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Štvrťročník obce Kotmanová Cena: nepredajné

Súčasťou akcie Dni obce bol tenisový turnaj,ktorý sa uskutočnil v sobotu 11. augusta2012 na tenisovom ihrisku v areáli bývalejMaterskej školy.Do turnaja sa zapojilo desať súťažiacich. Porozlosovaní do dvoch skupín sa všetci s vervoupustili do ťažkého boja o pohár starostky obcea hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovalisponzori.Na prvých troch miestach sa umiestnili títosúťažiaci: 3. miesto – Vladimír Pekár, 2.miesto – Ing. Ivan Sivok a 1. miesto získalŠtefan Stankovič, ktorý sa stal zároveňdržiteľom putovného pohára starostky obce.

Všetci súťažiaci predviedli priam heroistickévýkony, pretože celý turnaj trval takmer 12hodín a počas nich si bojovníci o putovnýpohár určite nestihli poriadne oddýchnuť.Hlad bol zaháňaný kotlíkovým gulášom zbravčového mäsa, smäd uhasila čapovaná

kofola a dobrú náladu napriek premenlivémupočasiu dotvárali vtipné rozhovory všetkýchprítomných fanúšikov, ktorí sa počas dňaneustále menili, čo vytváralo dojem podujatiav komornejšom štýle.
Pri zabezpečovaní pohodlia súťažiacich a hostípočas dňa podali pomocnú ruku nielenobčania našej obce, menovite Mária Oravcová,Pavel Oravec, Radoslav Oravec, Ján Šarkan,Jana Čellárová, Lucia Pekárová a ďalší, za čoim touto cestou čo najsrdečnejšie ďakujeme.
AA ččoo hhoovvoorríí nnaa pprriieebbeehh ppoodduujjaattiiaa vvýýťťaazztteenniissoovvééhhoo ttuurrnnaajjaa aa ttoohhttoorrooččnnýý ddrržžiitteeľľppuuttoovvnnééhhoo ppoohháárraa ssttaarroossttkkyy oobbccee ŠŠtteeffaannSSttaannkkoovviičč??
ŠŠtteeffaann::„ Z môjho pohľadu prebehlo všetko ako maloa najviac sa teším tomu, že prvé miesto získalkotmanovec. Všetci sa snažili uspieť a o toviac ma hreje pohľad na putovný pohár ležiacina poličke v mojej izbe. Ďakujem všetkým, čomi držali palce, dal som do toho všetko averím, že obhájim svoje prvenstvo aj nabudúci rok.“ LLPP

OSLAVOVALI SME DNI OBCE

Účastníci tenisového turnaja o pohár starostky obce Kotmanová. Zľava: T.Stankovič,M.Maďar V.Pekár, M.Oravcová  starostka, M.Fridrich, P.Oravec, I.Sivok, dole: M.Brada,P.Čellár, Š.Stankovič a malý dorast. Na obrázku chýba J.Šarkan.

Víťaz turnaja Štefan Stankovič

Druhý augustový víkend sa konali Dniobce Kotmanová. Sobota patrilamilovníkom športu a v nedeľu si prišlina svoje obdivovatelia folklóru.Hlavným organizátorom bola obecKotmanová a generálnym sponzomBanskobystrický samosprávny kraj.



Banskobystrický samosprávny kraj, GM STAVs.r.o. Lučenec, Komunálna poisťovňa a.s.pobočka Lučenec, Dušan Šebeň s manželkouB.B., Karman Ján s manželkou MartouKotmanová, DREVOVÝROBA Ján UrbančokMýtna, MUDr. Peter Čellár B.B., ŠtefanBrozman s manželkou B.B., POHOSTINSTVOKotmanová  Miroslav Vantruba, REMPOSR.Sobota.

OPTIKA ŠEBEŇ  Dušan Šebeň B.B.,LESTOM  Ľuboš Toman Lučenec, firmaBRANTNER GEMER R.Sobota, PRP Plastys.r.o. Lučenec, Poľovnícke združenie skupinaKotmanová, AgroRátka S s.r.o. Kalinovo,Michal Demanko ml. Kotmanová, NOVHAS Miroslav Jackuliak Dobroč, Obec Dobroč pohostinstvo PÁĽKA, firma ESV PLUS papierníctvo Lučenec, Ján Šarkan a JankaČellárová, rodina Jágerčíková B.B., Rozličnýtovar  Oláhová Magdaléna Kotmanová, MilošPalúch Mýtna.Všetkým sponzorom úprimne ďakujeme.Poďakovanie patrí aj kuchárom ako aj všetkýmpomocníkom, ktorí sa postarali o plynulýpriebeh akcie a ženám (Marta a DašaDemankové a Mária Šoltésová), ktoré pripravilivynikajúce a na pohľad krásne pečivo.

V nedeľu 12. augusta 2012 pokračovali Dniobce II. ročníkom Heligonkárov. Od rána varilinaši hlavní šéfkuchári Ján Maďar a SamuelLojka dva druhy gulášov, jeden z diviny a druhýz baraniny. V priebehu celého dňa sa naprípravách a pri pomocných prácach podieľalimladí i tí starší, domáci ba aj chalupári. Jedni

pripravovali občerstvenie, druhí zdobilikultúrny dom a ďalší zabezpečovali servis

počas programu.Nedeľnú akciu otvorila starostka obce MáriaOravcová a potom sa už rozozneli ľúbivé tónyheligonky. Stretli sa tu heligonkári zo širokéhookolia, z Budinej, Poltára, Kokavy/Rimavicou,Hriňovej, Detvy, Detvy  Piešť, ba až z ČiernehoBalogu. Celé vystúpenie profesionálne, nonajmä vtipne moderoval Milan Kováčik z Detvy,ktorý neraz na tvárach návštevníkov vyčarilúsmev a pozdvihol už aj tak dobrú náladušíriacu sa až za hranice kultúrneho domu.Priestory nášho malého kultúrneho domuzaplnili návštevníci zo širokého okolia.Vyvrcholením programu bolo vystúpeniespevákov a tanečníkov folklórneho súboruJánošík z Fiľakova, ktorých sprevádzala ľudováhudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu.
Podujatie sa na radosť nás všetkých vydarilo a

prítomní to dali organizátorom aj patričnenajavo. Okrem potlesku pre všetkýchúčinkujúcich, nechýbali ani slová chvály prenašich kuchárov a preto im a všetkým, ktorípridali ruku k dielu zo srdca ďakujeme averíme, že aj budúcoročný už III. ročníkHeligonkárov bude rovnako úspešný. Na tútotradíciu môžeme byť právom pyšní a urobímevšetko pre to, aby pokračovala a nestala sa lenminulosťou obce Kotmanová. LLPP

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlavným bodom programu OZ bolo prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2011 . Podľa predloženého
hospodárenia naša obec vykázala v roku 2011 zisk
vo výške 1 322 EUR., ktorý bude podľa rozhodnutia
poslancov použitý na tvorbu rezervného fondu. V
priebehu mesiaca august bude vykonaný audit účtovnej
závierky, o výsledku ktorého bude starostka informovať
na najbližšom zasadnutí OZ.
Starostka obce predložila k nahliadnutiu prítomným
poslancom zoznam daňových dlžníkov a informovala
prítomných o stave nezaplatených daní a poplatkov.
Nedoplatky za obdobie rokov 2007 až 2011 predstavovali
celkovú sumu 3625,95 EUR. Uvedená suma bola
daňovým dlžníkom vyrubená v zmysle zákona v
termíne do 31 .1 2.2011 . Z tejto sumy sa na základe
uzatvorených dohôd o splátkach k 29.6.201 2 podarilo
vyinkasovať 952,82 EUR. Dlžníkom, ktorí dobrovoľne
nepožiadali o splátkový kalendár, boli v zmysle zákona
zaslané výzvy na úhradu dlžnej sumy a v prípade, že
túto ani na základe výzvy nezaplatia, pristúpi obec k
jej vymáhaniu, to znamená, že po druhej výzve bude
nasledovať exekúcia.
Poslanci ďalej schválili všeobecne záväzné nariadenie
o povodňových plánoch, zloženie obecnej povodňovej
komisie a krízového štábu obce Kotmanová. Povodňová

komisia pozostáva z predsedu, ktorým sa stala starostka
obce, podpredsedu Michala Demanka, tajomníka
Juraja Sýkoru a členov: Pavla Oravca, Samuela Lojku,
Jána Kolčáka, Lucie Pekárovej a Jána Demanku.
Krízový štáb obce povedie starostka, jej zástupcom
je Michal Demanko, tajmíkom štábu sa stala Lucia
Pekárová a členmi: Pavol Oravec, Samuel Lojka, Ján
Kolčák a Ján Demanko.
Na základe požiadavky MŠ a ZŠ Dobroč odsúhlasili
poslanci finančný príspevok na preplatenie divadla vo
výške 27 EUR a Farskému úradu Dobroč na sochy
apoštolov Petra a Pavla vo výške 1 00 EUR.
Na základe požiadavky obce, ktorá bola predložená
na VÚC Banská Bystrica, bol poskytnutý príspevok
na „Dni obce Kotmanová“. Poslanci určili termín
konania akcie na 11 . a 1 2 augusta 201 2, na sobotu
11 . augusta bol určený tenisový turnaj a na nedeľu
1 2. augusta v popoludňajších hodinách stretnutie
heligonkárov spojené s vystúpením folklórneho súboru
Jánošík z Fiľakova a ľudovej hudby Ďatelinka.
V rôznom boli vznesené pripomienky týkajúce sa
umiestnenia zábradlia pri autobusovej zastávke na
križovatke v obci, premiestnenia altánku a lavičiek
postavených v rámci projektu „Rekonštrukcia miestnych
chodníkov a ciest“, možnosť úpravy „studne u Kružičov“,
ako aj upozornenie majiteľov stavby č. 1 21 pod
cintorínom na opílenie stromov a vyčistenie pozemku.

EEPP
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Vo večerných hodinách v piatok 19. júna2012 sa konalo riadne zasadnutie OZ

Druhý ročník "HELIGONKÁROV"

Vecné ceny venovali:

Finančné príspevky poskytli:

Poďakovanie starostky obce



Milí priatel ia, rodáci a obyvatel ia, ktorí
ste sa narodil i v našej obci alebo ste
tu prežil i určité obdobie a túžite si
pospomínať na najkrajšie roky prežité
v tejto malebnej dedinke v údolí

pozývame Vás

ddňňaa 2222 .. sseepptteemmbbrraa 220011 22 ((ssoobboottaa))

na

ssppoommiieennkkoovvéé ssttrreettnnuu ttii ee

Posedenie bude v kultúnom dome v
Kotmanovej o 1 9.00 hod.

V prípade, že máte fotografie či iný
materiál spomienkového charakteru,
doneste ho so sebou, spestríme si
spomienky, oživíme pamäť. Na tomto
stretnutí privítame aj tých, ktorí si
chcú s nami pospomínať na prežité
detstvo v Kotmanovej. Ak takýchto
poznáte, pozvite ich tiež.

Úprimne sa tešíme na stretnutie s
Vami a veríme, že aj Vy na nás.

Napriek finančným problémom zachovala si
naša obec aj tento rok úctu k tradíciám. V
predvečer 1 .mája sa zišl i mladí aj starší,
aby postavil i obecný máj. Dievčatá aj ženy
ozdobil i vrchovec farebnými stužkami a
šikovní chlapci a mocní chlapi zdvihl i
krásne urastený strom do výšky.

Aj keď sa tento rok nepodával guľáš o
občerstvenie nebola núdza. Naše obecné
noviny oslavovali svoje prvé narodeniny a
namiesto torty sme dostal i plný košík
škvarkových pagáčov. Každý z účastníkov
sa mohol ponúknuť a nechýbala ani
tradičná pálenka.
Pri váľaní mája sa opäť stretl i všetci tí, ktorí
si vážia dobré zvyky. Veľký strom dal
chlapom poriadne zabrať, mali čo robiť, aby
ho zvali l i na zem. Po vynaloženej námahe
si všetci zaslúži l i dobrý oldomáš. Deti si
zobral i na pamiatku stužky a každý dostal
sladkú odmenu.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k
zachovaniu tejto tradície a veríme, že aj tí
ostatní si na budúci rok nenechajú ujsť takú
príležitosť.

EP
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Spoločenská kronika
manželstvo uzavreli

Dana ChlebničanováaPavel Malček
Želáme veľa láskya porozumenia na spoločnejceste životom.

MÁJOVÁ TRADÍCIA

opustila nás

Elena Šarkanovánar. 1951
Česť jej pamiatke.Nech odpočíva v pokoji.

Pozvánka na stretnutie
rodákov

Chcela by som sa poďakovaťpánovi Dávidovi Kašinovi a firmeDATex s.r.o. Lučenec zabezplatnú opravu kopírovacíchstrojov. starostka obce

Čipovanie a identifikáciu vykonávajú
poverení veterinárni lekári, ktorí sú
povinní toto do 24 hodín zapísať do
centrálneho registra spoločenských
zvierat na Internete, včítane povinnej
vakcinácie proti besnote. Chovateľ si to
vie na príslušnej stránke overiť, a nájde
tam aj ďalšie informácie (www.crsz.sk,
www.kvlsr.sk). Aplikáciou transpondéra-
mikročipu zavedie veterinárny lekár čip
pod kožu zvieraťa na ľavú stranu krku. S
aplikovaným čipom je laikom zakázané
manipulovať. Mikročip vysiela jedinečný
číselný identifikačný kód na istú
vzdialenosť, ktorý sa dá prečítať
zvláštnou čítačkou. Disponujú ňou
veterinárni lekári. Čip nemá zdroj, teda
zviera sa nedá vyhľadať satel itom, ako
napr. stratený mobilný telefón, alebo
ukradnuté auto so systémom GPS.

Ak napr. pohryzie človeka túlavý pes,
ktorý je síce vakcinovaný proti besnote,
ale nie je čipovaný, táto vakcinácia sa

neuznáva a majiteľovi psa hrozia okrem
platenia nákladov za ošetrenie
poraneného človeka v nemocnici aj
ďalšie sankcie zo strany obce a
Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy.

Kto cestuje so svojim miláčikom mimo
územia Slovenskej republiky, jeho zviera
(pes, mačka, či fretka) musí mať okrem
čipu aj pas spoločenského zvieraťa,
ktorým sa majiteľ v prípade kontroly
preukazuje (identita, vakcinácie). Všetci
ostatní používajú ako doteraz očkovacie
preukazy, kde im veterinárny lekár tiež
zaeviduje vykonané vakcinácie a úkony.

Základná cena za čipovanie zvieraťa je
1 2 euro, čo môže kolísať podľa okolností
a určite bude prudko stúpať po termíne
30.9.201 3. Cena čipu a pasu je spolu cca
30 euro.

MMVVDDrr.. OOll ii vveerr KKaarrkkoošškkaa

Čipovanie spoločenských zvierat
Čipovať, alebo trvale označiť svojho psa, mačku a fretku je povinný každýmajiteľ uvedeného zvieraťa v zmysle novelizovaného zákona č. 39/2007 Z. z. navlastné náklady. Šteňatá sa označujú bez výnimky vo veku minimálne 8týždňov, pre dospelé psy platí tzv. prechodné obdobie. Znamená to, žechovatelia sú povinní toto zabezpečiť najneskôr do 30.9.2013, alebo skôr vtedy,ak zviera mení majiteľa. Dôvodov čipovania zvierat je niekoľko: strata,odcudzenie, presná a rýchla identifikácia v prípade pohryzenia človekazvieraťom, túlanie psov, "vyhadzovanie" psov voľne do prírody a pod.Čipované musia byť všetky zvieratá v mestách i dedinách na celom Slovenskupod hrozbou prísnych sankcií.



Pani Karmanová žije so svojou rodinou v
našej obci už niekoľko rokov a pracuje v
miestnej predajni potravín. Každý z obce
ju veľmi dobre pozná, ale málokto vie, že v
sebe ukrýva umelecké cítenie a
neuveriteľnú zručnosť. Pod jej rukami
vznikajú krásne cukrové ozdoby a každá
torta, ktorú vyrobí, je malé umelecké dielo.

PPrrii ppoozzeerraann íí aammaattéérrsskkyy vvyyrroobbeennýýcchh
ffoottooggrraaffii íí zz mmaall ee jj aauu ttoorrkkii nneejj ggaall éérrii ee ssaa
nneeuubbrráánn iimm oottáázzkkee:: SSúú ttoorrttyy,, kkttoorréé vvyyrráábbaattee,,
nnaaoozzaajj jj eedd ll éé??

Snažím sa, aby moje tortičky nielen dobre
vyzeral i , ale aj chuti l i . Základom každej
torty je dobrý korpus. Príchute a tvary
môžu byť rôzne, každý má rád niečo iné.
Plnka dáva torte chuť a okrem dobrej chuti
musí torta aj pekne vyzerať. Na konečnú
úpravu tort používam marcipán. Dôležitý je
však výber kvalitných surovín, platí to vždy
a vo všetkom.

AAkkoo dd ll hhoo VVáámm ttrrvváá pprrááccaa nnaa ttaakkeejj
pprrííll eežžii ttoossttnneejj ttoorrttee??

Zaujímavú a chutnú tortu na akúkoľvek
príležitosť, či už je to svadba, narodeniny,
výročie, promócia, stužková, krst,
birmovka, sväté pri jímanie, alebo iné
netradičné príležitosti , robím niekedy aj tri
dni. Najprv si pripravím korpusy, ktoré je
najlepšie nechať odležať do druhého dňa.
Potom si urobím drobné ozdoby z
marcipánu a postupne všetko spájam a
podľa vlastnej fantázie alebo požiadavky
objednávateľa vytváram konečný vzhľad
torty.

MMaarrccii ppáánnoovvúú hhmmoottuu aa ffii ggúú rrkkyy ssii kkuuppuu jj eettee??

Niektoré figúrky si kupujem, ale väčšinu

tvorím sama. Aj marcipán a poťahovú
hmotu, ktorú používam, si sama vyrábam
zo sušeného mlieka, práškového cukru a
tuku.

JJee zzll oožžii ttéé pprrii pprraavvii ťť sspprráávvnnuu kkoonnzzii sstteennccii uu
mmaarrccii ppáánnuu??

Marcipán na tvarovanie musí byť
predovšetkým tvarovateľný. Nesmie byť
príl iš mäkký, pretože by sa zle tvaroval a
keď je hmota príl iš tvrdá, pri tvarovaní sa
láme.

PPrrii ttvvoorrbbee uurrččii ttee ppoouužžíívvaattee nneejj aakkéé
ššppeeccii áá ll nnee ppoommôôcckkyy.. KKddee ii cchh nnaakkuuppuu jj eettee??

Na prácu s marcipánom je veľmi dôležité
mať správne pomôcky. Sú to rôzne
šablóny, zakončovacie hroty, si l ikónové
tvary, špeciálne farby, štetce a i. Všetky
pomôcky sa dajú objednať na internete.
Občas niečo kúpim aj v špeciálnych
obchodoch pre cukrárov.

PPookkii aaľľ vvii eemm,, nn ii ee ssttee vvyyuuččeennáá ccuukkrráárrkkaa.. AAkkoo
ssttee ssaa ddoossttaa ll ii kk tteejj ttoo ččii nnnnoossttii ??

K pečeniu ma inšpirovala moja krstná
mama, ktorá piekla klasické torty. Začala
som piecť teda aj ja. Najprv to boli rôzne
tortičky pre deti a blízkych a postupne som
sa z rôznych kníh a časopisov učila
vyrábať marcipánové ozdoby.

MMyyssll íímm,, žžee nnaa ttoo aabbyy ssttee vvyyttvvoorrii ll ii ttaakkéé
kkrráássnnee uummeell eecckkéé dd ii ee ll oo jj ee ppoottrreebbnnéé ookkrreemm
ttrrppeezzll ii vvoossttii aa jj uu rrččii ttéé nnaaddaann ii ee.. PPrreejj aavvii ll ii ssaa uu
vvááss vv rraannnnoomm vveekkuu nneejj aakkéé uummeell eecckkéé
vvll oohhyy??

Už v detstve som veľmi rada maľovala a
učiteľka v materskej škole radila rodičom,

aby ma dali do umeleckej školy. Ale to
viete, vyrastala som na dedine a najbl ižšia
umelecká škola bola v Lučenci. Nemal
tam so mnou kto chodiť, tak sa moje vlohy
týmto smerom nezdokonaľovali .

ZZddeedd ii ll oo nn ii eekkttoorréé zz vvaaššii cchh ddeettíí ttúú ttoo
zzrruuččnnoossťť,, ppoommááhhaajj úú vváámm??

Nie, myslím, že ich to príl iš nezaujíma. Pri
pečení som najradšej sama. Je to pre mňa
určitý relax, aj keď niekedy dosť únavný.
Trpí pri tom chrbtica a niekedy aj nohy.
Keď je však torta hotová, zabudnem aj na
únavu.

NNeeuuvvaažžoovvaall ii ssttee nnaadd mmoožžnnoossťťoouu vveennoovvaaťť
ssaa tteejj ttoo ččii nnnnoossttii pprrooffeessii oonnááll nnee??

Zatiaľ som o takejto možnosti
neuvažovala. Myslím, že by to bolo
náročné na priestory ako aj na financie.
Profesionálne zariadenie je dosť drahé a
ja nedisponujem takým kapitálom. Robím
torty pretože ma to baví a robí mi to
radosť.

PPooďďaakkoovvaall aa ssoomm ssaa ppaann ii EEdd ii ttee zzaa
rroozzhhoovvoorr aa eeššttee cchhvvííľľuu ssmmee ssppooll uu ppoozzeerraall ii
ggaall éérrii uu ffoottooggrraaffii íí,, zz kkttoorrýýcchh aassppooňň nn ii eekkttoorréé
ssoo ssúúhh ll aassoomm aauu ttoorrkkyy uuvveerreejj ňňuu jj eemmee..

EEPP

Estónec stojí pri železničnej trati. Po chvíli ide okoloďalší Estónec na drezine. Celýudýchaný tlačí pákudreziny hore a dolu. PrvýEstónec sa pýta:Ďaleko je do Talinu?– Nie je toďaleko.PrvýEstonec si naskočí na drezinu a chytí sa páky.Hore, dolu, hore, dolu. Po dvoch hodináchmlčanlivého tlačenia sa spýta znovu:Ďaleko je do Talinu?– No teraz už je.

Rodičia majú dve deti  dvojičky. Jedno je riadnypesimista a druhé veľkýoptimista. Na narodeninychcú rodičia deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpiaobchod s hračkami a optimistovi dovezú do izbyfúru konského hnoja.Z izby pesimistu sa ozýva plač. Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, hračkysa budú kaziťa bateriek koľko ide do nich.Z izby optimistu sa ozýva smiech. Keď prídu doizby, optimista sa prehŕňa v hnojí a vraví: Toľko hnoja, tu musí byťniekde koník.

Za hrsť vtipov

SUDOKU

***
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Pečenie a zdobenie tort je považované za formu umenia. Dáva takmer nekonečnýpriestor pre tvorivosť a predstavivosť. Každé dielko má svoj príbeh a je za ním srdce,fantázia a námaha autora. Pre tvorcu niet väčšieho uspokojenia, ako keď jeho dielkovyčarí na tvári obdarovaného radosť, úsmev a niekedy aj slzy dojatia. Pripravili smepre našich čitateľov rozhovor s pani Editou Karmanovou, ktorá je súčasťou tohtosladkého príťažlivého sveta.




