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Už sviatky lásky, pokoja 
zavítajú zas skoro k nám, 

pod stromčekom ľudia postoja, 
otvoria srdcia dokorán. 

Nech v dome Vašom zavládne 
tiež radosť, že ste spolu, 
keď rodina si zasadne 

k štedrovečernému stolu. 
 
Vážení spoluobčania, 
 
blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si 
prejavili vzájomnú úctu a lásku, vychutnali spoločné prežité chvíle pohody, 
radosti a odpustenia. 
 Tieto chvíle sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. 
Vianoce sú krásny sen, ktorý sa napĺňa radosťou. Vôňa tohto času do Nás vnáša 
príjemné pocity ktorými sa chceme podeliť so svojimi blízkymi a drahými. A preto 
si tento sen vychutnajme plnými dúškami a pokúsme sa ho uchovať v našich 
srdciach po celý nasledujúci rok. 
Vianoce sú každoročne očarujúce a vzbudzujú v Nás pocit spolupatričnosti. 
Vianoce sú čas, kedy v kruhu svojich blízkych prežívame neopakovateľné čaro 
vianočného stromčeka, radostných iskričiek v očiach našich detí a nie len pri 
rozbaľovaní darčekov. 
Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou, znovu si uvedomiť, ako sa 
navzájom veľmi potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života.  
Vianoce sú symbolom lásky, dobroty a prajnosti.  
Vážení a milí spoluobčania prajeme Vám Šťastné a veselé prežitie vianočných 
sviatkov, šťastný rok 2010 a hlavne všetkým pevné zdravie. 
  
Veľa lásky a pokoja zo srdca želá 

                   
                                                                                          starosta obce Ján Bíreš 

 
. 
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Predvianočný čas – pletenie adventných vencov 

Predčasný nástup zimy a následné teplé počasie vôbec nenavodzovalo pocit 
prichádzajúcich Vianoc. Až pustením prvej koledy a zdobením kultúrneho 
domu v Kordíkoch začalo vyvolávať tú pravú predvianočnú atmosféru. Aj 
tento rok, a bolo to už po tretíkrát, sa v našej obci usporiadala súťaž 
v pletení adventných vencov a príprave vianočného stolovania. 
Ak by sme však chceli toto podujatie nazvať pravým menom, slovko súťaž 
nie je veľmi na mieste. Síce sa vyhodnotili jednotlivé družstvá, ale 
podstatou bolo ako aj po iné roky, navodiť príjemnú atmosféru blížiacich sa 
sviatkov. 
Tento rok sa prihlásili štyri družstvá z jednotlivých obcí – Kordíky, Tajov, 
Riečka a Králiky. Každú obec zastupovali traja členovia, ktorí už mali 
vopred naplánovanú výzdobu, premyslené drobnosti a prvky, ktoré by 
zaujali návštevníkov. A to je aj jedným z hlavných dôvodov tohto 
podujatia. Inšpirovať a zaujať. Každý z návštevníkov mohol vyjadriť svoj 

názor vhodením orieška do hlasovacej nádoby a určil tým „víťaza“. Sme hrdí, že aj tento rok sa to 
podarilo družstvu z Kordík v zložení Emília Štroffeková, Tatiana Kečkémetiová a Vlasta Paralová. Stavili 
na symbol zimy – bielu farbu. Celá výzdoba vrátane vianočného stromčeka 
sa niesla v duchu tejto farby. Ale ani iné obce nezaostávali, naopak každé 
družstvo prinieslo niečo nové, inšpiratívne.  
Program bol doplnení hudobným vystúpením súrodencov Stráňavských 
z Tajova a žrebovaním tomboly. Taktiež nastupujúca generácia aranžériek 
a aranžérov mala svoj priestor. V detskom kútiku si mohli malí návštevníci 
vyskúšať tvorbu svietnika a navodiť si vo vlastných izbičkách atmosféru 
Vianoc.  
Sme radi, že sa tento roční vydaril a navštívilo ho množstvo občanov 
z obce, ale aj mimo nej.              
                                                                                                                                                                                Jaroslava Drábová                       

 
Mikuláš rozdával 
Prekvapenie sa tento rok nekonalo. Mikuláš opäť zavítal 
do našej obce a potešil tým nejedno detské srdiečko. 
Určite to zariadila rodina Kvasnová a Barbora Bírešová, 
ktorí mu aj v tento predvianočný čas úspešne asistovali. 
No darčeky a sladké balíčky neboli zadarmo. Za peknú 
básničku alebo pesničku si to jednoznačne zaslúžili. A aby 
mali všetci na Mikuláša pekné spomienky, môžu si na 
obecnom úrade nahrať fotografie, prípadne ich pošleme na 
emailovú adresu. Dúfame, že aj v roku 2010 budú deti 
poslušné a zas sa stretneme pod vianočným stromčekom 
spolu s Mikulášom. 
 
                                                                                                                                                                                     Júlia Chudíková 

 
DAR 

Znovu je tu čas Vianoc. Je síce pravda, že z obchodov a reklám sa nám zdá, akoby 
Vianoce boli už aspoň mesiac. Uvedomme si, že je to klam. Vianoce to nie sú len 
obchody, nákupy, zhon a koledy z každého rohu. Vianoce sú o dare, obdarovaní, prijatí 
daru, radosti z daru, radosti z obdarovania a vďačnosti z daru.  
Zamyslime sa, ako sa mi správame k Daru a k živým darom okolo nás. Čo sme 
ochotní urobiť preto, aby sme sa sami pre druhých stali darom? Čo sme ochotní dať 
a obetovať? Chceme urobiť ozajstnú radosť druhému, alebo si chceme splniť len 
každoročnú povinnosť ?  
A na druhej strane vieme prijať dar od druhého ? Sme za to naozaj vďační ? Naša 
úprimná vďačnosť a radosť je darom a radosťou pre toho, ktorý nás obdaroval. 
Skúsme si robiť takúto radosť. 
                                                            
                                                                                                                                                                                         Jozef Petrík 
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Tentoraz sme dostali recept až z ďalekých Čiech na Hruškové frgály. Možno vás inšpiruje aj ku 
príprave zákuskov na vianočný stôl. 
Hruškové frgály 
Cesto 
1 kg múky  ( ½ polohrubej, 1/2 hladkej) 
5 žĺtkov 
3 ½ dl rozpustenej masti (alebo oleja) 
10 dkg droždia (2 kocky) 
2 kávové lyžičky soli 
3 polievkové lyžice práškového cukru 

citrónová kôra  
mlieko podľa potreby (cca 7 – 8 dl) 
Zo zvyšných surovín vypracujeme cesto, necháme 
ho na teplom mieste vykysnúť. Po vykysnutí znovu 
premiesime, opäť necháme vykysnúť. Toto 
opakujeme 3-krát. 

Hrušková náplň 
1,5 – 2 kg sušených hrušiek, je možné pridať aj trochu sušených jabĺk. Dáme do veľkého  hrnca s vodou a varíme 
2 – 3 hodiny  kým nie sú hrušky úplne mäkké. Uvarené hrušky vyberieme z vody (časť vody budeme ešte 
potrebovať, nevylievať) a pomelieme. Túto hmotu ochutíme rumom, cukrom , vanilkou, mletým badiánom  a ak je 
veľmi hustá, rozriedime  šťavou, v ktorej sa hrušky varili.  
Posýpka 
20 dkg práškového cukru 
40 dkg hladké múky 
15 – 20 dkg masla 
Z uvedených surovín vypracujeme posýpku. 

Poleva 
1 maslo 
1 dl smotany na šľahanie 
3 lyžice rumu 
vanilkový cukor 

Postup pečenia 
Vykysnuté cesto rozdelíme na 10 rovnakých dielov, z každého dielu vytvarujeme bochník a necháme 
ešte chvíľu vykysnúť. Na pripravenom okrúhlom plechu, ktorý sme potreli  masťou. Cesto vytvarujeme 
do guľatého tvaru, potrieme  hruškovou náplňou (koľko cesta, toľko náplne), posypeme posýpkou a 
necháme znovu chvíľu kysnúť. Potom upečieme pri teplote 200 o C. Hotové frgály necháme dobre 
vychladnúť a až potom polejeme polevou. 
 
Vypísané z obecnej kroniky 
Ako sme už spomínali v predchádzajúcich číslach, obecná kronika začína rokom 1944, pretože stará sa za 
nevyjasnených okolností stratila. Avšak pán Michal Kiššimon z Harmanca sa „pohral“ v okresnom 
archíve Banská Bystrica a vypísal aj preložil z maďarského jazyka udalosti obce Kordíky od roku 1899 
do roku 1913.  Besztercebánya és vidéke – Banská Bystrica a okolie: 

r. 1899 – 23. september. Nešťastie. V Kordíkoch 19. septembra t. r. obecný pastier ako obyčajne vyhnal 
stádo na pastvu a sadol si, aby si zapálil fajku. Vtedy ho odzadu napadol býk a tak ho rohami doklal, že 
ho bolo nutné vozom zaviesť do nemocnice v ohrození života, ťažko raneného. Tam však na následky 
zranenia čoskoro zomrel. Chudáka oplakávajú manželka a deti. 

r. 1904 – 23. október. Oheň. Na Kordíkoch vypukol oheň 14. októbra t. r. v dome jednej ženy, ktorá 
z radosti, že sa jej podarilo predať veľké množstvo húb za veľmi dobrú cenu, si chystala dobrý obed. 
Z jej neopatrnosti vypukol v dome požiar. Zhorel celý dom, 16 vozov sena, dva boky slaniny v kochu, 
ako aj množstvo vecí. Bol to drahý obed – so škodou 2600 korún. Nič nebolo poistené. Napriek tomu, 
že dedinu obývajú pomerne zámožní ľudia, okrem bytu obecného pastiera, ani jeden dom nie je 
poistení. Ako hovoria na Kordíkoch „od nepamäti nebol požiar“. Striekačka sa tu použiť nedá, aj keď 
vodovod síce len taký dedinský slúži v každom dome. A tak požiar, ktorý bolo vidieť aj v meste, hasili 
len s motykami. 

r. 1906 – 29. apríl. Krádež. Od Jozefa Donovala obyvateľa Kordík, v Predajnej v krčme pokiaľ tento 
tam spal, ukradol 90. korún v hotovosti Filip Šibica obyvateľ z Bardoňova. 

r. 1910 – 18. august. Z hlásenia Zvolenskej župy. V uplynulom mesiaci bolo na území župy štyri 
požiare. Jeden v Kordíkoch, kde zhorel obytný dom aj s príslušenstvom. 
29. september. So zverskou ukrutnosťou sa pomstil jeden kordícky sedliak na svojom susedovi, 
s ktorým bol v hnevlivom pomere. Chytil totiž susedovho psa, ktorý slúžil k ochrane domu, ktorému 
hlavu a zadné nohy priviazal o dva oproti sebe zohnuté smreky. Potom uvoľnil ohnuté stromy, ktoré 
roztrhali telo náramne utýraného zvierať na márne kúsky. Za tento hrozný čin sa bude zodpovedať pred 
súdom! 
r. 1911 – 9. marec. Maďarské meno. Maďarský kráľovský minister vnútra povolil zmenu priezviska 
a jeho používanie Jánovi Žabkovi príslušnému do Kordík, obyvateľovi Banskej Štiavnice na – Bérczi. 
r. 1913 – 14. august. Zrazil ju bicykel. V sobotu ráno na štátnej Podlavickej ceste zrazil neznámy 
cyklista ženu Antona Emjerta obyvateľku Kordík, ktorá utrpela vážne zranenia na tele, rukách i nohách. 
Zranenia sú vážne, ale nie smrteľné. Je v nemocnici v opatrovaní. 
4. december. Chlapec podpaľač. Syn Jána Donovala 12 ročný Ján Donoval na Kordíkoch minulý týždeň 
podpálil stodolu Štefana Donovala. Stodola a v nej uskladnené seno v hodnote 700 korún zhorelo. 
Žandári mladého podpaľača oznámili okresnému súdu. 
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OZ Kordícka Podkova 
Členovia OZ Kordícka Podkova Vám chcú poďakovať za aktívnu účasť na brigáde, ktorá sa konala 
v letných mesiacoch na Kordíckom rodinnom chodníku. Na realizácii sa zúčastnilo 23 dobrovoľníkov 
z obce vrátane chatárov a členov OZ KP.  
Projektová kontrola z Centra pre filantropiu Bratislava vyjadrila spokojnosť s realizáciou projektu, ako aj 
s účasťou obyvateľov obce pri jej plnení. Aj vďaka Vám sa obec môže pochváli zrekonštruovanými 
informačnými tabulami a vyčistenou trasou celého chodníka, ktorá dúfame bude naďalej slúžiť na 
príjemné chvíle strávené v prírode Kremnických vrchov. 
Ďalšie poďakovanie patrí všetkým, ktorí v tomto roku venovali svoje 2 % dane pre naše občianske 
združenie a tým podporili podujatia a rozvoj obce Kordíky. Taktiež v roku 2010 môžete venovať túto 
čiastku OZ Kordícka Podkova. Formuláre budú prístupné na stiahnutie na web stránke 
www.kordiky.ocu.sk alebo na Obecnom úrade. 
Ďakujeme za podporu a spoluprácu a prejeme všetkým príjemné vianočné sviatky a spokojný nový rok 
2010.                                                                                                                       členovia OZ KP 
OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU 
Komunálny odpad 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.12 2009 sa rokovalo o odvoze komunálneho odpadu. Jedná 
sa o systém, pri ktorom domácnosti kde žije viac ako 5 osôb( resp. s nižším počtom ako 5, ale väčšou 
produkciou smetí) odporúča, aby si zakúpili druhú kuka nádobu, nakoľko od januára 2010 sa spoločnosti, 
ktorá zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu zakáže, aby brala vrecia, ktoré občania vykladajú ku 
nádobám a tým sa predražuje odvoz odpadu.   
Spoločnosť si totiž účtuje za vrece odpadu toľko, akoby vyviezla kuka nádobu. A to aj napriek tomu, že 
do jednej nádoby sa zmestia aj 2 vrecia. Týmto systémom sa zabezpečí, aby sa poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu každoročne nenavyšovali a nevznikali tak obci zbytočné výdavky a dotovanie 
odvozu. Obec je potom nútená obyvateľom zvyšovať poplatok za odvoz smetí. Týmto systémom sa 
hľadajú riešenia, ako poplatky nenavyšovať. Preto je v záujme všetkých občanov, aby sa pokúsili hľadať 
možnosti ako tento každoročný problém eliminovať. 
Netreba zabudnúť, že dôslednou separáciu odpadu v rátane jej biologických častí dosiahneme, že sa zníži 
objem komunálneho odpadu v kuka nádobách a tým prispejeme k stabilizácii ceny odvozu odpadov 
z obce. 

Voľba kontrolóra obce 
Obecný úrad v Kordíkoch vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení na obdobie rokov 2010 – 2015. Voľba hlavného kontrolóra sa bude konať 19. 02. 2010 
na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Záujemcovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa voľby hlavného 
kontrolóra obce Kordíky predložia najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb t. j. do 05. 02. 2010 svoju 
prihlášku na obecný úrad spolu s výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a  dokladom 
o preukázaní skončenia minimálne úplného stredného vzdelania.                                                   ObÚ 
 
Štedrý deň 
24.12. 
Kordíky 

 
24.00 

 

Bohoslužby počas 
sviatkov 

Narodenie 
Pána 25.12. 
Kordíky 
Tajov 

 
9.45 
9.30 

 
 
15.00 Jasličková 
pobožnosť detí 

Sv. Štefan 
26.12. 
Kordíky 

 
9.45 

 

 

Nedeľa-Svätá 
rodina 
Kordíky 

 
9.45 

 

Štvrtok  
Silvester 
Tajov 

 
16.00 

 
SV. omša + 
pobožnosť na konci 
roka 

Piatok-Panny 
Márie 
Bohorodičky 
Kordíky 

 
9.45 

 

 

 
 

 
Aj naďalej očakávame Vaše príspevky do občasníka 
na e-mailovej adrese: starosta.kordiky@stonline.sk 
alebo vhodením do zelenej poštovej schránky pri 
Obecnom úrade. 
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10.00 – 13.00 
hod 
chlieb 

10.00 – 13.00 
hod 

25. 12. 
2009 

zatvorené zatvorené 

26. 12. 
2009 

zatvorené 10.30 – 22.00 
hod 

31. 12. 
2009 

10.00 – 13.00 
hod 
chlieb 

15.00 – 22.00 
hod 

01. 01. 
2010 

zatvorené zatvorené 



 


