Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in
/data/web/virtuals/176764/virtual/www/domains/ampm.buban.cz/wp-content/plugins/jetpack/modules/infinitescroll/infinity.php on line 155

Stěhování
Ze života | 19.12.2012 @ 20.38
Při stěhování na začátku listopadu nás provázelo velké štěstí, požehnání se nám lepilo na paty. V bodech uvádíme několik
faktů. Nepředstavujeme je jako zázraky, ani je jako zázraky nepopíráme. Jsou to Vaše modlitby naplněné Boží
prozřetelností.
Vaříme na plynu z propan butanové láhve. Je zajímavé, že právě v naší vesnici je toto palivo nejlevnější! Cena za
10 kg se u Kolínských prodejců pohybuje okolo 400,– korun, místní podnikatel dováží z Německa a prodává
za 300,–.
Před stěhováním jsme museli udělat velký nákup domácích potřeb a všelijakých vylepšovátek. Asi polovina zboží,
které jsme kupovali, byla citelně zlevněná. Prací prášek, čistící prostředky, elektrická kamna na přitápění, úsporné
žárovky, pila, nářadí, kuchyňské potřeby… mnoho potřeb jsme koupili pod cenou.
Lednička, kterou jsme koupili pro její výborné recenze, zdražila téměř okamžitě po našem nákupu o 500,– Kč.
Obchod, který ji měl nejlevněji a u něhož jsme ji koupili, má naštěstí výdejní místo v Kolíně.
Za nábytek jsme neutratili ani korunu.
Jakýsi starší pár z Kolína nám před několika měsíci zadarmo nechal téměř nová křesla, konferenční stolek
a gauč, který lze rozložit, takže na něm spíme.
VOŠMT nám darovala psací stůl a skříň.
Naši nájemci nám do výbavy bytu sehnali židle.
Rodiče nám dali šikovný kulatý stůl.
Druzí rodiče dali fajn koberec.
Jediným spotřebičem, který rádi využíváme a který jsme nezahrnuli do rozpočtu, byla mikrovlnka. Doplnili nám ji
misionáři, kteří se vracejí do USA. Je to velikánská americká trouba Goldstar s příkonem 1300W a ovládacím
panelem jak ve StarTreku.
Naši nájemci nám zaopatřili noční proud (resp. nový rozvaděč, který noční proud umožňuje).
Po částečném vybalení jsme zjistili, že by se nám velice hodila polička na věci všeho druhu. Michael se rozhodl, že
jednu vyrobí z kartonu. Hned při první návštěvě supermarketu narazil na velikou hromadu dobře použitelných a
nádherně zachovalých krabic. Momentálně je polička funkční, jen není hezká. Až bude úplně hotová, zveřejníme
její fotku.

http://ampm.buban.cz/ze-zivota/stehovani/
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