
SSkkuuttooččnnee ddoobbrráá pprriiaatteeľľsskkáá aattmmoossfféérraa ssaavvzznnááššaallaa pprreeddvveeččeerr PPrrvvééhhoo mmáájjaa nnaaddcceelloouu aakkcciioouu,, kkttoorrúú pprriiššlloo ppooddppoorriiťťnniieekkooľľkkoo ggeenneerráácciiíí oobbyyvvaatteeľľoovv oobbcceeKKoottmmaannoovváá..

Hlavný organizátor Samuel Lojkaspoločne s členmi kultúrnošportovejkomisie za účelom uskutočnenia akcieoslovil niekoľko obyvateľov obce. Nazáklade čoho ochotne podalo pomocnúruku viacero ľudí.

Už v obedňajších hodiná bola spustenápríprava kotlíkového guľáša. Hlavnémukuchárovi Jánovi Maďarovi pri jehopríprave s radosťou pomáhala manželkaJanka. Do celého proceru príprav saochotne zapojili už spomínaní manželiaMaďarovci, ako aj manželia Lojkovci, čiPekárovci a poslanci obecnéhozstupiteľstva, menovite Pavol Oravec a

Mária Oravcová. Dobrú náladu, ktorážiarila z tvárí účastníkov, na svojichfotografiách verne zachylit Ján Kuric.(Uverenené na stránke obecných novín.)

Toouuttoo cceessttoouu ssaa cchhcceemmee ppooďďaakkoovvaaťťUUrrbbáárruu zzaa ppoosskkyyttnnuuttiiee sskkuuttooččnneekkrráássnneehhoo oobbeeccnnééhhoo mmáájjaa,, ppáánnoovvii JJáánnoovviiDDeemmaannkkoovvii zzaa jjeehhoo ddoopprraavvuu,, ppáánnoovviiMMiirroossllaavvoovvii VVaannttrruubboovvii zzaa mmäässoo,, aakkoohhllaavvnnúú pprrííssaadduu ddoo gguuľľááššaa aa ssttaarroossttoovviioobbccee ĽĽuubboommíírroovvii BBoožžiikkoovvii zzaa hhuuddoobbnnúúvvlloožžkkuu pprroossttrreeddnnííccttvvoomm oobbeeccnnééhhoorroozzhhllaassuu,, aakkoo aajj vvššeettkkýýmm ľľuuďďoomm,, kkttoorrííppoommááhhaallii pprrii ssttaavvaanníí mmáájjaa..

Dňa 2. mája, len dva dni potom, čo bolobecný máj postavený, ho neznámypáchateľ spílil, čím spôsobil nielenmateriálnu škodu obci, ale ajnevyčísliteľnú emocionálnu újmuobčanom, ktorí sa pri jeho stavanínatrápili.

Opäť sa však ukázalo, že my občaniasme na svoju prácu právom hrdí a ničnás neodradí.

Priložili sme ruku k dielu a znova smepostavili o niečo kratší máj, aby na ňomaj napriek všetkému pyšne vialirôznofarebné stuhy.
V sobotu 28. mája kôli nepriaznivémupočasiu pôsobilo váľanie obecného májaskôr komorne ako veľkolepo. PánMiroslav Vantruba zabezpečil konskýzáprah, ktorý za sebou ťahal voz. Navoze sa svorne priviezli v krojochoblečení chlapi, ktorí za sprievoduľudovej hudby spustili obecný máj.

Nesmierne nás potešil Váš záujem ostavanie obecného mája a skutočnenečakane vysoká účasť Vás občanovKotmanovej na tomto podujatí. Dúfame,že nám na budúci rok bude počasie viacpriať a že váľanie obecného májadopadne minimálne tak dobre ako jehostavanie. Mgr. Lucia Pekárová
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Štvrťročník obce Kotmanová Cena: nepredajné

STAVANIE A VÁĽANIE OBECNÉHO MÁJA



Zasadnutia obecného zastupiteľstva
OObbeeccnnéé zzaassttuuppiitteeľľssttvvoo rrookkoovvaalloo zzaa oobbddoobbiieeoodd nnááššhhoo pprrvvééhhoo vvyyddaanniiaa oobbeeccnnýýcchh nnoovvíínnssppoolluu ddvvaakkrráátt..
JJeeddnnoo zzaassaaddnnuuttiiee ssaa kkoonnaalloo 1177..66..22001111..Na tomto zasadnutí bol schválený záverečnýúčet obce Kotmanová za rok 2010, úlohykomisií pri obecnom zastupiteľstve azverejňovanie nahrávok a zapisníc z obecnéhozastupiteľstva ako aj iných písomnostíadresovaných obecnému zastupiteľstvu.Súčasne bola schválená komisia verejnéhozáujmu, ktorú budú tvoriť všetci poslanci.

Redakčnej rade obecných novín bola uloženápovinnosť odstrániť chyby v obecnýchnovinách. Poslanci zúčastnení na zasadnutíobecného zastupiteľstva rokovali o platestarostu v zmysle ostatnej novely zákona oplatových pomeroch starostov obcí. Nakoľkonedošlo na zasadnutí k zhode poslancov ovýške platu starostu, bol tento bod programuspolu s ďalšími neprerokovanými materiálmipresunutý na ďalšie zasadnutie.
ĎĎaallššiiee zzaassaaddnnuuttiiee ssaa kkoonnaalloo 3300..66..22001111..Hlavným bodom rokovania obecného

zastupiteľstva bolo opätovné prerokovanievýšky platu starostu. Keďže sa poslancinedohodli na úprave platu starostu, podľaspomenutej novely zákona patrí starostoviplat v základnej výške, čo je v hrubom 1146EUR. Ďalej poslanci na tomto zasadnutíschválili rokovací poriadok komisíí obecnéhozastupiteľstva, zásady používania obecnéhomotorového vozidla, zásady odmeňovaniaposlancov obecného zastupiteľstva a 1.ročník stretnutia heligonkárov, ktorý sauskutoční dňa 6.8.2011. EP
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Výhrady starostu obce k prvému číslu obecných novín

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 17.6.2011 predložil starosta obceredakčnej rade obecných novín list, v ktorom žiada o nápravu zverejnenýchúdajov v prvom čísle obecných novín. Z dôvodu zachovania objektívnostiuverejňujeme lisť v originálnom znení.
Vážení čitatelia,
touto cestou sa Vám chceme ospravedlniť zatlačové chyby a nepresnosti, ktoré obsahovaloprvé číslo obecných novín Kotmanovské oko.Ospravedlňujeme sa pánovi Jánovi Kuricoviza nesprávne označenie autora fotografie natitulnej stránke. Naše ospravedlnenie patrí ajhlavnému kontrolórovi obce, ktorého sme včasti "Zasadnutia obecného zastupiteľstva"označili menom Ján Sivok, v skutočnosti jejeho meno Ivan Sivok a napokon saospravedlňujeme starostovi obce, že sme uviedlijeho plat v posledne platnej výške ku dňuvydania novín a nedodali sme, že sa jedná ohrubý plat.
V uvedenom liste nám starosta ďalej vyčíta,že nebol osobne požiadaný redakčnou radouo poskytnutie rozhovoru do prvých novín. Tátopožiadavka sa nám zdá trochu prehnaná,petože naša redakčná rada, na rozdiel odstarostu, pracuje bez nároku na odmenu vosvojom voľnom čase. Popri svojich pracovnýcha rodinných povinnostiach si nájdeme čas nato, aby sme Vám pripravili zaujímavé článkya rôzne obrazové materiály, ktoré samozrejmemusíme spracovať do tlačového formátu, takaby sa Vám dobre čítali. Myslíme si, žeupozornenie starostu prostredníctvom emailuna poskytnutie príspevku do novín, jepostačujúce. Naviac starosta, rovnako akoktorýkoľvek občan našej obce, môže doručiťredakčnej rade svoj príspevok na uverejnenie.
Veľmi si ceníme podnetné pripomienky a uvítaliby sme, keby tieto nápady boli v budúcnostipodané aj vo forme príspevku do obecnýchnovín a nielen ako dobrý nápad, s ktorým jetreba ešte ďalej pracovať.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkýmnašim priaznivcov, ktorí nás podporujú averíme, že sa nám postupne podarí získaťdôveru aj tých, čo nám zatiaľ ešte nie sú prílišnaklonení. Redakčná rada KO

"... zasadnutie ... bolo zvolané na deň 29.03.2011 ...tak som do 10 dní podľa zákona zvolal OZ na12.04.2011 ..."  citát z listu starostu obce.

Nikto nie je neomylný



Zákony evanjelického seniorátu vNovohradeboli zostavenéuž v r. 1603a tento roksmiemepovažovať za rokvznikuNovohradskéhoseniorátu. Vtedy bola vytvorená aj Novohradskáfraternita, teda bratstvo evanjelických kazateľov.Na žilinskej synodev roku1610bolNovohradskýseniorát zadelený do Breznianskej superintendencie.Po sneme, ktorý sa konal na jeseň roku 1608 vBratislave, a ktorý vyhlásil slobodu vierovyznania,bolopotrebnéseniorátne zákonydoplniť vduchuzáverov žilinskej synodyaverejneoznámiť.
Stalo sa tak, keď prostredníctvomsuperintendenta Samuela Melíka už koncom aprílaroku 1611 boli zákony predložené svetskej vrchnostina schválenie. Stolica tieto zákony schválila a podľazáznamov sa ani v jednej stolici evanjelickýmcirkevným zákonom nedostalo takého uznaniaako práve v Novohrade. Preto 6. mája 1611 bol,už so stoličným súhlasom, zriadený evanjelickýseniorát na cirkevnom zhromaždení, ktoré sakonalo v Dobroči, pod predsedníctvomsuperintendenta Samuela Melíka. Na čelo seniorátubol zvolený dobročský farár Ondrej Merzenschlag.

Na základe týchto historických udalostísa dňa 14. mája 2011 na pôde cirkevného zboruDobroč, v obciach Dobroč a Mýtna, konali slávnosti400. výročia Novohradského Seniorátu. Celodennýprogramsazačal slávnostnýmislužbamiBožími,na ktorých slovo Božie kázal brat dištriktuálny

biskup Milan Krivda. Brat farár Ondrej Majlingpriblížil históriu založenia Novohradského seniorátua s vďakou za Božiu ochranu s prosbou o ďalšieBožie sprevádzanieapožehnanie saúčastníkomprihováral i brat senior Jaroslav Ďuriš i bratseniorálny dozorca Ján Pavlov. Vzácnou návštevoui príhovorom nás poctil brat superintendent MichaelKuhne spolu s oltárymi bratmi Olafom Kerstenoma Matthiasom Ulrichom, ktorý boli kazateľmi nanedeľnýchslužbáchBožíchvPoltári, v Lučenci avDobroči.

Po slávnostných službách Božích saveriaci presunuli pred farský úrad, kde bolaodhalená pamätná tabuľa, ktorú venovala obecDobroč. Veľkú vďaku je potrebné vysloviťvšetkým bratom a sestrám z cirkevného zboru,obecným zastupiteľstvám, bratom starostom,poľovníckym združeniam, ktorí predpopoludňajšímprogramnasýtili 650účastníkovtýchto slávností. Ďalší program sa niesol vduchu hudby, spevu a hier. Vystúpeniezborových spevokolov, koncerty hudobnýchskupín, i „cesta Bibliou“ formou hier a príbehovvo farskej záhrade spojili a vo viere povzbudiliveriacich Novohradského seniorátu. Programukončila prednáška spojená s diskusiou bratafarára Miroslav Hvožďaru ml. z Vrboviec, ktorýsa prihováral veriacim na tému znaky živéhocirkevnéhozboru.

Ivana PivkováaRoman Dováľ

Želáme veľa láskya porozumenia na spoločnejceste životom.

Rodičom srdečneblahoželáme.

Gratulujemea želáme veľa úspechovv ďalšom živote.

Zdenka Karlíková
Peter Lojka

Lucia Pekárová
Terézia Tušimová

MILÍ ČITATELIA!Prežívame horúce letné prázdninové dni,počas ktorých i náš cirkevný zbor a Novohradskýseniorát pripravil niekoľko aktivít:
2. JÚLAVýlet cirkevného zboru do Gemerskéhoseniorátu po Gotickej ceste spojený s kúpanímna Teplom Vrchu.07.  10. JÚLAStanovačka pre mládež, SEMFEST, festivalkresťanskej hudby, divadla, umenia a tancav cirkevnom zbore Záriečie (10km od Púchova).18.  22. JÚLAMládežnícky tábor Tisovec.25.  29. JÚLADetský denný biblický tábor pre deti do 12 rokov.

SLUŽBY BOŽIE NA KOTMANOVEJ BUDÚ:
31. JÚLA O 9:00na 6. nedeľu po Sv. Trojici..... Život v Kristovi
28. AUGUSTA O 9:0010. nedeľa po Sv. Trojici...Nedeľa pokánia,budú Služby Božie v Chráme Božom soSpoveďou a Večerou Pánovou.

Všetkým Vám prajeme zvyšok letnýchprázdniny. Cestovateľom do zahraničiavyprosujeme Božiu ochranu na cestách akaždému radosť, silu a zdravie do ďalších dní.
Mgr. Ivan Boženík

Váženíobčania,
chcemeVámvšetkýmsrdečnepoďakovaťzaVašuaktívnuúčasťnaoslavách400.výročiaNovohradskéhoseniorátu.Ďakujemevšetkým,ktorí sapodieľalinaprácachvo farskej záhrade.Ďakujeme všetkým ženám, ktoré napieklivynikajúcedobroty.Ďakujemepánovi starostoviĽubomírovi Bôžikovi i chlapom za aktívneangažovaniesavkosení takobrovskejplochy.A nakoniec neskutočne veľká vďaka patrí irodineChlebničanovej, rodineBelicovejarodineOravcovej, ktoré sa zapájali do príprav apomocnýchprácnafarekaždýdeň.

Mgr. Ivan Boženik

Katarína MajorošováaLukasz Gromek

400 rokov Novohradského seniorátu Spoločenská kronika

Mária Oláhová
Klaudia Oláhová

narodili sa
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manželstvo uzavreli

Ján KarmanaMartina Magicová

promócie mali

opustil nás

Rudolf Václavík
Česť jeho pamiatke.Nech odpočíva v pokoji.

Ospravedlňujeme sa, ak sme na niekohozabudli, ale informácie do tejto spoločenskejkroniky sme si museli zozbierať sami.Redakčná rada

14. mája 2011 náš cirkevný zbor oslávil 400.výročie založenia Novohradského Seniorátu. Oslavysa konali v obciach Dobroč a Mýtna a zúčastnilisananichvzácnihostia zo širokéhookolia.



Komisie obecného zastupiteľstva začali
pracovať na odhaľovaní problémov našej
obce a pripravili návrhy na ich riešenie.
Prinášame Vám informácie od predsedov
jednotlivých komisií.

Komisia životného prostredia, ochrany
majetku a verejného poriadku

Dňa 3.4.2011 vykonala komisia v zložení
Pavol Oravec, Vladimír Pekár a Peter Tušim
kontrolu ochrany verejného poriadku na
verejných priestranstvách a kontrolu stavu
životného prostredia na území obce.

Kontrolou boli zistené nasledovné
nedostatky:
vyvalená obecná tabuľa na začiatku obce,
kosenie jarku pri r. Tušimovej ,
otvorená šachta pri pozemku r. Pavla
Belicu,
úprava areálu pri budove bývalej MŠ,
vyčistenie Sihoťského jarku,
nelegálna skládka plastov za pozemkom
r. Pavla Bobáľa,
skládka dreva p. Malčeka pri potoku a
osadenie lavičky nízko nad hladinou
potoka,
zregulovanie potoka za pozemkom r. Jána
Kurica a r. Jána Majoroša,
voľne vysypané smeti pri dome p. Jána
Berkyho,
nebezpečne osadená lavička nad potokom
v uličke a nelegálna skládka igelitov,
vyčistenie jarku pri OÚ,
nelegálna skládka v hore - vlastník Urbár.

Kontrolou zistené nedostatky, za ktorých
odstránenie boli zodpovední dotknutí
občania, boli na základe upozornenia
odstránené. Zo strany SVP š. p., Správa
horného Ipľa bol upravený potok na
obidvoch miestach. Zostávajúce zistenia
sú zatiaľ v riešení.

PPaavvooll OOrraavveecc

Komisia sociálna

Dňa 12.7.2011 sa konalo stretnutie starostu
obce Kotmanová a predsedníčky sociálnej
komisie s pracovníčkami Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Lučenec ohľadom
poskytnutia "Potravinovej pomoci" občanom
v hmotnej núdzi a dôchodcom s nízkym
príjmom starobného dôchodku, čiastočného

invalidného dôchodku a invalidného
dôchodku.

Pre našich občanov boli v KD v Kotmanovej
zriadené dva termíny poskytovania bližších
informácií ohľadom tejto pomoci, a to:
1 . termín - piatok 22.7.2011 o 10:00 hod. a
2. termín - piatok 29.7.2011 o 10:00 hod.

MMáárriiaa OOrraavvccoovváá

Komisia kultúrno-športová

Na svojom zasadnutí dňa 27.6.2011 komisia
zhodnotila priebeh akcie "Stavanie mája".
Akcia sa vďaka dobrej propagácii a nezištnej
pomoci vydarila.

Komisia ďalej pripravila 1 . ročník akcie
"Heligonkári", ktorý by sa mal uskutočniť
v spolupráci s pánom Vantrubom dňa 6.
augusta 2011 .

SSaammuueell LLoojj kkaa

Komisia ekonomicko-finančná

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva
informoval predseda komisie Ján Karman
o kontrole vykonanej finančno-ekonomickou
komisiou dňa 6.4.2011 .

Komisia v zložení Ján Karman a Zdenka
Karlíková vykonala kontrolu nedoplatkov
na dani z nehnuteľností, kde bolo zistené,
že za rok 2010 nebola vyplatená daň v
dvadsiatich prípadoch, v celkovej sume
164,65 EUR. Kontrolou poplatku za
komunálny odpad bolo zistené, že obyvatelia
rómskeho pôvodu si vôbec neplnia
povinnosti súvisiace s jeho platením.

Ďalej komisia námatkovo prezrela
dodržiavanie splatnosti faktúr, úplnosť
dokladov a správnosť vypisovania
pokladničných dokladov. Kontrolou neboli
zistené žiadne závady.

ZZddrroojj :: zzááppiissnniiccaa zz kkoonnttrroollyy FFEEKK

Stádo jeleňov išlo k napájadlu a zastaví ichježko rezkým hlasom:"Stojte! Je tu medzi vami nejaký tvrďas?""Nie." " Tak mi každý dá euro!"Na druhý deň zase išli piť a zase ich haltujeježko: "Stojte! Je tu medzi vami nejakýtvrďas?" "Nie." "Tak každý po eure a môžeteísť."Na tretí deň už sa jeleňom nechcelo platiť, takpožiadali vlka, či by im nešiel robiť tvrďasa.Na obvyklom mieste ich zastaví ježko: "Stojte!Je medzi vami nejaký tvrďas?" Vystúpil vlk:"Je. A čo má byť?" Spoza kríčka vyšielmedveď a hovorí: "Tvrďas stovku a osatní poeure!" <<==>>Vyhadzuje muž svokru z balkóna a hovoríjej: „Leť, ty striga! Iný by ťa zabil, ale ja ťapúšťam na slobodu."<=>Príde američan po smrti k Bohu a pýta sa ho:„Bože, čo je pre teba milión rokov?" a Boh nato: "1 sekunda." "A čo je pre teba milióndolárov?" a Boh hovorí: "Tak, aby to bolovyvážené ... 1 cent." Na to sa Američan pýta:"A nemohol by si mi 1 taký cent dať?" a Bohna to s úškrnom: "Ale mohol ... počkajsekundu."
<=>TTuurreecckkýý hhoossťť pprrááššii vv ttaattrraannsskkoomm hhootteellii nnaabbaallkkóónnee kkoobbeerreecc.. OOkkoollooiiddúúccii bbaaččaa mmuu hhoovvoorríí::""TTaakk ččoo AAllaaddiinn,, nneeššttaarrttuujjee,, nneeššttaarrttuujjee ......??""

SUDOKU

OznamyČinnosť komisií obecného zastupiteľstva

OBEC KOTMANOVÁ
pozýva všetkých priaznivcovľudovej hudbyna

11.. rrooččnnííkk HHEELLIIGGOONNKKÁÁRROOVV
ktorý sa bude konaťv reáli Materskej školy

vv ssoobboottuu 66.. aauugguussttaa 22001111

HHaarrmmoonnooggrraamm ppoodduujjaattiiaa::
16:00 registrácia účinkujúcich17:00 zahájenie kultúrneho podujatia20:00 veselica v kultúrnom dome.
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