
Úvodné slovo
Vážení spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila pro-
stredníctvom novín, ktorých prvé tohtoročné vyda-
nie sa Vám práve dostalo do rúk.

Rok 2022 sa prehupol do svojho posledného
štvrťroka. Mnohí z nás si užili tohtoročné leto, do-
priali si oddych a dovolenku tak, ako sme si ju vy-
snívali a načerpali sme dostatok síl, aby sme s pre-
hľadom zvládli všetky ďalšie dni tohto roka. Po
dvoch rokoch poznačených naším vytrvalým zápa-
som s ochorením COVID-19 a početnými opa-
treniami, obmedzeniami, príkazmi a zákazmi s ním
spojených, sme sa chvíľku nádejali, že naše dni sa
dostanú do bežných koľají. Vojenský konflikt na
Ukrajine nás žiaľ presvedčil o tom, že náš návrat ku
každodenným radostiam i starostiam, tak ako si ho
pamätáme z predcovidového obdobia, môže byť
dlhší a problematickejší ako to obdobie, na koniec
ktorého sme tak dlho čakali. Zostáva nám len veriť,
že „mocní tohto sveta“ čo najskôr nájdu mierové
riešenie tohto konfliktu, ktorý tak ako covidové
opatrenia názorovo delí našu spoločnosť a jeho do-
pad na život nás všetkých bude čo najmenší.

Žijeme v dedine obklopenej krásnou prírodou.
Je to pre nás vzácny dar, ktorý sme si viac uvedomi-
li práve v uplynulých dvoch rokoch zasiahnutých
pandémiou. Ponúka nám krásu, ktorá, ak si to uve-
domíme, prináša pokoj, zdravie a pohodu do našich
ustráchaných životov. Vzácne je pre nás i duchov-
né, náboženské a ľudské dedičstvo, z ktoréhomôže-
me čerpať energiu do každodenného života. Viera
nám dáva silu a nádej. Povzbudením je i pozdrav,
prihovorenie sa s úsmevom na tvári na ulici, v ob-
chode. Sú to také maličkosti, ktoré majú v dnešnej
dobe obrovskú silu a nie sú samozrejmosťou v kaž-
dej obci alebo meste. Želám si a aj vám, aby v Kot-
manovej i naďalej pretrvávala spolupatričnosť, aby
sme boli všímaví voči svojmu okoliu a takto bojova-
li proti neistote, ktorú v tomto období prežívame.
Nedovoľme, aby sme pocit strachu, neistoty pre-
konávali hnevom a nenávisťou, rovnako, aby nás
rozdielne názory na koronavírus, očkovanie, vojnu
či politiku rozdeľovali.

Vzťahy a atmosféru v spoločnosti považujem za
to najdôležitejšie. Verím, že aj v našej obci bude po-
zitívna, aby smemohli i naďalej zveľaďovať a rozví-
jať našu krásnu obec v každom smere v prospech
nás všetkých. I v samospráve sa budeme snažiť aj
naďalej o všeobecný rozvoj našej obce. Ešte aj v
tomto, ale i v ďalších rokoch nás čakajú rôzne in-
vestičné projekty a veríme, že napriek nepriaznivej
situácii zdražovania stavebných materiálov a ener-
gií a dlhotrvajúcim schvaľovacím procesom, sa
nám podarí tieto projekty uskutočniť. K ich
uskutočneniu bude potrebná i ohľaduplnosť vás
občanov, pomoc a aktivita i dobrovoľníkov. Všet-
kým, ktorí sa aj v tomto roku zapojili, alebo ešte aj
zapojíte akoukoľvek formou do vytvárania života
obce, vopred ďakujem. Zároveň ďakujem v mene
svojom, v mene poslancov OZ i v mene občanov
všetkým vám, ktorým záleží na jej rozvoji.

Milí Kotmanovčania, urobme spoločne všetko
pre to, aby naša krásna obec bola miestom, kde
chceme žiť plnohodnotný a spokojný život,
miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať
z rôznych kútov sveta naše deti i jej návštevníci. K
tomu vám a vašim rodinám do nasledujúceho ob-
dobia prajem potrebné zdravie, šťastie a pohodu.

Mgr. Mária Oravcová – starostka obce

KOTMANOVSKÉ OKO
Najnovšie spravy a novinky

Noviny obce Kotmanová
Október 2022
Ročník: XII
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Samostatne nepredajné
Vychádza 2x ročne

Volebné okienko

Komunálne voľby 2022 sa budú konať 29.
októbra a prvý krát budú spojené spolu
s voľbami do VÚC. Voľba je jednokolová...
(viac na strane 3)

Zasadnutia obecného
zastupiteľstva

Prinášame Vám stručný prehľad zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva v I.
polroku 2022. (viac na strane 5)

Kotmanovské vodopády

Medzi Kotmanovou a Hrnčiarkami vo
Veporských vrchoch tečie Vrbinský potok,
ktorý zdá sa byť bežný, akých sú v horských
oblastiach tisíce. (viac na strane 6)
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Spoločenská kronika
Život je zložitý, samé prekvapenie......
Ako ho žiť, žiadny návod nie je.
Rok k roku pozvoľna sa radí,
do stránok život zas nové riadky píše.
Do Vašich spomienok, milí jubilanti
sa už veľa zmestí, šťastie, slzy, chvíle bolesti.
Raz niekto múdry povedal, že človek je tvor,
ktorý keď chce dokáže skoro všetko.
Ako kvitnú kvety vo váze,
tak nech kvitne život Váš.
nech Vám šťastie s láskou svieti,
nech Vám žičí osud Váš.
Prajeme Vám všetko, čo si budete priať,
nech máte svoju lásku komu dať.
Rozum, čo v núdzi poradí, ruku,
čo v žiali pohladí a priateľa,
čo Vás nikdy nezradí.
Šťastie, zdravie, pohodu a šarm,
to je naše želanie k Vašim narodeninám.

redakčná rada
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Deňmatiek
Všetkýmmamám k sviatku

„ Sú tisíce hviezd na vianočnom nebi,
tisíce mušlí na brehoch morí,
tisíce vtákov v oblakoch,
tisíce motýľov na lúkach,
tisíce kvapiek rosy z rána,
ale len jedna mama na celom svete „

G. Cooper

Oslávili okrúhle jubileum
V 1. polroku 2022

Elena Pivková
Ľubomír Božik
Erika Mikušková
Ondrej Badinka
Jolana Maďarová
Ján Karman
Miroslav Brada
Ján Kuric

Privítali sme do života
Lucia Oláhová
Sebastián Ľuboš Matúška

Najkrajšie zo všetkých darčekov
dáva život do kočíkov......
Blahoželáme k narodeniu dieťatka.

Uzavreli manželstvo
Alena Chlebničanová a Marek Sekereš
Ján Kolčák a Veronika Sarvašová

Šťastnú plavbu po vlnách
manželského života
a prístav bez úskalí prajeme!

A takto odchádzame ...
Miroslav Václavík
Viliam Petik

Smutná pravda života vraví,
že nič netrvá večne,
všetko má svoj začiatok,
všetko má svoj koniec.

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV OBCE
ZA ROK 2021

Obyvatelia k 1.1.2021 280
Prihlásení na trvalý pobyt 7
Narodení 2
Umretí 3
Odhlásení z trvalého pobytu 3
Obyvatelia k 31.12.2021 283

Zdroj: Evidencia obyvateľov - obecný úrad

Deň otcov
Všetkým otcom k sviatku

„Otec je niekto, kto ťa chce chytiť skôr, než
spadneš.
Zdvihne ťa, opráši a umožní ti skúsiť to znova.
Otec je niekto, kto chce zabrániť tomu, aby ste
robili chyby,
ale namiesto toho vám umožní nájsť si vlastnú
cestu,
aj keď jeho srdce pukne od bolesti, ak si ublížite.
Otec je niekto, kto vás drží, keď plačete,
obviňuje vás, keď porušujete pravidlá,
prekypuje hrdosťou, keď uspejete,
a verí vo vás, aj keď sa vám niečo nepodarí.“

Neznámy autor
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Volebné okienko
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký
deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania
na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. V obci Kotmanová bude
vytvorený jeden volebný obvod a jeden volebný okrsok s jednou volebnou miestnosťou a jednou
volebnou komisiou a to tradične v Kultúrnom dome, na adrese Kotmanová 122. Zapisovateľkou miestnej
volebnej komisie bude Iveta Belicová pracovníčka obecného úradu, predsedníčkou Andrea Bobáľová,
podpredsedníčkou Janka Maďarová. Členmi MVK ďalej budú: Andrea Kuricová, Ľubica Bradová, Iveta
Belicová (zdravotná sestra), Martina Feherpatakyová, Katarína Belicová. Miestna volebná komisia
zaregistrovala nasledovných kandidátov: Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby
starostu obce Kotmanová:

1. 1. Peter Jazbec, Bc., 57 rokov, výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
2. 2. Mária Oravcová, Mgr., 42 rokov, starostka, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia

Zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby poslancov obce Kotmanová:
1. Miroslav Brada, 28 rokov, zvárač, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
2. Ján Karman, 59 rokov, robotník, HLAS- sociálna demokracia
3. Pavel Malček, 68 rokov, dôchodca, SMER- sociálna demokracia
4. Štefan Stankovič, 57 rokov, robotník, SMER-sociálna demokracia
5. Peter Tušim, 64 rokov, dôchodca, HLAS- sociálna demokracia

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voli-

čov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samo-
správnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva
hlasovacie lístky smodrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden
hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva biele hlasova-
cie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu
obce.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlast-

noručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať

najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancovmá byť v príslušnomvolebnomobvode
zvolených (počet poslancov pre okres Lučenec je 5).
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať porado-

vé číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič domodrej obálky hlasovací lístok

pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samo-
správneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať naj-

viac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode
zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátoramesta)môže volič zakrúžkovať porado-

vé číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok

pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (pri-
mátora mesta).

(Pokračovanie na strane 4)
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Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok n e p l a t n ý.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať
alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou
do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zá-
kona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na
úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej pod-
state trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej
korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vložímodrú obálku domodrej
schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schrán-
ky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.
Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie n e -

p l a t n é.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať,

aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej
komisie. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvo-
dov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého
pobytu.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapeča-

tenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí a VÚC

Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú
karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením
COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žĳe s
oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi obce
sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách najpozdejšie
v posledný pracovný deň dňom konania volieb najneskôr do 12. hodiny na tel. čísle: 047/
43 97 109.

K voličovi, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania bude vyslaná špeciálna volebná komisia, hlasuje
do špeciálnej schránky v deň konania volieb v mieste svojho trvalého pobytu alebo na adrese miesta, na
ktorom požiadal o vykonanie hlasovania špeciálnym spôsobom.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ dňa 16.2.2022

Zasadnutia sa zúčastnili štyria poslanci , jeden poslanec bol z dôvodu PN ospravedlnený.
Hlavné body zasadnutia :
* Správa o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2021- správu vzali poslanci OZ na vedomie
* Plán kontrolnej činnosti HK obce na rok 2022- poslanci plán kontrolnej činnosti schválili
* Žiadosť o odkúpenie drevnej hmoty orecha vlašského- obec vykonala výrub stromov na parcele č. 212/1
( pod cintorínom) a získanú drevnú hmotu z orecha vlašského ponúkla na odpredaj. Bola prĳatá jedna
žiadosť o kúpu spolu s cenovou ponukou – žiadosť poslanci schválili, drevná hmota sa predala za cenu
600,00 €.
* Uzavretie rámcovej zmluvy s nájomcom Preventer s.r.o. Kotmanová – jedná sa o zmluvu na občasný
prenájom kultúrneho domu- poslanci uzavretie zmluvy so spomínanou firmou schválili.
* Majetkové priznanie starostky obce- poslanci majetkové priznanie zobrali na vedomie
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Zasadnutie OZ dňa 20.6.2022

Zasadnutia sa zúčastnili všetci piati poslanci.
Hlavné body zasadnutia :
* Záverečný účet obce Kotmanová za rok 2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
účtu. Celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bol prebytok vo výške 15 733,95 € . Kontrolórka
obce vypracovala stanovisko, kde konštatovala , že ZÚ je spracovaný s súlade s príslušnými normami
a odporučila poslancom ZÚ schváliť bez výhrad.
V rámci tohto bodu rokovania poslanci schválili Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné
hospodárenie bez výhrad a tiež schválili tvorbu rezervného fondu vo výške 15 733,95 €.
* VZN č. 1/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
VZN č. 2/2022, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene v obci Kotmanová.

Návrhy predmetných VZN boli vyvesené v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce. Neboli k nim
prĳaté žiadne pripomienky. Poslanci uvedené VZN schválili.

* Čerpanie rezervného fondu- poslanci schválili čerpanie rezervného fondu nasledovne.
- v sume 20 000,-- € na investičnú akciu -stavba parkoviska ( pod cintorínom )
- v sume 20 000,-- € na investičnú akciu- rekonštrukcia Klubu mladých ( strecha , fasáda)
- v sume 10 000,-- € na investičnú akciu - rekonštrukcia autobusových zastávok
* Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kotmanová na funkčné obdobie 2022-2026
pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022. V rámci tohto bodu poslanci schválili rozsah
výkonu funkcie starostu na plný úväzok.
* Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov, okrskov a volebných miestností pre nadchádzajúce
voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.
V zmysle uznesenia č. 26/2022 a 27/2022 poslanci :
- určili na volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov OZ v Kotmanovej v počte 5
- zobrali na vedomie utvorenie jedného volebného okrsku pre celú obec a určenie volebnej miestnosti –
Kultúrny dom .
* Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 - poslanci schválili RO č. 2/2022 , ktorým sa navyšuje rozpočet
o 3 440,-- € o príjem zo štátneho rozpočtu , ktorý je účelovo určený na výdavky. ( refundácia mzdy
v rámci projektu § 54 ). Rozpočet po zmenách zostáva vyrovnaný vo výške 161 740,-- €.
* Informácia starostky, diskusia , rôzne- starostka informovala o stave schválených investičných akcií.
Vypracované sú už projektové dokumentácie na rekonštrukciu Klubu mladých, na rekonštrukciu
autobusových zastávok pri ktorých sa čaká na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na
búracie práce domu č. 121 , kde sa plánuje s výstavbou parkoviska ( pod cintorínom), v čo najkratšom
čase bude spustené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na vodovod. V rámci tohto bodu
schválili poslanci dodatok č. 1 k sadzobníku poplatkov za služby poskytované obcou a nájom majetku
obce- konkrétne sadzba za prenájom prívesného vozíka vo výške 10,-- €/ deň a sadzba za požičanie
piecky s kotlíkom 5,-- €.

Zápisnice z rokovaní Obecného zastupiteľstva a prĳaté uznesenia sú zverejnené na webovej stránke obce
Kotmanová v sekcii SAMOSPRÁVA- zápisnice OZ, uznesenia OZ.

Zapisovateľka: Iveta Belicová

Zasadnutie OZ dňa 14.04.2022

Zasadnutia sa zúčastnili traja poslanci, dvaja poslanci boli z dôvodu PN ospravedlnení
Hlavné body zasadnutia :
* Správa hlavnej kontrolórky obce Kotmanová o výsledku kontroly- správu poslanci vzali na vedomie.
* Žiadosť o nenávratný finančný príspevok IROP- na rekonštrukciu autobusových zastávok.
Rekonštrukcia zastávok bola naplánovaná na rok 2022 s tým, že mala byť financovaná z rezervného
fondu. Starostka informovala poslancov , že obec má možnosť podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok IROP v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR , kde v prípade úspešnosti by obec spolufinancovala len 5 %. Poslanci podanie
žiadosti o NFP schválili.
* Rozpočtové opatrenie č. 1/2022- poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 1/2022, kde sa rozpočet
zvyšuje o sumu 17 000,-- € na strane príjmov aj výdavkov ( + 15 000,- € transfer zo ŠR z minulých rokov
na PD na vodovod, + 2 000,-- € príjem z dobropisov – preplatky na energiách pri vyúčtovaní za rok
2021.
Rozpočet po zmene zostáva vyrovnaný vo výške 158 300,-- €.



Poďakovanie účastníkom obecných brigád
Srdečne by som sa chcela poďakovať všetkým tým,
ktorí sa dňa 28.01.2022 (piatok) zúčastnili na obec-
nej brigáde – vypiľovanie stromov pri tzv. „Čujovom
– Pánikovom dome“ v našej obci.

Na brigáde sa zúčastnilo dokopy 22 občanov
takmer vo všetkých vekových kategóriách. Sama som
bola milo prekvapená, aká bola veľká účasť. Teším
ma hlavne to, že stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní
urobiť čosi naviac aj vo svojom vlastnom voľne.

Účastníci brigády: Peter Tušim, Andrej Petrovský,
Pavol Oravec st., Mikuláš Majoroš, Ing. Miroslav Pi-
lát, Štefan Stankovič st., Martin Pivka, Ján Krajči,
Marcel Oláh, Ján Demanko, Pavel Bobáľ, Ján Kuric,
Ondrej Šuľan, Pavel Malček, Ondrej Badinka, Ľuba
Bradová, Eva Stašáková, Peter Turčan, Ľubomír
Rendek a Marcela Rendeková, Lenka Oravcová
a starostka.

Za domáce pečivo pre brigádnikov ďakujeme
Alenke Chlebničanovej, za chutný kotlíkový guľáš
pani Ľube Bradovej a pani Eve Stašákovej. Poďa-
kovanie si samozrejme zaslúžia všetci brigádnici
vďaka vynaloženému úsiliu a množstvu kvalitne vy-
konanej práce, ktorá snáď v budúcnosti bude moti-
vovať k činnosti aj ďalších občanov.

Obec Kotmanová organizovala aj
v poradí druhúOBECNÚ

BRIGÁDU - kosenie cintorína.

Naplánovaná bola na stredu 08. júna 2022,
pre nepriaznivé počasie sa brigáda preložila na
sobotu 11. júna 2022. V skorých ranných hodi-
nách sa pred kultúrnym domom zišli
dobrovoľníci, ktorí boli ochotní pomôcť
s kosením, hrabaním a vyvážaním trávy
z miestneho cintorína. Za účasť na brigáde
v mene všetkých obyvateľov obce,
v mene poslancov OZ i v mojom vlast-
nommene ďakujeme: Peter Tušim, Andrej
Petrovský, Eva Stašáková, Mikuláš Majoroš,
Jaroslav Pivka, Štefan Stankovič, Ján Krajči,
Ivan Oláh, Iveta Oláhová st., Ján Karman,
Ľuba Bradová, Miroslav Brada a sestra Ľubica
Bradová, Peter Turčan, Pavel Malček, Pavel
a Lenka Oravcovci. Za chutný babguľáš pre
brigádnikov patrí poďakovanie pani Ivete Beli-
covej (pracovníčke OcÚ).

Prípravy na dni obceKotmanová
a XI. Ročník stretnutia
heligónkarov už začali mesiac
pred samotnou akciou....

Dňa 24.06.2022 v spolupráci s poľnohos-
podárskym družstvom Agrospol Kalinovo a
Ondrejom Šoltésom, Pavlom Bobáľom, Jura-
jom Krnáčom a Petrom Bradom z obce
Dobroč, s Pavlom Malčekom, Jánom Kar-
manom a Štefanom Stankovičom, Pavlom
a Lenkou Oravcovcami sa nám podarilo zabez-
pečiť sedenie pre návštevníkov kultúrno-
spoločenského podujatia vo forme balíkov zo
sena.
Za ochotu pomôcť ďakujeme – starostka
a kolektív poslancov OZ

Foto: pred začiatkom brigády

Foto: po skončení brigády

Za všetkých obyvateľov obce Kotmanová

VÁM patrí jedno veľké „ĎAKUJEME“
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Kotmanovské vodopády – 1. časť
K najkrajším prírodným klenotom Kotmanovej patria Kotmanovské vodopády. Obecný úrad v Kot-
manovej začal organizovať turisticko-spoločenskú akciu “Jánsky výstup na Kotmanovské vodopády”. Pan-
démia však akciu stopla. Okrem toho “Výstup” sa konal iba na jedno miesto vodopádov - na lokalitu Čier-
ťaž. Príroda nám pritom ponúka, aj druhé atraktívne miesto s vodopádmi a to v lokalite Veľké Hlboké. Obe
lokality je možné navštíviť súčasne po trase vedenej ako okruh. Ako je to možné? Nuž cez Čierťaž sa vyjde
hore na Kotmanovské lazy a cez Veľké Hlboké sa zostúpi do Kotmanovej. Okružná turistická trasa má dĺž-
ku asi 11 km a trvá asi 4,5 hodiny. Prevýšenie je cca 450 m.

Trasa:

Kotmanová - Driečne lúky - Čierťaž vodopády - horný vodopád - Pavlova jama - Suchá dolin-
ka - Veľké Hlboké - Kotmanová

Podrobný popis trasy namiesto mapky:)

Keďže môžu nastať problémy s orientáciou hlavne v časti horného toku Vrbinského potôčika pri prechode
cez horný vodopád, prikladám podrobný popis. Názvy lokalít som prevzal z katastrálnej mapy
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/ a z mapy Národného lesníckeho centra https://gis.nlcsk.org/lc/

Driečne lúky.

Trasu začíname na hornom konci Kotmanovej pri transformátore. Príjemnú lúčnu cestu cez lúky smerom
naHrnčiarky asi nemusím nikomu bližšie popisovať. Na Driečnych lúkach pod Pohanským hradom je osa-
dený turistický rozcestník nuž a tu sa treba rozhodnúť, ktorou cestou sa k vodopádom na Čierťaži vybrať.
Ponúkajú sa tu až 4 možnosti:

1. Pokračovať trasou tak, ako sa chodilo počas akcie poriadanej obcou t. z. čo najbližšie popri koryte
potôčika. Mala by byť vyznačená bielo-červenými PVC páskami uviazanými na vetvičkách drevín.

2.Vystúpať cca 50 m do svahu popri poľovníckom posede tak, že ho míňame po pravej ruke a po ľavej
strane v svahu v lese natrafíme na “starú” cestu. Práve na torzo tejto cesty sa neskôr pripojí aj trasa č.1.

3.Obísť poľovnícky posed po červenej TZT, ale cca po 100 metroch odbočiť vľavo na lesnú strmú spojku,
ktorá nás privedie na “novú” lesnú cestu vedúcu popod Dlhú úboč.

4. Prejsť cez potok a využiť cestu na zvážanie dreva situovanú východne pod Pohanským
hradom. Táto trasa končí v potoku priamo pod sústavou vodopádov.

Ak nemáme odvahu šplhať sa do exponovaného skalného svahu cez vodopády, odporúčam vybrať si
možnosť č.3. t. z. lesnú cestu popod Dlhú úboč.

Čierťaž.

Cesta k vodopádom popod Dlhú úboč nás zavedie nad sústavu vodopádov v Čierťaži. Nuž a kto si trúfa,
môže opatrne zostúpiť aj k vodopádom a obzrieť si ich detailnejšie. Hodila by sa tu nejaká zaisťovacia reťaz
možno aj lavička pri ceste s výhľadom na najväčší vodopád. Viď foto. Okružná trasa pokračuje od sústavy
vodopádov v Čierťaži po ceste smerom hore na vrchy. Asi tak po 700 m prídeme na rázcestie lesných
ciest. Naša trasa pokračuje po ceste strmo rovno hore. Po pár desiatkach metrov prídeme ku skalnej stene
situovanej vpravo vedľa cesty. Pozor! Tu musíme z cesty odbočiť vľavo severozápadne! Nepok-
račujeme po ceste! Musíme sa držať potôčika. V svahu vedľa potoka vedie starý chodník.
Momentálne je tu polom aj mierna mokraď, ale dá sa to opatrne a bezpečne prekonať. Nuž zišlo by sa pop-
repilovať to tu reťazovou pílou. Chodník pokračuje v dĺžke asi 250 m súbežne s potôčikom po atraktívnom
skalnom teréne a ponúka výhľady na kaňon potôčika. Neskôr sa chodník stratí, ale to sme už v bezpečí na
úrovni koryta potoka. Žiadna panika, treba iba pokračovať terénom stále smerom hore popri potoku. Už
po pár metroch sa nám objaví horný vodopád.
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Suchá dolinka.

Po ceste rýchlo zbehneme k Suchej. Ešte pred
vstupom do smrekového lesa na Suchej odbočíme
vpravo smerom na západ. Pokračujeme krajom lesa
po lesnej ceste cez Suchú dolinku popri
novovybudovanej Chate na Suchej dolinke. Cesta
potom stále klesá, míňame zborené laznícke domy
vpravo i vľavo a po malej chvíli sme na lesnej ceste
v nádhernom žľabe so zurčiacim potôčikom s
názvom Veľké Hlboké.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Pavlova jama.

Stará lesná cesta vedie juhozápadne cez smrekový les
a po asi 800 m nás bezpečne vyvedie na Pálenicu a
na malebné lúky Kotmanovských lazov. Na lúkach sa
cesta stratí. Po lúkach treba vystupovať stále hore
smerom na severozápad až uvidíme okolie a
zorientujeme sa. Náletové dreviny signalizujú, kde je
prameň a Pavlova jama. Pri prameni sú mokrade,
dreviny a za nimi je schovaná aj stará drevenica,
preto Pavlovu jamu aj s prameňom radšej obídeme
zhora severovýchodne. Nad Pavlovou jamou už
natrafíme na známu vyjazdenú cestu od Rudy k
Suchej. Tu je aj najvyšší bod nášho výletu /755m n
m., preto si na Pavlovej jame nenecháme ujsť
výborné výhľady na malebné blízke aj vzdialené
okolie.
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Horný vodopád.

Horný vodopád pozná asi málo ľudí. Príroda ho tu
dokonale ukryla v nádhernej divočine. Jeho výška je
asi 1,5 m . Príroda ho vytvorila na balvanoch vedľa
starého stromu.

Pod vodopádom je jazierko a práve tu sa dá prejsť po
naplaveninách na druhú stranu potôčika. Čo aj
urobíme, lebo povyše na druhej strane potôčika
musíme vyhľadať starú lesnú cestu. Pozor! Tá
stará lesná cesta je tak dokonale
zamaskovaná, že ju niekto pre istotu označil
starým hrncom zakvačeným na konári. Človek
sa tu zrazu cíti stratený, ale znova pripomínam, nie je
dôvod na paniku, treba len pokračovať hore popri
potôčiku. Stará cesta sa určite “objaví”, pretože
kedysi dávno križovala potôčik.


