Kordičan
Kordícky občasník pre občanov obce, ročník X1 / číslo 1

august 2017

Milí spoluobčania,
tohto roku sme opäť pre Vás zorganizovali zopár kultúrnych akcií. Keďže sa ku
nám nedostali žiadne negatívne ohlasy, verím, že sa Vám páčili. Či to už bola
fašiangová zabíjačka, uvítanie detí do obce Kordíky, Deň detí, Čerešňová
hostina a športové podujatie Maratónu BB „Kordícky extrém. Naozaj veľká
vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na organizovaní týchto akcií.
Takisto veľká vďaka patrí aj tým, ktorí sa podieľali na ich finančnom
zabezpečení. Na tento rok ešte pripravujeme: stretnutie seniorov, súťaž v pletení
adventných vencov, Mikuláš a Živý betlehem.
Okrem kultúrnych akcií sa momentálne robí úprava a údržba miestnych
komunikácií a v tomto roku máme v pláne dobudovať verejné osvetlenie
v spodnej časti obce. Budova bývalej Jednoty takisto potrebuje investície.
Do konca roka na tejto budove opravíme komíny, odkvapové žľaby a opravíme
a natrieme strechu.
Konanie o telekomunikačnom stožiari je momentálne na odvolacom konaní na
Okresnom úrade Banská Bystrica.
Územný plán obce je pripravený na schvaľovanie, ktoré by malo prebehnúť
17.08.2017 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Máme čas dovoleniek, prázdnin a horúčav a určite ste postrehli, že na viacerých
miestach v zahraničí vznikajú z tepla, sucha a nepozornosti požiare. Preto Vás
prosím a žiadam o dodržiavanie zákazu vypaľovania suchej trávy, aby sme
takýmto požiarom predišli.
Tiež Vás žiadam o dodržiavanie VZN o vodení psov, nakoľko sa viackrát stalo,
že sa po našej obci voľne pohybovali psy.
Nakoniec Vám všetkým zo srdca prajem príjemné pobyty na
dovolenkách, šťastný návrat domov a deťom krásny zvyšok prázdnin.
Ján Záchenský
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Uvítanie detí v obci
Je veľkou radosťou každej
obce, že môže prijať medzi
svojich
občanov
novonarodené deti. Nie je
to len o číslach a zvyšovaní
počtu obyvateľov v danej
obci, ale aj o vytvorení
pozitívnej
atmosféry,
podpore rodičov, budovaní
detských ihrísk a podobne.
Práve preto obec Kordíky
usporiadala v prvý jarný
mesiac uvítanie, ktoré sa
týkalo
detí
s trvalým
pobytom v obci, narodených alebo prisťahovaných v rokoch 2015, 2016.
Hostí čakalo slávnostné uvítanie starostom obce Jánom Záchenským a udelenie pamätného listu.
Príjemnú atmosféru podporil malý darček a posedenie rodičov a príbuzných so zástupcami obce, ako
aj recitácia Elišky Tučekovej a Lujzy Komžíkovej.
Uvítaných bolo 10 detí: Barbarka a Kristinka Ivanová, Janko Meňuš, Hanka Mihová, Zoe Murgašová,
Timurko Sigety, Dominik Šinkovic, Ondrejko Trajčík, Vladko Vestenický, Viktorka Záhorová,
Danielko Zelík.

Malí baníci
Oslavy dňa detí sa tento rok niesli v duchu pripomenutia si dávnej minulosti našich predkov –
baníctva. Keďže aj naša obec bola s týmto remeslom úzko spojená, všetky disciplíny sa niesli
v myšlienke baníckych prác. Deti si v prvú júnovú sobotu
mohli vyskúšať a prejsť jednotlivé disciplíny a po zdolaní
trasy na Kordíckom rodinnom chodníku ich čakala
odmena.
Po úvodnej skúške šikovnosti a sily v pribíjaní klincov
nasledovalo ťahanie rudy zo šachty, hľadanie liečivých
byliniek a prírodnín, lukostreľba, hľadanie pokladu
v štôlni, vozenie rudy na fúriku, ryžovanie zlata, výroba
šperkov, triafanie vody do terča a ukážka historickej
tavby.
60 detí a rodičov úspešne zdolali všetky disciplíny a čakala ich opekačka a občerstvenie. Príjemnú
atmosféru
v nádhernom
prostredí
Kordíckych lúk doplnilo teplé letné
počasie a detský smiech. Ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispeli
k zorganizovaniu dňa detí v obci Kordíky,
ako aj obecnému úradu, ktorý okrem iného
zabezpečil pre všetkých bezplatnú účasť
na tomto podujatí.

Jaroslava Bobáková, foto: Pavol Drábik
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Čerešňová hostina 2017
Upršané doobedie nenasvedčovalo tomu, že tohtoročné oslavy obce sa uskutočnia po holým nebom.
Ale počasie nám aj tento rok doprialo a v poobedňajších hodinách už nič
nebránilo tomu, aby sa mohol začať slávnostný program Čerešňovej
hostiny.
Tak ako aj po minulé roky, nosnou myšlienkou bolo pripomenutie si
výročia vysvätenia miestneho kostola slávnostnou omšou a varenie
tradičného uhliarskeho štiarcu.
Obecný úrad pripravil bohatý program rozdelený do dvoch dní. V sobotu
1. júla čakal návštevníkov predaj štiarcu, návšteva vynovenej pamätnej
izby o histórii obce, ukážky tradičných remesiel, ako historická tavba
kovu – Jozef Dráb, paličkovanie – Mária Voskárová, druganie ovčej
vlny – Ján Murgaš a ukážka miliera na pálenie dreveného uhlia
postaveného pri pamätnej izbe v Kordíkoch. Len na túto príležitosť bola
nainštalovaná ukážka tradičnej ľudovej izby v priestoroch kultúrneho
domu, za čo vďačíme hlavne Milke Štroffekovej, Vlaste Paralovej
a Jánovi Murgašovi.
Po minuloročnej odmlke sa zopakovala súťaž o najlepší čerešňový koláč. Prihlásené boli rodiny
Meňušová, rodina Tučeková, rodina Drahošová, rodina Záchenská a rodina Šinaľová/Donovalová. Na
treťom mieste skončila rodina Drahošová, na druhom
rodina Meňušová a na prvom mieste rodina Šinaľová/
Donovalová.
Program pokračoval bublinovou šou, cirkusovým a
žonglérskym workshopom, vo večerných hodinách
predviedli účinkujúci ohňovú šou a zábava pod
holým nebom pokračovala do neskorých večerných
hodín. V nedeľu pokračoval program svätou omšou a
futbalovým zápasom , ženatí vs. slobodní, ktorý
skončil remízou.
Krst knihy o Kordíkoch
V rámci programu Čerešňovej hostiny sa uskutočnil
aj krst prvej monografie o Kordíkoch autora Jána
Murgaša. Slávnostné uvedenie do života, resp.
čítania, mali na starosti krstní rodičia Evka Bírešová
a Jozef Žabka. Autor knihy verejne poďakoval
všetkým, ktorí sa na publikácii akýmkoľvek
spôsobom podieľali a prispeli k jej vydaniu. Po
slávnostnom sľube krstných rodičov a posypaní knihy
dreveným uhlím, typickým pre našu obec, sa
monografia oficiálne uviedla do predaja. Knihu je
možné zakúpiť aj na obecnom úrade za cenu 40,- eur.
Vystúpenie detí z materskej školy
Rodičia detí Zuzky a Janky Sedilekových, Tamarky
Sigetyovej, Jožka Meňuša, Terezky Donovalovej, Jurka
a Jarka Bobákovcov ako aj Martinka Bacúra spojili sily
a nacvičili s deťmi krátky program na Čerešňovú hostinu.
Prvý tanec na kolobežkách, druhý tanček v pároch na
pesničku Jabĺčko a tretí tanec o šašovi, rozhýbal všetkých
divákov. Ďakujeme malým odvážlivcom za pekné
vystúpenie.
Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková

Reprezentácia obce

strana 4

Varenie štiarcu v obci Králiky
Poslednú júlovú sobotu sa v obci Králiky konala
súťaž
vo
varení
tradičného
baníckeho
a uhliarskeho jedla – štiarcu. Súťaže sa zúčastnili
obce Mikroregiónu Kremnické vrchy východ ako
aj obec Špania Dolina. Našu obec reprezentovalo
družstvo zložené z Eleny Donovalovej, Heleny
Donovalovej a Vladimíra Klinku. Všetky
družstvá obsadili spravodlivé prvé miesto.
Gratulujeme!

Recept na pravý Kordícky štiarc
Očistíme 2 kg zemiakov, nakrájame ich na drobno a zalejeme vodou, cca 2 cm nad zemiaky.
Pridáme 1 lyžicu soli. Varíme asi 20 minút. Do uvarených zemiakov zapichneme lopatku
(štiarcovník), nasypeme ¾ kg hrubej múky a pomaly varíme 15 minút.
Časť vody zlejeme, ktorú si však odložíme, ak by nám bola potrebná na zriedenie cesta.
Zemiaky a múku spolu vymiešame na hladké, ale pevné cesto, aby nebolo cítiť kúsky
zemiakov. Urobíme si hrudky a cesto trháme (štikáme) na malé kúsky v tvare halušiek.
Potom rozpražíme maslo, štiarc omastíme a posypeme pažítkou. Kto má rád slaninku, môže
ju použiť namiesto masla.
Iveta Tučeková

Kordíky pod Kráľovou hoľou
Na tohtoročných Horehronských slávnostiach spevu a tanca v Heľpe reprezentoval našu obec
Ján Murgaš. Propagoval tradičné remeslá a ukážky plstenia vlny.

Petra Záhorová
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Jánske hry v Tajove
Na tohtoročných Jánskych hrách nás reprezentovali Júlia Sigetyová, Iveta Holbíková, Peter Trajčík, a
Ján Donoval. S pomedzi súťažiacich mikroregiónu Kremnické vrchy – východ, obsadili pekné tretie
miesto. Okrem nich nás zastúpili milým vystúpením aj niektorí škôlkari z Kordík, ktorí navštevujú MŠ
v Tajove: Zuzka a Janka Sedilekové, Tamarka Sigetyová, Terezka Donovalová, Jurko Bobák
a Martinko Bacúr.

Kordícky extrém 2017
Číslom 560 sa niesol tohtoročný pretek vyznávačov behu v prírode. Presne toľko účastníkov mal
Kordícky extrém 2017. Od najmenších chrústov a vyrastajúce nádeje v behu na 800 m, sa preteku
zúčastnilo množstvo bežcov v jednotlivých kategóriách a tratiach.
Na organizácii podujatia sa podieľala aj obec Kordíky a preteku sa zúčastnilo aj množstvo pretekárov
z našej obce. Pri aprílovom počasí museli zdolávať nie len terénne, ale aj poveternostné prekážky.
Napriek tomu spokojnosť vládla medzi všetkými – organizátormi aj pretekármi.

Z histórie obce
Kordíky v Kmeňovej knihe harmaneckých papierní
Kmeňová kniha zamestnancov Harmaneckých papierní, ktorú ani nevieme podľa čoho a ako je
zostavená, obsahuje takmer 2.000 mien ľudí, ktorí tvorili históriu tohto podniku v jej určitom
časovom rozvoji. Obsahovo vyjadrené rokmi, je to obdobie rokov 1880 – 1952. Kniha nie je
zostavená ani chronologicky, ani abecedne a napriek tomu tvorí, dá sa povedať, ucelený dokument
doby už aj pre to, že každý do nej zaradený zamestnanec, či už muž, alebo žena, má pridelené
poradové Kmeňové číslo. Potom nasleduje priezvisko a meno, dátum a miesto narodenia,
zamestnanie, niekedy aj číslo pracovného preukazu, dátumy: prijatie do zamestnania, prepustený,
dôvod. Podľa rukopisu je vidieť, že kniha bola zapísaná na objednávku a na jedno veľmi dlhé
nadýchnutie. Z pohľadu histórie papierne by sa dalo povedať aj to, že jej význam ešte ani dnes
poriadne nepoznáme, ale z hľadiska regionálneho pohľadu historika má neuveriteľnú vypovedaciu
hodnotu o zamestnanosti. Možno budúci podrobnejší bádatelia nám ponúknu viac informácií.
Pochopiteľne v Kmeňovej knihe prevládajú mená z okolitých dedín, ale ani zostatok Monarchie, či
kontinentu nezaostáva.
Kordíky tu stretávame hneď pri čísle 50. Uvádzame tu zamestnancov v poradí, ako sú v knihe
zaradení skrátene, s rokom narodenia:
Č. 50. Donoval Ján * 1895, vstup do zamestnania 1918. Kalinová Alžbeta * 1899.
Snopko Jozef * 1921, úradník. Murgaš Štefan * 1913. Bíreš Július * 1924.
Donoval Michal * 1922. Hríbik Ján * 1908. Donoval Ján * 1925. Žabka Daniel * 1925.
Grešková Alžbeta *1928. Bírešová Emília *1920. Donoval Jozef * 1920, zámočník.
Donovalová Anna * 1925. Donoval Florián * 1920, kurič, Murgaš Emil * 1919.
Žabková Elena * 1930. Ennert Ján * 1928. Žabka Anton * 1930, knihár.
Murgaš Štefan * 1929. Hríbiková Kornélia * 1927. Lepko Jozef * 1910.
Bírešová Gabriela * 1931. Valušková Anna * 1932.
Murgašová-Remencová-Baranová Kristína * 1931. Ftáčiková Aurélia * 1913.
Ennertová Anna * 1907. Žabka Ján * 1931. Žabka František * 1932. Bírešová Mária * 1932.
Hríbik Viktor * 1931. Donovalová Margita * 1932. Donovalová Margita * 1930.
Ennertová Margita * 1932. Bírešová Anna * 1933. Žabková Anna * 1934.
Donovalová Helena * 1933. Donovalová Viera * 1934. Hríbiková Angela * 1933.
Žabková Margita * 1934. Bíreš Jozef * 1934, zámočnícky učeň, vstup 1950. (pokračovanie na druhej strane)
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Bírešová Margita * 1934. Ennertová Júlia * 1931. Bírešová Anna * 1930.
Sučanová Emília * 1922. Ennertová Antonia * 1937. Bírešová Mária * 1939.
Žabková Ľudmila * 1933. Bírešová Helena * 1936. Ennertová Monika * 1936.
Ennertová Brigita * 1934. Žabková Margita * 1936. Donovalová Božena * 1937.
Donoval Jozef * 1937, učeň zámočník. Donoval Jozef * 1937 učeň.
Donovalová Gabriela * 1928. Baranová-Remencová Kristína * 1931.
Harmanecké papierne majú ešte niekoľko ďalších kníh evidencie zamestnancov. Sú to pomocné
knihy, popri elektronickom vedení evidencie. Lebo človek nikdy nevie...
Michal Kiššimon

Plánované podujatia do konca roka 2017
17. 08. 2017 Stretnutie seniorov Mikroregiónu Kremnické vrchy-východ v Riečke
(Kordíky, Králiky, Riečka, Tajov)
Október 2017– stretnutie dôchodcov a blahoželanie jubilantom, plánovaný výlet po
vínnej ceste (informácie sa spresnia)
11. 11. 2017 Súťaž Mikroregiónu v pečení kysnutých koláčov v Riečke
02. 12. 2017 Súťaž Mikroregiónu v pletení adventných vencov v Kordíkoch
09. 12. 2017 Mikuláš pre deti, kultúrny dom Kordíky
25. 12. 2017 Živý Betlehem v prístrešku rodiny Komžíkovej

Obecná knižnica
Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili zachovanie obecnej knižnice. Obsahovo je
zameraná hlavne na beletriu a knihy tzv. povinného čítania. V prípade záujmu o výpožičku
knižničných dokumentov, je potrebné kontaktovať zamestnankyňu obecného úradu počas
úradných hodín obecného úradu v Kordíkoch.

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
do
občasníka
obeckordiky@obeckordiky.sk alebo priamo na Obecnom úrade.
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