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Čerešňová hostina
Koho neodradil chladný severný vietor, ale zvíťazila chuť na dobrý
kordícky štiarc a skvelú náladu, toho sme určite stretli v sobotu,
30. júna na Čerešňovej hostine v Kordíkoch.
Nové „námestíčko“ v obci pokrstila svojou muzikou ľudová hudba
Javorík, ktorá robila hudobný doprovod počas celých osláv obce.
Už po tretíkrát sa vyhodnocovala súťaž o najlepší čerešňový koláč.
Tento rok bolo prihlásených 10 kusov vynikajúcich koláčov a zákuskov. Podľa vybranej poroty ( Anna
Murgašová, Darina Roštárová, Katarína Donovalová a Ján Donoval) ako najlepšie boli ohodnotené:
3. miesto Milka Donovalová, 2. miesto Lucka Trajčíková a 1. miesto Vierka Donovalová.
Program pokračoval vystúpením kordíckych detí z MŠ
v Tajove (Zuzka a Janka Sedilekové, Jožko Meňuš, Paťko
Dzúrik, Ondrík Cimerman, Jarko Bobák), ktorým
vypomáhali aj niektorí školáci (Zuzka Doncsová, Terezka
Donovalová, Jurko Bobák a Maťko Bacúr). Za pomoci
doprovodu ľudovej hudby Javorík, zaspievali pieseň
„Čerešničky čerešne“ a odtancovali krátky country tanec.
Deti si prišli na svoje aj pri cirkusovom workshope skupiny
Saule Cirkus a hlavne pri ich bublinovej show. Program
hostiny pokračoval ukážkami sokoliarov, tombolou a vo
večerných hodinách okrem tancovačky aj ohňovou šou Bella
Torres. Počas osláv obce bola sprístupnená aj pamätná izba
v obci.
Na druhý deň pokračoval program slávnostnou sv. omšou
k sviatku vysvätenia kostola a futbalovým zápasom ženatí vs.
slobodní, ktorý skončil víťazstvom mužov s obrúčkami.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave obecných
osláv, či už hodinami strávenými v kuchyni kultúrneho domu
pri varení štiarcu, členom Zväzu protifašistických bojovníkov
za vynikajúci guláš a všetkým, ktorí zabezpečovali technické
prípravy osláv.
Futbalový tím: zľava:
ženatí: Vladimír Donoval,
Pavol Hornáček, Patrik
Cimerman, Ján Pálka, Juraj
Donoval, Ján Donoval
rozhodcovia: Ján
Záchenský, Ľubomír
Čellár,
slobodní: Jakub Tuček,
Patrik Záchenský, Michal
Holbík, Marek Sedlák,
Martin Hornáček.

Jaroslava Bobáková, Iveta Tučeková

Príhovor starostu
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Vážení spoluobčania, rodáci, priatelia,
na úvod si dovolím trochu rekapitulácie
a poďakovaní. Vo februári tohto roku sme
mali Ples Rodákov a priateľov obce, ktorý
organizovalo občianske združenie Kordícka
podkova, za čo chcem členom tohto združenia
poďakovať.
Fašiangovú
zabíjačku
organizoval obecný úrad a tak isto veľká
vďaka všetkým, ktorí pomáhali pri príprave
tohto podujatia. Poďakovanie patrí Jánovi
Murgašovi a jeho pomocníkom, ktorí nám
v apríli priblížili históriu našich rodákov na
výstave v kultúrnom dome. Začiatok júna bol
venovaný deťom. MDD na rodinnom
chodníku bol pod taktovkou Jarky Bobákovej,
ktorej tiež patrí veľké Ďakujem za prácu,
ktorú vykonáva. Tradičnú Čerešňovú hostinu
pripravil obecný úrad v spolupráci
s
miestnymi
farníkmi
a
zväzom
protifašistických
bojovníkov.
Ďakujem
všetkým, ktorí pomohli pri príprave tohto
podujatia. Ďakujem všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva, zamestnancom
obecného úradu aj ostatným spoluobčanom,
ktorí sa zapájajú do obecných aktivít.
Občianskemu združeniu Kordícky hrebenák
patrí tiež moje poďakovanie za úpravu
bežkárskych tratí, cyklochodníkov a ostatnej
komunitnej činnosti.
V uplynulých týždňoch sa začala v centre
našej
obci
revitalizácia
verejného
priestranstva, spevnenej plochy námestia. Na
tieto práce sa nám podarilo získať finančné
prostriedky z programu rozvoja vidieka, ktorý
je financovaný zo zdrojov európskej únie a
štátneho rozpočtu. Pri samotnej realizácii sa
museli vykonať aj práce naviac, ktoré neboli
súčasťou europrojektu, ako zachytenie a
oddrenážovanie spodnej vody, osadenie novej
žumpy pre budovu obecného úradu. Tie budú
hradené z obecného rozpočtu. Do ukončenia
chýbajú ešte nejaké terénne úpravy, osadenie
tabúľ, lavičiek, smetných košov a autobusovej
zastávky. Spevnená plocha bude slúžiť aj
naďalej pre parkovanie osobných áut, ale aj na
usporiadanie akcií, ako sme to už otestovali na
čerešňovej hostine.
Na rekonštrukciu miestnej komunikácii v
spodnej časti obce od Majčíkov po ihrisko sa

nám tak isto podarilo získať financie
z eurofondov. Momentálne rokujeme
s víťazom verejného obstarávania firmou
cestné stavby Liptovský Mikuláš o termíne
začatia prác na tejto rekonštrukcii. Pôvodne sa
mali práce zahájiť začiatkom júna, no kvôli
personálnym zmenám nám zhotoviteľ
posunul termín začatia prác na august až
september 2018.
V časti Mocnovské je po každom väčšom
daždi problém s prístupovou cestou
k rodinným domom. Ešte v tomto roku sa tu
vybudujú dažďové rigoly, ktoré by mali
pomôcť vyriešiť tento problém. Na ich
realizáciu sme dostali dotáciu z envirofondu,
určenú na ochranu pred povodňami mimo
vodných tokov (prívalové dažde).
V najbližších dňoch začne firma Bitunova
s opravou miestnych komunikácii v našej
obci. Jedná sa o úsek od Komžíkovcov na
širiny ku chatám a ďalej úsek nad kostolom
cesta na hŕbočky po Ivaničovcov. Tieto opravy
budú hradené z obecného rozpočtu.
V priestoroch obecného úradu máme knižnicu
s mnohými knihami, ktorá už viac rokov
stagnuje. Manželia Trajčíkovci prišli
s návrhom na obnovenie a oživenie tejto našej
zastaralej knižnej zbierky a tak sme
v spolupráci s nimi najprv priestor
vyprázdnili, vymaľovali, dali sme nové
osvetlenie, podlahu a tiež nové knižné regále.
Ešte treba knihy zosumarizovať, pretriediť,
možno niektoré vyradiť a samozrejme aj
doplniť nové tituly. Verím, že po dokončení
bude knižnica znovu slúžiť k spokojnosti
všetkých občanov.
Po viacerých urgenciách dopravného
inšpektorátu, ale hlavne pre zachovanie
bezpečnej prevádzky motorových vozidiel na
našich miestnych komunikáciách, sme boli
nútení dať vypracovať nový pasport
dopravného značenia. Nové dopravné
značenie začneme postupne inštalovať v
budúcom roku, nakoľko v tohto ročnom
rozpočte sme s výdavkami na nove dopravné
značky nerátali.
V tohtoročnom pláne máme ešte rozšírenie
verejného osvetlenia. Táto investícia bude

znovu prehodnotená a zredukovaná, nakoľko
občania z novej ulice v spodnej časti obce
majú záujem namiesto osvetlenia najskôr
dobudovať cestu v ich lokalite.
Na jar tohto roku sme riešili prenájom
pozemkov
vo
vlastníctve
obci
na
poľnohospodárske účely. O prenájom mali
záujem 4 uchádzači, po dlhých debatách a
posudzovaní predložených zámerov na
využitie
týchto
poľnohospodárskych
pozemkov sme uzavreli nájomnú zmluvu s
firmou Herbaflora. Ich zámer je vybudovať
agro farmu. Je to investícia na viac rokov.
V tomto roku chcú začať s čistením
zarastených lúk a prípravou na chov
hospodárskych zvierat v budúcom roku.
Od 1.4.2018 sme z organizačných dôvodov
museli zmeniť stavebný úrad. Spoločný

stavebný úrad v Tajove kde nás zastupovala
odborne spôsobilá osoba Ing. Malejčíková,
ukončil svoju činnosť 31.3.2018. Preto sme od
1.4.2018 vstúpili do spoločného stavebného
úradu Banská Bystrica. Prenesený výkon
štátnej správy na úseku stavebného poriadku
nám teraz vykonáva p. Bočáková a na úseku
malých zdrojov znečistenia ovzdušia
Ing. Graus. Sú to zamestnanci Mestského
úradu. Konzultovať môžete chodiť na
zákaznícke centrum mestského úradu a
samozrejme aj k nám na obecný úrad v
Kordíkoch.
Leto a prázdniny sú už v plnom prúde tak na
záver Vám prajem počas dovoleniek krásne
slnečné
počasie
a
školákom
veľa
nezabudnuteľných prázdninových zážitkov.
starosta Ján Záchenský

Obecná zabíjačka
Tradičná obecná zabíjačka sa tento rok konala 10. februára. Dopoludňajší program fašiangového
sprievodu vystriedala ochutnávka zabíjačkových špecialít a výborná hudba Pántlikovcov.
Tak ako každý rok, celé podujatie sprevádzala veselá fašiangová nálada a príjemní návštevníci. Obecný
úrad týmto ďakuje všetkým organizátorom a účinkujúcim za spoluprácu.

Chodník plný indiánov
Témou tohtoročného dňa detí na Kordíkoch, bol indiánsky
prechod rodinným chodníkom. Tentoraz sa vďaka koseckému
nadšeniu miestneho poslanca, trasa predĺžila o spodný okruh.
A tak, 2. júna 2018 deti spolu s rodičmi prešli desiatimi
stanovišťami a po ich úspešnom zvládnutí ich čakala odmena
v podobe indiánskeho pokladu. Museli zvládnuť základné
indiánske zručnosti a rozloženie ohňa (Juraj Kundrata),
ulovenie potravy pre indiánsku osadu (Pavol Drábik),
zdolanie lezenia a plazenia (Dana Bacúrová), rozosmiať
smutného indiána (Jakub Tuček), doniesť chorej indiánke liečivé rastliny a navariť chutný obed (Petra
Polončíková), nachytať ryby (Tomáš Klinka), vyrobiť si indiánsku čelenku (Jaroslava Bobáková),
zdolať vodný terč (Martina Komžíková) a nájsť ten správny
indiánsky poklad (Iveta Tučeková).
Sedemdesiat detí všetky disciplíny úspešne zvládlo a čakala
ich okrem odmeny aj príjemná opekačka na altánku, k čomu
im pomohli Robert Púchy, Dušan Beľa, Patrik Záchenský
a Marek Sedlák.
„Načasované“ zhoršenie počasia prišlo až v poobedňajších
hodinách a tak za všetkých organizátorov dúfam, že všetci
odchádzali plní zážitkov a s pocitom pekne stráveného
dopoludnia v prírode.
Jaroslava Bobáková

Aktivity občanov
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Deti v materskej škole Tajov a Jánska hostina
Jánska hostina v Tajove sa už každoročne spája
s vystúpením kordíckych detí, ktoré navštevujú miestnu
škôlku. Tento rok na oslavách obce Tajov vystupovali:
Ondrík Cimerman, Paťko Dzúrik, Janko Polončík, Janka
a Zuzka Sedilekové a Tamarka Sigetyová.
Na Jánskej hostine zastupovala našu obec v súťaži
mikroregiónu dorastajúca mládež: Annamária Bacúrová,
Lujza Komžíková, Jakub Tuček a Timur Longauer.
Obsadili vynikajúce druhé miesto. Blahoželáme.
Iveta Tučeková

Nové detské ihrisko
Občianske združenie Kordícka Podkova v spolupráci s obcou, iniciovali čiastočnú rekonštrukciu
detského ihriska v Kordíkoch. Stará, nevyhovujúca šmýkačka a pieskovisko boli deinštalované
a nahradené novými, certifikovanými komponentami. Pribudol domček s lezeckou stenou a šmýkačkou,
ako aj nové pieskovisko s praktickým krytom. Keďže na ihrisku ešte nie sú dokončené všetky práce,
predpokladaná suma je 4000,- eur. Na financovaní sa v podieľalo OZ KP z 2 % daní a obec Kordíky zo
Júlia Sigetyová
svojho rozpočtu.

Aktivity OZ Kordícky Hrebenák
Milí spoluobčania,
v nasledujúcich riadkoch by som Vám rada predstavila
občianske združenie Kordícky Hrebenák, ktoré vzniklo v r.2015
a v súčasnosti má 50 členov. Hnací motor Kordíckeho
Hrebenáka tvoria Jaroslav Murgaš spolu s Petrom Ruskom,
zastupujúcim členom je JUDr. Marek Donoval.
Od svojho počiatku bol Kordícky Hrebenák zameraný na
športové aktivity svojich členov. Ako už zo samotného názvu
vyplýva, združenie vzniklo predovšetkým ako cyklistické a v
zimnom období sme "presedlali" na bežecké lyžovanie. Keďže
žijeme v nádhernom prostredí Kremnických vrchov, bola by škoda nevyužiť túto úžasnú prírodu v
prospech svojho zdravia a psychohygieny. Združenie
nie je zamerané len na vyplnenie voľnočasových aktivít
svojich členov, ale snažíme sa aj o zviditeľnenie našej
nádhernej horskej obce formou zveľaďovania horských
chodníkov a tratí, aby si túto krásu mohli vychutnať aj
športoví nadšenci, prípadne peší turisti z iných miest a
obcí. Kus práce je vidieť už v týchto dňoch na našich
horských tratiach. Tieto sa v rámci brigád čistia,
upravujú, kultivujú... a prvé úspechy najmä v podobe
uznania od vyznávačov bežeckého lyžovania nenechali
na seba dlho čakať. Práve túto zimnú sezónu bola
kvalitne upravená Kordícka zvážnica a pre menej
zdatných lyžiarov aj trať Hrbočky. Zatiaľ poslednou a
zároveň najčerstvejšou akciou, ktorá bude slúžiť najmä domácim, bola oprava altánku nachádzajúceho
sa na rodinnom chodníku.
Rada by som podotkla, že naše združenie funguje na dobrovoľnej činnosti a je financované z členských
poplatkov a dobrovoľných príspevkov ako aj darovaním 2% prípadne 3% dane z príjmu.
Nebránime sa novým výzvam a tešíme sa Vašej podpore.
Mgr. Andrea Lokšová-Gálusová

Pozvánka
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Kordícky extrém 2018
Už šiesty ročník obľúbeného bežeckého podujatia Kordícky extrém, sa uskutoční
v predposlednú júlovú sobotu, 21. 07. 2018. Hlavný organizátor Marathon Banská Bystrica,
s.r.o., www.marathonbb.com, všetkých pozýva na tento obľúbený pretek.
Vďaka zaangažovanosti a každoročnej finančnej podpore Juraja Kovala, sa tento beh už od roku
2012 koná na náročných svahoch Kremnických vrchov, so štartom v našej obci.
Tento rok prídu bežcov podporiť hokejový majstri klubu HC´05 iClinic Banská Bystrica, ktorí
prinesú aj majstrovský pohár. Spolu s nimi podporí beh aj olympijská víťazka Nasťa
Kuzminová, spolu so svojím organizačným tímom. Samozrejme nebudú chýbať olympijské
medaile.
Tak ako každý rok, aj obec Kordíky prispeje organizačne k usporiadaniu preteku. Občanov obce
sa budú týkať niektoré obmedzenia. Prímestský spoj Banská Bystrica – Kordíky bude stáť na
zástavke Enert a potom sa bude otáčať pri križovatke pri rodine Tučekovej. Týka sa to spojov
o 9.00 hod a o 12.30 hod. Prosíme všetkých občanov, aby boli v tento deň pri jazde v obci
opatrní a ohľaduplní. Parkovanie pre účastníkov preteku bude zabezpečené pod dedinou, na
multifunkčnom ihrisku a pri rodine Kundratovej. Organizátori preteku budú oblečení
v červených tričkách „Obec Kordíky“, takže v prípade potreby sa môžete na nich obrátiť.
Základné propozície preteku:
Miesto: Kordíky, Obecný úrad
Ročník: 6.
Štart:
8:30 hod. Beh na 26 120 m,
10:00 hod. Beh na 11 400 m,
10:05 hod. Beh na 4 200 m,
9:20 hod. Beh na 800m 8:45 hod. (Beh Chrústov)
Dĺžka trate: 26 120 m, 11 400 m
Povrch: poľná cesta, spevnený turistický chodník,
lesná cesta, hrebeň Kremnických vrchov
Registrácia:
on-line do 19. 07. 2018 na www.marathonbbtour.sk
osobne 20. 07. 2018, Europa SC, Banská Bystrica od
16:00 hod do 19:00 hod
osobne 21. 07. 2018 od 7:00 hod do 9:30 hod v budove
Obecného úradu Kordíky
Prezentácia, vyzdvihnutie čísiel:
osobne 20. 07. 2018, Europa SC, Banská Bystrica od 16:00 hod do 19:00 hod
osobne 21. 07. 2018 od 7:00 hod do 9:30 hod v budove Obecného úradu Kordíky
Klub verných:
Do tohto klubu patrí 22 účastníkov, ktorí boli zatiaľ na všetkých ročníkoch Kordíckeho
extrému. Títo účastníci budú štartovať so špeciálnym číslom.
Zoznam účastníkov v Klube verných je na stránke www.marathonbbtour.sk
Tešíme sa na všetkých pretekárov a návštevníkov tohto skvelého podujatia.
(ObÚ)

História obce
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Nové archeologické nálezy z Kremnických vrchov
V zborníku Múzea mesta Bratislavy (2017) bol opublikovaný príspevok archeológa JUDr. Mgr. Martina
Kvietka, ktorý sa vo svojej práci venoval výskumu lokalít ležiacich v katastrálnom území obce Kordíky.
So súhlasom autora, vám aj na stránky nášho občasníka prinášame skrátenú verziu tohto príspevku.
V rámci prieskumu boli identifikované dve lokality s výskytom archeologických nálezov v podobe
keramiky a kovových predmetov. Získaná kolekcia nálezov vhodne dopĺňa doterajšie historické
poznatky o osídľovaní východných svahov Kremnických vrchov na prelome stredoveku a novoveku.
Najstarší písomný doklad o existencii osady máme až z roku 1695. Na existenciu uhliarov v tomto
priestore však poukazuje aj priezvisko Kordík. Prvýkrát sa s ním môžeme stretnúť v tajovskej oblasti už
v roku 1546. V inventári materiálu a zásob, ktorý dali v tomto roku vyhotoviť Fuggerovci v súvislosti
s odstúpením mediarskeho podniku eráru, sa spomínajú aj jednotlivé uhliarstva so zásobami drevného
uhlia. V rámci uhliarstva zásobujúceho tajovskú hutu sa uvádza meno uhliara Andreja Kordika (Andre
Kordicken). Kráľovská komisia vyslaná na prešetrenie stavu lesa a hospodárenia v ňom počas
prehliadky tunajších lesov v roku 1563 referovala, že nad tajovskou hutou pracoval a podnikaniu
s drevom a uhlím sa venoval zrejme ten istý Andrej Kordik (Tomeček, 2009). S prvými drevorubačmi
a uhliarmi v priestore Kordík však môžeme rátať už v čase vzniku tajovskej huty v roku 1500. O ich
aktivitách v tomto o niečom staršom období by okrem nálezov publikovaných v tomto článku svedčili
aj stredoveké drevorubačské sekery získané na východných svahoch Kremnických vrchov v priestore
Kordík. Získané nálezy však môžu súvisieť aj s aktivitou v okolí Harmanca, od ktorého sú lokality
vzdialené niekoľko kilometrov, pričom prístup k nim mohla zabezpečovať dolina Cenovo.
Kordíky – Majtánová dolina
V danej lokalite sa našla strieborná minca, ide o strieborný „bílý peníz“ Vladislava II. Jagelovského
(1456 – 1516), razený v Kutnej Hore. Na základe tohto nálezu, autor uskutočnil v roku 2006 prieskum
lokality. Nájdené boli povrchovým zberom kolekcie neskorostredovekej a ranonovovekej keramiky
a železných predmetov.
Kordíky - Peklo
Prieskum sa realizoval v doline Racvalová a v lokalite Vápeničky. Podľa miestnych obyvateľov by sa
v tejto polohe mali nachádzať aj pece na pálenie vápna. Používanie pyrotechnologických zariadení
v tejto doline by naznačoval aj jej názov Peklo. Zrejme jeden relikt takejto pece sme identifikovali
v doline na ľavom brehu Racvalovského potoka. Objekt tvorila neforemná kamenná deštrukcia
s výrazným obsahom prepálených vápencových balvanov. Archeologický materiál nebol získaný. Na
overenie funkcie tohto objektu, ako aj jeho datovanie bude nutné zrealizovať archeologickú sondáž.
Prieskum pokračoval dolinou Peklo. Po necelých 100 m, sa vo svahu objavila nevýrazná stará traverzová
cesta, mierne stúpajúca od potoka a značne deštruovaná eróziou svahu. Zhruba 460 m západne od
spojnice dolín Králikova a Peklo sa cesta končila. Na svahu strmo zvažujúcom do údolia potoka bola
zberom získaná menšia kolekcia keramiky a železná mačka. Veľmi zaujímavým nálezom boli dva malé
fragmenty vápenca poznačeného vysokým žiarom.
Autor na záver konštatuje, že dokumentované nálezy jednoznačne dokladajú systematický pohyb ľudí
v horskom pásme Kremnických vrchov minimálne od konca 15. storočia. Jedným z dôvodov je
skutočnosť, že drevná hmota v okolí stredovekého mesta bola v tom čase vyťažená a aj preto sa huty
posunuli vyššie do horských oblastí. To spôsobilo postupný prienik ľudí napojených svojou prácou na
ich činnosť, do vyšších polôh Kremnických vrchov.
Zdroj:
KVIETOK, M. : Nové archeologické nálezy z Kremnických vrchov. In: HARMADYOVÁ, K. (ed.): Devín Veroniky Plachej,
zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej. Bratislava. Múzeum mesta Bratislava, 2017. s. 233-244.
Podľa autorského článku spracovala Jaroslava Bobáková
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Vypísané z obecnej kroniky
Rok 1907, 1908 – učiteľ Alexander Skladaný vysadil všetky stromy v okolí školy.
Rok 1909 – lesným riaditeľstvom v Banskej Bystrili bol vystavaný vodovod za 950,- korún. Vybudovaný
bol z hlinených rúr a už v roku 1917 prestal úplne fungovať. Takže ľudia zas musia „hnojnicou prejatú
vodu“ od susedov užívať.
Rok 1911 – začalo sa pochovávať na miestnom cintoríne.
Rok 1913, 1914 – vystavaná bola cesta z Kordík do Tajova.
Ako uvádza kronikár: „Milý čitateľu! Nemáš pochopu, že jaká cesta viedla z Tajova do Kordík. Taká
a tá istá, po ktorej pračlovek od Hrona prvý ráz s kušou na pleci išiel poľovať do pralesov. Bol to jarok,
nie cesta, pôvozom len v zime sa dalo ísť, keď už hrubá vrstva sňahu pokrývala po ceste sa kotúľajúce
veľké skaly, v lete na voz sadnúť toľko znamenalo, jako pokus rozlúčiť sa s týmto prekrásnym svetom,
áno, lebo tomu sa vystavil človek, že od hegania sa mu odtrhne srdce, jazyk odsekne, alebo mozgy
smiešajú.“
Napriek odporu niektorých prevažne starších obyvateľov (z dôvodu ďalších výdavkov) bola cesta
v rokoch 1913 – 1914 vystavaná za 42 000,- korún. Ako uvádza kronikár, vďaka patrila najmä
vtedajšiemu richtárovi Ondrejovi Žabkovi Kudelovi st.
Rok 1914 – 31. júla 1914 nastala všeobecná mobilizácia. Do Kordík prišiel 1. augusta posol, ktorý
oznámil, že každý kto bol vojakom do 42. roku, musí ku svojmu pluku ihneď narukovať. Ešte v ten deň
narukoval aj učiteľ Skladaný. Bojoval 26. mesiacov na ruskom a 9. mesiacom na talianskom fronte.
Vojna trvala 51 mesiacov. Vyučovanie na tunajšej škole bolo prerušené až do 27. januára 1918.
Podľa obecnej školskej kroniky spracovala Jaroslava Bobáková

Ochrana osobných údajov aj v občasníku Kordičan
Každý z nás má právo na ochranu pred
neoprávneným zasahovaním do súkromného
a
rodinného života a
na ochranu pred
neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním
alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. To
nám zaručuje Ústava. Ochrana fyzických osôb
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí
medzi základné práva. Charta základných práv
Európskej únie, ako aj Zmluva o fungovaní
Európskej únie stanovujú, že každý má právo na
ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
Rýchly technologický rozvoj a globalizácia so
sebou priniesli nové výzvy v oblasti ochrany
osobných údajov. Technológie menia ekonomiku,
ale aj sociálny život. Zásadnú reformu uskutočnil
Európsky Parlament a Rada EÚ, vydaním
všeobecného nariadenia na ochranu osobných
údajov GDPR (z angličtiny General Data
Protection Regulation). Nariadenie GDPR sa stalo
priamo aplikovateľné vo všetkých členských
štátoch EÚ. V podmienkach Slovenskej republiky
pripravil Úrad na ochranu osobných údajov zákon
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý
vychádza z nariadenia GDPR a je platný od 25.
mája 2018. Je to najkomplexnejšia právna norma
v
oblasti ochrany osobných údajov, ktorá

upravuje ochranu práv fyzických osôb a práva,
povinnosti a
zodpovednosť pri spracúvaní
osobných údajov fyzických osôb. V zmysle
nariadenia GDPR pristúpila aj redakčná rada
občasníka Kordičan k opatreniam, ktoré budú
viesť k zákonnému získavaniu a spracúvaniu
osobných údajov dotknutých osôb. Všetky osobné
údaje, ktoré budú spracúvané v občasníku, či už
fotografie, alebo rôzne informácie o fyzických
osobách, ktoré redakčná rada zverejní v novinách
(sobáš, narodenie dieťaťa, jubileá, úmrtie a pod.),
budú musieť byť podložené súhlasom dotknutej
osoby, teda tej osoby, ktorej sa zverejňované
osobné údaje budú týkať. U nedospelých detí
súhlas môže udeliť zákonný zástupca, pri úmrtí –
pozostalí. Udelenie súhlasu sa nevyžaduje len
v prípade konania verejných podujatí, akými sú
napríklad aj nedávno konaná Čerešňová hostina,
z ktorých sa vyhotovujú fotografie, prípadne
kamerové záznamy, za účelom uchovania
spomienok a zdokumentovania kultúrneho života
obce.
Mgr. Beata Kalinová
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Pozvánky na podujatia v druhom polroku 2018
Kordícky extrém, 21. 07. 2018, 8.30 hod, Obecný úrad Kordíky
Stretnutie seniorov Mikroregiónu KVV, 16. 08. 2018 od 14.00 hod, námestie
pred obecným úradom, všetkých čaká pohostenie a ľudová hudba
Súťaž v pletení adventných vencov a vianočného stolovania, 01. 12. 2018,
kultúrny dom Kordíky
Mikuláš, 08. 12. 2018, kultúrny dom Kordíky
Vianočný Betlehem 25. 12. 2018, prístrešok rodiny Komžíkovej na Gavalove

Pripomíname!
10. novembra 2018 sa budú konať voľby do obecnej samosprávy.
Separovanie odpadu v obci
Upozorňujeme občanov, na dôležitosť separácie domového odpadu a to nie len z dôvodu
ochrany životného prostredia, ale aj z finančných dôvodov. Zvýšené množstvo
nevyseparovaného komunálneho odpadu následne zvyšuje aj poplatky za domový odpad.
Naďalej prebieha zber plastov od bráničiek domácností, pri obecnom úrade sú kontajnery na
sklo, plasty, kovy, papier. Na obecný úrad môžu počas úradných hodín občania nosiť použitý
jedlý olej v plastových fľašiach. Rovnako na obecnom úrade je kôš na použité batérie
(monočlánky, tužkové baterky, nie však autobatérie).

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. Občasník neprešiel jazykovou úpravou.
vydáva: © Obecný úrad Kordíky, pod evidenčným číslom: EV 5670/18, 2018

