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Zvony bijú aj nad našou obcou 
 
Veľkej cti sa dostalo našej obci, keď o minulosti, súčasnosti, ale aj o plánoch do budúcnosti sa 
dozvedelo celé Slovensko. 
Vďačíme tomu nie len spoluobčanom, ktorí sa snažia o prezentáciu obce, ale hlavne 
redaktorom Ľubici Lašákovej a Richardovi Senčekovi zo Slovenského rozhlasu. To práve oni 
umožnili, že na vlnách rádia Regina sa v jedno nedeľné dopoludnie rozozvučali zvony nad 
obcou Kordíky. 
Relácia Zvony nad krajinou, ktorú vysiela spomínané rádio, prezentuje rôzne obce v rámci 
Slovenska. Nezameriava sa len na známe turistické miesta, ale snaží sa prezentovať aj 
nenápadné menšie obce a mestečká. A práve Kordíky 7. februára 2010 patrili medzi ne. 
Redaktori rozhlasu si uvedomili nadmorskú výšku obce a „poéziu zimy“ až keď šliapali pešo 
od „garáže“, pretože čerstvo napadnutý sneh im bránil dostať sa do dediny. O to viac ich 
zohrial čaj a jablčník od pani starostovej.  
Hodinový vysielací čas, ktorý venovali našej obci bol rôznorodý. Úvod patril histórii obce, 
kde starosta obce Ján Bíreš oboznámil poslucháčov o uhliarskom pôvode jej založenia, 
vysvetlil vznik názvu ako aj erbu Kordík.  
Priestor venovali aj starším obyvateľom obce, kde boli zvedaví na ich pohľad na obec 
v minulosti a súčasnosti. Jedným z nich bol aj pán Ondrej Donoval. Ani sa nám už veriť 
nechce, že v čase jeho mladosti neboli takmer žiadne autá ani autobusy a chodili len pešo. 
Zažili I. aj II. svetovú vojnu, starali sa o dobytok, kone, ktoré boli ich živobytím. Prezradil 
nám aj to, že má rád omastené trhance, chlieb a slaninku. Aj to, že klobásku mu na kožnom 
zakázali a teraz ju nahrádza kuracinou. Ale ako sám veľmi vtipne hovorí: „kuracina, to je len 
hnilô drevo“. 
V rámci natáčania navštívili aj pani Gabrielu Tomašovičovú, ktorá „predávala mlieko 
paničkám“. Bolo to totiž jej živobytie. Zbierali mlieko a predávali liter za 1,20 korún. 
Spomínala na kosenie a hrabanie sena, na pečenie domáceho chlebíka, o tom že v 1947 
zaviedli elektrinu, či na rok 1968, kedy v obci prvý raz tiekla voda z vodovodu. Mala ťažký 
život, ale nikdy by vraj neodišla z Kordík. Je tu čistý vzduch, slniečko, ďaleko vidno... 
„pozerám na Prašivú, kde slniečko vychodí“. „ Najkrajšia je mladosť, keď žijú rodičia, 
súrodenci... to je najkrajšie zo života“. Takýmito krásnymi slovami ukončila svoje 
rozprávanie pani Gabriela. 
Poslucháči sa od Jaroslavy Drábovej dozvedeli niečo viac o prírodných krásach okolia obce. 
Stručne ich oboznámila s faunou a flórou a pripomenula turisticky atraktívne lokality. 
Spomenula občasník Kordičan, jeho význam pre obec a obyvateľov. 
Svoj priestor dostal aj šport a tak Katarína Konopová, mohla odprezentovať Krňačkové 
preteky, ktoré sa konali na miestnom lyžiarskom vleku.  
Keďže jedným z typickým podujatí obce je Čerešňová hostina, je samozrejmé, že aj jej sa 
venovala časť relácie. Starosta obce Ján Bíreš, ako aj predsedníčka OZ Kordícka Podkova 
Júlia Chudíková predstavili tradíciu varenia šťiarcu, či miestnych futbalových zápasov. 
Na záver si požičiam slová od pána Senčeka: „rozlohou malá, prírodným bohatstvom veľká“ 
to je naša obec, obec kde ako hovorí „cesta končí a ukáže sa len turistický chodník a 
cyklotrasy“. 
Tak si ju uchráňme pred neuváženými investíciami a komerciou. Nech nám zostane aj pre 
budúce generácie ticho a krásna príroda,  tak ako to spomínajú naši najstarší spoluobčania.  
                                                                                                                       
                                                                                                                               Jaroslava Drábová 
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Krňačkové preteky 
 
Po niekoľkoročnom čakaní na vhodné snehové 
podmienky sa nadšenci krňačkových pretekov dočkali. 
30. januára 2010 sa konal prvý tohtoročný pretek 
Slovenského pohára na drevených saniach. Túto 
„športovú potrebu“ si pamätajú hlavne starší občania, 
ktorí krne používali pri zvážaní dreva, prípadne hnoja. 
Drevo vystriedali dvojčlenné posádky a tak už niekoľko 
desaťročí nadšenci  netradičného zimného športu, trávia 
víkendy pri sánkovaní. 
Na pretekoch sa zúčastnilo v dvoch kategóriách (muži, 
ženy) 29 posádok. Pretek sa uskutočnil na lyžiarskom 
vleku, keďže Ski Centrum Kordíky bol hlavným 
organizátorom podujatia. Dĺžka trate bola presne 1 km. 
Zvíťazila netradične zmiešaná posádka Lucia Drábová 
a Miroslav Nosál, s časom 01:26:12 min., ktorí 
pretekali za Kordíky a Jakub. Druhou najrýchlejšou 
posádkou bola dvojica Stieranka, Zluky z Premostu 
Brezno. Tretie miesto obsadili Gura, Filipi z Jakuba. V ženskej kategórii vyhrala posádka 
Jaroslava Drábová a Danka Selecká, s časom 01:40:59 min.,  ktoré hájili farby Kordík 
a Jakuba. 
Napriek silnému sneženiu organizátori, súťažiaci a hlavne početní diváci vytvorili výbornú 
atmosféru. Veríme, že sa na Kordíckych kopcoch stretneme aj budúci rok. 
 
Preteky v obci Turecká 
Nie len v Kordíkoch sa uskutočňujú krňačkové preteky. Ich vznik sa viaže na obec Turecká, 
kde sa tento rok konali 5 Majstrovstvá Slovenska a 37. ročník tohto preteku. Nespomíname to 
náhodou. Na stupni víťazov sa ocitli aj občania pochádzajúci resp. bývajúci v Kordíkoch. 
V mužskej kategórii to bolo hneď na dvoch miestach. Majstrami Slovenska sa stala posádka 
Martin Dráb a Stanislav Selecký, vicemajstrami Martin Donoval a Miro Ďurko. 
Mali sme zástupkyne aj v ženskej kategórii, kde už po tretí raz za sebou vyhrala Jaroslava 
Drábová a Danka Selecká a získali tak putovný pohár obce Turecká. 
Všetkým úradujúcim Majstrom a vicemajstrom Slovenska gratulujeme! 
 
 
Fašiangová zabíjačka 
 
Už tradičným vyvrcholením fašiangov v Kordíkoch je 
aj zabíjačka. Tento rok pripadlo jej usporiadanie na 
13. február. Ako vždy už v skorých ranných 
hodinách, ochotní spoluobčania prišli pripraviť 
tradičné zabíjačkové špeciality, ktorým však 
predchádzala náročná práca so spracovaním prasiatka. 
Výsledok bol chutný, čo potvrdilo množstvo 
návštevníkov, ako aj prázdne hrnce v podvečerných 
hodinách.  
Celý deň spríjemňovali hosťom harmonikári a zábava pokračovala fašiangovou zábavou až do 
ranných hodín. Obecný úrad ako aj OZ Kordícka Podkova sú radi, že na tento ročník prišlo 
veľa návštevníkov vo fašiangových maskách, čím potvrdili, že v našej obci je pri podobných 
podujatiach vždy dobrá nálada. 
                                                                                                                                  Júlia Chudíková 
 

L. Drábová, M. Nosál.    Foto: P. Kohár
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Je nás o niekoľkých viac... 
 
„Príchod každého nového 
človiečika na svet je dôležitou 
udalosťou. Aj naša obec 
vyjadruje svoju radosť, svoj 
záujem a starostlivosť o vývin 
a život nových občanov aj tým, 
že usporadúva slávnosť 
privítania detí do života. 
Dovoľte mi, aby som Vás čo 
najsrdečnejšie privítala. Radi 
využívame túto príležitosť, aby 
sme vaše detičky slávnostne 
uviedli do radov našich 
občanov.“ 
 
Tak odzneli slová pri slávnostnom uvítaní malých spoluobčanov, ktoré sa konalo dňa 
20. 02. 2010 v kultúrnom dome. 
Zúčastnili sa ho 4 rodiny s novými občanmi obce Kordíky: 
 
Matej Donoval s rodičmi Jurajom a Martinou, z domu č. 165   
Boris Kollár s rodičmi Jaroslavom a Martinou z domu č. 142 
Katarína Medveďová s rodičmi Petrom a Martinou, z domu č. 156    
Oliver Žabka s rodičmi Stanislavom a Ingrid, z domu č. 145 
  
Prajeme krásny a šťastný život! 
                                                                                                                                   Júlia Chudíková 
 
 
 
Výpis zo školskej kroniky 
 
 
Pani Helena Donovalová z Kordík, nám prispela do občasníka a poskytla nám výpis zo 
školskej kroniky, ktorá bola založená v roku 1922. Z nej vyberáme práve tú časť, ktorá 
bezprostredne súvisí s nasledujúcim článkom. Týka sa totiž výstavby miestneho 
kostola a odovzdanie odkazu budúcim generáciám. 
OBSAH PAMÄTNÉHO SPISU, KTORÝ JE ULOŽENÝ V PRAVOM UHLE – V POSVÄTENOM 
KAMENI VO FĽAŠI A PLECHOVÁ ŠKATUĽKA S KOVOVÝMI MINCAMI. 
ZÁKLADNÝ KAMEŇ BOL POSVÄTENÝ 21. MÁJA 1927. 
Budúcim pokoleniam! 
Kladieme základný kameň, ktorý má byť chľubou obce a symbolom nábožnosti ľudu. 
V ťažkých pomeroch podnikáme túto stavbu... 
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Pečatidlo obce Kordíky 
 
Pán Michal Kiššimon z Harmanca nám do obecný novín poslal ďalšie zaujímavé informácie. 
V tomto čísle občasníka si predstavíme pečatidlo našej obce. 

Historické údaje o obci sú veľmi skromné. Vznik Kordík ako osady Banskej komory sa síce 
predpokladá už v druhej polovici 16. storočia, avšak za najstarší písomný doklad o obci sa 
považuje bližšie neurčený dokument až z roku 1808. Keďže historickým symbolom obce je 
cirkevný motív, zaujímajú nás aj údaje o miestnom kostole. 

Dnes je v Kordíkoch kaplnka zasvätená Navštíveniu Panny Márie z roku 1928, ktorá však 
vznikla namiesto staršej kaplnky z roku 1873. Tieto údaje nie sú celkom presné. Pole 
obecného pečatidla zo začiatku 19. storočia, ktorého odtlačok sme našli na dokumente už 
z roku 1858. Dokazuje, že v obci jestvoval ďaleko starší farský kostol, ktorý bol podľa nášho 
názoru zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. 

Že ide o pečatidlo Kordík, najpresvedčivejšie dokazuje kruhopis pečatidla vyrytý v minuskule 
a v miestnom nárečí: „Obec Kordike“. V jeho poli je vyrytá z vody vyrastajúca postava 
svätca. Na svätca poukazuje svätožiara okolo jeho hlavy. Zobrazeného svätca považujeme za 
Jána Nepomuckého podľa hviezdičiek vyrytých na gloriole, podľa kríža, ktorý svätec drží na 
prsiach a tiež podľa rieky, z ktorej vyrastá. Problematická je pokrývka hlavy. Je všeobecne 
známe, že sv. Ján Nepomucký máva na hlave čierny biret. Na pečatidle je zreteľne vidno 
kniežaciu korunu. Predpokladáme, že výrobca pečatidla nevedel vyryť spomínaný biret 
a nahradil ho korunou. Nedá sa celkom vylúčiť, že historickým symbolom Kordík nie je Ján 
Nepomucký, ale iný svätec. Práve z tohto dôvodu sme navrhli, aby sa za erb Kordík 
heraldicky upravil ten znak obce, ktorý je na opísanom obecnom pečatidle. Je hodnoverný 
a akékoľvek budúce zistenie totožnosti svätca po obsahovej stránke nebude viesť k zmene 
obecného erbu. 

Za erb Kordík sme v septembri 1996 navrhli červený štít, v ktorom zo striebornej vody 
vyrastá strieborno odetá postava svätca. Na hlave má zlatú korunu, okolo hlavy zlatý 
prstencový nimbus preložený piatimi striebornými hviezdičkami. V rukách drží zlatý krížik. 

 
Zdroj: Jozef Horák, 2008. Pečiatky obcí Slovenska. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

 
 
           súčasný erb obce                                                              pečatidlo obce  
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Jarná detoxikácia organizmu 
 
Pri súčasnom spôsobe života, ako aj stravovaní sa čoraz viac 
ľudí venuje tzv. „jarnej očiste“ organizmu. Niekto to skúša 
drastickými diétami alebo niekoľkodňovým prijímaním iba 
tekutín. Avšak k zlepšeniu zdravia môžeme prispieť aj 
jednoduchším spôsobom. Okrem pravidelného pohybu 
a športovania nám môže pomôcť aj nenápadná rastlina, ktorú 
mnohí z nás považujú za nežiadúcu vo svojej záhrade. Je to 
žihľava dvojdomá (Urtica dioica). 
Žihľava obsahuje triesloviny, látky vyvolávajúce pokles 
krvného cukru, kyselinu octovú, mravčiu, mnohé vitamíny (B1, 
C, provitamíny A). Používa sa pri ochorení dýchacích ciest, 
podporuje celkový metabolizmus organizmu, pohyby čriev, tvorí zložku protireumatických 
čajovín, podporuje tvorbu červených krviniek, lieči zápaly močových ciest, poruchy látkovej 
výmeny, odvar podporuje rast vlasov. 
 
Žihľava ako netradičná zelenina 
Veľká liečivá sila a jej prenikavý účinok pri látkovej výmene robí zo žihľavy ideálnu rastlinu 
pri jarných prečisťovacích kúrach. V prvej svetovej vojne, kedy sa pre blokádu musela použiť 
pri výžive ľudu akákoľvek dosiahnuteľná zeleň sa ľudia naučili spoznať veľmi dobrú chuť 
žihľavy, pripravenej ako špenát. 
Pre zaujímavosť - pôvodný recept zdravotných reformátorov vyzeral takto: Celé listy žihľavy 
najprv trošku povaríme v slanej vode, potom vodu zlejeme, lístky vytlačíme a na jemno 
nakrájame. Na to si pripravíme svetlú zápražku, do ktorej pridáme na jemno nakrájanú cibuľu, 
cesnak, pridáme žihľavu, trochu vriacej vody a mlieko. Všetko dáme asi na 15 minút povariť.  
Podobne postupujeme pri príprave žihľavovej polievky. Mladé žihľavové lístky dáme najskôr 
povariť v slanej vode, potom ich jemne rozkrájame, máličko podusíme, zalejeme vriacou 
vodou, zahustíme múkou a dovaríme s kôprom a niekoľkými kolieskami zemiakov. 
 
Urobte si z nej šalát 
Mladé výhonky žihľavy sa dajú dobre pripraviť ako šalát. Ak k nim pridáme rovnaký diel 
listov púpavy a rebríčka, dostaneme jarný šalát, ktorý dobre pôsobí na čistenie krvi. 
 
Ešte jeden žihľavový šalát 
100 g žihľavy, 1/2 hlávkového šalátu, 1 zväzok červených reďkoviek, 150 g šalátových 
uhoriek, 50 g kukurice, 50 g cibule, olej, citrónová šťava, slnečnicové semienka. 
Žihľavu umyjeme, nakrájame na rezance spolu s hlávkovým šalátom. Pridáme umytú, na 
kolieska nakrájanú reďkovku, uhorku nakrájanú na rezance, nadrobno nasekanú cibuľku a 
kukuricu. Spolu premiešame, dochutíme citrónovou šťavou, soľou a zjemníme olejom. 
Nakoniec pridáme slnečnicové semienka. 

Žihľavový čaj 
Mladú žihľavu nadrobno nasekajte a naberte z nej 2 čajové lyžičky, ktoré zalejte vriacou 
vodou. Po pol minúte rýchlo sceďte. Sušené listy nechajte lúhovať maximálne päť minút. 
Takto pripravený nálev sa odporúča popíjať v malých dávkach v množstve jeden liter za deň a 
v priebehu dvoch týždňov. Na konci kúry sa vám prečistí krv, ale aj trávenie. Vymiznú aj 
problémy so zápchou, pretože žihľava podporuje peristaltiku čriev. Odstráni sa nepríjemné 
zadržiavanie vody aj pocit nafúknutého brucha.  
 
 
 
 

Foto:C.Sharp 
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Žihľavový sirup 
3 a pol litra vody 
2 citróny, 2 pomaranče 
100 vrškov žihľavy 
3 kg kryštálového cukru 
5 lyžičiek kyseliny citrónovej 
Citrón najskôr umyjeme a nakrájame na kolieska, potom ho prevaríme vo vode. Necháme 
vychladnúť a pridáme žihľavu. Necháme 24 hod vylúhovať, potom precedíme a trochu 
vytlačíme. Pridáme cukor a kyselinu citrónovú, zamiešame, až kým sa cukor rozpustí. 
Nalejeme ho do fliaš a dáme do chladu. 
 
Niečo pre vaše vlasy 
Účinne pomáha pri lupinách a vypadávaní vlasov. 
100g jemne nasekanej sušenej alebo čerstvej vňate žihľavy zalejte 1 l vody a 1 l (slabého) 
octu, varte na miernom ohni pol hodiny. Odvarom si umývajte vlasy pred spaním. 
 
                                                                                                                               Jaroslava Drábová 
 
 
 
 
Euro k euru... 
 
OZ Kordícka Podkova, chce upozorniť všetkých občanov (fyzické osoby), ktorí sa 
ešte nerozhodli pre venovanie 2 % dane z príjmu, že tak ako aj po iné roky, môžu 
prispieť tunajšiemu občianskemu združeniu. 
Vyhlásenie o poukázaní dane nájdete na internetovej stránke www.kordiky.ocu.sk, 
v časti dokumenty/OZ Kordícka Podkova alebo na obecnom úrade. 
Vyhlásenie je možné podať na príslušnom daňovom úrade do konca apríla. Všetkým, 
ktorí sa rozhodli prispieť na rozvoj a organizovanie podujatí v obci srdečne 
ďakujeme. 

                                                                     
Členovia OZ KP 

  
 
NEZABUDNITE! 

V mesiaci jún pripravuje OZ KP Deň detí. 
 
Čerešňová hostina v našej obci pripadá tento rok na 3. a 4. júla 2010. 
Srdečne pozývame všetkých občanov aj návštevníkov obce. 

 
 
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“ . Farebné číslo občasníka 
Kordičan je dostupné v elektronickej podobe na web stránke obce: www.kordiky.ocu.sk, 
v časti Dokumenty. 
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