludní o 4 hod. Všetko zhorelo do tla. Škoda je
približne 700 korún. Poistené nebolo.
13.okt.1918: Odsúdení predražitelia tovaru. Hlavný kapitán odsúdil minulý týždeň manželku Jána Žabku a
Annu Holuskovú na 40 korún pokuty, za to že liter maku predávali po 16 korún.
Zólyom vármegye hivatalos lapja - Úradné noviny zvolenskej župy:
8. jún.1890:
Do Hornouhorského spolku najnovšie pristúpili:Staré Hory, Donovaly, Motyčky, Riečka,
Sásová, Podlavice, Kordíky a Rudlová. Pekný príklad.
30.sep.1909: Žiadosť obce Kordíky o vynechanie vicinálnej cesty z verejnej siete Tajov - Kordíky.
Uznesenie obce Kordíky vo veci ročnej mzdy - a jej zvýšenie pre zvonára.
14.okt.1909: Uznesenie obce Kordíky vo veci zvýšenia mzdy doručovateľa.
6.okt.1910: Žiadosť obce Kordíky, aby platenie obecnej babice prevzala na seba zákonodarná moc. Dosiaľ
platila pôrodnú babu obec.
2.mar.1911: Sčítanie ľudu v roku 1910: Priamo v bytoch bolo prítomných 326 občanov a 34, ktorí sa
zdržiavali mimo obce. V roku 1900 bolo 313 obyvateľov, v roku 1910 je teda o 13 obyvateľov viac.
9.mar.1911: Z Miléniovej chudinskej základiny dostanú podporu veľmi chudobní občania Kordík: Michal
Béreš – 20 korún.
15.feb.1912: Uznesenie obce Kordíky vo veci kúpnopredajnej zmluvy medzi obcou Kordíky a vdovou
Žabková Fundis Jánošová rodenou Zuzanou Babjakovou.
13.feb.1913: Uznesenie obce Kordíky vo veci zvýšenia platu obecného doručovateľa.
12.jún.1913: Obec Kordíky obdržala štátnu výpomoc 30 korún.
19.feb.1914: Uznesenie obce Kordíky vo veci zvýšenia platu obecného zvonára.
10.dec.1915: Uznesenie obce Kordíky vo veci zvýšenia platov obecného pokladníka a obecného
doručovateľa.
26.okt.1916: Žiadosť obce Kordíky o odhlasovanie podpory k platu obecnej pôrodnej babice.
8.mar.1917: Štátna podpora udelená pre obec Kordíky vo výške 200 korún.
14.mar.1918: Úradné noviny zvolenskej župy odoberali obce: Kordíky - a majú nedoplatok 9,14 korún..
Pravda:
20.sep.1944: Zbierka pre utečencov v obci Kordíky. Z povereníctva pre sociálnu starostlivosť sa oznamuje,
že v obci Kordíky sa vybralo pre evakuovaných 428,50 Korún slovenských. Túto sumu odovzdal Národný
výbor obce Kordíky dnes na kompetentnom mieste. Ostatné obce, ktoré so zbierkou ešte nezačali, nech si
vezmú z Kordík príklad a čím skorej prispejú zmierniť zlé položenie utečencov, ktorí museli opustiť svoje
domovy, majetky a ktorí ušli často len s tým, čo mali na sebe, pred zverskými výčinmi nemeckých
okupantov.
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Priekopník:
28.jan.1960: Kde sa chutne varí, tam sa dobre darí...Osvetová beseda a Výbor žien v Kordíkoch usporiada
praktický kurz varenia a pečenia, na ktorom sa zúčastňuje vyše 20 žien. Kurz vedie skúsená učiteľka pre
praktické školenie žien s. Lúbyová,
14.apr.1960: Apríl mesiac lesov. /aj Kordíky - ženy a výsadba lesov/ článok...
28.apr.1960: Kordíčania sa činia... článok /J. Mrváň/.
17.mar.1961: V Kordíkoch pred veľkým sviatkom... /založenie strany/ článok.
14.apr.1961: V rámci osláv 16. Výročia oslobodenia tajovskej doliny sovietskou armádou, organizujú sa
úspešné výmenné divadelné zájazdy. Za početnej účasti občanov obce uviedli v Kordíkoch 8. apríla t.r.
ochotníci z Králik divadelnú hru „Po dvadsiatich rokoch „ a 9 apríla zas Kordíčania zahrali v Králikách
hru Štefana Králika „Trasovisko“. Nemohli by sa podobné výmenné divadelné zájazdy organizovať aj
medzi ďalšími obcami okresu?
28.apr.1961: Komunisti spomínajú... článok - Kordíky. S. Valuška bol prepustený z harmaneckých
papierní len za to, že vystupoval ako komunista a hájil záujmy robotníckej triedy. Jozef a Ľudovít Donoval
so zbraňou v ruke bojovali, SZM má krúžok Dejín KSČ.
12.máj.1961: Pionieri v Kordíkoch besedovali - so s. Valašťanom ... krátky článok.
26.máj.1961: Kritickým okom, - Kordíky. Záverečná v hostinci.
28.sep.1961: Čo je výhodnejšie, Kordíky - vodovod.. článok
6.apr.1962: Z minulosti a prítomnosti našich dedín. V horách a predsa medzi ľuďmi – Kordíky.
14.aug.1962: Svoje si odležal. Ešte v októbri minulého roku nazbierali Kordícki občania a mládež peknú
kopu železného šrotu. Tento dodnes leží na hromade bez toho , aby oň prejavil niekto záujem. Domnievam
sa, že pracovníci Kovošrotu by nemali len sľubovať , ale sľuby by mali aj dodržiavať . Záväzne totižto
prisľúbili, že šrot z ľudového zberu odvezú z obcí okresu najneskôr do konca júla t.r. Zatiaľ je tomu tak nie.
J. Škarda
25.feb.1964: Boje stolných tenistov pokračujú. V Okresnej stolnotenisovej súťaži sa blíži koniec prvej časti.
Najporiadnejším mužstvom súťaže, ktorá načas odohráva svoje stretnutia doma i vonku, je mužstvo
Kordík. V poslednom stretnutí však Kordíky prehrali doma s Malachovom 2:8. Body za domácich - Bíreš,
Bíreš a Žabka. Po piatom kole sú Kordíky v tabuľke na poslednom 8 mieste bez bodu.
30.okt.1979: Činy robia chlapov, Kordíky..... článok.
16.sep.1986: Pilič z Kordík. Z galérie najlepších .../ Ján Murgaš/.

Z archívu:
Vatra - 27.máj.1945: Môj syn Anton Huťka, 23 ročný, za povstania v auguste1944 pridal sa k partizánom
na Kordíckych vrchoch pri Banskej Bystrici a neskoršie táto jednotka mala sídlo na Krupinských vrchoch.
Od októbra 1944 je nezvestný. Prosím tých, ktorí by niečo o ňom vedeli ,aby to láskave oznámili, na adresu:
Martin Huťka, železničiar Medzibrod nad Hronom, č. 118, alebo do administrácie Vatry.

Náš tip na leto
Letné horúce dni prinášajú okrem zábavy aj nemilé starosti s bodavým hmyzom, či starosťami so spálenou
pokožkou. Ponúkame pár rád ako sa im vyhnúť aj prostredníctvom prírodnej lekárne.

Ukľudňujúce bylinky po spálení pokožky – harmanček, aloe vera, čierny čaj, tvaroh alebo kyslá smotana.
Podpora opálenej pokožky vitamínmi – vitamíny C a E posilňujú ochranné schopnosti kože a predlžujú
pretrvávanie pigmentácie. Vitamín A chráni pleť proti slnečnému žiareniu a je dobrým antioxidantom.
Zamedzuje úbytok kolagénu z pokožky, a tým udržuje pleť pružnú a obmedzuje tvorbu vrások z opaľovania.
Nachádza sa napríklad v paradajkách, melónoch, mrkve, marhuliach alebo v nektárinkách. Obsahuje ho aj
zelená zelenina – rebarbora, hrášok, špenát, brokolica, petržlenová vňať, ale aj mliečne výrobky a vajíčka.
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Citlivosť pokožky – pri zbere niektorých druhov rastlín, by sme mali byť opatrní a brať do úvahy reakciu
našej pokožky so slnečným žiarením. Môže dochádzať k tzv. fotosenzibilite – zvýšenej citlivosti kože na
svetlo. Najznámejšia bylinka spôsobujúca fotodermatózy (sčervenanie kože) je ľubovník bodkovaný, ďalej
sú to napríklad rebríček obyčajný, zeler voňavý, parasca väčšia, štiavec, aloe.
Ochrana rastlinami pred hmyzom – pred dotieravým hmyzom nás môže ochrániť výsadba niektorých
aromatických rastlín, ktoré sú svojou vôňou nepríjemné pre komáre, muchy a iný hmyz. Sú to napríklad
medovka lekárska, mäta prieporná, nechtík lekársky, bazalka, cesnak, levanduľa, rozmarín, muškáty –
pelargónie.
Jaroslava Bobáková

Opustili nás : Mária Donovalová, Stanislav Hríbik.
Deti narodené v prvom polroku 2014 : Jana Sedileková.
Poďakovanie
Apríl 2014 sa rodine Žabkovej z domu č. 22 vryje do pamäte. Požiar rodinného domu
spôsobil všetkým veľký šok a strach. Celá rodina chce preto poďakovať všetkým občanom,
ktorí pomohli pri hasení rodinného domu a ohrozili tak vlastné zdravie, aby zachránili
cudzí majetok a zdravie.
Bez pomoci toľkých ľudí, by straty na majetku boli výrazne horšie. V neposlednom rade
veľká vďaka patrí Obecnému úradu a starostovi obce Kordíky Jánovi Bírešovi, za morálnu
podporu a vyhlásenie zbierky pre rodinu Žabkovú. Finančné prostriedky vyzbierané
v zbierke boli použité na nákup strešnej krytiny.
Preto celá rodina ešte raz ďakuje všetkým za pomoc pri hasení požiaru, za finančné
prostriedky z verejnej zbierky, ako aj tým ktorí ich milým slovom podporili.
Srdečná vďaka.
Rodina Žabková

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.
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