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Štvrťročník obce Kotmanová Cena: nepredajné

Volili sme istotu

Mária Oravcová, starostka obce

VVáážžeenníí ssppoolluuoobbččaanniiaa!!
Úprimne ďakujem za vyslovenú dôveruvo voľbách, ktoré sa konali 31. marca 2012. Byťprvým občanom v obci je veľké vyznamenanie, nozároveň aj veľký záväzok, pretože som starostkounielen pre tých, ktorí ma volili ale aj pre tých, ktoríma nevolili. Vážim si Váš zodpovedný postoj avysokú účasť v týchto voľbách. Vaša dôvera jeveľký záväzok pre nás všetkých. Či už som to ja,alebo poslanci obecného zastupiteľstva. Verím, žeurobíme všetko preto, aby sme Vás nesklamali.Súperenie skončilo, je čas spolupracovať. Financiíveľmi nepribúda, úloh nám tiež akosi neubúda.Tým sa však vytvára priestor pre všetkých, ktoríchcú konkrétne pomôcť svojej obci, sami sebe,svojim deťom, vnúčatám. Bude potrebné vyvinúťmaximálne úsilie, aby sa nám v tomto skrátenomvolebnom období podarilo realizovať čo najviac.Všetci vieme, že celú našu spoločnosť čaká ťažkýrok. Zadlženosť našej obce k 01.01.2012 bola vovýške 25.521,33 eur, z toho 24.381,28 eurpredstavuje nesplatený úver na Dom smútku a1.140,05 eur je zvyšok úveru na rekonštrukciumiestnych komunikácii, ktorý sa mesačne spláca vovýške 100, eur. Zároveň je však treba plniťvolebný program. Ako sa s problémami budemevedieť popasovať ukáže budúcnosť. Chcem Vás pritejto príležitosti požiadať o trpezlivosť. Nečakajte,že problémy, ktoré tu pretrvávali roky, teraz niektošibnutím čarovného prútika vyrieši za jeden mesiac.Riešenia týchto problémov existujú, ale treba siuvedomiť, že ich realizácia potrebuje určitý čas. Vprvom rade je obec potrebné skonsolidovať poekonomickej stránke, pretože na dlhoch sa stavaťnedá. Želám Vám i sebe, aby sme mali dostatoksily a zdravia pre dosiahnutie stanovených cieľov,aby sme dokázali zúročiť a realizovať pripomienkyvznesené Vami, občanmi obce.

Verili by ste tomu, milí čitatelia, že našenoviny už oslavujú svoje prvénarodeniny? 30. apríla 2011 vyšlo našeprvé číslo a dnes k Vám prichádzame užpiatykrát. Tešíme sa Vašej priazni adobre nám padnú slová uznania a vďaky,ktorými mnohí z Vás nešetríte. Postupnesi získavame náklonnosť širšieho okruhuspoluobčanov a z niektorých sa dokoncastávajú naši spolupracovníci, ktorí námpomáhajú, každý ako vie. Niekto pošlečlánok, či fotku, iní pomôžu pri distribúcii a nájdu sa aj takí, čo pomáhajúaj materiálne. Každá pomoc je vítaná a prispieva k zvyšovaniu úrovnenašich novín. Čím viac informácií Vám vieme sprostredkovať, tým súnoviny zaujímavejšie. Vieme, že by ste radi čítali o živote v našej obcičastejšie, ale nie je v našich silách to zabezpečiť. Jednak to vyžaduje veľačasu na prípravu a spracovanie a potom tu zohráva nemalú úlohu ajfinančná stránka. Sme presvedčení, že aj tento stav je iba dočasný apostupne budeme schopní vstúpiť do Vašich domácností aj každý mesiac.
RRaaddii bbyy ssmmee ssaa vv ttúúttoo sslláávvnnoossttnnúú cchhvvííľľuu ppooďďaakkoovvaallii vvššeettkkýýmm,, kkttoorríí nnáámmppoommááhhaajjúú aa vvššeettkkýýmm ččiittaatteeľľoomm,, kkttoorríí nnááss ppooddppoorruujjúú.. ZZaacchhoovvaajjttee nnáámm iinnaaďďaalleejj ssvvoojjuu pprriiaazzeeňň.. VVaaššaa rreeddaakkcciiaa

Kotmanovské oko oslavuje prvé narodeniny

Dňa 30. marca 2012 sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej radySlovenskej republiky uskutočnili v našej obci voľby starostu obce. Po prvýkrátv histórii našej obce zasadne na post starostu žena. Novozvolenou starostkouobce je Mária Oravcová.
Obyvatelia obce Kotmanová si po ôsmich
mesiacoch po odchode bývalého starostu
zvolil i starostku obce na skrátené volebné
obdobie, ktoré sa končí v roku 201 4. Z
celkového počtu 265 voličov pristúpilo
k volebným urnám 203, čo predstavuje
76,6 %. Podľa konštatovania volebnej
komisie všetky odovzdané hlasy boli
platné. Občania si vyberali z dvoch
kandidátok na post starostu. Jednotku
mala Andrea Mišíková, ktorá získala 86
hlasov, čo však nestačilo na to, aby bola

zvolená. Starostovské kreslo získala
druhá v poradí Mária Oravcová s
rozdielom 31 hlasov a celkovým ziskom
11 7 hlasov, čo je takmer 58 %
zúčastnených voličov. Výsledok volieb
potvrdil skutočnosť, že väčšina
obyvateľov našej obce stavila na istotu.
Bývalá zástupkyňa starostu ukázala,
že vie ako viesť obec a pravdepodobne
presvedčila aj svojím odhodlaním nájsť
riešenie zo zlej finančnej situácie obce.

EEPP



Tento rok sa po prvýkrát zapojila do akcie "Deň
Zeme" aj naša obec. V nedeľu 22.04.201 2 sa
konala brigáda pod názvom "Deň Zeme", ktorej
organizátormi boli obec Kotmanová a lesný
spolok. Akcia s ušľachtilým cieľom však nenašla
u miestnych odozvu. Vzhľadom k tomu, že na
miesto stretnutia prišlo len 1 4 účastníkov, všetci
sa presunuli do miestneho lesa a vysádzali
stromčeky. Práca nám išla od ruky a napoludnie
boli všetky pripravené stromčeky vysadené. Po
malom občerstvení sa všetci rozišli s dobrým
pocitom domov. Škoda, že uvedomelých ľudí,
ktorým nie je ľahostajné naše životné prostredie,
je medzi nami tak málo.

Verím však, že je medzi nami ešte dosť takých
ľudí, ktorí si uvedomujú aké dôležité je chrániť
naše životné prostredie a o rok sa na rovnakej
akcii stretneme v oveľa väčšom počte a
samozrejme aj z radov mladšej generácie.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo podľa zákona o obecnom zriadení za účelom
prevzatia funkcie novozvolenej starostky obce.
Po úvodných formalitách oboznámila predsedníčka
volebnej komisie Marta Demanková prítomných s
výsledkami volieb starostu, ktoré sa uskutočnili dňa
31 . marca 201 2. Novozvolená starostka zložila sľub
a prevzala z rúk predsedníčky volebnej komisie
osvedčenie o zvolení.
Vzhľadom k tomu, že prevzatím funkcie starostky
zanikol Márii Oravcovej mandát poslankyne, bol
oslovený posledný náhradník na poslanca Ján Kolčák,
ktorý mandát poslanca prijal. Zložením poslaneckého
sľubu a prevzatím osvedčenia sa stal plnohodnotným
poslancom.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ďalej pokračovalo
v doplnenom zložení. Na návrh starostky sa stal
povereným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia v osobitných
prípadoch uvedených v zákone o obecnom zriadení
a súčasne zástupcom starostky Michal Demanko.
Pri schvaľovaní platu starostky vznikla malá výmena
názorov prítomných občanov s poslancami a napriek
ponuke starostky na možnosť krátenia jej úväzku sa
poslanci rozhodli neprijať túto ponuku a odsúhlasili jej
plat za plný úväzok vo výške 11 72 EUR (základný plat
bez prípatkov).
V rámci diskusie boli vznesené požiadavky na úpravu
jarkov a priepustov, ktoré nedostatočne odvádzajú
vodu. Všetky prednesené požiadavky budú podľa
možností postupne riešené.

EEPP

KKOOTTMMAANNOOVVSSKKÉÉ OOKKOO  obecné noviny pre občanov Kotmanovej, Vydavateľ: Obec Kotmanová, Redakčná rada: Ing. Edita Pekárová zodpovedná redaktorka, Mgr. Lucia Pekárová, Samuel Lojka, Adresa redakcie: Obecný úrad, Kotmanová 122, tel. 047/43 971 09, email:kotmanovske.oko@gmail.sk. Tlač: Obecný úrad Kotmanová, Reg.: MK SR EV 4278/11, www.kotmanovskeoko.meu.zoznam.sk

Apríl 2012 Kotmanovské oko Strana 2

V sobotu 21.4.2012 sa konalo ustanovujúcezasadnutie

DEŇ ZEME Spoločenská kronika
pribudol nový človiečik

Natália Salajová
Rodičom srdečneblahoželáme!
opustila nás

Irena Šarkanovánar. 26.10.1954
Česť jej pamiatke.Nech odpočíva v pokoji!

OBEC KOTMANOVÁ
pozýva všetkých občanovna

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA
v pondelok 30. apríla 2012o 18.00 hod. pri Kultúrnomdome.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Deň Zeme oslavujú ľudia na celom sveteaktivitami, ktoré zlepšujú životné prostredie.Aj na Slovensku prebiehali v tento deň rôzneakcie. V niektorých mestách vyhlásili deň bezáut, v iných vypínali na pár hodín osvetlenie arôzne iné.

TTouto cestou by som sa chcela poďakovaťvšetkým zúčastneným občanom obce:Jánovi Karmanovi predsedovi Lesnéhospoločenstva v Kotmanovej, podpredsedoviLS Michalovi Demankovi st., MichaloviDemankovi ml., ako aj horárovi OndrejoviŠuľanovi s manželkou Ľudmilou, SamueloviLojkovi so synom Andrejom, VladimíroviPekárovi st., Lucii Pekárovej, PavloviOravcovi st. ako aj Pavlovi Oravcovi ml. sosynom a vyzdvihnúť by som chcela účasťnajstaršieho účastníka brigády pánaMikuláša Majoroša. Mária Oravcová

ROZDELENIE OBVODOV
č. d. 1  40Ján Kolčák

č. d. 41  80Mgr. Lucia Pekárová
č. d. 81  120Samuel Lojka
od č. d. 121a priľahlé častiPavel OravecMichal Demanko



SSll uužžbbyy BBoožžii ee sa konajú v chráme Božom o
1 0:00 hodine.
V prvú nedeľu na Píle o 8:45 a v poslednú
nedeľu na Kotmanovej o 9:00 hodine.

ZZbboorroovvýý ssppeevvookkooll sa stretáva pravidelne v
stredu o 1 8:00 hodine, alebo podľa ich
vzájomnej dohody.

DDeettsskkáá bbeessii eeddkkaa sa stretáva v sobotu o
1 5:00 hodine.
SSppooll ooččeennssttvvoo EEvvaann jj ee ll ii cckkýýcchh žžii eenn sa
stretáva poslednú stredu o 1 7:00.
BB ii bb ll ii cckkáá hhoodd ii nnaa býva zatiaľ na Píle každú 3.
stredu o 1 6:00, na iných miestach podľa
dohody .

NNaajj bb ll ii žžšš ii ee ssll áávvnnoossttii vv nnaaššoomm CCZZ

DDňňaa 2200.. mmáájj aa 220011 22 bude slávnostná
konfirmácia mladých v našom CZ.

DDňňaa 2277.. -- 2288.. mmáájj aa budeme mať slávnostné
Služby Božie na Svätodušné sviatky.

ŽŽii aaddaammee VVááss oo ppoommoocc

Presbyterstvo nášho cirkevného zboru
deklarovalo a vyhlási lo už v minulom roku
zbierku na chýbajúce sochy Petra a Pavla
na oltári v chráme Božom. Ochotní
darcovia môžu stále prinášať svoje
príspevky a dary.

S blížiacou sa návštevou slovenských
evanjel ikov zo Srbska očakávame aj určité
náklady na ich privítanie a hostenie.
Autobus bratov a sestier z dolnej zeme, by
sme radi zaopatri l i ako sa patrí. S takou
láskou a srdečnosťou a pozornosťou ako
to robia vždy oni s láskou ku Slovákom. Ak
by niekto chcel podporiť náš cirkevný zbor
pri tejto činnosti , budeme Vám vďačný.

Spoločenstvo Evanjel ických žien sa
uzhodlo pripraviť pre týchto hostí dary.
Preto vyhlasuje aj zbierku starých sviečok,
alebo nedohorených sviečok z ktorých sa
budú liať nové. Rôzne farby, druhy a
veľkosti môžete prinášať na faru. Z nich
potom budeme na stretnutí žien vyrábať a
zdobiť nové.

Zároveň by sme radi na prelome mesiacov
máj/jún uskutočnil i burzu šatstva a
oblečenia. Šaty, ktoré by sa nepredali , by
putovali na charitu alebo do zariadení, kde
by mohli byť využité. Preto Vám ponúkame
možnosť priniesť na faru staré, ale
použiteľné šatstvo, ktoré by sa mohlo
ponúknuť v burze. Bl ižšie informácie o tejto
akcií a samotné podrobnosti budú ešte
zverejnené.

PPRRII PPRRAAVVUUJJEEMMEE LLEETTNNÉÉ AAKKTTIIVVII TTYY

0055.. –– 0088.. JJúú ll aa 220011 22 Sem FEST Záriečie –
stanovačka pre mladých na kresťanskom
festivale

0099.. –– 11 33.. JJ úú ll aa 220011 22 Denný tábor detí na
fare CZ Dobroč

11 66.. -- 11 99.. JJ úú ll aa 220011 22 Mládežnícky tábor
Novohradského seniorátu

2233.. --2277.. JJúú ll aa 220011 22 English CAMP – tábor
pre deti a mladých s čiastočnou výučbou
ang. jazyka

MM ii ll íí ččii ttaattee ll ii aa !!
Neraz nás evanjel ikov opisujú ako

veľmi slobodných a liberálnych. Sme takí
„povoľnejší“ a preto mnohí s nami aj
sympatizujú. Dokonca mnohí zájdu až tak
ďaleko, že v učení evanjel ickej cirkvi nejde
až tak o prikázania a Božie zákony. Chodiť
na služby Božie, zapájať sa do života a
zboru a vo všetkom, to je všetko
dobrovoľné. Mnohí mi neraz odpovedia na
tú známu otázku farárov, ja sa pomodlím aj
doma.

Práve kvôli takýmto rôznym
názorom a omylným pochopeniam M.
Luther už pred 480 rokmi (v roku 1 529)
predloži l Malý katechizmus. V evanjel ickom
spevníku ho nájdeme na str. 682. Urobil tak
preto, aby každý pochopil „v krátkosti
zhrnuté cirkevné učenie o kresťanskom
náboženstve.“ Katechizmus rozdeli l na 5
čiastok: 1 0 Božích prikázaní, Všeobecná
viera kresťanská, Modlitba Pánova,
Sviatosť krstu Svätého, Sviatosť Večere
Pánovej.

Zaujímavosťou je, že Luther na
prvé miesto kladie správne pochopenie 1 0
Božích prikázaní. Evanjel ik, by mal začať
tým pravým poznaním Božieho zákona.
Kto chce s čistým svedomím, z celej mysle,
z celej si ly i duše pred Pánom Bohom stáť,
má si jasne korigovať svoj život Božím
zákonom. Boží zákon a Božia vôľa je
zhrnutá v 1 0 Božích prikázaniach. Obávam
sa teda, že evanjel ická viera a Lutherov
zámer o nápravu viery nie je až tak
pochopený. Lebo po prečítaní Malého
katechizmu, minimálne po preštudovaní
Lutherovho vysvetlenia 1 0 Božích
prikázaní, musí zdravý ľudský rozum dôjsť
k poznaniu, že evanjel ik vo svojej viere
musí byť ešte prísnejší ako všetky ostané
viery sveta.

Ak mi teda zdravý a plný sily
človek (pohybovo fyzicky a psychicky
nedotknutý) odpovie, že on sa pomodlí
doma alebo niekde pri prechádzke v
Božom stvorení, a tak „splynie z božstvom“

musím mu žiaľ povedať, že 3. Božie
prikázanie: „Pamätaj, že máš sviatočný
deň svätiť!“ znamená: „Máme sa Pána
Boha báť a Ho milovať, aby sme
nepotupovali a nezanedbávali slovo Božie
a jeho kázanie, ale aby sme ho pokladali
za sväté, radi ho počúvali a jemu sa učil i . “
V takomto pochopení evanjel ik, len
potvrdzuje slová apoštola Pavla „Viera je z
počutia“

Nie raz sa stane, že sa vo svojej
modlitbe človek utieka len k sebeckým
potrebám. Pane prosím ťa o to a to. Daj,
aby sa stalo to a ono. Prečo Pane sa to
stalo takto, keď ja to chcem inak. Každému
sa to stáva. Myslíte, že to je správne od
niekoho niečo stále žiadať, prípadne ho
potom ešte z niečoho obviňovať? Je
korektné od Boha si niečo dopytovať, keď
nechceme počúvať Jeho slovo, Jeho
podmienky, a Jeho odpovede? Aj modlitbu
je potrebné korigovať Božím slovom.

Luther vo viere kladie na prvé
miesto správne poznanie Božieho zákona,
aby sa človek nestrati l vo svojich
sebeckých prosbách, očakávaniach od
života a ľudí, alebo aby neupadol do
svojich pravidiel a potom tvrdi l , že to sú
vlastne Božie pravidlá.
Osobne si myslím, že sympatie sú dôležité,
ale až keď sú overené skúsenosťou
stávajú sa pravou a istou emóciou. I ja
osobne dúfam, že tá voľnosť a sloboda
evanjel ikov, ktorú majú vďaka
sympatickému a zdravému Lutheránskemu
učeniu, ako hovorí apoštol Pavel Gal 5,1 3:
„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia.
Len aby vám sloboda nebola zámienkou
(povoľovať) telu, ale v láske slúžte si
vospolok.“ Amen

S prianím Božieho požehnania za
Cirkevný zbor Dobroč, za bratov a sestry
vo viere.

MMggrr.. II vvaann BBoožžeenn ííkk-- nnáámmeessttnnýý ffaarráárr

Zo života Cirkevného zboru
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OZNAMY A UDALOSTI

Od 29. júna  01. Júla 2012 sav Lučenci budú konať III.evanjelické cirkevné dni. VLučenci na „novom“ námestí budepódium, kde bude prebiehaťneustály program. Okrem toho vkinách, divadlách a múzeáchbudú prebiehať rôzne expozície,premietanie, diskusie arozhovory. V kostoloch budúprednášky, biblické hodiny,modlitby a Bohoslužby. Naamfiteátri bude pripravenépódium mladých, kde vystúpiakapely a budú tam rôzne vodné a„bungee“ atrakcie.Počas týchto dní v našomcirkevnom zbore privítameevanjelikov a Slovákov z dolnejzeme, z bývalej Vojvodiny zoSrbska. Je potrebné pre nichzabezpečiť nocľah v našichdomácnostiach. Budú našimihosťami. Kto by mal záujem môžesa bližšie informovať u sestryVierky Dibalovej, alebo priamo nafare.Dňa 01. Júla 2012 v chrámeBožom budeme mať spoločnéslávnostné služby Božie, naktorých bude slávnostnýmkazateľom brat senior VladimírValent zo Selenče. Ako on sámnapísal „Ak Pán Boh dá“ radi bysme na týchto slávnostnýchslužbách Božích osadili aj sochyPetra a Pavla ako chýbajúcusúčasť oltára v kostole.



Hovorí sa, že prvými košikármi na
svete boli vtáci, ktorí vytvárajú svoje hniezda
spletaním rôznych vlákien a tieto hniezda
svojím tvarom a štruktúrou sú v skutočnosti
už hotové košíky. Košikárstvo je veľmi staré
remeslo a kedysi to bola bežná znalosť
mnohých ľudí. Príchodom doby plastových
hmôt a rôznych prepraviek však potreba
košíkov postupne upadala. Košikárstvo sa
zachovalo len vďaka nadšencom, ktorí si túto
zručnosť zachovali a svoje úžitkové remeslo
premenili na umenie. Vďaka takýmto
umelcom si čoraz častejšie uvedomujeme
akú úlohu v našom živote zohrávajú prírodné
materiály a, že návrat k prírodným
materiálom má svoje úžasné čaro.

Aj u nás v Kotmanovej žije jedna
mladá košikárka a radi by sme vám ju
prostredníctvom našich novín predstavili. Je
to Andrea Bobáľová, ktorej zručnosť je
skutočne úžasná a jej výrobky sa vyrovnajú
košíkom ktoréhokoľvek profesionálneho
košikára. Každý kto pozná Andrejku vie, že
schopnosť vyrábať košíky nezdedila po
svojich predkoch, preto sme pre vás pripravili
kratučký rozhovor s ňou.

TTvvoojjee kkooššííkkyy ssúú nnááddhheerrnnéé.. AAkkýýmm ssppôôssoobboomm
ssii ssaa ddoossttaallaa kk pplleetteenn iiuu??
Mám všeobecne rada ručné práce ako
háčkovanie, pletenie, vyšívanie a náhodou
som objavila tento druh pletenia na internete.
Zdalo sa mi to ľahšie ako pletenie z prútia a
tak som si to vyskúšala.

AAkkoo ttaakk ppoozzeerráámm,, nn iiee jjee ttoo kkllaassiicckkýý rraattaann.. ČČoo
jjee ttoo zzaa mmaatteerriiááll ,, kkttoorrýý ppoouužžíívvaašš??
Tento materiál sa volá pedig a vyrába sa z
ázijskej liany.

PPrreeddppookkllaaddáámm,, žžee pplleetteenn iiee kkooššííkkoovv nn iiee jjee aažž
ttaakkéé jjeeddnnoodduucchhéé,, žžee ssii ssttaaččíí pprreeččííttaaťť nnáávvoodd aa

uužž ssaa ttoo rroobbíí ssaammoo.. BBooll ttii nnaa zzaaččiiaattkkuu
nnááppoommooccnnýý sskkúússeenneejjššíí kkooššiikkáárr ččii kkooššiikkáárrkkaa??
Nie, som samouk. Všetky pracovné postupy
som mala z knihy, ktorú som si zakúpila a
postupne som sa z nej učila pliesť košíky.

JJee nnáárrooččnnéé uuppll iieessťť ttaakkééttoo kkooššííkkyy??
Zo začiatku určite áno. Postupne som však
prichádzala na to, kde robím chyby, avšak
upletením ďalšieho a ďalšieho košíka som sa
zdokonaľovala.

AAkkoo dd llhhoo ttrrvváá vvýýrroobbaa ttaakkééhhoottoo kkooššííkkaa??
Záleží to od veľkosti a od tvaru, ktorý pletiem.
Menší košík upletiem tak za jeden až dva
večery.

KKeeďď ppoozzeerráámm nnaa ttvvoojjee vvýýrroobbkkyy,, ppooddľľaa mmôôjjhhoo
nnáázzoorruu ssúú vvyypprraaccoovvaannéé sskkuuttooččnnee
pprrooffeessiioonnáállnnee.. NNeeuuvvaažžoovvaallaa ssii nnaadd ttýýmm,, žžee
bbyy ssii ssaa ttoouuttoo pprrááccoouu aajj žžiivvii llaa??
Nerozmýšľala som o tom, robím to zatiaľ iba
ako hobby.

RRoozzhhoovvoorr pprriipprraavvii llaa MMáárriiaa OOrraavvccoovváá

Pozerajúc na fotky Andrejkiných výrobkov
premýšľam nad týmto rozhovorom a
uvedomujem si, že sme maličká zaujímavá
dedinka so skutočne zaujímavými
obyvateľmi. Je krásne objavovať vo svojom
okolí výnimočných ľudí. Stačí len otvoriť oči a
popozerať sa okolo seba a nájdeme určite
ďalších, ktorých schopnosti, či zručnosť
zaujme mnohých z nás. Radi by sme na
stránkach našich novín postupne prinášali
informácie o ďalších podobne šikovných
ľuďoch, preto sa obraciame na našich
čitateľov, aby nám poskytli typy na
uverejnenie.

EEPP

Dievča: Keď som sa bozkávala s iným chalanom anespala som s ním, znamená to, že som ťanepodviedla?Chalan: Keď ti švihnem ľavou rukou a som pravák,znamená to, že som ťa neudrel?

NNaajjlleeppššíí iinnzzeerráátt rrookkuu 22001111Kúpim vilu od poslanca za cenu, ktorú uviedolv majetkovom priznaní.Zn.: Platím v hotovosti.

"Uvarila som ti kávu, aby si zase nezaspal pritelevízore."  hovorí manželka tomu svojmu."Výborná. Takú som už dlho nepil.""Ukáž!" Ochutná manželka."No jasné, omylom som ti dala svoju."

HHááddaannkkaaAký je rozdiel medzi manželkou a hmlou?Žiadny, keď sa ráno zdvihne a zmizne, vypadáto na príjemný deň.

SUDOKU

Za hrsť vtipov

***

***

***

Objavili sme košikárku
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Košikárstvo má bohatú tradíciu v našej histórii. Nové životné štýly vytlačilitoto remeslo a zachovalo sa len vďaka ľuďom, ktorí si z tejto zručnostiurobili hobby. Jedným z týchto nadšencov je aj košikárka, ktorú smeobjavili medzi nami.

Každý vie, že je potrebné piť veľa vody,
ale málokto vie, že je veľmi dôležité aj
správne načasovanie. Pitie vody v
správnom čase maximalizuje funkčnosť
ľudského tela.

2 poháre vody hneď po prebudení
podporuje funkciu vnútorných
orgánov,
1 pohár vody 30 minút pred jedlom
pomáha tráveniu,
1 pohár vody pred kúpaním znižuje
krvný tlak,
1 pohár vody pred spaním
predchádza krvácaniu do mozgu a
počas spánku často sa vyskytujúcemu
srdcovému záchvatu.

ZZddrroojj :: II nn tteerrnneett
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Užitočné informácie
***




