
Úvodné slovo
Milí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase
najkrajších sviatkov pokoja, lásky
a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré
netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi
šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra
týchto dní je plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu,
že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce
čaro sa nedá ničím nahradiť ani
napodobniť. Vianočné sviatky v každom
z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.
Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa
tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme
rodinné puto. V tento sviatočný čas
chceme byť dobrí navzájom k sebe,
chceme každému rozdávať len radosť.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží
byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre
každého z nás je dôležité, aby sa dni
napĺňali spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou, osobným uplatnením,
ako i dosahovaním vytúžených cieľov.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro
pre každého, kto sa nepozerá iba očami,
ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa
a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam,
kde sú skryté naše najtajnejšie túžby
a želania.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech
rozžiaria plápolavým plameňom naše
srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás
s vďakou prĳíma teplé ľudské slovo,
pohladenie či len pohľad a svet sa zrazu
stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť
i zo šťastia toho druhého, čas veselosti
a radosti nastal svetu. Tíško znejú koledy,
tichá noc – svätá noc rozciťuje naše
srdcia. Vianočné sviatky – čas radosti,

vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech
sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či
iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach
stopu pohody a radosti.
Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a
pracovníčky obecného úradu, ako aj v mene celej redakčnej
rady chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí
sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných
sviatkov, návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú
tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých
a osamelých občanov, ktorí sú teraz sami doma.
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné
sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po
celý nový rok.

Mgr. Mária Oravcová – starostka obce

KOTMANOVSKÉ OKO
Najnovšie spravy a novinky

Noviny obce Kotmanová
December 2022

Ročník: XII
Číslo: 2

Samostatne nepredajné
Vychádza 2x ročne

Očarujúci advent

Príďte zažiť očarujúci čas adventu. Tento
tichý výkrik krátkeho sloganu ma donútil
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Očarujúci advent
Príďte zažiť očarujúci čas adventu. Tieto slová som
pred pár rokmi videl napísané ako reklamný slogan
na výletnom vláčiku, ktorý prevážal ľudí po nádher-
ných viedenských vianočných trhoch . Bola to po-
zvánka na sériu koncertov v Dóme svätého Štefana.
Viedenská filharmónia sa rozhodla nanovo na-
študovať a spracovať tradičné kresťanské adventné
chorály a melódie. Tieto koncerty museli byť jedi-
nečným umeleckým zážitkom. Viedenská filharmó-
nia patrí medzi svetovú špičku. Vedome či nevedo-
me, títo umelci priniesli svetu okrem krásnej hudby
ešte niečo navyše. Posolstvo, na ktoré často aj my
kresťania zabúdame.

Trojaké očakávanie

Príďte zažiť očarujúci čas adventu. Tento tichý vý-
krik krátkeho sloganu ma donútil zastaviť sa a za-
myslieť sa. Svojím posolstvom upozorňoval, že
uprostred vianočných trhov, kolied, svetielok a všet-
kej tej vianočnej výzdoby a huriavku, tu máme ad-
vent. Advent, ktorý má svoju jedinečnú zvesť, vý-
znam a atmosféru. Advent, ktorý nie je len akýmsi
trpeným časom čakania na Štedrý večer a Vianoce.
Advent, ktorý má mať svoje pevné miesto v živote
kresťana.

Advent, z latinského adventus – príchod, je obdo-
bím, v ktorom si pripomíname trojaké očakávanie
Kristovho príchodu.

Prvé náš zrak obracia do minulosti. Pripomína nám,
že Pán Boh plní svoje sľuby. Cez slová prorokov Pán
Boh zasľúbil izraelskému národu, že príde Imanuel
- Mesiáš. Ten, ktorý prinesie svetlo do tmy tohto
sveta. Tieto slová sa naplnili v betlehemskom dieťa-
ti. Boh splnil to, čo zasľúbil. Vo svojom Synovi dal
záchranu tomuto svetu. To nám dáva istotu, že Božie
slovo je pravdivé a Božie sľuby sa v plnosti času na-
plnia. To je prvá zvesť, ktorú nám advent prináša.

Druhé očakávanie obracia náš pohľad do prítom-
nosti. Zvestuje nám, že Ten, ktorý v minulosti prišiel
na tento svet, je skrze Ducha Svätého stále s nami.
Evanjelium podľa Matúša nám pripomína Ježišove
slová: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do
konca sveta.“ (Mt 28, 20). Živý Kristus chce vchá-
dzať do našich životov. Chce byť ich súčasťou. Chce
byť náš Emanuel – Boh s nami. Chce byť súčasťou
našich trápení i radostí. Chce byť pri nás a posilňo-
vať nás, keď prežívame strach o seba a svojich blíz-
kych. Chce byť s nami, keď prežívame neistotu v za-
mestnaní. Boh chce byť s nami. To je druhá vzácna
zvesť adventu, ktorú si potrebujeme uvedomiť.

Tretie, a to najzákladnejšie a najhlavnejšie posolstvo
adventu, obracia náš pohľad do budúcnosti. Základ-
nou zvesťou adventu je, že Pán Ježiš príde ešte raz
na konci vekov ako Pán a sudca celého sveta. Boží
Syn bude ten, ktorý bude mať posledné slovo. On vy-
nesie verdikt nad týmto svetom, ale aj nad životom

každého jedného z nás. Každý z nás vydá pred Pá-
nom celého sveta počet zo svojho životného šafáre-
nia. Na to by sme nemali zabúdať. Nevieme kedy
príde deň súdu. Možno už dnes a možno o stovky či
tisíce rokov. To vie len Otec, ktorý je v nebesiach .
Preto máme byť neustále pripravený na druhý Kris-
tov príchod tak, aby nás zastihol pripravených. Na to
nás upozorňuje Pán Ježiš v mnohých podoben-
stvách. To je tretie posolstvo adventu na ktoré ne-
smieme zabudnúť.

Čas túžob

Advent je viac ako len štvortýždňové čakanie na
Vianoce. Má svoj zmysel a hĺbku. Je to obdobie na-
plnené očakávaním. Čas naplnený elektrizujúcou
atmosférou toho, čo bolo, čo je a čo príde. Je to čas
pre veriace srdce túžiace po stretnutí so svojím Pá-
nom. Čas túžby po zmene života. Tak to vyznávame
aj my v piesni z evanjelického spevníka: Ó príď, ó
príď Emanuel(ES č.14). Viac ako osem storočí
spieva Kristova cirkev tento hymnus túžiaceho srdca
a to práve v čase adventu. Prosíme Toho, ktorý je
Emanuel, Syn Dávidov, ranný svit, Syn človeka
a Kráľov kráľ, aby prišiel a priniesol zmenu do tohto
sveta a našich životov. Prosíme a očakávame, že
prinesie nádej, láskou premôže zlo a vyslobodí nás
z pút hriechu. Prosíme a túžobne očakávame, že nás
preberie zo sna hriechu a privedie nás ku večnej spá-
se. Prosíme a vo viere očakávame, že Kristus nám
bude milostivý vo chvíli posledného súdu a nedá
nám hriešnym zahynúť. Týmto všetkým by mal byť
naplnený advent, čas očakávania Kristovho prícho-
du. Čas, ktorý by nemal byť obmedzený len na štyri
týždne pred Vianocami, ale na celý náš život. Apoš-
tol Pavol nám často prízvukuje, že celý život kresťa-
na by mal byť presiaknutý očakávaním na Kristov
príchod a na stretnutie sa s našim spasiteľom.
S tým, ktorý bol, je a príde preslávne. Sme na toto
stretnutie pripravení? To nie je otázka, ktorú by sme
si mali klásť len tesne pred smrťou. Som ja priprave-
ný tu a teraz na stretnutie so svojim Pánom? A pri-
púšťame vôbec, že niečo také by sa mohlo stať už za
nášho života? Písmo nás na túto možnosť viac krát
upozorňuje. Nebuďme hluchí a slepí k jeho posols-
tvu.

Cirkevný rok začína obdobím adventu. Tým nás
chce upozorniť na to, aby sme celý rok boli naplnený
týmito troma očakávaniami Kristovho príchodu.
Prosme Ducha Svätého, aby roznecoval úprimnou
túžbou v našom srdci po stretnutí s Pánom. Žime
neustále pripravení na druhý Kristov príchod.
Nechajme Krista vstúpiť do našich životov a okús-
me, čo to znamená, keď je Boh s nami. Pamätajme
na to, že Pán Boh plní to, čo zasľúbil. Ak túto trojitú
zvesť prĳmeme do svojich sŕdc, potom budeme aj
my môcť prežiť očarujúce obdobie adventu, ktoré
svojou zvesťou naplní naše srdcia.

Mgr. Samuel Velebír - námestný farár evanjelickej
cirkvi v Dobroči
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 Kotmanová
Výsledky

POĎAKOVANIE za prejavenú dôveru
Vážení spoluobčania,

chcem sa Vám z celého srdca poďakovať za prejave-
nú dôveru a Váš hlas, ktorý ste mi v týchto voľbách
odovzdali. Ďakujem všetkým 112 občanom, ktorí ma
podporili a dali mi hlas v „BOJI“ o starostovský
post. Je to aj prejav ocenenia mojej doterajšej práce
a aktivít, ktorými sme spoločne s poslancami OZ
chceli prispieť k nášmu krajšiemu životu za uplynulé
volebné obdobia.
Cítim veľkú zodpovednosť voči Vám, ktorí ste mi
dali svoj hlas ako kandidátke na post starostu obce
už po štvrtý krát. Presvedčila som sa prostredníc-
tvom Vášho hlasovania o dôvere voči mojej osobe,
ktorá je naozaj veľká. Chcem sa poďakovať ľuďom
ochotných zdieľať so mnou prácu v prospech našej
obce, pomôcť pri všetkých aktivitách i rozhodnu-
tiach nie vždy jednoduchých a niekedy i bolestivých.
Všetkých občanov žĳúcich v našej obci chcem ubez-
pečiť, že tak ako doteraz som tu pre všetkých bez
rozdielu a ku každému budem pristupovať rovnako.

Našu obec čakajú do budúcnosti veľké výzvy. Avšak
verím tomu, že v spolupráci s obecným zastupiteľ-
stvom a Vás všetkých posunieme našu obec práve
tam, kde by mala moderná obec v 21. storočí byť.
Našou úlohou je zveľadiť obec, v ktorej žĳeme a
spoločnými silami plniť naše stanovené ciele. Ve-

rím, že vzájomnou spoluprácou sa dostaneme ďalej
a vybudujeme modernejšiu Kotmanovú.

Gratulujem novozvoleným poslancom
Vážení poslanci, dovoľte, aby som Vám zablahožela-
la k Vášmu zvoleniu. Občania Vás svojimi hlasmi
delegovali ako svojich zástupcov do obecného za-
stupiteľstva. Očakávajú, že budeme pre nich praco-
vať ako jeden silný tím, že budeme vytvárať hod-
noty, zveľaďovať obec a že budeme dobrí hospodári.
Verím, že v otázke vzájomných dobrých vzťahov pôj-
deme príkladom a že sa nám spoločne podarí do-
siahnuť najviac ako to bude možné.
Prajem Vám veľa úspechov a radosti z tejto ušľach-
tilej práce pre obec a jej občanov.

Ďakujem za dlhoročnú spoluprácu všetkým dote-
rajším poslancom i odchádzajúcej poslankyni pani
Alene Chlebničanovej. Ďakujem Vám aj v mene
všetkých Kotmanovčanov, že ste častokrát
uprednostnili obecné záležitosti pred svoji-
mi deťmi a rodinami. Určite máte radosť
z množstva vykonanej práce a verím, že Kot-
manovej budete pomáhať aj naďalej.
Ešte raz Vám ďakujem za prejavenú dôveru a
prajem nám všetkým veľa zdravia a vzájomného
porozumenia.

Vaša starostka

Volebná účasť
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov OZ
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu

63,22 %
242
153
153
124
143

1. Miroslav Brada, Kotlebovci- ĽSNS
2. Štefan Stankovič, SMER- sociálna demokracia
3. Peter Tušim, HLAS- sociálna demokracia
4. Pavel Malček, SMER- sociálna demokracia
5. Ján Karman, HLAS- sociálna demokracia

93
89
86
84
82

1. Bc. Peter Jazbec, nezávislý kandidát
2. Mgr. Mária Oravcová, Smer-SD, HLAS-sociálna demokracia

31
112

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na starostu obce
podľa poradia na hlasovacom lístku:

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Náhradníci za poslancov do OZ -
Vzhľadom k tomu, že v obci Kotmanová sa malo voliť 5 poslancov a bolo zaregistrovaných
5 kandidátov na poslanca OZ , boli zvolení všetci kandidáti, náhradníci sa nevolili.

Za starostku obce Kotmanová bola zvolená Mgr. Mária Oravcová



Spoločenská rubrika
Oslávili okrúhle jubileum v II. polroku

Marianna Tušimová
Ján Vrbiniak
Zuzana Kuricová
Katarína Kuricová
Daniel Lauko

Každý deň prináša nám ľuďom premeny.
V živote nás neraz prekvapia rôzne správy.
Horíme od šťastia v horúcom plameni.......
Občas tiež nazrieme životu do svedomia
a len tak vzhliadneme za seba nevdojak.
V ušiach nám stáročné agávy hudbou zvonia,
No život ulieta tak ako z hniezda vták.

Čas je neúprosný, znovu o rok starší sme,
čas je milosrdný, rovnako zostarli ľudia vôkol nás,
čas je hospodárom života-nestojí.

Privítali sme do života
Annabell Havrlová

Hoci meria len pár centimetrov a váži len pár kíl,
Pre každého je tým najväčším pokladom na svete.
Všetko najlepšie k narodeniu potomka.

A takto odchádzame ......
Ján Gondáš
Elena Pivková
Odišiel človek na ktorého ste sa mohli spoľahnúť
a len čas môže zoceliť tak veľkú ranu.
I keď telo je mŕtve, obraz vo vašich dušiach zostáva.....
Úprimnú sústrasť!

OKTÓBER- MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Vekom
sme nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré sa môžu rozdávať mladším. Úcta
k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si to
zaslúžia. Všetkým seniorom prajeme pevné zdravie, veselú myseľ, veľa elá-
nu a radosti zo života. „ 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. „
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Chceme Vám zaželať milí jubilanti, aby
ste vždy mali čas - na čas a na krásy
jeho momentov, aby ste si stihli užiť ešte
dlhé roky zdravia, nežiť v jeho tieni, ale
byť na priedomí života ten najdlhší
a najkrajší čas, ktorý Vám osud nadelil,
ale nikdy nezabúdať na lásku, na rodinu,
na priateľov.
Želáme Vám, aby ste mali dostatok času
na prežitie krásy života ..........


