
MMoottttoo::

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí
sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi."

V decembri v roku 1 990 bol mesiac október
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov za Mesiac úcty k starším a
1 . október za Medzinárodný deň starších.
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých
pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom
okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť
predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho
života, mala by byť spontánna a nenásilná.
Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli
rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám,
mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav,
ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a
rešpektu k druhému človeku – bez rozdielu
veku. Milí rodičia, starí rodičia, babky a
dedkovia zasluhujete si našu trvalú a
bezmedznú lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť
a pomoc. Prajeme Vám zdravie, aby ste ešte
veľa rokov odovzdávali Vaše skúsenosti a
dobré rady mladším generáciám.

MMáárriiaa OOrraavvccoovváá

Úcta k starším ľuďom
by mala byť súčasťou

nášho každodenného života.

Informácie k nastávajúcim
komunálnym voľbám a

zoznam kandidátov.

V auguste sa konal XII. ročník
tenisového turnaja o putovný pohár

starostu obce Kotmanová.

Obecné zastupiteľstvo
zasadalo dvakrát.

Rodáci a priatelia obce
Kotmanová sa stretli 2. augusta.

Autor novej knihy o Kotmanovej
prof. Ing. Ján Pinka, CSc.

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
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Štvrťročník obce Kotmanová Cena: nepredajné

OKTÓBER - mesiac úcty k starším V tomto čísle nájdete

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR
STAROSTU OBCE

OKTÓBER  MESIAC ÚCTY
K STARŠÍM

STRETNUTIE RODÁKOV A
PRIATEĽOV OBCE KOTMANOVÁ

ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

KOTMANOVÁ  OBEC NAŠICH
PREDKOV

KOMUNÁLNE VOĽBY
15. 11. 2014

v Kultúrnom dome
7:00  20:00

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 1 91 /201 4 Z. z. vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich
konania na sobotu 1 5. novembra 201 4.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú
obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v
obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb
dovŕšia 1 8 rokov veku.
Prekážkou vo výkone volebného práva je
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, výkon
trestu odňatia slobody, pozbavenie alebo
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže
byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest
odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti
na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na
právne úkony nie je obmedzená.
Za starostu obce môže byť zvolený volič, ktorý
najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku,
nevykonáva trest odňatia slobody, nie je
pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je
obmedzená.

ZZddrroojj :: MMiinn iisstteerrssttvvoo vvnnúúttrraa SSRR

V našej obci sa voľby do orgánov samosprávy
budú konať už tradične vo volebnej miestnosti
v Kultúrnom dome. Volebná miestnosť bude
otvorená v čase od 7:00 hod do 20:00 hod.
Dozerať na správny priebeh volieb bude
miestna volebná komisia v zložení:
Andrea Bobáľová – predsedníčka,
Katarína Salajová – podpredsedníčka,
Magdaléna Urbančoková, Eva Bučeková a
Andrea Kuricová – členky.

Na post starostky obce Kotmanová kandiduje
súčasná starostka BBcc.. MMáárriiaa OOrraavvccoovváá ako
nezávislá kandidátka.

V nasledujúcom volebnom období bude mať
obecné zastupiteľstvo v Kotmanovej rovnako
ako doteraz päť poslancov. O priazeň voličov
sa uchádza deväť kandidátov, z ktorých môžu
voliči zakrúžkovať najviac päť, sú to:

ĽĽuubbiiccaa BBrraaddoovváá, 1 9 rokov, nezamestnaná,
Kotmanová č.1 6, SMER – SD
JJoozzeeff BBuuččeekk, 65 rokov, dôchodca,
Kotmanová č.27, SMER – SD
AAlleennaa CChhlleebbnniiččaannoovváá, 54 rokov, zdravotná
sestra, Kotmanová č.72, nezávislá
kandidátka
MMiirroossllaavv FFrriiddrriicchh, 25 rokov, zvárač kovov,
Kotmanová č.1 36, SMER – SD
PPaavveell MMaallččeekk, 60 rokov, dôchodca,
Kotmanová č.73, SMER – SD
PPaavvooll OOrraavveecc, 57 rokov, kontrolór vo
výrobe, Kotmanová č.1 8, nezávislý
kandidát
EEddii ttaa PPeekkáárroovváá,, II nngg.., 54 rokov štátna
zamestnankyňa, Kotmanová č.1 20,
nezávislá kandidátka
PPeetteerr TTuuššiimm, 56 rokov, mechanik,
Kotmanová č.1 , nezávislý kandidát
OOľľggaa VVrrbbiinn iiaakkoovváá, 36 rokov, ošetrovateľka
zvierat, Kotmanová č.1 43, SMER – SD

OObbeeccnnýý úúrraadd

KANDIDÁTI

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Ako sa už každoročne stalo tradíciou, aj
tento rok sa 29. augusta konal tenisový
turnaj o putovný pohár starostu obce
Kotmanová. O prvenstvo medzi sebou
bojovalo 11 súťažiacich, ktorých prišlo tento
rok povzbudiť niekoľko generácií tenisových
fanúšikov.

Starostka obce vďaka bohatej nádielke
sponzorov zabezpečila chutné občerstvenie,
ktoré s pomocou niektorých občanov
nasýtilo všetkých zúčastnených. Na stoloch
nechýbali párky, rôzne druhy koláčov,
pagáče, na obed fantastická kapustnica od
šéfkuchára Pavla Malčeka a vo večerných
hodinách si mohol každý na ohníku opiecť
špekačky.
Napriek úniku pohára z našej obce a teda
víťazstvu hráča z Lovinobane sa oproti
minulému roku tenisové zručnosti mnohých
súťažiacich badateľne zlepšili a počas 1 2
hodinového bojovania vzniklo nasledovné
umiestnenie hráčov:

PPoorraaddiiee hhrrááččoovv::

Branislav Bella (Lovinobaňa)
Štefan Stankovič
Dušan Malatinec
Vladimír Pekár
Miroslav Fridrich
Pavel Oravec
Peter Brada (Detva)
Miroslav Brada
Peter Čellár (Banská Bystrica)
Roman Karman
Ján Malček (Dobroč)

A aký má na celé podujatie názor Štefan
Stankovič (2. miesto)?

„Som nesmierne rád, že sa mi podarilo
dostať do finále a obhájiť miesto z minulého
roka. Tento rok som to vôbec nečakal, ale
zároveň ma samozrejme mrzí, že sa mi
nepodarilo zvíťaziť. Chystám sa kúpiť si
novú raketu, s ktorou sa mi to o rok podarí!
Škoda, že nemáme možnosť trénovať aj
počas roka! Výkony domácich hráčov by boli
potom určite na oveľa vyššej úrovni a možno
by nám neušiel putovný pohár. Apelujem na
obyvateľov Kotmanovej: Ľudia, príďte nás na
budúci rok povzbudiť v hojnom počte!“

Fantastické počasie podčiarklo vynikajúcu
atmosféru celého podujatia, ktoré bolo
vzhľadom na termín akcie ukončené
pálením vatry na počesť 70. výročia
Slovenského národného povstania. Pri
svetle ohňa sa stretli dobrí kamaráti, ktorí si s
radosťou zaspievali známe piesne a takto sa
spolu so spomienkami na minulosť zabavili
až do neskorej noci.
Za možnosť uskutočnenia tenisového
turnaja patrí veľké poďakovanie všetkým
zúčastneným, sponzorom a
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
za štedrý príspevok.

MMggrr.. LLuucciiaa PPeekkáárroovváá

Na zasadnutí sa zúčastnili traja poslanci. Hlavným
bodom programu bola informácia o hospodárení
obce Kotmanová v roku 201 3 a schválenie
záverečného účtu obce. V roku 201 3 bol dosiahnutý
kladný výsledok hospodárenia vo výške 5 767,80
€. Na základe odporúčania hlavného kontrolóra
obce poslanci schválili záverečný účet obce za
rok 201 3 a zároveň na návrh starostky schváli
tvorbu rezervného fondu vo výške dosiahnutého
zisku, t. j. 5 767,80 €.
Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby, obecné

zastupiteľstvo schválilo rozsah výkonu funkcie
starostu obce na volebné obdobie 201 4 - 201 8,
a to na plný úväzok. S prihliadnutím na počet
obyvateľov a potreby obce obecné zastupiteľstvo
určilo na nastávajúce volebné obdobie päť
poslancov obecného zastupiteľstva.

Na zasadnutí sa zúčastnili traja poslanci, ktorí
prerokovali a schválili návrh zmeny rozpočtu obce
na rok 201 4. Navrhované zmeny sa týkali
výdavkovej časti, kde odchodom pracovníčky

obecného úradu boli presunuté rozpočtované
výdavky z položky mzdy na odchodné pre pani
Majdákovú, na stravné a na rozvoj obce a údržbu
budov. Na základe požiadavky starostky poslanci
schválili uvoľnenie finančných prostriedkov z
rezervného fondu pre prípad odkúpenia pozemku
a budovy pri obecnom úrade.
V ďalšom bode starostka predložila cenové ponuky
na prípravu Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) obce na roky 201 4 - 2020, ktorý
je potrebný v prípade žiadosti o príspevky z
Eurofondov alebo iných štátnych dotácií. Poslanci
prenechali schválenie vypracovania PHSR novým
poslancom obecného zastupiteľstva.

ZZddrroojj :: zzááppiissnniiccee OOZZ

Zasadnutia obecného zastupiteľstva
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V nedeľu 22.6.2014 sa konalo riadne
zasadnutie OZ

Tenisový turnaj o putovný pohár starostu obce Kotmanová
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V nedeľu 31.8.2014 sa konalo riadne
zasadnutie OZ

Tenis je označovaný aj ako biely šport. Je to
loptová hra pre 2 alebo 4 hráčov, ktorá sa hrá
na trávnatom, asfaltovom alebo antukovom
ihrisku cudzím slovom nazývanom kurt. V
našej obci sa XII. ročník tejto tradičnej súťaže
odohral na antukovom kurte v areály bývalej
materskej školy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.



Myšlienka usporiadať stretnutie rodákov
vznikla pred dvomi rokmi a v septembri
201 2 sa tento nápad stal skutočnosťou.
Hoci prvé stretnutie malo pomerne malú
účasť, vďaka niektorým občanom malo
fantastickú atmosféru. Možno práve kvôli
pozitívnym ohlasom na prvé stretnutie,
sme sa rozhodli usporiadať poslednú
augustovú sobotu minulého roka druhé
stretnutie, na ktoré aj vďaka pomoci
niekoľkých nadšencov, prišl i mnohí z
tohtoročných prítomných, aby si
zaspomínali na časy, ktoré prežil i v našej
malej obci. Bolo to veľmi pekné podujatie
a určite mi dáte za pravdu, že bolo
príjemné stretnúť starých priateľov, ktorých
vietor odvial preč zo svojho rodného kraja.

Nazbierané skúsenosti a nápady získané
pri organizovaní týchto stretnutí podnieti l i
pár občanov k založeniu občianskeho
združenia, vďaka ktorému sa budú môcť
organizovať akcie a hľadať možnosti
získať prostriedky na zabezpečenie
rozvoja obce. Začiatkom tohto roka sa
stretlo desať zakladateľov, ktorí založi l i
občianske združenie ROK, čo pre
informáciu znamená Rozvoj obce
Kotmanová. Toto združenie je otvorená
organizácia pre všetkých, ktorí sa chcú
pričiniť k rozvoju našej obce alebo sa
aktívne zúčastňovať na jej živote a vďaka
pomoci jeho členov sme pripravil i aj
tohtoročné stretnutie. Táto akcia by sa
však nemohla konať nebyť štedrých
sponzorov, ktorí svojimi finančnými, ale aj
vecnými darmi prispeli k zabezpečeniu
dobrej nálady a príjemnej atmosféry.

Stretnutie rodákov podpori l i : Štefan
Kondač - Plaucha z Mýtnej, PLENT s.r.o.

zo Závady, Miroslav Vantruba - Hostinec v
Kotmanovej, Ján Urbančok - Drevovýroba
z Mýtnej, Jana Krnáčová zo Zvolena,
Autoservis GLAS s.r.o. z Lučenca, Ján
Karman s manželkou z Kotmanovej, MVDr.
Henrich Dorogi z Lučenca, Autoservis
Szilágyi s.r.o. z Lovinobane, Valéria
Hanzelová z Dobroče, Lucia Pekárová z
Kotmanovej, Dušan Šebeň s manželkou z
Banskej Bystrice a Alena Chlebničanová z
Kotmanovej.

Stretnutie bolo obohatené širokým
programom. Po krátkom príhovore
predsedníčky občianskeho združenia ROK
Ing. Edity Pekárovej všetkým na tvárach
vyčari l i úsmev dievčatá z folklórneho
súboru Kukulienky z Lovinobane a vďaka
folklórnemu súboru Haličan sme sa mohli
vrátiť vo svojich spomienkach do čias,
kedy sme oslavovali ukončenie žatvy v
našej obci. Na záver hlavného programu
bolo pripravené losovanie tomboly, do
ktorej poskytl i zaujímavé vecné dary:
Keramika GSI z Lučenca, DIEGO - Bytové
doplnky a podlahy z Lučenca, Dr. Henrich
Gorogi z Lučenca, Autoservis GLASS z
Lučenca, Slovexpres autoslužby Peter
Kucej, Prof. Ján Pinka z Košíc, Michal
Demanko a Edita Pekárová. Po tombole
pokračovala voľná zábava a počas celej
akcie bolo pre všetkých zúčastnených
pripravené bohaté pohostenie od rôznych
druhov koláčov cez slané pečivo až po
guláš z diviny, ktorú na podujatie poskytlo
Poľovnícke združenie v Kotmanovej.

Každý sa príjemne zabavil a opäť trošku
pospomínal na blízku ale aj ďalekú
minulosť obyvateľov obce Kotmanová . Za
tento nádherný deň strávený v spoločnosti
priateľov úprimne ďakujeme všetkým, ktorí
pomohli a podpori l i túto náramne úspešnú
akciu.

MMggrr.. LLuuccii aa PPeekkáárroovváá

STRETNUTIE RODÁKOV
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Spoločenská kronika

V ROKU 2014 OSLAVUJÚ

OKRÚHLE JUBILEUM

NAŠI SPOLUOBČANIA:

Ján Majoroš
Ondrej Krajči

Štefan Stankovič

60 ROKOV

50 ROKOV

Mária Telúchová
Katarína Karmanová
Mária Malatincová

Pavel Bobáľ
Pavel Malček

Elena Maďarová
Ján Berky

Ján Karman (č.d. 32)
Pavel Brada

70 ROKOV

Vladimír Brada
Július Malatinec
Mária Oravcová

80 ROKOV

Ján Oravec
Ján Krajči

Naším jubilantom
srdečne blahoželnáme a želáme

dobré zdravie,
veľa šťastia a spokojnosti

v ďalšom živote.

90 ROKOV

Michal Brada

Prvú augustovú nedeľu sa stretli v
Kultúrnom dome rodáci a priatelia obce
Kotmanová. Na stretnutie prišli ľudia so
širokého okolia a svojou prítomnosťou
nás poctili aj hostia.



Tri sliepky sa hrajú na schovávačku. Prvá
sa schová do kurníka a druhá do šopy.
Tretia hovorí:
 1, 2, 3 už idem.
Zakopne a povie:
 Kurník šopa.
 Do kelu, našla nás.

Dedko dostal telegram: „Máte potomka,
blahoželáme k prvému vnúčaťu.“ Dedko
sa chytí za hlavu a hovorí:
 Ani nenapíšu, čo to je, či chlapec alebo
dievča, a tak neviem, či som babka alebo
dedko.

Manželka nájde manžela v krčme.
 Tá krčma je tvoj hrob!  kričí na neho.
 Tak buď taká láskavá a daj mi aspoň v
tom hrobe pokoj.

Pani vošla do obchodu a hľadala po zemi.
Ľudia ju oslovovali:
 Čo ste stratili, peniaze? Kľúče?
 Nie, kýchla som a vypadli mi zuby.

 Kam pôjdu na Vianoce bohatí a kam
chudobní?
 Bohatí na Vianočné ostrovy a chudobní
na vianočnú omšu.

PPrrvvéé vvyyddaanniiee kknniihhyy KKoottmmaannoovváá -- oobbeecc nnaaššiicchh
pprreeddkkoovv,, kkttoorreejj aauuttoorrmmii ssúú JJáánn PPiinnkkaa aa PPeettrraa
PPiinnkkoovváá uuzzrreelloo ssvveettlloo ssvveettaa vv pprrvveejj ppoolloovviiccii
ttoohhttoo rrookkuu.. VVyyddaavvaatteeľľoomm kknniihhyy jjee TTeecchhnniicckkáá
uunniivveerrzzii ttaa VVyyssookkeejj šškkoollyy bbááňňsskkeejj vv OOssttrraavvee..

Toto veľmi zaujímavé, bohato ilustrované dielo
doplnené súčasnými ale aj historickými
fotografiami majstrovským spôsobom opisuje
všetky krásy a zaujímavosti nášho rodného
kraja. Autori priblížili čitateľom spomienky
svojej príbuznej pani Marty Šarkanovej, ktorá
patrí k našim najstarším obyvateľom. Vďaka
neuveriteľnej pamäti tety Marty Šarkanovej sa
môžeme prostredníctvom knihy pozrieť do
histórie obce zo začiatku minulého storočia.
Napriek tomu, že kniha je venovaná
predovšetkým opisu histórie a života rodiny
Pinkovej, nachádza sa v nej mnoho faktov zo
života obyvateľov, ako aj z histórie obce
Kotmanová.

Spoluautorkou knihy o Kotmanovej je dcéra
profesora Pinku Ing. Petra Pinková, ktorá
študovala na Fakulte BERG Technickej
univerzity v Košiciach geoturistiku a v odbore
cestovného ruchu je považovaná za nádejnú
vedeckú osobnosť.

Chcela by som sa touto cestou poďakovať
autorom tejto knihy a predovšetkým
profesorovi Pinkovi za dotaraz najkrajšiu
propagáciu našej obce, ktorá vďaka výberu
vydavateľa knihy je teraz známa aj v susednej
Českej republike.

II nngg.. EEddii ttaa PPeekkáárroovváá

SUDOKU

***
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KOTMANOVÁ  OBEC NAŠICH PREDKOV

Za hrsť vtipov

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom
brigád, ktoré sa v letných mesiacoch konali
na tenisovom ihrisku. Tento rok sa podari lo
čiastočne zrekonštruovať hraciu plochu
návozom drobného dolomitového kameňa a
antuky. Na tenisovom ihrisku pribudl i nové
tenisové čiary a časť oplotenia. Za
dobrovoľnícku účasť mladších aj starších
občanov obce ďakujem.

ssttaarroossttkkaa oobbccee

PPooďďaakkoovvaann ii ee ppaattrríí aa jj ppáánnoovvii JJoozzeeffoovvii
BBeenncckkoovvii aa ppaann ii MMaarrttee OOrraavvccoovveejj zzaa vveeccnnéé
ddaarryy pprree oobbeecc KKoottmmaannoovváá..

POĎAKOVANIE

prof. Ing. Ján Pinka, CSc.

Tento najmladší zo štyroch synov Jána Pinku
staršieho, rodáka z Kotmanovej od r. 1 999 až
do súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský
profesor na Fakulte BERG Technickej
univerzity v Košiciach.

Prof. Ing. Ján Pinka, CSc. sa narodil v r. 1 956 v
Košiciach, teraz striedavo býva v Kotmanovej
aj v Košiciach. Vysokoškolské štúdium ukončil
v roku 1 980 na Baníckej fakulte Technickej
univerzity v Košiciach. Po ukončení
vysokoškolského štúdia začal pracovať na
Katedre ropného inžinierstva vtedajšej
Baníckej fakulty TU v Košiciach terajšej fakulte
BERG TU v Košiciach.

Počas jeho doterajšej praxe písal
predovšetkým profesionálne publikácie a
vysokoškolské učebnice. Prednášal na
mnohých medzinárodných konferenciách
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Menovaný napísal aj viaceré knihy a publikácie
z oblasti cestovného ruchu na Slovensku
(Herliansky gejzír a prírodné bohatstvo v jeho
okolí, Prírodné krásy a bohatstvo Slanských
vrchov a ich predhorí a monografie
Geoturistika v Slanských vrchoch a okolí). Vo
svojej oblasti je považovaný za významného
odborníka, spisovateľa a uznávanú osobnosť
nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
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