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Príjemné prežitie vianočných sviatkov, 

šťastný Nový rok 2008, 

veľa zdravia, lásky, spokojnosti a porozumenia, 

praje Obecný úrad Kordíky. 

 

 

 

 

Aj v tento predvianočný čas, keď sa každý snaží byť lepším a ohľaduplnejším, 

keď v domoch začína rozvoniavať ihličie, škorica, či vanilka, chceme Vám milí 

spoluobčania spríjemniť chvíle druhým číslom občasníka Kordičan. Kladné 

ohlasy na túto formu komunikácie nás inšpirovali k jeho vianočnému vydaniu. 

Preto s úprimným želaním pevného zdravia a spokojnosti počas Vianoc, Vám 

chceme priblížiť aktivity obce a občanov v uplynulých mesiacoch. 

Pevne veríme, že aj v prichádzajúcom roku 2008, sa nám podarí pripraviť 

podujatia, ktoré prilákajú návštevníkov do našej obce a dokážu zapojiť širší 

okruh obyvateľov Kordík do ich realizácie. 

                                          
                                                                                                      Ján Bíreš 
                                                                                                                   starosta obce 
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Pletenie adventných vencov – Kordíky 2007                 

 

Tento rok začal advent v Kordíkoch o niečo skôr. Už 

poslednú novembrovú sobotu vládla príjemná 

vianočná atmosféra v miestnom kultúrnom dome. 

Súťažilo sa totiž v netradičnej disciplíne – pletení 

adventných vencov.  

Naša obec, ako jedna z Mikroregiónu Kremnické 

vrchy – východ, zorganizovala spolu s členmi OZ Kordícka podkova milé podujatie, v ktorom 

nešlo o víťaza, ale o navodenie správnej predvianočnej atmosféry. Zapojili sa všetky obce, 

Riečka, Tajov, Králiky a samozrejme Kordíky. Súťažiaci tvorili trojčlenné družstvá, pričom 

naša mala dvojnásobné zastúpenie. Podstatou nebolo len samotné pletenie vencov, ale aj 

zdobenie vianočného stromčeka a stolovanie. 

Napriek tomu, že súťažiace obce ležia od seba iba pár kilometrov, každé družstvo vnieslo do 

svojich dielok tvorivosť a inšpiratívne nápady aj pre nesúťažiacich divákov. Králiky stavili na 

precíznu výzdobu stolovania, Riečka na tradície, Tajov zas na moderný a invenčný prístup, čo 

sa odzrkadlilo aj v špeciálnej cene poroty za netradičný adventný veniec. Kordíky mali veľmi  

silné zastúpenie, prvé družstvo tvorili Emília Donovalová a Margita Ferencová, druhé Emília 

Štroffeková, Vlasta Paralová a Tatiana Kečkemetiová. 
 

Obe družstvá Kordík, divákom mali čo ponúknuť. 
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Spojil sa tradičný štýl s moderným prístupom. Ako jediné družstvo nezabudlo na jedno 

z poslaní vianočných sviatkov – úcta k jedlu. Na stole totiž nechýbal čerstvý domáci chlebík. 

Samozrejme, že ani klobása a pálenka neunikli 

pozornému oku a chuťovým bunkám divákov. 

    

K dobrej nálade, okrem prítomnosti starostov a ich 

manželiek spomínaných obcí, prispeli hlavne deti 

zo súboru Vodopádik, z umeleckej ZŠ v Banskej 

Bystrici. Veľmi príjemným a milým vystúpením 

dodali tú správnu atmosféru tomuto podujatiu. 

Netreba však zabudnúť ani na chlapčenskú skupinu so spomínanej ZŠ. Moderné poňatie 

vianočných kolied prijal každý po svojom, no výsledný efekt bol perfektný. Zábava 

pokračovala. 

Ako smelé a šikovné sa prejavili aj kordícke deti. Nie len že sa zapájali do tvorby vianočných 

svietnikov, ale Lenka Uhliarová a Marek Sedlák vyskočili na pódium a zarecitovali. 

Neplánované a spontánne vystúpenie malých školákov zožalo veľký úspech. Oprávnene. 

 

 

 
Dominika Bartovičová, Natálka a Nikolka Donovalové              Lenka s Marekom to poriadne roztočili 

sa prejavili ako šikovné  aranžérky                                                                                                        
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Tak ako sa na správnu súťaž patrí, ani tú našu neobišla porota. Nebola síce mediálne známa, 

ale o to príjemnejšia. Tvorili ju Klaudia Ripková, Soňa Juračková a manželky starostov 

zúčastnených obcí.  

Vianoce nemajú víťaza, sú nimi všetci pozitívne 

zmýšľajúci, tak to bolo aj na nultom ročníku 

Adventného venca 2007. No, vlastne jeden víťaz 

tu bol – dobrá nálada, pohoda a spolupatričnosť. 

Treba dúfať v zachovaní novej tradície, nech aj 

budúci rok prinesie mnoho inšpirácií a snáď sa 

v zostave súťažiacich družstiev objaví aj mužské 

meno.                                              
Nájdete sa?                                                                                               RNDr. Jaroslava Drábová 
                                                                                                               Foto: autor 
 
špeciálne poďakovanie realizačnému tímu: 

organizátori:  starosta obce Ján Bíreš, Bc. Júlia Chudíková, Emília Štroffeková  
občerstvenie: Zuzana Bírešová, Anna Murgašová, Eva Bírešová, Anna Hríbiková 
kultúrny program: rodina Beňačková 
„barmanky“: Bc. Erika Bírešová, Lucia Bírešová 
 

Čo si napečieš... 
Naši občania sa okrem podujatí organizovaných v Kordíkoch zúčastňujú aj súťaží v iných 
obciach. Dôkazom toho bol aj ďalší ročník Pečenia kysnutých koláčov v Riečke, 
s medzinárodnou účasťou. Svoje recepty totiž priniesli a zrealizovali aj obyvatelia Kulpiny, 
zo Srbska.  Kordícke družstvo tvorili Zuzana Bírešová, Emília Donovalová a Anna Hríbiková.  
Chutným koláčom predchádzala príprava kysnutého cesta priamo na súťaži, jeho následné 
spracovanie a pečenie. Kordícky tím pripravil chutné šišky, tvarožník, závin a slané pečivo. 
Ako to už v podobných súťažiach býva, víťazom sa stali všetci. Gazdinky z našej obce zožali 
úspech a ukázali šikovnosť a ochotu reprezentovať Kordíky.                                   Ján Bíreš 
 

Mikuláš, čo si dal?        
Aký by to bol rok, keby sa zabudlo na jednu 
z najkrajších tradícií, ktorá poteší hlavne mladšiu 
generáciu. Samozrejme, že ani tentoraz Mikuláš 
neobišiel Kordíky. Odvážne, ale hlavne dobré deti 
odmenil sladkým balíčkom. Samozrejme bez peknej 
básničky či pesničky by to nešlo. Tento rok ukázal, že 
deti boli mimoriadne poslušné, i keď čert musel tiež 
občas zasiahnuť. Mikuláš však rozdal plný kôš dobrôt 
a zabával sa aj na detskej diskotéke. Verí, že aj budúci 
rok, sa bude môcť stretnúť so šikovnými deťmi a ako 
dozor tu nechal svojich troch pomocníkov: Otta Štroffeka, Barboru Bírešovú a Alžbetku 
Kvasnovú. 
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Symbolika Vianoc  
Vianočný stromček, imelo, vianočka. Tieto pojmy sa nám ihneď spájajú s Vianocami. 
Berieme ich ako samozrejmosť, no poznáme ich pôvod ? 
 
Stromček: prvé zmienky o ozdobenom vianočnom stromčeku pochádzajú zo 16. storočia. Na 
našom území sa s touto tradíciou skrášľovania stretávame až začiatkom 19. storočia. Výzdobu 
tvorili jabĺčka, perníčky, papierové a slamené ozdoby, sviečky. Ako vianočný stromček sa 
spočiatku používal tis, krušpán (dlho rástol, takže bol drahý a mohli si ho dovoliť len 
zámožnejšie rodiny) a až neskôr prišiel na rad smrek, jedľa, borovica, ktoré využívame 
dodnes. 
Imelo: táto poloparazitická rastlina drevín, ktorá má využitie aj pre svoje liečivé účinky, sa 
stala neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Mala mať kúzelné účinky, chrániť pred ohňom 
a zabraňovať prístupu čarodejniciam a zlým duchom. Má prinášať šťastie, odvahu a lásku. 
Kelti ju považovali za rastlinu plodnosti a práve odtiaľ pochádza tradícia bozkávania sa pod 
konárikom imela. Legenda hovorí, že imelo bolo strom, z ktorého dreva bol zhotovený kríž, 
na ktorom zomrel Kristus. Strom vraj hanbou zoschol, aby sa premenil na rastlinu, ktorá 
zahŕňa dobrom všetkých, ktorí popod neho prejdú. Imelo nosí šťastie tomu, kto ním je 
obdarovaný, nie tomu kto si ho sám kúpi. 
Vianočka: prvá zmienka pochádza zo 16. storočia. Prvú z doma upečených dostal hospodár, 
aby sa urodilo veľa obilia. Veľká vianočka sa počas štedrej večere rozkrájala, kúsok sa dal 
dobytku, aby bol zdravý a neškodili mu zlé sily. Nie je jednoduché upiecť dobrú vianočku, 
preto sa pri jej príprave dodržiavali rôzne zvyky. Gazdiná musela mať oblečenú bielu zásteru 
aj šatku, nesmela hovoriť a pri kysnutí cesta mala vyskakovať do výšky.  
Tradičné bolo aj zapekanie mince. Kto ju našiel, mal byť celý rok zdravý a bohatý. Pripálená 
alebo natrhnutá vianočka, symbolizovala neúspech. 
                                                                                                                    RNDr. Jaroslava Drábová 

 

 

Na výzvu prispievať do občasníka zareagovala Mária Donovalová (č. domu 78) 

a priniesla chutné recepty na pravé Kordícke medvedie labky. 

  

RECEPT 1 

36 dkg hladkej múky 

25 dkg masla 

12 dkg orechov 

20 dkg cukru 

1 vajce 

citrónová kôra 

čokoláda alebo kakao 

 

Všetko spolu dobre vymiešame, naplníme 
do formičiek a dáme piecť. Vyklápame 
ešte teplé.  
 

RECEPT 2 

28 dkg hladkej múky 

25 dkg masla 

14 dkg orechov 

21 dkg cukru 

1 vajce 

1 balíček vanilkového cukru 

 

Postupujeme ako pri prvom recepte. 
 
                             Dobrú chuť! 
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OMŠE CEZ SVIATKY 

 

 

 

 
 
 
 

POTRAVINY 
24. 12. 2007 od 10.00  do 12.00 hod 
(chlieb, mlieko) 

25.12. 2007 zatvorené 

26. 12. 2007 zatvorené 

27. 12. 2007 od 10.00 do 15.00 hod 

28. 12. 2007 od 10.00 do 15.00 hod 

29. 12. 2007 od 8.00 do 15.00 hod 

 

31. 12. 2007 od 10.00 do 12.00 hod 
(chlieb, mlieko) 

28. 12. 2007 od 10.00 do 15.00 hod 

POHOSTINSTVO 
24. 12. 2007 od 10.00 do 14.00 hod 

25. 12. 2007 zatvorené 

26. 12. 2007 od 9.30 do 18.30 hod 

27. 12. 2007 od 15.00 do 21.00 hod 

28.12. 2007 od 15.00 do 21.00 hod 

29.12. 2007 od 15.00 do 22.00 hod 

30. 12. 2007 od 9.30 do 18.30 hod 

31. 12. 2007 od 20.00 do 24.00 hod 

01. 01. 2008 od 9.30 do 18.30 hod 

 

 

PRIPRAVOVANÉ AKCIE V OBCI NA 

ROK 2008 

9. február 2008 Krňačkové preteky  
fašiangy             Obecná zabíjačka 
júl 2008            Čerešňová  hostina,   

varenie štiarcu 

Akcie Mikroregiónu Kremnické vrchy – 
východ 

jún 2008  Športové hry Tajov 
júl 2008  Štiarc  Králiky 

november 2008  Pečenie kysnutých 
koláčov Riečka 

december 2008 Mikuláš 

november 2008 Pletenie adventných  
 vencov 

 
 

 
 
Reakcie 
V predchádzajúcom čísle sa spomínal pripravovaný projekt na zateplenie a výmenu okien 

na budove obecného úradu. Reakciou bola pripomienka, že spomínané finančné prostriedky 

by sa mali využiť na výstavbu domu smútku. Zaujíma nás názor viacerých občanov na túto 

problematiku. 

 

 

 

 

 

Pripomienky, príspevky je potrebné doniesť na Obecný úrad alebo vložiť do zelenej poštovej 
schránky na Obecnom úrade, prípadne poslať e-mailom na adresu obce:  
starosta.kordiky@stonline.sk, v predmete uviesť „kordičan“  
 

vydáva: © Obecný úrad Kordíky, 2007 


