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Noviny obce Kotmanová Vychádzajú dvakrát ročne Cena: nepredajné

Oheň v krbe tíško praská,
v srdciach vládne pokoj, láska.
Ježiškovi napíšem,
nech Vám splní každý sen.

Príjemné vianočné sviatky a do nového roku prajeme
lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlík úspechov,
jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia
a cely vesmír lásky.

Milí čitatelia,
dovoľte mi, aby som Vám všetkým zapriala veľa zdravia, pokojné a
radostné prežitie vianočných sviatkov. Prežite ich v kruhu svojich
najbližších a najdrahších, v pohode, vo vzájomnom prepojení láskou a
porozumením. Ďakujem Vám za priazeň, milé slová a povzbudenie,
ktoré ste mi mnohí z Vás poskytli a do Nového roku 2021, by som Vám
chcela zaželať pevné zdravie, lásku vo Vašich rodinách a v osobnom žití
šťastie, radosť, pokoj, tolerantnosť, nádej, vytrvalosť, veľa pracovných a
osobných úspechov. Nech rokom 2021 nás sprevádza radosť z malých i
veľkých vecí v živote a v práci. Nech v našej milovanej dedinke prevláda
ľudskosť, tolerancia a ochota pomôcť jeden druhému. To sú hodnoty,
ktoré dokážu robiť náš život krajším.

IInngg.. EEddiittaa PPeekkáárroovváá  rreeddaakkttoorrkkaa



Narodeniny predstavujú dôležitý deň v našom živote, ktorý oslavujú ľudia
po celom svete. Sú pre každého výnimočné. Narodeniny sú jedinečnou
možnosťou prekvapiť blízku osobu nielen kvetmi, ale aj vhodným
prianím....

V mene poslancov OZ Kotmanová i vo svojom vlastnom mene Vám do
ďalších rokov života želáme veľa zdravia a šťastia v kruhu svojej rodiny.

MMggrr.. MMáárriiaa OOrraavvccoovváá –– ssttaarroossttkkaa oobbccee
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Jubilantom patrí blahoželanie i vďaka

Jubilanti II. polroku 2020:

Hádam je Vám celkom jasné,
že Vám želáme všetko krásne,
veľa zdravia, šťastíčka,
sladké bozky na líčka.

Majte vždy šťastia celé hory,
zdravia ako vody v mori,
nech Vám toľko lásky patrí,
koľko majú štítov Tatry.

K narodeninám Vám prajeme,
ako to zvykom býva,
aby sa Vám splnilo,
čo Vaše srdce skrýva.

Rodičom srdečne
blahoželáme.

Česť ich pamiatke.
Nech odpočívajú

v pokoji.
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Spoločná zodpovednosť  celoplošné testovanie
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Dôsledným a zodpovedným triedením odpadu môžeme ušetriť
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Oprava poškodenej studničky

Nastal čas odovzdať štafetu mladším  slová na rozlúčku
Posledné riadky poslednej strany
posledného čísla prvej desiatky našich
novín chcem využiť, aby som Vám milí
„moji“ čitatelia napísala pár slov na
rozlúčku. Po zrelej úvahe a prehodnotení
svojich možností som sa rozhodla pri
príležitosti môjho jubilea, či už životného,
ako aj novinárskeho, ukončiť svoju činnosť
redaktorky novín.

Moje poslanie zdokumentovať život v našej
obci, zviditeľniť zaujímavosti a krásy nášho
okolia a priblížiť pár momentov z našej
histórie, sa naplnilo. Môžem spokojne
povedať, že cieľ, ktorý som si predsavzala
dosiahnuť, som splnila a nastal čas
posunúť sa ďalej. Život u nás mi pripadá
stále akoby v jednom kole a až na malé

výnimky, mám pocit, že sme zostali stáť na
mŕtvom bode a nedokážeme sa posunúť
vpred. Pomaly sa blíži môj dôchodkový vek,
ktorý prináša okrem dobrého pocitu
zaslúženého odpočinku, aj pocit unavenosti
a nedostatku času. Zo dňa na deň cítim, že
nedokážem viac prezentovať predovšetkým
vlastné postrehy a zaťažuje ma už aj
pravidelné „prosíkanie“ príspevkov do
novín. Keďže z celej redakčnej rady som
zostala už len ja sama, odovzdávam
pomyselné novinárske pero do rúk
obecného úradu. Verím, že sa z radov
mladších spoluobčanov nájde ochotný
človek, ktorý prevezme štafetu a bude
pokračovať v začatom diele.

Chcem sa Vám ešte možno po stý krát

poďakovať za pomoc, podporu, priazeň a
slová povzbudenia, ktoré ste mi za moju
dobrovoľnícku činnosť pri tvorbe a niekedy
a vydávaní novín, vyjadrovali. Veľmi si
vážim aj kritiku, ktorú ste mi posunuli,
pretože aj tá je dôležitá pre ďalší rozvoj. A
ešte na záver Vám chcem sľúbiť, že pokiaľ
mi čas a zdravotný stav dovolí, budem
aspoň sporadicky prispievať do
Kotmanovského oka. Mimochodom, moja
aktívna činnosť v našom občianskom
združení ROK týmto nekončí a budem rada,
keď sa stretneme na našich akciách, ktoré
občas zorganizujeme.

Prajem Vám všetkým pevné zdravie a všetko
iba to najlepšie.

IInngg.. EEddiittaa PPeekkáárroovváá




