
Koho sme si zvolili?
Aký krásny pohľad je z okolitých kopcov na údolie,v ktorom sa tiahne naša malebná dedinka Kotmanová.Každý, kto vstúpil do nášho údolia alebo navštívilokolité kopce, mi dá určite za pravdu.Patrím k tým, čo sa tu narodili a rovnako akomnohí z vás, ani ja som nevnímala, že to všetko, čoje okolo mňa, je skutočný skvost. S pribúdajúcimirokmi si to však čoraz viac uvedomujem.Pri mojej nedávnej návšteve príbuzných v Kanadesom sa stretla aj s niekoľkými krajanmi a medzinimi bola aj teta Marka so svojou sestrou Helenkou,ktoré sú dcérami našej rodáčky z Kotmanovej.Stretnutie s nimi bolo úžasné, sú veľmi milé asrdečné a v každom slove bolo cítiť ako ich teší, žek nim zavítal niekto z krajov. Teta Marka sa narodilana Slovensku a za svojou rodinou sa dostala onejakú dobu neskôr. Veľa sme sa rozprávali o našomrodnom kraji a spôsob ako o ňom rozprávala tetaMarka ma skutočne dojal. Jej rozprávanie bolo takživé a tak skutočné, že som nemohla uveriť, akýúžasný vzťah si dokáže vytvoriť k miestu niekde nanašej Zemi. Najviac ma však dojalo, keď nám predodchodom z Kanady zavolala, aby sa s nami rozlúčila.Slzy dojatia sa mi ešte aj dnes tlačia do očí. Tie miléa srdečné slová, ktoré mi vtedy povedala, mi znejúaž dodnes. Okrem krásnym osobných vyznaní námpovedala: "a pozdravujte, tých mojich, doma...!"My sme tu doma a aby sme mohli odovzdávaťsprávy z domu do okolitého sveta, rozhodli sme savydávať naše prvé noviny. Budú to noviny, ktoréprinesú informácie o živote v našej dedine a jejblízkom okolí, o histórii nášho kraja, ale predovšetkýmo súčasnom dianí v obci. Noviny, ktoré čítate,dostanú do rúk obyvatelia obce a na požiadanie ichmôžu získať aj iní. Predovšetkým však chceme tietonoviny poskytnúť každému, koho zaujíma život vnašej obci, preto ich budeme pravidelne uverejňovaťaj na Internetovej stránke obecných novín, ku ktorejsa dostanete cez oficiálnu stránku Obecného úraduKotmanová.Veríme, že tieto informácie pomôžu zviditeľniť nášmalebný kraj a vy všetci nám s tým určite pomôžete.EP
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Štvrťročník obce Kotmanová Cena: nepredajné

Rozpočet je schválený

V komunálnych voľbách, ktoré sa
konali 27. novembra 2010 bol
väčšinou hlasov zúčastnených voličov
zvolený za starostu obce Ľubomír
Božik.Staronový starosta tak zasadol
do svojho kresla už šieste volebné
obdobie

Prekvapením uplynulých volieb bolo
poradie zvolených kandidátov, ktorým
dali občania svoje hlasy. Najväčší
počet hlasov získal Ondrej Šuľan (106
hlasov), Pavel Oravec (101 hlasov),
Samuel Lojka (88 hlasov), Mária
Oravcová (79 hlasov) a Ondrej Belica

(77 hlasov). Sklamaním pre voličov
bolo rozhodnutie Ondreja Šuľana,
ktorý napriek skutočnosti, že získal
najväčšiu podporu voličov, sa rozhodol
neprijať post poslanca. Na uvoľnené
miesto v obecnom zastupiteľstve preto
postúpil prvý náhradník, ktorým bol
Ján Karman (71 hlasov).

Znovuzvolený starosta a noví poslanci
na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa
konalo 19. decembra 2010, zložili sľub
a ujali sa svojich postov v jednotlivých
komisiách
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Obecné zastupiteľstvo na svojom
mimoriadnom zasadnutí schválilo
programový rozpočet obce na rok 2011 ako
aj výhľad na roky 2012 – 2013.

V utorok 12. apríla sa konalo mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého
hlavným bodom programu bolo schválenie
rozpočtu na rok 2011 ako aj výhľadu na roky
2012 – 2013. Priebeh zasadnutia bol pomerne
dramatický, pretože novozvolení poslanci sa
zaujímali o všetky položky rozpočtu a svojimi
konštruktívnymi návrhmi sa snažili upraviť
rozpočet tak, aby všetky finančné prostriedky

boli vynaložené čo najúčelnejšie.
Podľa pripraveného rozpočtu by mali do
obecnej pokladne pribudnúťpríjmyvcelkovej
výške 65 210 EUR, čo predstavuje takmer
rovnakú rozpočtovanú čiastku príjmov ako v
uplynulom roku. Rozpočtované príjmy tvoria
predovšetkým výnosy z dane z príjmov,
ktorých výška závisí predovšetkým od počtu
obyvateľov v obci a predstavujú takmer 65% z
celkových príjmov. Druhou rozhodujúcou
položkou sú dane z nehnuteľností, ktoré tvoria
24% podiel a zostávajúcich 11% tvoria ostatné
dane a poplatky, prenájom a iné príjmy.

pokračovanie na 2. strane



Vzhľadom na nízku príjmovú základňu
zvádzali poslanci tvrdý boj pri rozdeľovaní tak
malého balíčka peňazí do jednotlivých
výdavkových položiek. Najväčšiu časť
rozpočtovaných výdavkov predstavujú tarifné
platy a povinné poistné, ktoré tvoria 56%
podiel. Druhým výdavkom sú náklad na správu,
ktoré predstavujú 14% z celkových výdavkom.
Tieto výdavky tvoria náklady na telefón,
Internet, poštovné, kancelárske potreby, palivá,
náklady na údržbu auta, poistné, všeobecné
služby, odmeny poslancom a i. 9% podiel tvoria
náklady na kultúrny dom a budovu materskej
školy. Zostávajúcich 21% predstavujú náklady
na verejné osvetlenie, nakladanie s odpadmi,
požiarnu ochranu, miestny rozhlas, údržbu
cintorína, domu smútku, verejnej zelene,
obecnú knižnicu, splátky úrokov z úverov a i.

Na základe návrhov poslancov boli niektoré
menej efektívne výdavky znížené a ušetrené
sumy boli presunuté na iné naliehavé výdavky.
Jednalo sa predovšetkým o nasledovné položky:

V rámci položky odmeny poslancom prijali
prítomní rozhodnutie, že rozpočtovaná čiastka
700 EUR bude rozdelená na sumu 500 EUR,
ktorá bude vyplatená všetkým poslancom a
okrem toho bude zástupcovi starostu vyplatená
odmena vo výške 200 EUR.

Rokovanie o rozpočte bolo v niektorých bodoch
veľmi dramatické a ešte pred hlasovaním o
uznesení z mimoriadneho zasadnutia poslanci
Karman a Belica opustili rokovaciu miestnosť.
Nakoľko noví poslanci mali záujem riešiť aj
ďalšie problémy obecných financií a
využívania obecného majetku budú tieto body
zaradené na rokovanie ďalšieho mimoriadneho
zasadnutia.

Edita Pekárová
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Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Rozpočet je schválený (pokračovanie z 1. strany)

znížené výdavky na telefón, poštovné,
Internet o 300 EUR,
znížené výdavky na palivá, mazivá,
oleje o 200 EUR,
zvýšené výdavky na požiarnu ochranu
o 500 EUR, ktoré budú použité na
úpravu požiarnej zbrojnice tak, aby v
nej mohlo byť umiestnené obecné
auto,
výdavky na údržbu kultúrneho domu,
ktoré mali byť použité na
rekonštrukciu kuchyne, budú použité
na opravu strechy kultúrneho domu,
znížené výdavky na údržbu knižnice o
900 EUR,
900 EUR bolo presunutých na údržbu
budovy materskej školy.
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Obecné zastupiteľstvo rokovalo za obdobie od
posledných volieb spolu štyrikrát.

Prvé ustanovujúce zasadnutia sa konalo
19.12.2010.
Na tomto zasadnutí okrem oficiálnych záležitostí
schválili novozvolení poslanci plat starostu. Na
základe návrhu, ktorý vychádzal zo spôsobu
výpočtu platu v predchádzajúcom roku, bol
starostovi schválený plat vo výške cca 1 522 EUR.
Stanovený plat predstavuje základný plat plus
20% paušálne odmeny. Ďalším bodom rokovania
bolo vytvorenie komisií a schválenie ich
predsedov. Na základe iniciatívneho návrhu z
radov zúčastnených občanov bolo schválené
vydávanie obecných novín. Prípravou registrácie
novín bola poverená Edita Pekárová.

Druhé zasadnutie sa konalo 23.1.2011
Hlavným dôvodom konania obecného
zastupiteľstva bolo vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra obce a stanovenie jeho úväzku. Po
prehodnotení činnosti hlavného kontrolóra
schválilo OZ tento úväzok v rozsahu 10%
základnej pracovnej doby. Starosta obce súčasne
oznámil poslancom, že za zástupcu starostu si
vybral Jána Karmana, ktorý sa ujal svojej funkcie.
Obecným zastupiteľstvom bol schválený názov
obecných novín „Kotmanovské oko“.

Tretie zasadnutie sa konalo 6.3.2011
Dôvodom konania zasadnutia bola predovšetkým
voľba hlavného kontrolóra obce, ktorým sa stal
Ing. Ján Sivok. Na rokovaní bol schválený
predložený plán zasadnutí OZ na rok 2011 . Na
základe žiadosti občana Jána Vrbiniaka bol
schválený predaj pozemku p. č. 125/6 vo výmere
215 m2 za cenu 1 EUR/m2. OZ ďalej schválilo
všeobecne záväzné nariadenie opatrovateľskej
služby v obci, štatút a organizačný poriadok
obecných novín, krízový štáb obce, redakčnú radu
obecných novín a členov komisií pri OZ.

Štvrté zasadnutie sa konalo 14.4.2011
Toto mimoriadne zasadnutie sa konalo za účelom
schválenia rozpočtu obce. Na zasadnutí sa
zúčastnil aj hlavný kontrolór a pracovníčka
obecného úradu. Zasadnutie malo dramatický
priebeh a dvaja poslanci opustili rokovaciu
miestnosť. Vzhľadom na pokročilú dobu,
nakoľko sa zasadnutie konalo v utorok vo
večerných hodinách, bolo po prerokovaní
rozpočtu ukončené schválením uznesenia. Zápis a
uznesenie z tohto zasadnutia zatiaľ nebolo
uverejnené na obecnej stránke.

Touto cestou by som chcela vyjadriť svoj obdiv apoďakovanie trom novozvoleným poslancom,ktorí zodpovedne pristupujú k plneniu svojichpovinností.
EP

č. d. 1  40
Mária Oravcová

č. d. 41  80
Ján Karman

č. d. 81  120
Samuel Lojka

od č. d. 121a priľahlé časti
Pavel OravecOndrej Belica

ROZDELENIEOBVODOV



Kotmanová je malá dedinka Novohradského
regiónu. Zakladateľom obce bol Šoltýs Kotman
a meno dostala podľa nemeckého banského dozorcu
Gutmana.

Pozdĺž Vrbinského potoka, ľudovo
nazývaného Kotmanovský potok, sa tiahne malá nie
veľmi rozľahlá dedinka Kotmanová. Potôčik vzniká
z troch samostatných prameňov, ktoré vyvierajú z
oblastí pomenovaných ako Tisovník, Dlhý diel a Hlboké.

Vrbinský potok kedysi lemovali drevené
slamou pokryté obydlia, ktoré neskôr nahradili
murované rodinné domy. Prví ľudia, ktorí takmer
pred tromi tisícročiami žili v tejto oblasti, boli
obyvateľmi Pohanského hradu. Dodnes sú zreteľné
pozostatky jeho opevnenia, ktoré v stredoveku
poskytovali obyvateľom útočisko pred nepriateľmi.
Z tohto obdobia pochádzajú aj najstaršie archeologické
nálezy, ktoré nesú znaky kyjatickej kultúry.

Prvá písomná zmienka o dedinke
nachádzajúcej sa v údolí kopcov siahajúcich až do
nadmorskej výšky 1000 m je z roku 1393. Na konci
19. storočia mala obec viac než 800 obyvateľov, dnes
však v nej žije už sotva polovica, ale napriek dobe
navzájom si pomáhajúcich ľudí.

Kotmanová bola známa výrobou a vývozom
dreveného uhlia. Koncom 18. storočia tu ľudia
pestovali priadku morušovú a vďaka kremencu, na
ktorý bola tunajšia zem bohatá, vybudovali malú
sklársku hutu. V druhej polovici 1 9. storočia sa v
okolí Kotmanovej ťažila aj železná ruda, ktorú vo
veľkej miere využívala banská spoločnosť. Pestovaniu
základných plodín a chovu dobytka sa niektorí ľudia
v tejto dedinke venujú až dodnes.

V polovici 1 5. storočia bola oblasť dnešnej
Kotmanovej pôsobiskom vojsk Jána Jiskru z Brandýsa.
Obdobie neistoty a strachu o vlastný život či majetok
nastalo v druhej polovici 1 6. storočia počas okupácie
osmansko-tureckými vojskami. Dlhé obdobie potom
patrila obec pod Divínske panstvo. Prvá i druhá
svetová vojna rovnako ako celý svet poznačili aj túto
malú dedinku. Nová éra obce sa začala písať po jej
oslobodení 29. januára 1945, kedy cez Lazy prišli
Sovietske vojská a postupovali smerom do Cinobane.

Rovnako ako obec i jej pomenovanie prešlo
mnohými zmenami. Podľa písomných záznamov bol

v roku 1393 prvý oficiálny názov obce Kotmanlehutaya,
ktorý však bol následne niekoľkokrát zmenený, a to:
v roku 1469 - Koczyklehotha, v roku 1808 - Kotmanová
Lhota, v roku 1826 -Kotman-Lehota, v roku 1907 -
Kotmány, v roku 1920 - Kotmanová, v roku 1948 -
Dobročská Lehota a od 31 . augusta 1990 sa opäť
premenovala na predchádzajúci názov Kotmanová.

Okolie obce je skutočne nádherné a to nielen
v tomto jarnom období. Dedina obkolesená dubovými,
bukovými, či smrekovými lesmi ponúka neskutočný
pokoj a relax vidieckeho prostredia. Nečudo, že je
obec Kotmanová zaradená medzi rekreačné sídla. V
letnom období sú okolité lesy rajom pre vášnivých
hubárov. Okrem obľúbených dubákov je les obsypaný
kozákmi, smrekovcami, kuriatkami, mliečmi a neraz
aj bukovcami. Celý chotár je bohatý na poľovnú zver,
vtáctvo a rozmanité druhy zvieracej ríše. Botanici
by si určite popásli oči na zelených lúkach obsiatych
kvetmi a záhradách v okolí rodinných domov, ktorých
je v tejto dedine nadostač.

Prostredie okolo Kotmanovej možno popísať
pomocou rôznych historických názvov, ktoré ľudia
neraz i dnes používajú pri svojom dorozumievaní sa.
Veľmi známe sú názvy: Baľovka, Bezinka, Dlhý diel,
Hlboké, Horné Fafáky, Hudcová, Kozý chrbát, Pavlova
jama, Laz Zadok, Polianka, Pusté Lazy, Studená
dolina, Tisovník a Žiar, ktoré pomenúvajú okolité
miesta obce často využívané na turistiku. Nad
Konopiskami až po horu je Krivá. Na sever od Priečna
sa nachádza Čelínok, ktorý využívali včelári a odtiaľ
pochádza aj jeho pomenovanie. Ešte severnejšie od
Čelínka je Sihoť, kde ľudia už roky obrábali svoje
polia. Na mieste niekdajších polí vznikla záhradkárska
osada s malými útulnými chatkami, v ktorých si
vychutnávajú zaslúžený oddych po práci. Na sever
od Sihote sa nachádza Hrbok obkolesený z jednej
strany Kotelnicou a z druhej strany Dolinou. Postupujúc
ďalej na sever cestou z dediny do Hlbokého prídeme
do Štvrte a nad Hlbokým, ktoré sa nachádza za Štvrťou
sa rozprestierajú hory a lúky.

Každý, kto zavíta do tejto malebnej dedinky,
pozrie si jej okolitú prírodu a spozná ľudí v nej
žijúcich, nedokáže vymazať ten zážitok a uchová si
ju navždy vo svojom srdci. Rovnako ako si ju
uchovávame aj my všetci, ktorí tu žijeme, pretože v
našej dedine je naozaj radosť žiť.

Lucia Pekárová

Kristián Kuric
Rodičom srdečneblahoželáme!

História Kotmanovej siaha do roku 1393 Spoločenská kronika

Oznamy

Mária PivkováZuzana Karmanová
Česť ich pamiatke.Odpočívajte v pokoji.

manželstvo uzavreli

Simona BožikováaMarcel Mužík
Želáme veľa láskya porozumenia na spoločnejceste životom.

pribudol nový človiečik

opustili nás

OBEC KOTMANOVÁ
pozýva všetkých občanovna

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
v sobotu 30. apríla 2011o 18.00 hod. pri Obecnomúrade.

Pre všetkých zúčastnených bude
vďaka sponzorom pripravené malé
občerstvenie a od 20.00 hod. bude
v miestnom hostinci májová
veselica.

Tešíme sa na Vašu účasť.
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Vo väzení na elektrickom kresle:Pýtajú sa odsúdeného na elektrickomkresle, aké je jeho posledné želanie.„Chcem, aby ma sudca držal za ruku."<=>Poznámka v denníku miliardára:„Nabudúce, keď manželka povie:„treba kúpiť čínu“, znamená to jedlo!"<=>Problém z diagnózou:„Nie som si moc istý diagnózou, pánNovák, ale pravdepodobne to bude znadmerného požívania alkoholu."„ Dobre, pán doktor. Ja prídem zajtra,keď budete triezvy."

Komisie obecného zastupiteľstva a ich poslanie

Za hrsť vtipov
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Obecné zastupiteľstvo môže podľa zákona
o obecnom zriadení zriaďovať komisie ako
svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné
zastupiteľstvo uznesením a je to spravidla
jedno z prvých rozhodnutí, ktoré
zastupiteľstvo prij íma po zložení sľubu
poslancov.

K schvaľovaniu komisií a ich predsedov
došlo na ustanovujúcom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa 19. decembra 2010. V
Kotmanovej máme spolu 4 stále komisie,
ktorých činnosť riadia ich predsedovia.

Komisia životného prostredia, ochrany
majetku a verejného poriadku
Predsedom komisie je Pavel Oravec a za
členov tejto komisie boli zvolení Ondrej
Belica, Vladimír Pekár a Peter Tušim. Tak
ako už samotný názov komisie prezrádza,
komisia sa bude zaoberať ochranou životného
prostredia, majetku a verejného poriadku a
pod.

Komisia sociálna
Predsedkyňou komisie je Mária Oravcová,
ktorá navrhla za členov komisie Jozefa
Bučeka a Jána Karlíka. Komisia bude riešiť
všetky problémy sociálnej oblasti.

Komisia kultúrno-športová
Predsedom komisie je Samuel Lojka. Za
členov komisie boli schválení Lucia Pekárová

a Želmíra Lojková. Komisia bude
organizovať kultúru a šport v obci.

Komisia ekonomicko-finančná
Predsedom komisie je Ján Karman. Po
niekoľkých neúspešných pokusoch predseda
komisie navrhol na ostatnom zasadnutí za
členov komisie Zdenku Karlíkovú a Ivetu
Belicovú. Hlavným poslaním komisie bude
príprava podkladov súvisiacich s
ekonomickou a finančnou činnosťou obce
na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Poslanci sú volenými zástupcami občanov
našej obce a občanom sa zodpovedajú za
svoju činnosť. Nakoľko je práca v
jednotlivých komisiách veľmi rozmanitá,
určite každý z nich rád uvíta iniciatívne a
podnetné návrhy na prácu v nich.

EP

SUDOKU Vážení čitatelia,
dnes Vám prinášame prvé číslo našichobecných novín. Snažili sme sa zozbieraťrôzne informácie, ktoré by Vás mohlizaujímať.Chceli by sme Vás však požiadať o pomocpri ich tvorbe. Budeme veľmi radi, keď námposkytnete námety na uverejnenie, ale ajvlastné príspevky, prípadne fotografie.Vzhľadom k tomu, že pracuje bez nárokuna odmenu, neposkytujeme finančnú odmenuani prispievateľomTešíme sa na spoluprácu.

Vaša redakcia.

V našich novinách sa chcemev budúcnosti venovať aj týmtotémam:
kultúra a šport
zo života obce
cirkevné okienko
činnosť záujmových združenív obci
vlastná tvorba čitateľov
inzercia




