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„Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách, 
tie máme ukryté len v našich srdiečkach. 
V ten večer vianočný skúsme si ich priať, 
možno ich prinesie ten, kto nás má rád.“ 

 
Milí spoluobčania, 
pred rokom v decembri 2019 sme si všetci želali, aby rok 2020 bol lepší, krajší a 
úspešnejší ako ten predošlý. Zo začiatku to tak aj vyzeralo, no keď sa začal svetom šíriť 
nákazlivý vírus COVID 19, všetko sa zmenilo. Boj s pandémiou poznamenal životy 
mnohých ľudí a samozrejme to neobišlo ani našu obec. Prvú vlnu pandémie sme ako tak 
zvládli a začiatkom leta sa začal život vracať do normálu, uvoľňovali sa 
protipandemické opatrenia, ľudia opäť začali normálne žiť a zdalo sa, že všetko, bude 
fungovať tak ako má. Žiaľ bohu po letných dovolenkách sa vírus začal znovu šíriť 
v celom svete, vrátane Slovenska a dnes tu máme druhú vlnu pandémie v plnom prúde. 
Ekonomika spomalila, čo sa dotklo čiastočne aj rozpočtu financií všetkých obcí. 
Nepodarilo sa zrealizovať všetko, čo sme v roku 2020 plánovali, ale aj napriek menším 
príjmom do rozpočtu, sme opravili dve miestne komunikácie v spodnej časti dediny. Túto 
realizáciu uskutočnila firma Bitunova spol. s r. o.. Taktiež prebehla výmena okien a dverí 
na budove pohostinstva a obchodu. Uvedené práce vykonala firma Murgaš s. r. o.. 
Opravu a modernizáciu kamerového systému, ktorý sníma verejné priestranstvá 
zabezpečila firma Mikrohuko s .r. o.  
Od 1.1.2021 sa menia niektoré ustanovenia zákona č. 79/2015 Zb. o odpadoch. Jedná 
sa o kuchynský odpad. Aby sme nemuseli zvyšovať poplatky za vývoz odpadov, zvolili 
sme likvidáciu kuchynského odpadu formou kompostovania, čo umožňuje jedna 
z výnimiek zákona.  
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v štáte sme nemohli zorganizovať tradične kultúrne 
akcie, ktoré každoročne pre občanov pripravujeme. Podarila sa aspoň výstava krojov, 
Kordícky extrém, športový deň pre deti a ukončenie leta s vatrou SNP za čo ďakujeme 
všetkým, ktorý pomáhali s realizáciou. Tiež si veľmi vážim prácu a ďakujem všetkým 
občanom, ktorý pomáhali a stále pomáhajú pri boji s pandémiou koronavírusu. Dve 
celoplošné testovania stáli našich dobrovoľníkov, lekárov, policajtov aj vojakov veľa síl. 
Všetkým občanom ďakujem za spoluprácu, trpezlivosť a disciplínu pri tomto testovaní. 
Blížia sa nám Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, ktoré všetci chceme stráviť v kruhu 
rodiny, priateľov či známych. Naozaj si neviem predstaviť ako prežijeme tohtoročné 
Vianoce pri súčasným protipandemických opatreniach, ktoré sa pravdepodobne ešte 
sprísnia. Viem, že súčasná situácia je veľmi náročná a preto chcem Vám všetkým zaželať 
veľa sily a pozitívnej energie, aby sme tieto zlé časy prekonali. V tejto pochmúrnej 
„covidovej“ atmosfére, želám všetkým Nám štedré a požehnané Vianoce, bohatého 
Ježiška a do nového roku veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody.  
                                                                                                                                           starosta obce Ján Záchenský 
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Športový deň 2020 
Nakoľko aktuálne protiepidemiologické opatrenia nám neumožnili urobiť tradičný deň detí na 
Hrbočkách ani Čerešňovú hostinu so sprievodným programom 
a futbalovým zápasom, rozhodli sme sa tento rok usporiadať Športový deň, 
4.7.2020 na miestnom multifunkčnom ihrisku. Pre deti boli nachystané 
rôzne športové aktivity – šprint, skákanie vo vreci, šípky, hod loptou do 
vyznačenej plochy, slalom s loptou a hádzanie kruhov na stojan. Deti  aj 
dospelí, ktorí sa zúčastnili všetkých disciplín obdržali medailu a sladkú 
odmenu. Miestne pohostinstvo v spolupráci s obcou zabezpečilo pitný 
režim, občerstvenie a guláš. Podvečer si účastníci zatancovali pri hudbe. 
Všetkým sa veľmi páčilo a veríme, že z nultého ročníka sa stane každoročná 
tradícia. Veľká vďaka patrí hlavným realizátorom Jozefovi Donovalovi (Soskovi) a Barbora 
Bariakovej (Bobe) ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri realizácií.  
                    Barbora Bariaková 

 
Vatra 2020 
Aj tento rok si Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Kordíky pripomenula 
v poradí už 76. výročie Slovenského národného povstania podpálením vatry na miestnom 
multifunkčnom ihrisku. Členovia SZPB si uctili pamiatku položením vencov pri pamätníkoch 
pred kostolom aj na Brezinách, kde si zaspievali partizánsku hymnu. Z tadiaľ sa presunuli na 
ihrisko, kde sa po zotmení zapálila vatra, ktorú postavili ochotní chlapi z Kordík. 
O občerstvenie a pitný režim sa postaralo Pohostinstvo Kordíky. 
           

 
 
                                                                                                                                Barbora Bariaková 

 
Aktivity našich detí počas prvej vlny COVID-u 
Prvá vlna výskytu ochorenia COVID 19 zapríčinila úplné zrušenie prezenčnej formy 
vzdelávania od marca do mája. Všetky deti tak prešli do dištančnej formy a mnoho rodičov do 
pandemickej očr. Skoro každý sa snažil tento čas tráviť okrem pozerania sa do počítača 
a učenia, hlavne v prírode. Bolo to obdobie dlhšie ako počas letných prázdnin. Pár detí v rámci 
bezpečného stretávania sa v prírode vymyslelo program, pri ktorom spojili príjemné 
s užitočným. Rozhodli sa pri „stavbe“ priehrady na prítoku Kordíckeho potoka, že vyčistia jeho 
okolie. Na počudovanie nás dospelých, našli na malom úseku veľké množstvo odpadkov. Od 
sklenených fliaš, cez vedrá a plastové nádoby – a nemohli sme ich veru zaradiť do kategórie 
starých čiernych skládok. Spolu ich odniesli až dve plné vrecia. S dobrým pocitom teda 
absolvovali vyučovanie v prírode – prírodovedu aj environmentálnu výchovu v praxi. A my 
dospelí zas kurz zamyslenia sa nad tým, či si ľudia aspoň trochu vážia a chránia svoje nádherné 
okolie. 
                                                                                                                                                                         Jaroslava Bobáková 
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Výstava ľudových odevov – krojov 2020 
V období od 15.8. 2020 do 23.8.2020 sa 
v miestnom kultúrnom dome konala výstava 
ľudových odevov – krojov. V spolupráci so 
Stredoslovenským múzeom a vďaka sponzorom 
a iniciatíve hlavných realizátorov – Jánovi 
Murgašovi a Barbore Bariakovej sa podarilo 
vystaviť viac než 50 jedinečných krojov 
z rôznych oblastí Slovenska: z Horehronia, 
Podpoľania, Malohontu, Gemera, Tekova, 
Myjavy, Horného Zemplína, Hauerlandu 

(bývalý tzv. ostrov karpatských Nemcov na 
strednom Slovensku), okolie Banskej Bystrice 
a samozrejme nemohli chýbať aj odevy z Kordík 
– slávnostnejšie aj pracovné. Návštevníci si 
mohli prezrieť nielen tradičné kroje ale aj 
svadobné, ktoré dotvárali jedinečnosť výstavy. 
Nahliadnuť sme mohli aj do tradičnej slovenskej 
izby, ktorá bola nainštalovaná na pódiu, spolu 
s ukážkou tradičných remeselníckych nástrojov. 
Výstava bola otvorená spolu so sprievodným 

programom, pri ktorom zaspievali sestry 
Hutkové z Kordík, hudobné zoskupenie Pavla 
Majeríka, Veronika Bodnáriková, VFS 
Mladosť, FS Sielnica z Lazian a rodina 
Kalmanová z Polomky.  Ukončenie výstavy 
bolo spojené s komentovanou prehliadkou 
s etnologičkou Stredoslovenského múzea – 
Mgr. Máriou Trubínyovou a vedeckou 
pracovníčkou Mgr. Vladimírou Luptákovou a 
zároveň hudobný doprovod tvorilo Denné 
centrum seniorov z Pohorelej. 

Výstava mala veľký úspech, ohlasy v médiách, množstvo návštevníkov z Kordík a okolia ako 
aj z rôznych častí Slovenska a zahraničia. Za pomoc pri realizácií ďakujeme  pracovníkom OÚ 
Kordíky, sponzorom,  Z.O. Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov Kordíky 
a dobrovoľníkom z obce, ktorí pomáhali pri príprave a organizácií výstavy, ako aj pri 
zabezpečení občerstvenia pre účinkujúcich. 
                                                                                                                                                      Barbora Bariaková, Ján Murgaš 

Netradičný príchod Mikuláša 
 
Po rozpačitých opatreniach počas tohto roku sa aj tradičné sviatky stali 
netradičnými. Dospelí si na nich postupne zvykali, no deti ich vnímali 
úplne rozdielne. Udalosť, na ktorú sa tešili počas celého roka prekazil 
núdzový stav. Tak aj príchod Mikuláša do obce bol netradičný a naozaj 
inkognito. Mikulášske balíčky si kvôli pandemickým opatreniam mohli 
jednotlivo vyzdvihnúť na obecnom úrade. Stretnutie so slávnou trojicou 
sa odložilo na budúci rok a dúfame, že sa uskutoční v plnom počte a bez 
rúšok. 
                                                                                               Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková 
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BIELA STOPA  Z POHĽADU KORDIČANOV 
Biela stopa, predtým tiež Biela stopa SNP je najstarší pravidelne organizovaný masový 
vytrvalostný beh na lyžiach na Slovensku, ktorý sa koná v Kremnických vrchoch. Prvý ročník 
sa uskutočnil 17.2. 1974 pri príležitosti 30. výročia SNP, pričom štartovali len muži na 51 km 
so štartom na Krahuliach a cieľom v Laskomerskom a tiež priami účastníci SNP na 22 km so 
štartom na Skalke. V druhom ročníku sa na štart pridali aj ženy v kategórii na 23,7 km, pričom 
cieľ kvôli nedostatku snehu bol na Kordíkoch. Od roku 1977 štartovali aj juniori. Kategórie, 
dĺžka tratí a technika bežeckého lyžovania sa postupom rokov menila. Rovnako sa menil aj štart 
a cieľ podujatia.  
                                                      
  
 
 
 
 

 
 

Účastníci Bielej stopy 
Počty účastníkov každým rokom stúpali až na rekordný počet 7583 (v roku 1987) prihlásených 
vo všetkých kategóriách. Okrem nadšenia a záujmu účastníkov stúpal aj záujem organizátorov 
stále sa zlepšovať, čo so vtedajšou technikou nebolo jednoduché. Niekoľkokrát sa preteky 
museli presunúť, zmeniť alebo zrušiť, kvôli nedostatku snehu. Počet účastníkov začal postupne 
klesať. Ani to však nezabránilo pokračovať v ďalšom organizovaní, čo viedlo k významným 
medzníkom ako zaradenie do FIS pretekov v roku 1990 a tiež v roku 1995 boli preteky prijaté 
do Euroloppetu. Od 32. ročníka, v roku 2005, podujatie organizuje Telovýchovná jednota Biela 
stopa Kremnica. Zároveň z názvu vypadlo „SNP“ a štart a cieľ sú na bežeckom areáli Skalka 
doteraz. Záujem o podujatie opäť stúpa. V tomto roku 2020 sa uskutočnil už 47. ročník 
podujatia. Kvôli nedostatku snehu boli preteky presunuté z pôvodného januárového termínu na 
7-8. marca 2020.  
Okrem súťažiacich a organizátorov, patria k nenahraditeľným spoluorganizátorom aj 
dobrovoľníci, ktorí zabezpečujú občerstvenie na trati. Medzi jedných z nich patria aj obyvatelia 
Kordík. Občerstvovaciu stanicu pripravovali na Kordíckom hrebeni, neskôr na chate Cabanka, 
kde sa dobrovoľníci zapájajú doteraz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kordícky hrebeň,  pod Cabankou                                 Na chate Cabanka 
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V prvých ročníkoch nebola príprava jednoduchá, všetko potrebné, ako čaj, plynovú bombu 
s horákmi  na zohrievanie, jedlo a pod., si bolo treba vyniesť z obce na hrebeň svojpomocne – 
na chrbtoch, na saniach. Cestu im neuľahčovalo strmé stúpanie v hlbokom snehu. Na hrebeni 
si museli úkryt pred zimou postaviť provizórnym stanom, kde niekedy aj prespali, ako úkryt 
používali aj drevorubačskú búdu, ktorá kedysi bola pod, vtedy ešte nepostavenou Cabankou. 
Aj napriek tomu, rok čo rok boli ochotní to podstúpiť a účastníkov občerstviť aj povzbudiť. 
Neskôr sa občerstvovacia stanica presunula  na novo postavenú chatu – Cabanku. Tam bolo 
možné si zakúriť, ohriať sa a oddýchnuť si v teple, v blízkosti bola voda, takže nebolo potrebné 
čaj nosiť z Kordík vo várniciach ale pripraviť ho priamo tam. Samozrejme, všetko potrebné 
k tomu bolo nutné doviezť na saniach alebo na chrbtoch ku chate. Dobrovoľníci tam chodili už 
týždeň pred, varili si štiarc, pripravovali všetko potrebné. V neskorších ročníkoch už čaj 
zabezpečovali z Kremnice.  

 
Vynesenie čaju, potravín na chrbte, na saniach 

 
Varenie štiarcu            Príprava čaju 

Isté obdobie počet dobrovoľníkov klesal a občerstvovaciu stanicu zabezpečovali organizátori. 
Opäť sa podarilo iniciatívu dobrovoľníkov z Kordík oživiť a to vďaka O. Z. Kordícky 
Hrebenák. Teraz to majú dobrovoľníci podstatne jednoduchšie. Všetko potrebné si  prinesú na 
skútroch, niektorých skútre vyvezú hore, niektorí prídu na bežkách, skialpoch ale niektorí aj 
tradične pešo. Základné občerstvenie pre účastníkov zabezpečia organizátori v spolupráci 
s Horskou službou. Nič to však nemení na tom, že je potrebné zakúriť si už dopredu, prespať 
na chate bez elektriky a vody, aby sa mali kde ostatní dobrovoľníci a priaznivci bežeckého 
lyžovania zohriať, občerstviť.  

 
 
 
 
 
 
                                                                           
 

                                           Vyvezenie dobrovoľníkov  
                                              na Cabanku (r.2020) 
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Príprava vyvezeného čaju a občerstvenia pre účastníkov, varenie gulášu pre dobrovoľníkov 
(r.2020) 

Tradícia zapájania sa obyvateľov Kordík ako dobrovoľníkov pri organizovaní Bielej stopy snáď 
bude pokračovať aj naďalej a počet podporovateľov sa bude zvyšovať. 
Na záver si porovnajme  vo fotografiách ako to bolo kedysi a ako dnes: 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesta tam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obnovený prítok vody pod Cabankou, vďaka iniciatíve O.Z. Kordícky Hrebenák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Rozdávanie čaju 
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Spolupráca s horskou službou 
 

 
 
 
 
 

                                                   Dobrá nálada,  
                                                   priatelia 
                                                   a nezabudnuteľné  
                                                  zážitky 
 
Zdroj: Podklady  čerpané z publikácie Jozef Ivan a kolektív z roku 1990 – „BIELA STOPA SNP“, zo stránky www. bielastopa.sk, 
zo spomienok Mariána Donovala a Miroslava Bíreša. 
Zdroj fotografií: súkromná zbierka Marián Donoval, Miroslav Bíreš, O.Z. Kordícky Hrebenák 
                                                                                                                                                                          Barbora Bariaková 
 

Milí Kordíčania,  
 
aj tento rok O.Z. Kordícky hrebenák urobilo kus veľkej 
práce. Získaním nových členov do nášho združenia sa 
nám podarilo dať hlavy dokopy a začali sme sa 
zaoberať rôznymi projektami na príspevky pre 
občianske združenia. Jeden z nich sa nám podarilo aj 
zrealizovať vďaka Nadácii EPH, firme BPP a nášmu O.Z. 
Kordícky Hrebenák. Naše združenie počas sezóny 
zbúralo starú búdu, na vrchole kordíckej zvážnice. Tí, čo 
to poznajú vedia, že sa tam nachádzal zdroj energie pre povzbudenie zjazdu dole kopcom na 
bežkách. Namiesto tejto búdy sme postavili novú, ale nie už búdu, ale chatu a nazvali sme ju 
Chata nad Kamennou dolinou. Bude hlavne slúžiť v zimnom období bežkárom  a skialpinistom. 
V letnom období cyklistom a turistom. Ďalej keď sme si už mysleli, že si tento rok 
oddýchneme, tak nám počasie pripravilo prekvapenie v podobe kalamity na Kordíckej zvážnici 
a ceste na Tablu. Podarilo sa nám to odstrániť, ale strávili sme tam všetci veľa času. Nedá mi 
nespomenúť, že ešte teraz niektorí spávame s motorovými pílami. Po tejto kalamite sme 
potrebovali poupravovať  zvážnicu bagrom JCB a hlavne cestu na Kordícke sedlo a Tablu, kde 
odtrhlo aj kus cesty. Ďalej sa podarilo naším členom a aj dobrovoľníkom vybudovať základ 
pre ľadovú plochu, ktorá by mala aj tento rok, ak nám počasie dopraje, slúžiť mladým a aj 
starším korčuliarom, ktorí tiež majú radi pohyb na čerstvom vzduchu. Chceme týmto aj 
poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili na brigádach OZKH. Ďakujeme všetkým aj za 
dobrovoľné príspevky a príspevky z 2-3 % daní. Dúfame, že nám Perinbaba nasneží a budeme 
si môcť obuť dve zázračné drievka na nohy a zľahka sa kĺzať hore kopcom - dole kopcom. Za 
OZKH s pozdravom ostáva zase starší hospodár P.R.                                                   Peter Rusko 
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História a príroda obce Kordíky zachytená v Stredoslovenskom múzeu 

Múzeá sú inštitúcie, ktorých hlavnou úlohou je nadobúdať, uchovávať a sprístupňovať zbierkové 
predmety. Zachytávajú veľkú časť histórie prírodných aj spoločenských vied na území, ktoré je ich 
zbernou oblasťou. Jedným z takýchto múzeí je aj Stredoslovenské múzeum nachádzajúce sa v Banskej 
Bystrici. Svoju históriu začalo písať v roku 1889 vďaka nadšencom a vtedajším predstaviteľov mesta 
Banská Bystrica. 
Vo svojich depozitároch aj expozíciách uchováva množstvo zbierkových predmetov prírodných aj 
spoločenských vied. Medzi nich sa zapísala svojou históriou aj obec Kordíky. Na dobových fotografiách 
je zachytená obec – jej obyvatelia, kultúra a príroda, už v roku 1958. Pri bádaní však natrafíme aj na 
staršie zbierkové predmety, ktoré sa datujú do 19. storočia. Kremnické vrchy aj okolie Kordík lákalo 
svojimi prírodnými krásami nadšencov, zberateľov, prírodovedcov. V botanickom herbári prof. 
Junkera, ktorý pôsobil na banskobystrickom evanjelickom gymnáziu nájdeme zber konvalinky voňavej 
(Convallaria majalis) z roku 1861, v historických zbierkach zas pečatidlo obce z roku 1877. V roku 
1955 vznikli preparáty živočíchov medveďa hnedého (Ursus arctos) a sýkorky chochlatej 
(Lophophanes cristatus), ktoré sa dodnes využívajú na študijné a výstavné účely. O územie v okolí obce 
sa zaujímali aj geológovia (zbery z roku 1970) a entomológovia. Na kordíckych lokalitých zozbieral 
entomológ Ján Šuška (rok 1981) viac ako tisíc jedincov chrobákov, ktoré tvoria významnú časť zbierok 
bezstavovcov. 
Ak sa vrátime k remeslu, ktorému vďačí obec za svoj vznik – uhliarstvu, nachádza sa v zbierkach 
predmet priamo viažuci sa na túto činnosť. Jedná sa o drevené uhliarske hrable, ktoré používal uhliar 
Ján Donoval a múzeum ich získalo od Z. Donovalovej v roku 1971. Múzeum vo svojej činnosti 
zachytáva aj novodobé dejiny, ktoré sa viažu na našu obec. Jedná sa o zber rastlín ako dokladového 
materiálu pre dané lokality, ale nájdeme tu aj informácie k predčasným voľbám do NR SR v roku 1994, 
kedy v obci Kordíky bolo zapísaných 181 voličov a odovzdaných bolo 133 platných hlasov. Pre 
zaujímavosť, najviac preferencií získalo HZDS a Roľnícka strana Slovenska (67). 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
             pečatidlo obce z roku 1877                                 
                                                                         dom č. 27, rok 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Kordíky, rok 1958                                                                                           Konvalinka voňavá, 1861 
                                                                                   Jaroslava Bobáková, autor a zdroj: Stredoslovenské múzeum 
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Už nie sú medzi nami 
Ján Bíreš a Mária Donovalová                                                             Úprimnú sústrasť! 
 

Narodená v roku 2020  
Michaela Matušková 
Obec k decembru 2020 eviduje 477 obyvateľov.                                          Gratulujeme! 
 

Jubilanti v roku 2020 
„60“  Lumír Krejza, Jozef Juhás, Peter Novák, Marianna Hoghová, Viera 

Donovalová,   Vladimír Peregrin, Margita Ivanovová 
„70“  Vladimír Donoval, Zora Dovčiaková, MUDr. Dagmar Španielková  
„75“  Emília Štroffeková, Ján Donoval  
„80“  Mária Kaderová  
„85“  Arnold Donoval 
 
Gratulujeme a všetkým prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody!   
 
Separovaný odpad: plasty + tetrapaky 2021 od rodinných domov : 
20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 26.05.2021, 24.06.2021,20.07.2021, 
18.08.2021, 15.09.2021,27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 
 
Komunálny odpad 2021 od rodinných domov : 
05.01.2021, 26.01.2021,  16.02.2021, 09.03.2021, 30.03.2021, 20.04.2021, 11.05.2021, 
01.06.2021, 22.06.2021, 13.07.2021, 03.08.2021, 24.08.2021, 14.09.2021, 05.10.2021, 
26.10.2021, 16.11.2021, 07.12.2021, 28.12.2021 
 

Otváracie hodiny potravín a pohostinstva počas sviatkov 
 
24. 12. 2020  štvrtok  7.30 hod – 10.00 hod potraviny 
25. 12. 2020 piatok zatvorené  
26. 12. 2020 sobota zatvorené  
27. 12. 2020 nedeľa zatvorené  
28. 12. 2020 pondelok zatvorené  
29. 12. 2020 utorok 7.30 hod – 9.30 hod potraviny 15.00 hod – 21.00 hod krčma 
30. 12. 2020 streda 15.00-21.00 krčma 
31. 12. 2020 štvrtok 7.30-10.00 potraviny 
01. 01. 2021 zatvorené  
Od 02. 01. 2021 štandardne, 06. 01. 2021 streda 15.00 hod – 21.00 hod krčma  
 
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 na e-mailovej adrese: obeckordiky@obeckordiky.sk alebo 
priamo na Obecnom úrade.  
Periodikum neprešlo jazykovou úpravou. Periodicita vydávania 2 x ročne. Nepredajné. 
vydáva: © Obec Kordíky, Kordíky 59, 976 34 Kordíky, IČO 00313530, pod evidenčným číslom:  
EV 5670/18. Rok vydania 2020. 


