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Na Vianoce krásny stromček,
pod ním nech je veľký darček.
Jedla, pitia nech je dosť,
všetkým doma pre radosť.
V Novom roku všetko dobré,
zdravia, šťastia, lásky hodne.

Milí spoluobčania,
Máme pred sebou najkrajšie sviatky roka. Áno, vianočné sviatky sú nie len najkrajšie,
ale zároveň sú aj symbolom šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, tolerancie,
odpúšťania. Vianoce sú tiež aj časom, kedy sa bilancuje a hodnotí.
Po čas celého roka sme sa snažili, aby sa zlepšili podmienky na život v našej obci.
Premiestnili sme separovaný zber za kotolňu do nového prístrešku. Z nevyužitého
priestoru zdravotného strediska sme zriadili pamätnú izbu našich predkov. Začali sme
s vypracovaním zadania na zhotovenie nového územného plánu. Pripravujeme
žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácii popod dedinu i ďalšie
projekty.
V tomto predvianočnom období chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým
občanom, ktorí sa podieľali viac či menej na prípravách kultúrnych podujatí. Tiež
veľmi pekne ďakujem občanom, ktorí pomohli zabezpečiť chod obce svojou aktívnou
prácou na brigádach a sponzorskými príspevkami. Menovitý zoznam by bol veľmi
dlhý, preto ďakujem všetkým, ktorí pomohli.
Na záver mi dovoľte, aby som vám poprial krásne a veselé Vianoce. Nech sú
sviatkami radosti pokoja a oddychu, nech sú plné lásky, ktorá spája ľudí, nech sú
plné šťastia a úsmevov našich detí. Prajem Vám tiež veľké príjmy, malé dane,
ostatného primerane. Do nového roku veľa sily, aby sme zdraví dlho žili, aby sme
v srdciach lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.
Ján Záchenský

Podujatia v obci
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Čerešňová hostina
Dátum Čerešňovej hostiny pripadol tento rok na dni 4. až 5. júla. Obecný úrad Kordíky pripravil bohatý
program. Na hostí čakal tradičný kordícky štiarc, jeho ochutnávka a predaj, živá hudba RÁDIUS zo Starej
Kremničky. Pre deti bolo pripravené vystúpenie MŠ z Tajova, v ktorom tancovalo deväť detí z Kordík:
Dominik Pálka, Paulínka Bartovičová, Martinko Bacúr, Jurko Bobák, Dominika Chladná, Kristínka
Donovalová, Terezka Donovalová a Emka Dzúriková. Program pre najmenších doplnil skákací hrad, cukrová
vata, jazda na poníkovi a veľa inej zábavy.
Popoludňajším prekvapením bola hasičská skupina z Polomky, ktorá osviežila horúci letný deň. Novinkou
tohtoročných obecných slávností bola súťaž výrobkov vytvorených z čerešní. Do súťaže sa zapojilo desať
súťažiacich z rôznymi výrobkami - koláče, torty, zaváraniny, pálenka, obrázky. Porota vybrala podľa nich
najlepšie výrobky a prvú súťaž vyhrala rodina Kundratová so špeciálnym čerešňovým kompótom, druhé
miesto si rozdelila rodina Polončíková s čerešňovým tiramisu a rodina Meňušová s čerešňovým zákuskom.
Súťaže sa ďalej zúčastnila obec Tajov (čerešňovica), rodina Bobáková (sladký traktor plný čerešní), rodina
Donovalová (čerešňová torta), rodina Kundratová (čerešňové guľky) a Marek Donoval. Zvlášť musíme
pochváliť za aktívnosť našu mládež Jakuba Tučeka a Timura Longauera za umelecké dielka. Všetky jedlé
výrobky boli rozdané medzi hostí na ochutnávku. V nedeľu 5. júla sa konal už tradičný futbalový zápas
ženatí vs. slobodní.
Jaroslava Bobáková

Kordícky extrém 2015
25. 07. 2015 vo veľmi peknom a teplom počasí na Kordíky zavítalo
viac ako 600 behu chtivých nadšencov pohybu vo voľnej prírode.
A Kordíky im majú čo poskytnúť. Veď našu dedinku celú dookola
obkolesuje najkrajšia, najzdravšia a aj najlacnejšia telocvičňa na svete –
príroda.
Jednotlivé kategórie delené podľa pohlavia a veku súťažili na štyroch rôznych tratiach. Tí najmenší
„chrústi“ si to rozdali na cca 200 metrovej trati v centre Kordík. A bojovali ako draci. Tí najzdatnejší si
zmerali sily na „ Kordíckom extréme“. Čo bola trať s dĺžkou 26 120 metrov a úctyhodným prevýšením
s výbehom až na Skalku. Ostatné trate merali tak ako po iné roky 4 200 metrov ( po Lesák a späť) a 11 400
metrov ( do Králik a späť ). Za zmienku stojí výkon nášho občana Mareka Donovala, ktorý sa na najťažšej
trati Kordíckeho extrému v silnej konkurencii nestratil a obsadil pekné 47. miesto.
Obec Kordíky ako spoluorganizátor celej akcie so svojimi aktívnymi občanmi zabezpečila pre celú akciu
parkovanie a parkovaciu službu, šatňu a úschovňu vecí, energie, ozvučenie celého podujatia, občerstvenie
( guláš...) pre všetkých účastníkov. Už sa všetci tešíme na ďalší už 4. ročník tejto športovej akcie.
Juraj Kundrata

Varenie štiarcu Králiky

Stretnutie seniorov

Aj v obci Králiky sa koná súťaž mikroregiónu a to
vo varení štiarcu. Tohtoročný kordícky tím tvorili
Helena a Ján Donovalovci a Elena a Ján
Donovalovci. Ďakujeme za chutnú reprezentáciu
obce.

Mesiac október je vyhlásený za mesiac úcty
k starším. Ani obce Mikroregiónu Kremnické
vrchy – východ nezabudli na svojich najstarších
spoluobčanov. V obci Králiky sa na pohostení
zúčastnilo 20 obyvateľov z Kordík a na stretnutí v
našej obci približne 30 seniorov.

Pečenie koláčov Riečke
Tento rok reprezentovali našu obec na už tradičnom podujatí v obci Riečka: Iveta Tučeková, Elena
Drábiková, Eva Beňačková. Kysnuté koláče mali veľký úspech a preto zaslúžene obsadili 1.miesto. Jeden
recept na slaný koláč nám prezradila pani Eva Beňačková:
Kysnutý cibuľový koláč
Cesto / je to chlebové cesto, každý si ho môže zamiesiť aké má rád / : 600 g múky / hladká múka z toho 1/3
môže byť ražná múka /kvások, olej, soľ, 1 lyžica octu.
Cibuľový povrch koláča : 3 – 4 veľké cibule, olej, soľ, kyslá smotana. Z ingrediencií vypracujeme cesto
a necháme ho na teplom mieste vykysnúť. Medzitým na oleji speníme do zlatista na tenké prúžky pokrájanú
cibuľu a posolíme. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na hrúbku 1 cm a preložíme na papierom na pečenie
vyložený plech. Na povrch cesta nanesieme orestovanú cibuľu a vrch potrieme kyslou smotanou. Upečieme
v rúre vyhriatej na 180 – 200 °C. Dobrú chuť!
Iveta Tučeková

Podujatia v obci
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Advent na kordícky spôsob
Zapálenie prvej adventnej sviečky, výroba adventných vencov, sviatočná výzdoba... slová, ktoré každému z
nás evokujú jedno – Vianoce. Aj na tie tohtoročné sa svedomito pripravili štyri súťažné družstvá, ktoré prijali
pozvanie a zapojili sa do už tradičného podujatia mikroregiónu Kremnické vrchy – východ v pletení
adventných vencov a vianočného stolovania, ktoré sa konali v sobotu 28. novembra 2015.
Ako po iné roky aj tento ročník súťažili obce Kordíky, Tajov, Králiky a Riečka. Našu obec reprezentovali
Milka Štroffeková, Vlasta Paralová a Petra Polončíková.
Okrem hlavného programu mohli návštevníci obdivovať šikovné ruky pernikárky, šperkárky, pokochať sa
výrobou hračiek z ovčej vlny. Aj naši spoluobčania ukázali svoje zručnosti. Ján Murgaš prezentoval výrobky
z dreva a Milan Donoval pečenie tradičných oblátok a trubičiek.
Svoju fantáziu a zručnosť mohli využiť aj deti v tvorivých dielňach pri výrobe vianočných ozdôb z
prírodných materiálov a papiera.
Aby mohla byť súťaž súťažou, potrebovali sme aj víťazov. Tento rok komisia zastúpená starostami
jednotlivých obcí určila za najlepšie družstvo z obce Riečka. Kordícke dievčatá sa umiestnili na peknom
štvrtom mieste. Pravdaže o víťazstvá pri takomto druhu podujatia nejde. Návštevníci sa mohli inšpirovať a
nasať atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov.
Jaroslava Bobáková

Mikuláš z autobusu?
Tak touto otázkou si lámalo v sobotný podvečer, 5. decembra 2015 veľa detských hlavičiek. Záhada sa však
rýchlo rozlúštila a „klamstvo“ moderátora Juraja bolo deťmi rýchlo odhalené. Mikuláš neprišiel
autobusovým spojom Banská Bystrica – Kordíky, ale ako každý rok v tradičnom sprievode anjela a čerta. No
skôr ako sa deti za nimi mohli rozbehnúť, pomohli anjelikovi ozdobiť vianočný stromček s vlastnoručne
vyrobenými ozdobami, jabĺčkami, šiškami. Potom už nič a nikto nebránil tomu, aby si deti mohli vychutnať
stretnutie z dlho očakávaným sv. Mikulášom. Ten sa každému (kto sa nebál) láskavo prihováral,
odfotografoval a daroval podľa zásluh sladký darček.
Ďakujeme anjelskému tímu Ivan Kvasna, Lucia Slováková a Marek Donoval za príjemný mikulášsky večer.
Jaroslava Bobáková

Pamätná izba v obci Kordíky
Opýtali sme sa autora výstavy Jána Murgaša, čo ho inšpirovalo k tvorbe pamätnej izby a čo sa v nej
nachádza...
„Čo ma inšpirovalo? Potulky po Slovensku a iných krajinách, kde sa prezentujú regióny svojou históriou,
tradíciami, remeslami a zvykmi.
Niektoré použité fotografie som použil zo zbierky skenovaných starých fotografií, ktoré mi poskytli občania
Kordík, ale aj p. Betka Šebová z Tajova. Materiál o histórii vzdelania, drevorubačov a uhliarov som čerpal z
dokumentov nachádzajúcich sa v Štátnom archíve v Banskej Bystrici, Štátnom banskom archíve v Banskej
Štiavnici. Tam je spracovaná dokumentácia o našej dedine a jej obyvateľoch a to od roku 1600. Tieto
dokumenty som si dal skopírovať a čakajú na ďalšie spracovanie - preklad zo starej nemčiny švabach a
maďarčiny. Ďalšie podklady som získaval návštevou skôr narodených spoluobčanov Kordík, ktorí mi
svojimi spomienkami pomohli identifikovať osoby na fotografiách a zároveň aj niektoré udalosti čo si
pamätali z rozprávania svojich rodičov a starých rodičov.
Poďakovanie patrí hlavne p. Tomašovičovej, p. Bírešovi z rovienky, p. Donovalovej od Kakarky, p.
Kiššimonovi z Harmanca, rodine p. Žabku Františka zo smetiska za kópie z najstaršej kroniky z roku 1920
ale i ostatným, ktorí mi pomáhajú poskladať mozaiku o histórii našej obce. Poďakovnie patrí aj rodine p.
Mrváňa a p. Drábovi za poskytnutie predmetov používaných na uhliskách. Poďakovať sa patrí aj p.
Štroffekovej, ktorá mi pomáhala aj s mojou manželkou pri inštalácii predmetov v „Izbe tradicií“ a p.
Beňačkovej, ktorá dotvorila tabuľu na samoraste.
Poznatky som získaval aj študovaním kroník Dobrovoľného hasičského zboru v Kordíkoch, obecných kroník
Tajova a Jabríkovej, Školskej kroniky písanej od roku 1954 a ďalších písomných materiálov, ktoré sa
podarilo zachovať a neskončili vyhodené na smetisku. Takto sa stratila aj Obecná kronika z roku 1930 a
taktiež Školská kronika z roku 1920 až 1954 s 214 popísanými stranami, ktorú nechce sprístupniť osoba,

ktorá si ju bola požičať od človeka, ktorý ju s takého smetiska zodvihol a roky uchovával.
Z histórie obce
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Čo sa týka vystavených predmetov tak 90 % je z mojej vlastnej zbierky a sú to veci, ktoré zostali po starých
rodičoch a otcovi. Niektoré som zrekonštruoval, makety vyrobil a sú tam aj exponáty, ktoré som opatroval
vyše 30 rokov, kým som ich nevystavil u seba doma.
O tom ako a kde som mal dvere otvorené, ale i zatvorené by sa dalo dosť popísať, ale to nie je teraz
podstatné. Bude treba zo strany Obecného úradu v Kordíkoch, aby dotiahla nedoriešenú záležitosť okolo
Školskej kroniky, ktorá sa zanedbala a celá záležitosť z podpismi 114 občanov z Kordík bola

zametená pod koberec.!!!

80 rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kordíkoch
Dňa 15. 01. 1936 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vedeného starostom Štefanom Žabkom, za
prítomnosti Obvodného notára p. Jána Mittera, bol odsúhlasený jednohlasne vznik Dobrovoľného hasičského
zboru v Kordíkoch. Prvá ustanovujúca schôdza sa konala dňa 13. 09. 1936. Počet zakladajúcich členov bol
22. Zloženie vedenia D.H.Z bolo nasledovné: Veliteľ: Ondrej Bíreš - od Majčíkov, Námestný- zástupca Štefan Žabka - od Finkov, Tajomník - Štefan Bíreš - od Chlápkov, Pokladník -Ján Bíreš od Pepkov, Veliteľ
čaty - Ján Bíreš - od Permónov. Obec mala v tom čase 321 obyvateľov a 79 súpisných čísiel domov. Náklady
spojené zo založeným zboru: technika-striekačka, hadice a iné 6 729,60 Kč hradil Obvodný notariát,
hasičské rovnošaty - 5 100 Kč, skladali sa na ne členovia a to formou pôžičky s 1 % ročným úrokom, čiapky,
opasky a sekerky v cene 1 565,70 Kč od firmy Stárek zo Žiliny uhradil Obecný úrad zo svojej pokladni.
Pre malý počet členov a nezáujem o takúto dobrovoľnú prácu ukončil Dobrovolný hasičský zbor v
Kordíkoch v roku 1988 svoju činnosť.
Celá história hasičského zboru je spracovaná a
vystavené v Izbe tradícií. Sú v nej zachytené udalosti z
činnosti zboru, jeho úspechy, ťažkosti a tiež nešťastia
a tragédie, ktoré postihli hasičský zbor.
foto: Slávnostná vysviacka hasičskej striekačky z roku 1939.
Ján Murgaš

Hurá na bežky alebo bežecký raj už aj
na Kordíkoch
Mesto Banská Bystrica sa spolu s inými mestami uchádzalo o titul „Európske mesto športu 2016“.
Už vieme, že sa týmto titulom v roku 2016 budú hrdiť Košice. Ale krásna Banská Bystrica sa nevzdáva a už
teraz bojuje o tento titul na rok 2017.
Do aktivít, kde sa mesto snaží investovať svoje prostriedky, patrí aj rekreačné bežecké lyžovanie.
Pre tento šport sú priamo v meste len obmedzené podmienky a preto sa mesto už dávnejšie rozhodlo
upravovať nie len pre Bystričanov trate v Starohorských ( Šachtičky) a Kremnických vrchoch ( Pršany,
Králiky, Skalka, Kordíky...)
Tu bývajú snehové podmienky celkom dobré a spojenie bežeckých trás smerom na Kremnickú stranu
hrebeňa je na Slovensku unikátne a zaraďuje Kremnické vrchy do kategórie „ raj pre bežkárov“.
Kordíky boli až do dnes len veľmi malou a okrajovou súčasťou tohto „raja“. Mestský ratrak na úpravu
bežeckých stôp, parkujúci na Králikoch, upravoval bežecké trate z Králik ponad hotel Lesák s otočkou pri
Kordíckom vleku.
Dnes však zdá sa, bije aj nám na lepšie časy. Po niekoľkých rokovaniach na pôde mesta BB, obhliadke
terénov a súhlasu Mestských a štátnych lesov sa výrazne rozšíria bežecké trate nad Kordíky.
Pri „Tichej“ ( cca v polovici dnešnej trasy medzi Králikmi a Kordíkmi) trať odbočí smerom na tunel. Po asi 1
km odbočí na „Kamennú zvážnicu“, ktorá je so svojou dĺžkou 7,5 km najsúvislejšou zvážnicou na východnej
strane Kremnických vrchovou a hlavne v zime poskytuje po celej svojej dĺžke nádherné výhľady smerom na
Banskú Bystricu. Na konci Kordík pri dome pána Meňuša bude trať pokračovať približovacou zvážnicou na
lúky nad Kordíkmi. Tu plánujeme urobiť jeden väčší a jeden menší bežecký okruh.

Aktivity našich spoluobčanov
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Ten menší má byť technicky veľmi jednoduchý určený hlavne
pre začiatočníkov a deti. Priami nástup na nové bežecké trasy
bude na troch miestach: Pri dome pán Meňuša ( začiatok
Kamennej zvážnice), za domom pán Libiaka ( nad prístreškom
kde sa koná živí Betlehem), cca 100 metrov nad domom pán
Ivaniča ( žltá turistická značka nad Kostolom).
Vážení spoluobčania a priatelia Kordík. Verím, že nás bohatá
snehová nádielka už čoskoro poteší a nie len mi Kordíčania
budeme hrdí na náš bežecký raj.
Foto: účastníci brigády na nových bežeckých tratiach 7.11.2015: Mirka a
Ján Záchenskí, Jakub a Dušan Tučekovci, Tobiáš a Jozef Longauerovci,
Jaroslav Murgaš, Marek Donoval, Ján Murgaš, Juraj Kundrata, Andrej a Patrik Babjakovci, Peter Trajčík.
Juraj Kundrata

Vážení priatelia cyklistiky v našej dedine,
vzhľadom na ponúknutú možnosť prezentácie nášho
občianskeho združenia sme sa aj touto formou rozhodli
informovať ostatných spoluobyvateľom obce o pomaly
rozrastajúcej cyklistickej komunite v našej dedinke. V lete
terajšieho roku v súvislosti s cyklistickou vášňou sme sa ako
partia nadšencov tohto dvojkolesového dopravného
prostriedku rozhodli založiť s cieľom stmelenia našich či už cyklistických alebo ostatných športových
záujmov a aktivít občianske združenie (cykloklub) s názvom Kordícky Hrebenák. Za predsedu tohto
združenia a patróna našich záujmov bol zvolený Jaroslav Murgaš (PROFIOKNO), ktorého z pozície
podpredsedu podporuje Marek Donoval a tajomník zodpovedný za dôstojnú prezentáciu združenia Martin
Somora. Za chod a všetky organizačné záležitosti cyklokubu zodpovedajú predseda revíznej komisie Dušan
Tuček, 1. podpredseda revíznej komisie Róbert Kačík a pitný režim zabezpečuje 2. podpredseda revíznej
komisie Peter Hraboš. Za posledného zakladajúceho člena, ale o to podstatnejšieho, bol zvolený finančný
hospodár Ján Dzúrik. Okrem spomenutých sú momentálne členmi nášho cykloklubu Peter Hučko, Peter
Rusko, Denisa Rusková, Zuzana Somorová, Marcelka Sedláková, Juraj Kundrata, Peter Marek, Peter Polák,
p. starosta Ján Záchenský, Peter Trajčík (Pampo), Ján Murgaš (Magočko), Jozef Longaver, Andrej Babjak,
Patrik Babjak, Jennifer (USA) a Pavol Adámek. Penzión Skalnička bol zvolený za naše športovorekreačné
centrum, kde sa takmer každý týždeň schádzame, aby sme si dôkladne premysleli najbližší spoločný
cyklistický výjazd, tento rok sme usporiadali nádherné výjazdy, okrem iných môžeme spomenúť takmer 300
kilometrovú etapu v srdci horehronia HEĽPA TOUR 2015, výjazdy na Martinské hole, na Kráľovú hoľu,
Útulňu Ďurková a pod. Pre zaujímavosť sme sa rozhodli na zvečnenie týchto zážitkov vydať prvú cyklistickú
fotoknihu mapajúcu vznik nášho združenia a rovnako aj priebeh jednotlivých spoločných strávených chvíľ či
už s nohami v pedáloch alebo bicyklom na pleci.
Touto cestou by sme chceli zároveň každého pozvať na akciu, ktorú sme sa rozhodli zorganizovať,
aby sme sa počas blížiacich sa sviatkov aj trošku rozhýbali a to dňa 26.12.2015 „Štefan na bicykli“, ktorá
bude pozostávať z krátkeho prezentačného preteku okolo dediny spojeného s kapustnicou a následnej
veselice do skorých ranných hodín v budove obecného úradu, kde budete všetci vítaní. Záverom prajeme
každému obyvateľovi obce pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a úspešný nový cyklistický
rok, počas ktorého radi uvítame každého nového člena, keďže tieto naše cyklistické výjazdy už nie sú len
o šľapaní do pedálov, ale hlavne o prežití nespočetného množstva veselých zážitkov. Tak teda - Hurá na
Hrebenák!
S pozdravom členovia OZ Kordícky Hrebenák.
Marek Donoval
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Pozvánky na blížiace sa podujatia
Kordícka klobása 2015 (najlepšia domáca) - 19. 12. 2015, 18:00 hod
Dovoľte mi pozvať Vás na štvrtý ročník (začínali sme nultým ročníkom 2011 ) neformálnej súťaže
o najlepšiu Kordícku domácu klobásu, v reštaurácii Skalnička. Pravidlá: súťaže sa môže zúčastniť
ktokoľvek s doma vyrobenou klobásou, o ktorej sa dá povedať, že je Kordícka. (ideálny stav:
vyrobená a údená v Kordíkoch, prasa mohlo behať aj inde). Celý pár súťažnej klobásy je potrebné
zaregistrovať v deň súťaže a v mieste súťaže do 17,00 hod.! Vypísať prihlasovací formulár (po
tomto termíne za poplatok – štartovné 5€). Súťaže sa môže zúčastniť max 25 vzoriek.
Živý Betlehem – 25. 12. 2015, 17.00 hod, Gavalovo, prístrešok rodiny Komžíkovej
Štefan na bicykli – 26. 12. 2015, kultúrny dom Kordíky, OZ Kordícky Hrebenák
Krňačkové preteky – 02.01.2016, alebo podľa aktuálnych snehových podmienok, lyžiarsky
vlek, SKI Centrum Kordíky
Cenník lístkov na lyžiarsku sezónu 2015 / 2016 SKI CENTRUM Kordíky
Dospelí a mládež

Deti do 12 rokov

5 jázd

4,00 €

3,50 €

10 jázd

5,50 €

4,50 €

20 jázd

7,50 €

5,50 €

40 jázd

11,50 €

7,50 €

80 jázd

17,50 €

11,50 €

1 000 jázd

100,00 €

100,00 €

Prevádzka lyžiarskeho vleku – víkendy, prázdniny a sviatky: od 9:00 hod do 15:30 hod
Večerné lyžovanie – streda, piatok, sobota: od 17:30 hod do 20:30 hod
Chata SKI CENTRUM Kordíky – otvorená počas prevádzky vleku.

Obecný úrad Kordíky ďakuje všetkým organizátorom, pomocníkom a sponzorom pri organizácii
jednotlivých podujatí v obci, ktoré sa konali počas celého roka 2015. Veríme, že podobnú spoluprácu
nadviažeme aj v tom nasledujúcom roku 2016. Ešte raz srdečne ďakujeme.

ELEKTRONICKÚ

VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE
www.kordiky.ocu.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 na e-mailovej adrese: obeckordiky@lifepc.sk
alebo vhodením do zelenej poštovej schránky pri Obecnom úrade. vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2015

