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Spokojné Vianoce prichádzame priať, 

aby človek človeka mal stále rád, 
aby jeden druhému viac šťastia prial, 

aby nový rok za to stál. 
 
 

Veselé a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pokoja a lásky, 
pekný nový rok, Vám zo srdca praje starosta obce Ján Bíreš. 

 
Vážení spoluobčania, 

ani sme sa nenazdali  a sú tu opäť Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Sviatky, keď sa 
naše rodiny stretnú pri štedrovečernom stole, zaspomíname si čo sa nám od minulých 
Vianoc podarilo a čo nie. Mnohí budeme spomínať na svojich najbližších,  ktorí už nie 
sú s nami. 
Aj v tomto roku Obecný úrad v spolupráci s OZ Kordícka podkova pripravil akcie, 
kde sa všetci občania mohli stretnúť a zabaviť sa pri dobrej hudbe. Aj touto cestou 
chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí ich podporili a tak isto občanom, bez 
ktorých pomoci by sa takéto podujatia nemohli uskutočniť. Všetkým vyjadrujeme 
veľké ĎAKUJEME. Budeme veľmi radi, ak pri organizovaní podobných akcií 
v budúcom roku uvidíme čo  najviac spoluobčanov. 
Samozrejme Obecný úrad sa nevenoval len zábave, ale aj iným činnostiam, opravili 
sa výtlky na časti miestnych komunikácii, natreli sa strechy na márnici a zdravotnom 
stredisku, samozrejmosťou je vykášanie cintorína, záhrady okolo kostola. Tu je na 
mieste poďakovanie koscom a ženám, ktoré boli pri vyhrabaní cintorína a  robili ešte 
mnoho iných aktivít. Zakúpil sa traktor aj s príslušenstvom. Dúfame, že zimná údržba 
bude k spokojnosti všetkých občanov.  
Veľa práce bolo na príprave projektov, ktoré budú financované z eurofondov. V 
októbri sme podali projekt na kompostoviská. Každá obec by mala mať miesto, kde sa 
ukladá rozložiteľný bioodpad. Práve v tomto predvianočnom období podávame ďalší 
projekt na vykurovanie obecných budov biomasou. V januári vyjde výzva na optické 
káble (internet), kde máme pripravené projekty a aj územné rozhodnutie. Pripravené 
sú tiež projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Ak nám všetky prejdú, malo 
by to našej obci priniesť cca 42 000 000 Sk,  čo je 1 394 144,6 EUR.  Pevne veríme,  
že budú úspešné. 
Poprajme si preto šťastné a veselé Vianoce, Vianoce, bez nadmerného konzumu  
a stresu. Nech prichádzajúci rok 2009 prinesie rovnako dobrú spoluprácu s Vami – 
občanmi a rozvoj našej malej, ale o to krajšej obce, do ktorej sa budeme radi vracať. 
                                                                                                                          
                                                                                                                          Ján Bíreš 
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Prežívanie Vianoc 

Je zaujímavé sledovať, ako sa do výkladov 
našich obchodov a do reproduktorov 
nákupných centier rýchlo dostane vianočná 
výzdoba a vianočné piesne – koledy. 
Je to už začiatkom novembra, kedy na 
Vianoce, či advent ešte ani len nepomyslíme. 
Priznám sa, že aj napriek týmto emocionálnym 
snaženiam, predvianočné nakupovanie nie je 
o pokoji a láske, ale skôr o zhone, tlačenici, 
dlhom čakaní a nervozite. A to nie je posolstvo 
Vianoc. 
Mohli by sme povedať, že obchodníci nám idú 
„príkladom“, lebo sa na vianočný predaj dobre 
a niekedy až príliš rýchlo pripravujú. 
Prečo to robia? Prečo sa spoliehajú a prečo 
vsádzajú na kresťanské zvyky a tradície? Lebo 
sú nábožní a vnímajú aj duchovný rozmer 
Vianoc? 
Skôr si myslím, česť výnimkám, že oni vedia 
čo chcú. Chcú predať, teda aj získať. 

A čo my očakávame od Vianoc? Ako sme sa 
na ne pripravovali? Ako sme prežívali advent? 
Čo chceme získať my? 
Nezabúdame niekedy tak, ako obchodníci na to 
podstatné čo Vianoce robí Vianocami? Na 
tiché, nekomerčné, nemedializované narodenie 
Ježiša Krista – Božieho syna. 
Nesústredíme sa až príliš len na tú vonkajšiu, 
sprievodnú atmosféru Vianoc? 
Nie sú Vianoce len o mnohých zbytočných 
darčekoch a prejedaní? O formálne 
absolvovanej štedrej večeri a polnočnej, 
o pretvárke, akými dobrými rodičmi, 
súrodencami, susedmi a blížnymi dokážeme 
byť počas týchto svätých dní? 
Skúsme tohtoročné Vianoce prežiť 
pozornejšie, hlbšie, duchovnejšie i rodinnejšie. 
Skúsme sa obohatiť o niečo hodnotnejšie 
a krásne, čo dáva skutočnú radosť, nielen o pár 
kíl a vecí navyše. 

                                                                                                              
                       Mgr. Jozef Petrík 
 

 
 
Vypísané z obecnej kroniky 
 
Pokračujeme listovaním v obecnej kronike a to rokmi 1946 až 1948. Stále sa nachádzame v ťažkých 
povojnových rokoch. No aj napriek tomu sa obyvatelia obce snažili o zachovanie kultúrnych podujatí 
v obci (divadelné hry) a podporu vzdelávania (prevádzka školy, knižnice). Pripomenutím významu 
prichádzajúcich vianočných sviatkov nám môže byť aj zoznam vecí, ktoré dostali sociálne chudobné 
deti. V dnešnom materiálnom svete je súpis darov z roku 1948 až neuveriteľný. Ochotne by sme ich 
dali jednému dieťaťu, nie všetkým, ako to bolo určené... 
 
1946 

– už 28. 10. napadol prvý sneh, 
– horár Jozef Ryša sa zo služobných dôvodov presťahoval do Laskomera, na jeho miesto prišiel 

Ján Beňo, 
– v obecnej knižnici sa požičalo len 14 kníh za rok, preto je zriadená knižničná rada na 

modernizáciu knižného fondu, jej členovia sú: Karol Žabka, Ondrej Bíreš, Štefan Žabka, 
Ľudovít Bíreš, Štefan Bíreš. 

1947 
– nesie sa v duchu hesla „ 2 roky práce, 2 stupne k blahobytu“ – muži pracujú v lese, ženy 

v domácnostiach a na poliach, mládež v továrni, 
– na Veľkú noc pripravil miestny hasičský zbor hru „Pytliakova žena“, 
– za učiteľa ustanovený Ladislav Mnoštko, ktorý sa však v obci ani neukázal, dekrétom 

Povereníctva školstva poverený Ján Kmeť. 
1948 

– z Bratislavy poslali dary pre sociálne najchudobnejšie deti: 3 knihy, 10 konzerv, 
 2,5 kg jabĺk, 1 kg cukríkov, 2 páry topánok, 2 páry papúč, 1 pár ponožiek, 2 páry pančúch,  
1 pár rukavíc, 10 ks listov p. povereníka 

– stav školy je zlý, dočasne zatvorená od 26. 02. – 15. 04. 1948. 
 
                                                                                                                                                        ObÚ 
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Pečenie kysnutých koláčov 

 
Jedným z podujatí mikroregiónu Kremnické vrchy – 
východ je aj pečenie kysnutých koláčov v Riečke. 
Tento rok zastupovali našu obec Zuzana Bírešová, 
Anna Murgašová a Eva Bírešová. Keďže platí pravidlo, 
že jeme aj očami, celé stolovanie pomáhala dozdobiť 
Emília Štroffeková.  
Úspech zožal najmä chutný tvarožník, ale aj ostatné 
dobroty, ktoré pripravili šikovné ruky našich 
obyvateliek. Sme radi, že reprezentovali Kordíky 

a pridali sa tak k vytvoreniu dobrej nálady na tomto milom podujatí. 
                                                                                                                                                                                                            Ján Bíreš 
 
Pletenie adventných vencov – vstupná brána do vianočného obdobia 
 
Päť súťažných družstiev, vôňa 
ihličia, vianočná hudba, 
sneženie. Lepšie to ani nemohlo 
začať na druhom ročníku 
Pletenia adventných vencov  
v Kordíkoch. 
Súťaž mikroregiónu Kremnické 
vrchy – východ usporiadala 
v predposlednú novembrovú 
sobotu obec Kordíky 
v spolupráci s OZ Kordícka 
podkova. Tak ako na minulom 
ročníku, aj na tohtoročnom sa o 
„víťazstvo“ snažili družstvá 
z Riečky, Tajova, Králik a dva 
z Kordík.  
Na takýchto podujatiach je 
najkrajšie to, že každý prinesie 
niečo nové, tradičné 
i netradičné, ale hlavne, vždy sa 
niečím prekvapíte. Tentoraz to 
platilo doslovne. Ani jedno zo 
súťažiacich družstiev nemalo 
rovnaké práce. Aj tie kordícke 
sa od seba odlišovali. Jedno 
zvolilo krásnu modrú farbu ako 
základ celého stolovania. To 
druhé zas využilo čisto prírodné 

materiály ako slama, mach, 
jabĺčka či orechy. A práve 
orechy rozhodli tento rok 
o víťazovi. Každý divák 
obdržal oriešok a ním 
zahlasoval. Najväčší počet 
získalo družstvo Kordík 
s Emíliou Štroffekovou, 

Tatianou Kečkémetiovou 
a Vlastou Paralovou. Za nimi sa 
podelili o druhé miesto 
družstvo z Kordík, ktoré tvorili 
Margita Ferancová, Emília 
Donovalová, Helena 
Donovalová spolu so 
zástupcami Riečky. Tretí bol 
Tajov a štvrté Králiky. Dopadlo 
to výborne, pretože piate miesto 
neobsadil nik. Takže porazení 

v tejto súťaži neboli. Ak by sa 
tak aj niekto cítil, mal šancu 
v tombole. Výhrou okrem iného 
boli aj vence družstiev 
zúčastnených obcí. 
K vylepšeniu nálady prispel aj 
Ján Palkovič, ktorý vystriedal 
fujaru, gajdy, harmoniku 
a zahral nie len do tanca, ale aj 
k popíjaniu chutného punču 
a koštovaniu vianočnej 
kapustnice. Príjemnú atmosféru 
dotvárali aj deti, ktoré ukázali 
svoju šikovnosť a odniesli si 
krásne vlastnoručne vyrobené 
svietniky. Dúfame, že tí čo 
navštívili a zorganizovali toto 
podujatie načerpali inšpiráciu 
pre skrášlenie vlastných 
vianočných príbytkov a možno 
sa začuli aj vo vysielaní 
Slovenského rozhlasu, kde 
venovali priestor 
a sprostredkovali atmosféru 
tohto podujatia celému 
Slovensku.  

 
Mikuláš, Mikuláš... 
 
Zvláštne. Vchádza Mikuláš, anjel a čert nikde. Vraj ostal 
niekde v pekle. To teda museli byť kordícke deti obzvlášť 
dobré, že ich tento rok neprišiel vyhrešiť a trošku postrašiť. 
No mal pár svojich zástupcov, ktorí si prezlečení za čertov 
prišli po sladkú odmenu. Boli však rýchlo odhalení a nik 
neveril, že sú to tí praví pekelníci. Mikuláš rozdal za výbornej 
asistencie Barbory Bírešovej a Ivana Kvasnu sladké odmeny. 
Tí čo sa nehanbili a vedeli čo sa pred Mikulášom patrí, zarecitovali, zaspievali, či doniesli 
krásny vlastnoručne vyrobený darček. Ostatným odkazuje, že ak nebudú poslúchať bude 
musieť o rok priniesť opäť aj čerta. My len dúfame, že aj staršie deti a dospelí našli vo svojich 
čižmách nejaký ten darček a vrátili sa tak spomienkami do detských rokov. 
                                                                                                                                  RNDr. Jaroslava Drábová 
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Občianske združenie Kordícka podkova bilancuje rok 2008 
 
OZ Kordícka podkova bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR v roku 2004. Odvtedy sa aktívne 
zapája do zveľaďovania a zlepšovania života v obci. Vzniklo na základe iniciatívy starostu obce Jána 
Bíreša, kde cieľom bolo pomôcť obci pri organizovaní podujatí a realizácii projektov (Rodinný chodník) 
dvoma percentami z daní, ktoré môže OZ prijímať. V tomto roku sa k stanovám OZ-KP doplnili 
nasledované činnosti, na ktoré sa zameriava. Sú to podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne 
postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci občanom, zachovávanie tradícií obce Kordíky, ochrana 
ľudských práv a slobôd, zachovanie kultúrnych hodnôt. V súčasnosti má OZ-KP týchto členov:  

Predseda: Bc. Júlia Chudíková 
Členovia výboru: Štefan Holbík, RNDr. Jaroslava Drábová 
Členovia zhromaždenia: MUDr. Pavol Adámek, RNDr. Miroslav Drahoš, Andrea Púchyová, Emília 
Štroffeková 
Revízor: Ing. Dušan Sedlák 

Aj vďaka vašim 2 % z dane z príjmu sme sa mohli finančne zapojiť do podujatí v Kordíkoch v roku 2008. 
V spolupráci z Obecným úradom sme pomohli zorganizovať Deň detí, čistenie Rodinného chodníka, 
Čerešňovú hostinu, Pletenie adventných vencov a niečím prispieť aj na sladkú odmenu od Mikuláša.  
Sme radi, že sú občania, podnikatelia, ktorí pravidelne venujú svoje 2 % z dane práve nášmu 
občianskemu združeniu. Ak máte záujem prispieť dvojpercentným podielom zo zaplatenej dane na rozvoj 
obce, je potrebné oznámiť to vášmu zamestnávateľovi, aby pri ročnom zúčtovaní mohol vykonať 
potrebné kroky. Tlačivá vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2008 
nájdete na obecnom úrade.  
Budeme radi, ak sa zapojíte do aktivít OZ-KP, resp. sa stanete jeho členmi, a prispejete svojimi nápadmi 
a podnetmi ku skvalitneniu životného prostredia, zachovaniu tradícií a udržateľnosti obce.  
                                                                                                                                          OZ Kordícka podkova 
 
Kordícke rezy   
 
Na vašom vianočnom stole určite nebudú chýbať rôzne dobroty vrátane koláčov. Jedným z nich 
by mohol byť práve tento, typický svojim názvom pre našu obec – Kordícke rezy. 
Na ich prípravu budeme potrebovať: 
Cesto 
3 vajcia 
190 g práškového cukru 
1 balíček prášku do pečiva 
100 g kryštálového cukru 
1,5 dl horúcej vody 
 
 

Plnka 
1/8 kg masla 
300 g práškového cukru 
500 g tvarohu 
1 balíček vanilkového cukru 
hrozienka 
citrónová kôra                                             Dobrú chuť! 
 

Žĺtky vymiešame s práškovým cukrom a postupne po lyžiciach pridávame karamelový sirup, 
ktorý sme si pripravili z kryštálového cukru a horúcej vody. Pridáme múku zmiešanú s práškom 
do pečiva a spracujeme. Potom pridáme sneh z bielkov. Cesto dáme piecť. Upečené plásty 
rozdelíme na dve časti. Prvú potrieme plnkou vypracovanou z masla, cukru, tvarohu, hrozienok 
a citrónovej kôry. Prikryjeme ho druhým plástom cesta. Zákusok je hotový.                                                                                 
 
                                                                                                                                                   Elena Drábová 
 
 
Nezabudnime sa podeliť... 
 
Vianoce sú sviatky plné hojnosti, štedrosti, ale nemali by sme zabúdať v tomto zimnom období aj na 
drobné vtáctvo. Stačí malá drevená búdka na bezpečnom mieste (pred mačkami, kunami) zaplnená 
slnečnicovými semiačkami, prosom, makom, orechmi či lojom a môžeme tak pomôcť sýkorkám, 
vrabcom, stehlíkom. Pri troške šťastia a opatrnosti vás neohrdne ani sojka či ďateľ. 
Podeľme sa preto s troškou, ktorú nájdeme aj na vianočnom stole a potešme sa z pohľadu na naše krásne 
operence. 
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€ Euromena  
 
Od 1. januára 2009 začne platiť na Slovensku euro. Slovenskými korunami bude možné 
platiť do 16. 01. 2009. Od tohto dátumu bude platných len 7 eurových bankoviek 
v nominálnej hodnote 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR a 8 mincí v hodnote 1, 2, 5, 10, 20, 
50 centov a 1, 2 eurá. Doteraz platné slovenské mince sa dajú zameniť v ktorejkoľvek 
banke do 30. 06. 2009 a bankovky do konca roka 2009. Potom už len v Národnej Banke 
Slovenka (NBS) mince do konca roka 2013 a bankovky neobmedzene. 
S blížiacim sa termínom zavedenia euromeny na Slovensku si Vás Obecný úrad dovoľuje 
upozorniť na dôležité skutočnosti týkajúce sa bezproblémového prechodu na novú menu. 
Aby ste občania predišli nepríjemnostiam, odporúčame hotovosť, ktorú máte doma 
v korunách, vložiť do bezpečných finančných inštitúcií – bánk. Vyhnete sa tak januárovým 
starostiam pri zmene SKK na EUR. Je potrebné si ponechať hotovosť len na preklenutie 
obdobia roku 2008/2009. To je tiež možné vyriešiť kúpou eurobalíčka v hodnote SK 500,-  
na každej pošte a banke. V predaji je od 1. decembra 2008 avšak mince platia len od 01. 01. 
2009. Keďže v obci je len malá prevádzka potravín a pohostinstva, odporúčame platiť 
v novom roku už eurovými mincami a bankovkami alebo slovenskými korunami s menšou 
nominálnou hodnotou. Vyhnete sa tak problémom pri vydávaní eúr za koruny. Upozorňujeme 
občanov, že výmena starej meny za novú sa uskutočňuje len v bankách, nie v obchode ani 
miestnom úrade. Pozor si treba dať na možných špekulantov a podvodníkov, ktorí sa môžu 
objaviť v obci. V žiadnom prípade im nedávajte hotovosť, ani u nich nevymieňajte koruny za 
eurá. Ak by sa vo vašej domácnosti objavila podozrivá osoba, nahláste to prosím na obecný 
úrad. 
Obecné poplatky v roku 2009, ako dane, poplatky za smeti, psa a podobne, sa už budú 
automaticky preratávať platným kurzom a výmer z obecného úradu dostanete v eurách. 
Slovensko sa stalo súčasťou eurozóny, kde už patrí mnoho krajín. Každej prinieslo 
zavedenie novej meny určité starosti, menšie problémy, ale aj zjednodušenie niektorých 
činností. Preto neberme euro ako negatívny jav, ale snažme sa o čo najkorektnejšie 
preklenutie prvých mesiacov zavádzania euromeny. 
                                                                                                                                                                               Bc. Júlia Chudíková 
 
 

Nová služba pre občanov     ! 
 
Vzhľadom na to, že opravy elektrického vedenia 
či vodovodu sú realitou v obci, Obecný úrad sa 
rozhodol predísť problémom a škodám na majetku 
občanov. Okrem hlásenia v miestnom rozhlase, 
vám budú plánované odstávky, zmeny v odvoze 
odpadu, udalosti v obci a podobne, 
sprostredkované formou posielania informácií na 
vaše súkromné mailové adresy. Obecný úrad sa 
tak chce vyhnúť nedorozumeniam, kedy mnohí 
občania v čase hlásenia neboli doma, resp. ho 

nezaregistrovali. Následne vznikali sťažnosti 
o neinformovaní. Preto občania, ktorí majú 
záujem o takúto formu oznamov, nech na adresu 
obecného úradu starosta.kordiky@stonline.sk 
zašlú svoju kontaktnú mailovú adresu 
a informácie im budú zasielané v čo najskoršom 
čase. Samozrejme je to možné len pri 
plánovaných odstávkach a zmenách. Všetky 
oznamy však budú aj naďalej hlásené v miestnom 
rozhlase, tak ako doteraz. 

 
                                             
 
 
 
 
                                                                                                                                                      ObÚ 
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Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov 

Streda – Štedrý deň 24.12. 
Tajov, Králiky 
Kordíky 

 
24.00 
24.00 

 

Štvrtok - Narodenie Pána 25.12. 
Tajov 
Kordíky 
Králiky 

 
9.30 
9.45 
11.00 

 
15.00 Jasličková pobožnosť detí 
 

Piatok – Sv. Štefan 26.12. 
Tajov 
Kordíky 
Králiky 

 
8.00 
9.45 
11.00 

 

Streda – Silvester  31.12. 
Tajov 

 
16.00 

 
Sv. omša + pobožnosť na konci roku 

Štvrtok – Sl. Bohorodičky 1.1.2009 
Tajov 
Kordíky 
Králiky 

 
9.30 
9.45 
11.00 

 

               predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v sobotu pred 4. adv. nedeľou 20.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatné dni podľa platných otváracích hodín (chlieb v tie isté dni ako doteraz, okrem uvedených sviatkov).  
 
 
SKI CENTRUM Kordíky spol. s r.o.                Cenník lístkov na lyžiarsku sezónu 2008 / 2009 
    
Detské lístky (pre deti do 12 rokov):    celodenný lístok  150,00 Sk   –   5,00 EUR 
                                       poldenný lístok  105,00 Sk   –   3,50 EUR 
   
Celý lístok:                         celodenný lístok  200,00 Sk   –   7,00 EUR 
                                     poldenný lístok  150,00 Sk   –   5,00 EUR 
 
Večerné lyžovanie pre všetkých jednotne   150,00 Sk   –   5,00 EUR 
Večerné lyžovanie je od 8 záujemcov o lyžovanie! 
  
Sezónna permanentka detská     3615,00 Sk   –  120,00 EUR 
Sezónna permanentka pre rodičov    4650,00 Sk   –  140,00 EUR 
V sezónnej permanentke je celodenné lyžovanie aj večerné. 
Mimo prevádzkových hodín je takisto možné lyžovanie, ale po dohode s vlekárom. 
Tréner má lyžovanie zdarma vždy pri trénovaní 10 detí.  
Pre lyžiarske kurzy je cena podľa dohody vždy individuálna. 
 
Prevádzkové hodiny:  denné     8. 30  -  15. 30 hod. 
                                      večerné 18. 00  -  21. 00 hod. ( streda, piatok a sobota) 
 

  s pozdravom a  veľa úspechov želá  Ivan Hríbik, konateľ spoločnosti 
 

 
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2008 

dátum obchod pohostinstvo 
24. 12. 2008 zatvorené 10.00 – 13.00 hod 
25. 12. 2008 zatvorené zatvorené 
26. 12. 2008 zatvorené 15.00 – 22.00 hod 
31. 12. 2008 zatvorené 15.00 – 22.00 hod 
01. 01. 2009 zatvorené zatvorené 


