
prihováram sa Vám po prvýkrát ako zástupkyňastarotu obce a rada by som Vás informovala o situácii v obci.Postupne administratívne doťahujeme riadenieminuloročného projektu ,,Rekonštrukcia miestnychkomunikácií“ , kde došlo 22. augusta 2011 k preplateniuzdrojov poskytnutých z Pôdohospodárskej platobnejagentúry, ktoré obec predfinancovala úverom. V súčasnostičakáme na preplatenie DPH, čo mierne zníži úverovézaťaženie našej obce. Vzhľadom na finančné ťažkosti, vktorých sa obec ocitla, som požiadala príslušné orgánySR o dofinancovanie rozpočtu obce.

Na zmiernenie prípadných povodní práve prebieha v obciII. kolo Revitalizácie krajiny. Tento projekt bude realizovanýaž do marca 2012 a jeho zámerom je vytvorenie 10 000m3 vodozádržných hrádzí, priekop a jám.
Chcela by som touto cestou vyzvať všetkých občanovna spoluprácu v udržiavaní čistoty v našej obci a nevytváranínelegálnych skládok odpadu. Ak budeme chcieť, celkovývzhľad a život v našej obci sa môže zmeniť k lepšiemu.

Každý raz zostarne, každýraz spozná aké je to byťseniorom. Staroba je všakvýzva a pripomína nám, abysme nestrácali čas a jedendruhému práve terazpovedali milé slovo, či to, žesa máme radi. Starnutieprichádza nenápadne,pomaly. Tak ako sa končíroztopašné leto a začína sanostalgická jeseň. Sem tam niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr, čineskôr obelejú vlasy. Človek sa zrazu ocitnev jeseni života a v spomienkach sa obzerá dominulosti.

Na prejav úcty k starším nestačí len jedenmesiac v roku, úcta k nim by mala byťdennou samozrejmosťou. V rodine, napracovisku, v čakárni u lekára, jednoduchovšade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusísa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý.Nájdime si preto všetci čas na vľúdne slovo,úsmev pre starších neustále, nielen počasjedného mesiaca – októbra.
"Preukážme im úctu – zaslúžia si ju."
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Štvrťročník obce Kotmanová Cena: nepredajné

Obec vedie po prvýkrát žena

Obec sa ocitla bez vedenia a bolo potrebné
nájsť nástupcu, ktorý by nás poviedol do
nových volieb starostu. Dôveru poslancov
získala nedávno zvolená poslankyňa Mária
Oravcová, ktorá 2. augusta 2011 prevzala
úrad a s veľkými obavami začala vykonávať
svoju funkciu. V podstate zostala na všetko
sama bez akejkoľvek pomoci zo strany
odídených a s množstvom ľudí, ktorí sa jej
snažil i situáciu ešte viac skomplikovať. Tu
sa však ukázalo, komu skutočne záleží na
obci a kto ju chce len "vycicať". Zapoji l i sa
mnohí bez nároku na odmenu a vďaka
dobrým organizačným schopnostiam
zástupkyne a možno aj jej presviedčacím
metódam sa začali veci hýbať. Napriek
nepriaznivej finančnej situácii obce, ktorej
čiastočne dopomohlo aj vyplatenie vysokého
odstupného, život v obci nezastal. Museli
sme sa vzdať niektorých nákladných akcií,

ako je tenisový turnaj alebo rôzne kultúrne
podujatia, nebolo však nutné zatiaľ siahnuť
na iné potreby občanov. Začali sa riešiť aj
problémy s neplatičmi miestnych daní a
poplatkov a do obecnej pokladne sa vďaka
šikovnosti a rozhodnosti novej zástupkyne
postupne dopĺňajú chýbajúce peniaze. Jej
pričinením sa obec včas prihlási la do I I .
kola Programu revital izácie kraj iny a získala
finančné prostriedky, ktoré budú použité
na protipovodňové úpravy vybraných lokalít
v katastri obce. Vďaka tomuto príspevku
vytvori la obec desať pracovných miest pre
dlhodobo nezamestnaných na obdobie 6
mesiacov.
Možno niekto z Vás nadobúda pocit, že
píšem chválospevy na novozvolenú
zástupkyňu starostu, ale je to len zlomok
toho, čo v skutočnosti za tak krátku dobu
dokázala. A čo sme urobil i pre ňu my?
Zneužil i sme jej ústretovosť a zníži l i sme
jej úväzok a to dokonca so spätnou
platnosťou od 1 . septembra, neuvedomujúc
si, že ku dňu, kedy táto úprava bola
schválená už odpracovala tri štvrtiny
mesiaca. Skláňam sa pred ňou, že napriek
tomu nestrati la chuť do práce a chcem sa
jej za tých, ktorí si vážia jej prácu a
odhodlanie, poďakovať a popriať jej veľa
chuti a energie do ďalšieho boja.

EP

Poznáme svoje povinnosti?

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a poplatkoch v z. n. p. presne vymedzuje
všetky povinnosti , ktoré majú občania alebo
majitel ia nehnuteľností ako aj iní poplatníci
voči obci, určuje však aj povinnosti obce v
súvislosti so správou miestnych daní.
Aj keďmá obec povinnosť pri väčšine daní
a poplatkov tieto vyrubiť platobným výmerom,

ktorý by mal byť poplatníkovi doručený,
neznamená to, že z úsporných dôvodov sa
nemôže rozhodnúť tento úkon neurobiť,
pokiaľ občan sám bez doručenia výmeru
svoje povinnosti splní. Vytlačenie a doručenie
výmeru je dosť nákladná záležitosť, preto
je len na nás, či prispejeme k hospodárnemu

Prirodzenou vlastnosťou človeka je, že prvé o čo sa zaujíma sú jeho práva.Koľkí z nás sa však zaujímajú aké sú naše povinnosti? Je pre nás dôležité maťporiadok a čistotu v obci, ale nezaujíma nás, či sme zaplatili za vývoz smetí.Vieme, že obec sa má starať o údržbu miestnych komunikácií, o osvetlenie,rozhlas a iné služby, ale nie je pre nás dôležité zaplatiť dane.

pokračovanie na 2. strane

Starosta obce Kotmanová ĽubomírBožik, ktorý viedol obec viac ako dvadsaťrokov, v nedeľu 31. júla 2011 odstúpil.Štafetu vedenia obce odovzdal svojmuzástupcovi Jánovi Karmanovi, avšakten ju neprijal, vzdal sa funkcie a zložildokonca aj poslanecký mandát. Zmäteníposlanci si na zasadnutí obecnéhozastupiteľstva vypočuli nepríjemnéinterpelácie od prítomných občanov.

Vážení občania,

Mária Oravcová, zástupkyňa starostu obce

Sú dni, keď sa tešíme,keď život ide krásnea sú dni, keď ťažko spíme,keď cítime sa na dne ...
Sú dni, keď milujeme,keď prežívame šťastiea sú dni, keď sa trápime,život s nami ďalej rastie...

ÚRYVOK Z PIESNE: SÚ DNI



V prvú septemrovú sobotu sa ochotní občania
zišl i pri požiarnej zbrojnici v našej obci, aby
pri loži l i ruku k dielu. Poslanci OZ sa už v júni
t. r. dohodli , že zistia stav požiarnej zbrojnice
a navrhnú spôsob jej úpravy. Hlavným dôvodom
tejto akcie bolo vytvoriť priestor na parkovanie
obecného auta.

Obidve miestnosti požiarnej zbrojnice boli
zapratané množstvom zbytočných vecí
nazhromaždených za niekoľko rokov. Keď
chlapi všetko pretriedi l i a nepotrebné veci
vyviezl i , vznikol dostatočný priestor na
zaparkovanie auta.

Chcela by som sa aj touto cestou poďakovať
za spoluprácu všetkým, ktorí sa 3. septembra
2011 zúčastni l i na obecnej brigáde v požiarnej
zbrojnici. Menovite: Juraj Maďar, Vladimír
Pekár st. , Samuel Lojka, Rastislav Oravec,
Radoslav Oravec, Michal Maďar, Vladimír
Pivka, Štefan Stankovič ml. , ako aj rodine
Stankovičovej, ktorá pomohla s vývozom
dreveného odpadu vlastným traktorom.

Moje poďakovanie patrí zároveň Vladimírovi
Pekárovi staršiemu ako aj mladšiemu a Pavlovi
Oravcovi, ktorý pomohli pri oprave a zváraní
brány na obecnej garáži ako aj betónovaní
podlahy vchodu.

MMáárrii aa OOrraavvccoovváá
zzáásstt.. ssttaarroossttuu oobbccee

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

V úvode prvého zasadnutia predložil starosta obce
správu z kontroly Poľnohospodárskej platobnej agentúry,
ktorá sa konala 1 2.7.2011 . Podľa jeho konštatovania
"obec kontrolou prešla bez zistených nedostatkov". V
ďalšej časti starosta obce Ľubomír Božik oznámil
obecnému zastupiteľstvu svoje rozhodnutie vzdania
sa mandátu starostu obce s účinnosťou od 31 .7.2011
a zároveň požiadal obecné zastupiteľstvo o vyplatenie
trojmesačného odstupného a preplatenie nevyčerpanej
časti dovolenky. Dočasným vedením obce poveril
zástupcu starostu Jána Karmana., ktorý sa po krátkom
príhovore k zúčastneným nečakane vzdal postu
zástupcu starostu a dokonca aj poslaneckého mandátu.
O odstúpení zvažoval aj poslanec Ondrej Belica, ktorý
nakoniec svoje rozhodnutie nezrealizoval a vo funkcii
poslanca zotrval. Vzhľadom na vzniknutú situáciu v
rokovacej miestnosti nastala búrlivá výmena názorov
z radu prítomných občanov ako aj zostávajúcich
poslancov, ktorú nakoniec ukončil poslanec Belica.

Vzhľadom na skutočnosť, že poslanec Pavol Oravec,
ktorý bol poverený na zvolanie zasadnutia obecného
zastupiteľstva v mimoriadnych situáciách, bol náhle

hospitalizovaný v nemocnici, zúčastnení poslanci
pokračovali v rokovaní na ďalšom mimoriadnom
zasadnutí hneď po ukončení predchádzajúceho.
Vedenia zasadnutia sa ujal Ondrej Belica. Hlavnou
úlohou prítomných poslancov bolo zvoliť zástupcu
starostu, ktorým sa mohol stať iba jeden z nich. Po
krátkej diskusii bol predložený a súčasne aj chválený
návrh, aby funkciu zástupcu starostu vykonávala
poslankyňa Mária Oravcová.

Toto zasadnutie sa konalo predovšetkým za účelom
doplnenia obecného zastupiteľstva novým poslancom.
Zástupkyňa starostu oslovila náhradníkov na poslancov
podľa poradia na základe získaného počtu hlasov. Ako
prvá v poradí bola Elena Fiľová, ktorá mandát neprijala
rovnako ako ďalší v poradí Ján Kuric. Uvoľnený mandát
poslanca prijal až tretí kandidát v poradí Michal
Demanko, ktorý na zasadnutí zložil poslanecký sľub
a ujal sa funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a
súčasne bol zvolený do uvoľnenej funkcie predsedu
finančnej komisie. V ďalšej časti zástupkyňa starostu,
informovala o podaní žiadosti o vyhlásenie nových
volieb starostu obce a súčasne informovala o finančnej
situácii obce. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj financií
bola bývalému starostovi v riadnom výplatnom termíne
vyplatená iba mzda a časť odstupného spolu vo výške
3 000 EUR. Zvyšná časť (t. j. zostatok odstupného a

náhrada za nevyčerpanú dovolenku) mu bude vyplatená
po pripísaní podielových daní. Ďalej zástupkyňa
upozornila obecné zastupiteľstvo na zistené nezrovnalosti
v evidencii majetku a informovala o neuhradených
záväzkoch, ktoré siahajú až do februára 2011 .

Uvedené zasadnutie sa konalo v dopoludňajších
hodinách a zvolala ho zástupkyňa starostu za účelom
určenia jej úväzku a platu. Prvý návrh na úpravu úväzku
predložil poslanec Ondrej Belica, ktorý navrhol 4-
hodinový úväzok (pritom bývalému starostovi navrhoval
popri plate na plný úväzok jeho navýšenie až o 20%)
a poslanec Michal Demanko, ktorý navrhol 6-hodinový
úväzok. Obecné zastupiteľstvo schválilo skrátenie
úväzku zástupkyne starostu zo 7,5-hodinového na 6-
hodinový, čím došlo k zníženiu platu z pôvodných
11 46 EUR na 91 7 EUR (plat uvedený v hrubom) s
účinnosťou od 1 .9.2011 . Úväzok a plat zástupkyne
starostu mohol byť znížený len na základe jej súhlasu.
V poslednej časti zasadnutia zástupkyňa starostu
oznámila, že obec bola vybratá spomedzi 630
uchádzačov o príspevok zo štátneho rozpočtu a dostala
sa do II. kola Programu revitalizácie krajiny pre obdobie
2011 /201 2. Na základe stretnutia so zástupcami
Lesného spolku v Kotmanovej budú vybraté oblasti
na revitalizáciu.

EP
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Za obdobie od vydania nášho druhéhočísla obecných novín v júli 2011 rokovaloobecné zastupiteľstvo spolu štyrikrát.

Poznáme svoje povinnosti?

vynakladaniu našich spoločných peňazí. Pokiaľ
sa však nájdu medzi nami takí, ktorí na svoje
povinnosti zabudli , väčšina zareaguje na malé
upozornenie urobené akoukoľvek formou a
podlžnosti voči obci si vyrovná.
Razantnejšie kroky je potrebné urobiť voči
chronickým neplatičom, ktorých ani nenapadne
znižovať svoj dlh voči obci. V takom prípade je
nevyhnutné dodržať l iteru zákona a urobiť všetky
zákonné kroky, aby mohli byť následne nedoplatky
vymáhané. Tu by som chcela upozorniť tých, čo
si neplnia svoje povinnosti už niekoľko rokov, aby
sa nespoliehal i na to, že nevydaním výmeru zo
strany obce došlo k ich premlčaniu. Obec môže
stále v lehote na premlčanie, ktorá je päť rokov,
vydať neplatičovi výmer na dlžnú daň a tento môže
ďalších dvadsať rokov vymáhať. Pri vymáhaní
môže použiť všetky zákonné prostriedky, vrátane
exekúcie platu, dôchodku, nemocenskej dávky
ako aj majetku. Navyše v takomto prípade sa dlžná
suma zvyšuje o sankčný úrok ako aj o náklady na
jej vymáhanie, čo v niektorých prípadoch
niekoľkonásobne prekročí výšku nedoplatku.
Vzhľadom na uvádzané skutočnosti by som touto
cestou chcela vystríhať všetkých, ktorí majú voči
našej obci nedoplatky, aby sa vo svojom vlastnom
záujme dohodli s obecným úradom na prípadných
splátkach a tým predišl i ďalším nepríjemnostiam.

II nngg .. EEdd ii ttaa PPeekkáárroovváá

pokračovanie z 1. strany

V nedeľu 31.7.2011 sa konali dve mimoriadnezasadnutia.

Ďalšie zasadnutie sa konalo 17.8.2011.

Ostatné zasadnutie sa konalo vo štvrtok22.9.2011.

Máme garáž a poriadok v požiarnej zbrojniciDňa 14.11.2011 Predseda Národnejrady Slovenskej republiky PavolHrušovský svojím rozhodnutím určiltermín vykonania nových volieb doorgánov samosprávy obcí na sobotu31. marca 2012.



Je tu záver cirkevného roka v ktorom sa venujeme
predovšetkým posledným veciam človeka. Je to
predovšetkým zmierenie sa s blížnymi a smrť. Po
smrti prichádza večný odpočinok, otázka
posledného súdu a večnosti. O všetkých týchto
veciach uvažujeme každú nedeľu na Bohoslužbách.
Nedávno sme navštevovali cintoríny, na ktorých
sme mysleli na svojich blízkych. Ako sme ich
vyprevadili? Ako sme sa s nimi rozlúčili? Boli
posledné slová ich alebo naše slová lásky, nehy
a vzájomnej vďaky za život, ktorý máme?
Vyprevádzali sme našich blízkych k Bohu a do
Jeho opatery?
Pán Ježiš nás vo svojich slovách vyzýva, aby

sme s ničím nečakali. „Čokoľvek ste neurobili
jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili.“
(Mt 25,45) Naše správanie počas života, ale aj
naša rozlúčka ovplyvňuje to čo po nás zostáva.
To čo ostáva, na to sa bude pozerať aj Syn Boží,
keď nás príde súdiť. On sám si však praje, aby
sme v našej viere konali tak, akoby sme všetko
robili Jemu. V rodine, v práci, na záhrade, tak
máme konať, uvažovať a rozprávať sa, akoby On
bol pri všetkom. To je to rozhodujúce. To je to, čo
Boh od nás žiada a na čo bude prihliadať.
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“
(Mt 5,8) Nech sa vo všetkom preukazuje prítomnosť
Pána Ježiša Krista, ktorého sme služobníci. Ak si
zoberieme Ježišove slová k srdcu, pocítia to iste
aj naši blízky, kolegovia, rodina, spoluobčania.

Milí spoluobčania, bratia a sestryv Pánovi Ježišovi Kristovi!

Počas terénnej prehliadky Vrbinského potoka
v intraviláne obce bolo zistené, že jeho koryto je
premostené provizórnymi lavičkami, ktoré pri
povodňových stavoch vytvoria prekážky v koryte.
Zákon 364/2004 Z.z. o vodách v z. n. p. (vodný
zákon) zakazuje ukladať predmety do vodného
toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody,
prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z
ktorých môžu byť splavené do vodného toku.

Správa povodia horného Ipľa SVP uložila obci
povinnosť zabezpečiť odstránenie provizórnych
lavičiek a splavom ohrozených predmetov. Komisia
životného prostredia, ochrany majetku a verejného
poriadku preto upozorňuje všetkých občanov,
ktorí takýmto spôsobom porušujú vodný zákon,
aby odstránil i všetky provizórne lavičky, ako aj
predmety uskladnené v blízkosti votného toku
(drevo, stavebný odpad a pod.).

kkoommiissii aa ŽŽPPOOMMaaVVPP

Česť jeho pamiatke.Nech odpočíva v pokoji.

V poslednej dobe je "Potravinová pomoc" často
skloňovanou témou v našej spoločnosti. K výzve
na predloženie žiadostí o potravinovú pomoc sa
prihlásila aj naša obec. Predsedníčka sociálnej
komisie zostavila zoznam občanov odkázaných na
potravinovú pomoc a nahlásila charitatívnej
organizácii SMB Lackov, ktorá má na starosti
Novohradský región, presný počet týchto občanov.
Potravinová pomoc sa v našej obci týka 47 občanov,
z toho je 32 dôchodcov a 1 5 občanov v hmotnej núdzi.
Z technických príčin je momentálne potravinová

pomoc pozastavená a podľa posledných informácií
bude charitatívna organizácia včas informovať o
termíne dovážania potravín. Vzhľadom k tomu, že
vedenie obce má zaujem, aby sa tieto potraviny
dostali k našim občanom čo najskôr, boli iniciované
rokovania o možnom dovoze spolu s inými obcami.

MMáárrii aa OOrraavvccoovváá
pprreeddss.. ssoocc.. kkoommii ssii ee

Nataša Oravcová
Irena Oláhová
Samuel Lojka
Elena Fiľová

Zdenka Karlíková

Juraj Oravec
Magdaléna Urbančoková

Mikuláš Majoroš
Ružena Mišíková

Spoločenská kronika

Potravinová pomoc viazne

Elena Bradová
Mária Šarkaňová

60 ROKOV
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50 ROKOV

80 ROKOV

70 ROKOV

Elena Šarkanová
Magdaléna Aláčová

Ján Petrík
Jaroslav Pivka

Mária Valachová
Juraj Čechan

Edita Petríková

V ROKU 2011 OSLAVUJÚ
OKRÚHLE JUBILEUM

NAŠI SPOLUOBČANIA:

OPUSTIL NÁS

Ján Šoltés

Naším jubilantomsrdečne blahoženále a želámedobré zdravie,veľa šťastia a spokojnostiv ďalšom živote.

nar. 15.10.1930

Aby nás už voda neohrozovala

Cirkevné okienko

POZÝVAME VÁS
Stretnutie detskej besiedky býva každúsobotu, teraz výnimočne o 14:00 hod.Na adventné tvorivé dielne pozývamedeti s rodičmi, kde budeme vyrábaťspoločne vianočné ozdoby, pohľadnice,a iné predmety.
Stretnutie mládeže býva v piatok o17:00 kresťanská moderná hudba, čítanieBožieho Slova, ťažké témy a zložité otázkymladosti, spoločné posedenie, kamaráti,dobrá partia a hry

23. novembra o 17:00 hod pozývamevšetky sestry vo viere na stretnutieSpoločenstva evanjelických žien, ktorébude spojené aj s prípravou a pečenímvianočných oblátok. Ak by ste nám milésestry radi pomohli, prípadne aj požičalistroje, budeme veľmi radi. Srdečne Váspozývame na toto milé stretnutie, kde samôžete spoločne podeliť o radosti istarosti.
Každú poslednú nedeľu v mesiaci sastretávame na Službách Božích vmodlitebni na Kotmanovej o 9:00.Najbližšie 27. novembra 2011. ZároveňVám dávame do pozornosti, že počasadventnej doby budeme mávať raz dotýždňa večerné služby Božie v modlitebnina Kotmanovej.
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Príde chlap na jarmok k jednému vietnamcovi apýta sa ho: "Koľko stojí tá bunda?" "50 eur." "A máte vôbec povolenie na predaj?" "10 eur." "A máte vôbec povolenie žiť na Slovensku?" "Darček?"

Stoja dvaja kozmonauti na Mesiaci pred raketoua jeden hovorí druhému: „Nepozeraj na mňa tak sprosto, ja somnezamykal."

Muž príde k právnikovi do kancelárie a pýta sa,koľko si účtuje za svoje služby. "Mám taxu 30 eur za tri zodpovedané otázky."odpovie právnik. "A nie je to príliš vysoká cena?" diví sa muž. "Áno je." odpovie právnik. "a čo je vaša tretiaotázka?"

Z pitevnej správy: Pacient zomrel na následky pitvy!

Umiera škót. Pri jeho smrteľnej posteli sa stretnecelá rodina.Syn sa pýta: "Tak čo, vystrojíme mu pohreb prvejtriedy?"Jeho manželka na to: "Veď tá druhá trieda je tiežslušná."Na to sa ozve svokra: "Veď by i tá tretia stačila."Škót sa preberie a z posledných síl zašepká: "Akchcete, moji milí, ja k tomu hrobu ešte dôjdem ..."

 Snívalo sa mi že som univerzitný profesor. Čomám robiť, aby sa mi to splnilo? Menej spať.

Podujatie spoji lo niekoľko generácií a
účinkujúci neodkladali hel igónky ani
počas návštevy miestnej krčmy.

Organizátorom akcie bol Miroslav
Vantruba, ktorý všetkých účinkujúcich
bohato pohosti l . Vybrať si mohol každý.
Kapustnica, guláš a držková rozvoniavali
po celej dedine. Klobúk dole pred
kuchármi. Myslím, že môžem za všetkých
zúčastnených povedať: "Ďakujeme."

Po výdatnom občerstvení pokračovala
zábava pod vedení "Mika" až do

nasledujúceho rána. Každý sa vytancoval
do sýtosti a mnohí si s radosťou
zaspievali aj dobre známe piesne

Po zhasnutí posledného svetielka na
kultúrnom dome, odchádzali hostia s
príjemnými spomienkami na Prvý ročník
Heligonkárov v Kotmanovej.
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Uvaríme silné presso, pridáme doň tuzemák
a pár kvapiek mandľovej arómy. Kým budeme
robiť krém a potom skladať jednohubky, káva
bude mať kopec času na vychladnutie.

Do misy dáme Lučinu, práškový cukor, vaječný
l ikér a všetko dobre vymiešame. Pridáme do
tuha vyšľahanú šľahačku, ktorú zľahka
vmiešame do syrového základu.

Na tácku rozložíme piškóty rovnou stranou
nahor, kávovou lyžičkou nanášame na krém
a piškótami z druhého balíka ich zase rovnou
stranou priklopíme miernym stlačením.
„Vojačikov“ postavíme tesne veľa seba a

pokvapkáme ich polovičným množstvom už
vychladnutej kávy z jednej strany, potom ich
„pregúľame“ na opačnú stranu a pokvapkáme
zvyšnou kávou. Jednohubky preložíme na
čistý uzatvárateľný podnos a dáme ich do
chladničky aspoň na 1 2 hod.

Po 1 2 hodinách ich husto posypeme kakaom
cez sitko, do stredu každej „Tiramisky“
napichneme špáradlo a môžeme ich
expedovať na čistý podnos, prípadne do
košíčkov.
Na Tiramisu v tortovej forme stačí polovičné
množstvo piškót, ale na tieto jednohubky ich
treba aspoň 2 veľké balíky (po 240 g).

SUDOKU
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Tiramisu
NÁŠ RECEPT

480 g okrúhlych piškót * 250 ml presso kávy* 4 ČL tuzemáku * zopár kvapiek mandľovejarómy * 500 g syra Lučina * 4 PLpreosiateho práškového cukru * 250 mlvyšľahanej šľahačky * 10 PL vaječnéholikéru * kakao na posypanie * špáradlá *papierové košíčky
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Stretnutie Heligonkárov
V sobotu 6. augusta 2011 praskal kultúrny dom vo švíkoch. Prvý ročníkHeligonkárov prilákal okrem obyvateľov našej obce aj ľudí zo širokého okolia.




