
Kordičan 

Kordícky občasník pre občanov obce, ročník X1 / číslo 2                                                    december  2017 

 

Súťaž v pletení adventných vencov 
Predvianočný čas sa už tradične na Kordíkoch spája so súťažou 
Mikroregiónu Kremnické vrchy – východ, v pletení adventných 
vencov a vianočného stolovania. Súťaž sa konala v sobotu  
2. decembra 2017 v kultúrnom dome.  
Predvianočnú atmosféru vytvárali súťažné družstvá jednotlivých 
obcí Králiky, Tajov, Riečka a Kordíky.  Našu obec tento rok 
zastupovali dve družstvá. Prvé tvorila už dlhoročná  dvojica Milka 
Štroffeková so sestrou Vlastou Paralovou a druhé, detské družstvo, 

v zložení  Lujza a Alicka Komžíkové, Eliška Tučeková, Simona 
Roštárová a Annamária Bacúrová.  
Celkovú vianočnú náladu dotvárali ukážky tradičných remesiel 
ako pečenie oblátok a trubičiek – Milan Donoval, ukážky 
spracovania ovčej vlny – Ján Murgaš, predaj vianočných ikebán 
a hačkovaných darčekov. Pre deti bolo pripravené maľovanie na 
tvár vo vianočnom štýle. 

Každé družstvo vnieslo do 
svojej práce kus seba, 
svojich predstáv o vkusnom, ale aj štýlovom stolovaní pri 
vianočnom stromčeku. Tento rok viaceré družstvá stavili na 
tradície a jednoduchosť, ale doplnili to kreatívnymi a vkusnými 
doplnkami. Preto sa porota rozhodla, že jednoznačného víťaza 
neurčia. Je ťažké hodnotiť ideál Vianoc – pretože neexistuje. 
Každý si ho vytvára sám a podľa svojich možností a cítenia. 
Všetky družstvá preto obsadili prvé miesto a porota zvlášť 

vyzdvihla snahu detského družstva za odvahu a tvorivosť. 

 
 
 

Mikulášku dobrý strýčku ...  
Mikulášku dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku ... tak vítali 
deti Mikuláša v Tajove, ktorý prišiel tento rok do miestnej škôlky 
o trošku skôr ako do Kordík. Milým vystúpením vo Farskom 
kostole Sv. Jána Krstiteľa privítali Svätého Mikuláša aj detičky 
z Kordík. Každý si pripravil básničku, zaspieval pesničku a za 
odmenu od Mikuláša dostal balíček. Tento rok vystúpili na 
programe malí kordíčania: Janka a Zuzka Sedilekové, Tamarka 
Sigetyová, Ondrejko Cimmerman a Jarko Bobák. 

O týždeň neskôr, 9. decembra sa Mikuláš cez zimu a silný vietor, dopravil aj pred kultúrny dom 
v Kordíkoch a rovnako ako každý rok, potešil svojou prítomnosťou všetky deti. Ako sa patrí sprevádzali 
ho anjel, ale aj čert, aby deti nezabudli, že poslúchať je potrebné. 50 párov detských očí s úžasom čakalo, 
kedy už príde Mikuláš, kedy povedia ich meno a oni si prídu po vytúžený balíček a zarecitujú to, čo si 
dlho pred tým pripravovali. Ďakujeme mikulášskym pomocníkom Ivanovi Kvasnovi, Danke 
Sedilekovej a Jakubovi Tučekovi. 
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Výstava umeleckých prác 

V dňoch 15. – 24. septembra 2017, sa v priestoroch kultúrneho 
domu v Kordíkoch uskutočnila ojedinelá výstava umeleckých 
prác Kordíčanov a ľudí spojených s týmto regiónom, ktorú 
organizoval miestny občan Ján Murgaš spolupráci s obecným 
úradom.   
Vernisáž výstavy, ktorú moderovala 
Barbora Bírešová,  sa uskutočnila 15. 
septembra, kedy boli prítomní aj 
všetci vystavovatelia: Ing. Jozef 

Valuška, Ján Valuška, Mária Voskárová, Stanislav Felix, Ján Reis, Ing. Helena 
Lengyelová, Mgr. Eva Beňačková Phd. a Milan Keller. 
Výstava bola zameraná na umelecké práce rôzneho charakteru – maľby 
viacerými technikami, plastiky, drevené sochy, maľba na sklo, gobelínové 
výšivky a čipky, ktoré znázorňovali život v našej obci, ale aj z rôznych kútov 
Slovenska. 
Príjemnú atmosféru s množstvom návštevníkov dotvorilo hudobné vystúpenie, 
v ktorom účinkoval aj náš vyrastajúci talent Ľubka Chladná.                                          Jaroslava Bobáková 

  

Výlet Modrý Kameň – Veľký Krtíš 

Dňa 04. 10. 2017 obecný úrad v spolupráci s poslancom 
obecného zastupiteľstva J. Kundratom organizoval 
zájazd pre seniorov a občanov obce Kordíky do Veľkého 
Krtíša do firmy Movino. Pre všetkých účastníkov zájazdu 
bola vo firme Movino pripravená prehliadka výroby vína 
od samého začiatku, degustácia vín a výdatný obed. 

Následne 
hostí čakala 
prehliadka 

hradu Modrý Kameň spojená s múzeom hračiek. Cestou 
domov sa nám v Senohrade pokazil autobus, ale my sme si 
náladu pokaziť nenechali a v miestnom pohostinstve sme 
počkali na náhradný odvoz, ktorý prišiel až nečakane 
rýchlo. 

Pečenie kysnutých koláčov v Riečke 

Dňa 11. 11. 2017 sa v Riečke uskutočnilo tradičné pečenie 
kysnutých koláčov. Neverili by ste za akú krátku dobu sa dá 
upiecť také množstvo kysnutých koláčov. Popri tom zatiaľ 
prebiehala ochutnávka nátierok a pomazánok. Tento rok nás 
reprezentovali: Evka Beňačková, Vierka Donovalová a Mirka 
Záchenská.. Naše družstvo aj tento rok napieklo nádherné a 
chutné kysnuté koláče a ponúkli asi najväčší výber kysnutých 
koláčov.  Po vyhlásení výsledkov nielen naše koláče zmizli 

behom pár minút.  Súťažiacim ďakujem za úžasnú a krásnu reprezentáciu našej obce  a obci Riečka za 
príjemný kultúrny zážitok. 

                                                                                                                                                                               Iveta Tučeková 
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Milí spoluobčania, 

December, advent, Vianoce, zima, sneh.....áno máme to tu znova. Sú pred nami najkrajšie 
sviatky roka – Vianoce, ku ktorým neodmysliteľne patrí pohodová atmosféra a tiež zasnežená 
krajina. V tomto roku nám to príroda nadelila trochu skôr ako po iné roky. Sneh nám napadol 
už začiatkom decembra a vyzerá to tak, že tohto roku ho bude požehnane. Údržbu miestnych 
komunikácií bude tak ako vždy robiť Robo Púchy, verím, že k spokojnosti všetkých nás, za čo 
sa mu chcem poďakovať a popriať mu pevné nervy. 

Mali sme naplánované rozšírenie verejného osvetlenia. Je pripravený projekt na osvetlenie 
novej ulice pod dedinou a aj ulice smerom k salašu. Rozšírenie verejného osvetlenia sa bude 
realizovať v letných mesiacoch roku 2018. Okrem týchto dvoch ulíc sa bude rozšírenie týkať aj 
uličky na Hrbočky k Ivaničovcom a tiež doplnenie jednej lampy pri Komžíkovcoch. 

V minulých dňoch bola konečne vyhodnotená výzva z programu rozvoja vidieka, ktorej sme sa 
aj my zúčastnili s projektom rekonštrukcie miestnej komunikácie od Majčíkov po ihrisko. Náš 
projekt bol vyhodnotený ako úspešný a bola nám schválená žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na rekonštrukciu tejto cesty vo výške 82 982,- Eur. Je to nepochybne pekný vianočný 
darček pre našu obec a konečne sa vyrieši dlho trvajúci problém s touto miestnou 
komunikáciou. Realizácia bude takisto v letných mesiacoch 2018. 

Taktiež sa nám podarilo v tomto roku úspešne dokončiť takmer dvojročnú prácu prípravy, 
návrhu a schvaľovania územného plánu obce Kordíky. Územný plán bol schválený na 
4.obecnom zastupiteľstve dňa 17. 08. 2017 a je zverejnený na webovom sídle obce Kordíky 
www.obeckordiky.sk/uzemny-plan-obce . 

Strieška bývalej autobusovej zastávky, ktorá viac rokov čakala na svoje využitie , našla miesto 
pri multifunkčnom ihrisku. Po menších úpravách sme z nej spravili altánok , ktorý bude slúžiť 
všetkým nám na príjemné posedenie. 

Určite ste postrehli, že začiatkom tohto roku bola veľká aféra ohľadom zvyšovania cien 
elektrickej energie za odberné miesta. Aby sme nemuseli platiť vyššie poplatky, boli sme nútení 
spraviť zopár úprav v obecných budovách. V kultúrnom dome sa vymenil elektrický rozvádzač 
a na štyroch odberných miestach sa menili hlavné ističe s nižšou odbernou kapacitou. 

Obecná budova obchodu a pohostinstva dostala nový náter strechy, opravili sa odkvapové 
žľaby a komíny, ktoré už boli v dezolátnom stave. V budúcom roku by sme chceli vymeniť okná 
na starej sále a čiastočne zrekonštruovať elektrickú inštaláciu. Takisto strecha klubu dostane 
na jar nový náter, nakoľko sa to už v tomto roku nestihlo. 

Na záver sa chcem srdečne poďakovať všetkým občanom, ktorí sa v priebehu roka zapájali do 
príprav kultúrnych aj športových akcií a podujatí. Tiež ďakujem poslancom obecného 
zastupiteľstva a Občianskym združeniam Kordícka podkova  a Kordícky hrebenák za svoju 
činnosť v prospech všetkých nás. 

Prajem vám všetkým krásne a ničím nerušené požehnané vianočné sviatky a do nového roku 
veľa zdravia, šťastia a lásky. 

                                                                                                                              Ján Záchenský 
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Vianočný koncert 
 
Obecný úrad Kordíky v spolupráci s pani riaditeľkou Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Evkou 
Beňačkovou usporiadal  vianočný koncert Ľudovej hudby a jej hostí, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 
17. 12. 2017, v miestnom Rímsko-katolíckom kostole. 
Ďakujeme usporiadateľom aj organizátorom za  krásny predvianočný zážitok.

  

Rekapitulácia, ospravedlnenie a poďakovanie 

Dňa 01. 07. 2017 sa nám podarilo uviesť publikáciu o obci Kordíky do života. Pre Vašu informáciu 
uvádzam nasledovné: vydaných bolo 500 kusov, podarilo sa nám vyzbierať 8500,- Eur z toho bol 
príspevok z obce 1200,- Eur. Náklady na tlač boli 11000,- Eur z čoho bola majiteľom tlačiarne udelená 
zľava necelých 50%, grafik stál cca 1200,-€, čiže nie sme v strate. Cena za publikáciu na predaj,  ktorú 
sme stanovili, sa môže zdať privysoká, ale z jej predaja chcem získané prostriedky použiť na ďalšie 
aktivity ako sú: ďalšie bádania a výstavy. Verím , že si v tejto publikácii každý z vás nájde nejaké 
spomienky na svojich predkov. 
Ospravedlňujem sa, ak sa v knihe objavili nepravdivé/mylné fakty pod fotografiami a dokumentami, 
došlo k tomu pri poslednej grafickej úprave pred tlačou. 
Chcel by som sa zvlášť poďakovať pánovi Ivanovi Ivaničovi za jeho osobný vklad pri realizácii tohto 
projektu a taktiež predsedníčke OZ Kordícka podkova Ing. Júlii Sigetyovej za všetku korešpondenciu 
a za spracovanie ekonomiky. Všetci, ktorí sa na tomto projekte podieľali, pomáhali nezištne a bez nároku 
na honorár. 
Na záver ...oplatilo sa mi venovať tomuto projektu sedem rokov práce, bádanie a hľadanie prostriedkov, 
o čom svedčia aj recenzie – odozvy na túto publikáciu. 
V roku 2018 by som rád zrealizoval výskum a následnú výstavu „Naši rodáci a ich životné osudy“. 
                                                                                                                                                     Ján Murgaš 

 
 
Vypísané z obecnej kroniky 
 
Z obecnej kroniky začínajúcej rokom 1944, sme v občasníku Kordičan opisovali udalosti až po rok 
1990. Keďže po viacerých udalostiach okolo školskej kroniky sa jej kópia dostala späť do obce, budeme 
pokračovať výpiskami z roku 1922, kedy začal „Kroniku Rím. Kat. ľudovej školy v Kordíkách“ písať 
miestny učiteľ Alexander Skladaný. 
Na úvodných listoch kroniky opisuje históriu obce, jej vznik, prvých obyvateľov. Venuje sa aj histórii 
školy v našej obci: „... v roku 1850 škola ešte nebola, vzdelávali sa len v privátnych domoch a učiteľmi 
boli schopnejší občania, šustri a tkáči, ktorí pri tom i svoje zamestnanie sprevádzali. Takáto škola bola 
u Beky číslo domu 6, u Pršanov č. 27.“ 
 Až v roku 1871 s podporou lesného riaditeľstva v Banskej Bystrici, postavili školu na terajšom mieste. 
Školu tvorili dve izby, špajza, kuchyňa bez okien a vody, chodba a učebná sieň – bez podlahy. Ako 
spomína kronikár: „bola to taká budova, ktorá si názov škola ani nezaslúžila.“ 
Učiteľov si občania nepamätali, až od roku 1871: 
V roku 1871 Gregorovič, František Berger (pôsobil 2 roky), Gučík (2 roky), Morvay (1 rok), František 
Berger (druhý raz pôsobil 3 roky), Ondrej Fehér (1 rok), Ladislav Bandura (4 roky), Ponťrich (3 roky), 
Ján Vajcík (1 rok), Štefan Sekerák (4 roky) a Alexander Skladaný (od 23. októbra 1902 do 30. novembra 
1929). 
                                                                                                          Podľa Školskej kroniky obce Kordíky Jaroslava Bobáková 
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Ako sme sa chceli len bicyklovať... 
 
 nie je to až tak dávno, čo sme pod naším chotárom mali ideu vytvoriť „grupák“ nadšencov 
a sympatizantov cyklistiky, ktorí by svoje vášne a pocity neprejavovali len pred televíznou obrazovkou 
v miestnom pohostinstve s ionťákom v ruke, ale predovšetkým aspoň z času na čas sa spoločne vybrali 
rozkrútiť svoje zatuhnuté a drevené nohy a urobiť niečo pre seba a svoje zdravie. 
 Ako čas však plynul, jeden rok sa stretával s druhým, pre niekoho už jednoducho jeho bicykel 
nebol dostatočne dobrý. Niektorí nás opustili, niektorí dali prednosť piatkovým ionťákom, veď predsa 
nie každému sa chcelo s nami bicyklovať (hrať) zadarmo a niektorým jednoducho už ich bicykel 
nepostačoval. A nepostačovalo im ani to, aby svojho tátoša nabili elektrickou šťavou. Ich nový, krásny, 
biely, nepoškvrnený kanón už nebol taký biely ako pred rokom. Preto začali hľadať motiváciu inde. 
 A tak, ako sme našli nášho cyklistického otca, ktorému sa v lete stal jeho letnou láskou ten biely 
kanón, našli sme aj toho zimného, bežkárskeho, avšak stále toho istého. 
 Náš veľký prezident, ako prepadol cyklistike, tak v lete ako správny „guru“ zaplesal k bežkám. 
Bol to on, kto v mene nášho klubu organizoval niekoľko brigád, ktoré priniesli stovky (skutočne) 
odpracovaných hodín, svoj pracovný čas neraz venoval štúdiu odbornej problematiky úpravy tratí, 
zúčastnil sa taktiež zahraničných pracovných ciest a to len preto, aby sme sa mohli v zime rovnako ako 
vlani, ale už za lepších podmienok spoločne bežkovať pod naším chotárom a v jeho okolí. 
 Preto by sme Vám chceli touto cestou aspoň kúsok priblížiť, čo sa nám podarilo, čo úplne až 
tak podľa našich predstáv nie a zároveň by sme Vás chceli pozvať, veríme, že v rovnakom hojnom počte 
ako tomu bolo vlani, aby ste oprášili svoje bežky aj teraz a išli si aktívne vychutnať krásu nášho okolia.  
 
Snažili sme sa čo najlepšie a čo možno „najširšie“ upraviť tradičnú Kordícku zvážnicu, po ktorej 
chodieva pravidelne z Králik ratrak. „Oprášili“ a oživili sme sa pomoci ťažkej techniky starú pôvodnú 
cestu ponad „Hrbočky“, ktorú sme spojili s „Kordíckou zvážnicou“. Upravili sa cestičky a chodníky či 
už na „Tablu“ alebo do „Kordíckeho sedla“ a taktiež aj klasická „červená“ po hrebeni pre čo najlepší 
pohyb zimných turistov. Všetko samozrejme s úradným štemplom a povolením.  
Celú jeseň sa pravidelne v sobotu organizovali brigády, aby bežkárske trate boli čo najlepšie. Pre ich 
úpravu sme zakúpili valec, na ktorého vylepšovaní, dovolím si uviesť istotne aj v tejto chvíli, pracuje 
náš guru, aby sme tieto trate upravovali aj svojpomocne cez týždeň, nakoľko mnohým inteligentným 
ľudom sa páči voziť na svojich skútroch po upravených bežkárskych tratiach. V prípade kladnej odozvy, 
chute a hlavne sponzorskej pomoci by sme si chceli v budúcnosti sami obstarať nejaký ten skútrik, aby 
sme si tento valec mohli ťahať sami a sami už naše okolie aj upravovať. Preraziť cestu od „Jožka 
Meňuša“ smerom k jazierku až po „spodný altánok“ a takto zimne prepojiť jeden koniec dediny 
s druhým. Rovnako sme sa aj na „Hrbočkách“ snažili pre tých najmenších urobiť niekoľko bežkárskych 
okruhov, cestičiek, aby si aj oni tu našli to svoje bežkárske srdiečko. 
Preto by sme Vás chcel opätovne pozvať, aby ste prišli túto našu prácu otestovať, vysloviť nám Vaše 
dojmy, či už kladné alebo záporné, prípadne nám podať tú svoju pomocnú ruku, lebo každá pomoc sa 
nám zíde. Ideme aj s dobou a všetky infošky ohľadom nielen našej zimnej práce nájdete na 
www.nabezky.sk 
 Záverom, ale o to podstatnejšie, by som chcel v mene každého jedného z nás poďakovať tomuto 
nášmu bežkárskemu otcovi Jaroslavovi Murgašovi (PROFIOKNO), ktorý ako neraz aj v tomto prípade 
dal kamarátov a bežky na „prvé miesto“ a rodinu na „druhé“. Taktiež pánom Ruskovi a Hornáčkovi, 
ktorí si odpracovali takmer každú jednu hodinu na brigádach, Jankovi Gálusovi, ktorý aj teraz oberá 
sám seba o svoj čas a svoje prostriedky a pomocou vlastnej techniky sa snaží tieto trate „prebehnúť“ či 
už cez víkend alebo aj cez týždeň, a ktorý nás neraz po brigádach nachoval jeho vychýreným držkovým 
perkeltom. Ďakujeme. Nakoniec by sme sa chceli poďakovať najstaršiemu Murgašovi v dedine, ktorý 
vzhľadom na svoj vek bol a je príklad pre mnohých aj tých mladších, že keď sa dá a hlavne, keď sa 
chce, tak sa všetko dá.  
 Vďaka však patrí každému jednému, kto sa snažil akokoľvek pomôcť a nesedel a nespal doma, 
lebo nebyť Vás, Vašej chute a Vašej vášne niečo v našom okolí a pre nás vytvoriť, nemali by sme sa 
dnes mnohí z nás, kde bežkovať. 
                                                                                                                                                                               Marek Donoval 
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Zber domového a separovaného odpadu 
  
POZOR – ZMENA -   V týchto dňoch firma Marius Pedersen a.s. distribuuje vrecia na triedený zber na 
obecné úrady. Každá domácnosť dostane rolku 15 ks žltých 120 l vriec. Tieto sa pri vývoze nebudú 
vracať späť, ako to bolo v minulosti, ale budú sa brať spolu s plastmi. Tieto rolky s vrecami si budete 
môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade po novom roku. 
  
Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 2018 : 
03.01.2018, 29.01.2018, 26.2.2018, 26.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 18.06.2018, 16.07.2018, 
13.08.2018, 10.09.2018,08.10.2018, 05.11.2018 ,03.12.2018 
 
Komunálny odpad 2018 : 

03.01.2018, 24.01.2018,  14.02.2018, 07.03.2018, 28.03.2018, 18.04.2018, 09.05.2018, 30.05.2018, 

20.06.2018, 11.07.2018, 01.08.2018, 22.08.2018, 05.09.2018, 26.09.2018, 17.10.2018, 07.11.2018, 

28.11.2018, 12.12.2018 

 

Zber papiera 2018: uskutoční sa jeden deň v uvedenom týždni, ktorí sa vopred upresní. 

19.3.2018 – 23.3.2018  

18.6.2018 – 22.6.2018  

17.9.2018 – 21.9.2018  
10.12.2018 – 14.12.2018  
Ďalej pripomíname, že stále môžete nosiť na obecný úrad použitý jedlý olej v uzavretých plastových 
fľašiach, ktorý bude odvezený vždy pri vývoze plastov. 
Pred obecným úradom sú stále k dispozícii kontajnery na triedený odpad - na sklo, plasty, papier a na 
kovy. 

 

DO POZORNOSTI VZN PRIJATÉ OBCOU V ROKU 2017 
 
VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
 
VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
VZN č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kordíky 

 
 

Deti narodené v roku 2017       
  
Martin Púchy, Radomír Vestenický, Jakub Cimmerman, Jurko Trajčík, Sofia Záhorová. 
  

Jubilanti v roku 2017 
85 rokov: Mária Žabková  , František Žabka, Anna Valušková 
75 rokov: Emília Donovalová,  Eva Žabková   
70 rokov: Emília Hríbiková, Vladimír Kadera  
 

Úmrtia v roku 2017 
  
Daniel Žabka, Anna Bírešová, Božena Donovalová, Mária Žabková, Mária Murgašová,  
Július Végsö 
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Rozpis bohoslužieb počas vianočných sviatkov 

 

Nedeľa 24.12. – 4. adv. nedeľa – Štedrý deň 
Kordíky 
Kordíky 

 9.45 hod 
22.30 hod 

  

Pondelok 25.12. – Narodenie Pána 
Kordíky 

  
9.45 hod 

  
 17.00 Živý Betlehem  

Utorok 26.12.  – Sv. Štefan 
Kordíky 

  
9.45 hod 

  

Nedeľa 31.12.  – Sv. rodiny (Silvester) 
Tajov 

  
9.30 hod 

  
+ ďak. pobožnosť na konci roku 

Pondelok 1.1.  – Bohorodička Panna Mária 
Kordíky 

  
9.45 hod 

  

Sobota 6.1.  – Traja králi 
Kordíky 

  
9.45 hod 

  

  
 

Plánované podujatia do konca roka 2017 a začiatok roka 2018 
  

25. 12. 2017 Živý Betlehem v prístrešku rodiny Komžíkovej na Gavalove, začiatok 
o 17.00 hod. 
 
29. 12. 2017 Šiesty ročník súťaže o najlepšiu kordícku klobásu, 18.00 hod, reštaurácia 
Skalnička. Súťažnú klobásu je potrebné prihlásiť najneskôr v deň súťaže do 17.00 hod. 
 
10. 02. 2018 Obecná fašiangová zabíjačka, kultúrny dom Kordíky 
 
 
 
 

ELEKTRONICKÚ VERZIU ČASOPISU KORDIČAN NÁJDETE NA OBECNEJ STRÁNKE 

WWW.OBECKORDIKY.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@obeckordiky.sk alebo priamo na Obecnom úrade. 
vydáva: © Obecný úrad Kordíky 2017 


