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Plešický rybník
Bohužel – i když jsem to již nepředpokládal, jsem nucen opět
zhodnotit stav prací na Plešickém rybníku. Čekal jsem, že touto dobou
již maximálně umístíme do zpravodaje několik fotografií z dokončené
akce, která nás stála nemalé úsilí a několik let jsme se na ni snažili
získat dotace. To se nám v loňském roce sice podařilo a čekali jsme, že
tím problémy brzy skončí. Ale opak je pravdou. V loňském roce bylo
započato s pracemi, během kterých měl být rybník odbahněn
a opraveny příbřežní části, včetně výpustního objektu. Ten byl – jak si
jistě mnozí pamatujete – důvodem, proč byl rybník již několik let
z poloviny prázdný. Před několika lety došlo totiž k propadení
výpustního potrubí hned za stavidlem a odtečení části vody.
Když se v loňském roce započalo s pracemi, byl odhalen problém,
kvůli kterému nastala tato nepříjemná situace. V minulosti, při
budování rybníka byly použity pro odvod vody ze stavidla místo
klasického betonového potrubí, které je vyztuženo armaturou aby
uneslo zátěž zeminy nad sebou, obyčejné studniční skruže, které tuto
funkci nedokáží dlouhodobě splnit. Tyto byly navíc umístěny na
nedostatečně upravené podloží bez hutnění a štěrkování, které bylo
nadměrně zavodněno. Časem tudíž došlo k situaci, která zákonitě přijít
musela. Vlivem pohybu a vymílání podloží spodní vodou a průsaky,
došlo k pohybům a propadení všech skruží ve směru od stavidla až po
první kontrolní šachtu, která je cca 60 m od návodního tělesa hráze.
Protože již byly přiděleny dotace, které hrozily vrácením a financováním akce z vlastních prostředků, bylo potřeba rychle najít řešení.
Navíc nešlo tuto situaci řešit v rámci přípravy projektu, protože se
přidělení dotací nevztahovalo na opravy stávajících stavebních objektů
a projekty, které by takové zákroky obsahovaly, byly rovnou vyřazeny
z evidence žádostí. S firmou, která realizovala revitalizaci bylo tedy
dohodnuto, že dojde k výměně min. 2 ks tohoto potrubí od stavidla až
do kolmého průřezu na těleso hráze, které bude napojeno na stávající
potrubí a spoj přebetonován. Po odkrytí nakonec došlo k výměně
dvojnásobku zamýšleného úseku, pro propadení dalších 2 ks trubek.
Bylo dohodnuto, že tato oprava je dostačující pro další zachování
funkčnosti rybníka s tím, že časem se vymění zbývající část potrubí až
ke zmíněné šachtě. Na toto by bylo potřeba získat další dotaci z jiného
zdroje (pokud by taková byla vypsána), neboť jde o další finančně
velmi náročnou akci.
Došlo tedy k realizaci díla tak jak bylo dohodnuto a rybník byl
dokončen a napuštěn. Bohužel vlivem zhoršeného stavu úložného
sedla pro prkna a jílovou zdrž ve stavidle docházelo k propouštění vody
pod touto těsnící vložkou. A tak by rybník letos na jaře znovu vypuštěn
a přetěsněn. Po napuštění se zastupitelstvo obce dohodlo na realizaci
úprav a ozelenění břehů vlastními silami v rámci brigády. To se za
pomoci několika dalších občanů podařilo, byly zasázeny stromky
a zaseta tráva. Vše vypadalo, že je revitalizace u konce.
Bohužel na konci měsíce května, kdy již měla proběhnout
kolaudace, došlo v důsledku tlaku vody na kavernu vzniklou pod
starými trubkami s vymletým podložím (kam celá léta zatékala voda
a tvořila tyto kaverny), ke stejné situaci, která vedla k samovolnému
. (dokončení na straně 2)
odpuštění před několika lety.

Práce na rybníku byly samý problém - hlavně s počasím...

Toto je dnešní stav potrubí, které bylo při budování rybníka
v 70. letech zcela nevhodně použito - má ještě někdo názor,
že současný stav rybníka je vina dnešního zastupitelstva?

Takhle pěkně vypadal Plešický rybník v době brigády
na ozelenění.
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Plešický rybník
Každý měsíc probíhá veřejné zasedání zastupitelstva obce, na
kterém jsou přípravy jednotlivých akcí konzultovány. Pokud však
chodí stále mizivý počet z řad občanů a výtky zde nezazní, my se
o odlišných názorech jinak nedozvíme. A vykřikovat něco na ulici po
realizaci díla – myslím, že to není zodpovědné postavení se čelem
k vlastnímu názoru a k chodu obce. Již několikrát jsem zde opakoval,
že nejsme samovládci a chceme naslouchat názorům občanů, jejich
připomínkám a žádostem. Pokud však nejsou včas a na správném místě
vyřčeny, míjejí se účinkem a pouze zbytečně zvyšují napětí. Navíc měli
všichni občané možnost, se na zkrášlení okolí obou rybníků a tím svých
obcí podílet. I v Chroustově totiž proběhla stejná brigáda na ozelenění
návsi okolo rybníka jako v Plešicích. Také ta byla povinná pro
zastupitelstvo obce a místní rybáře. Z řad nejvíce kritizujících občanů
však nepřišel udělat něco pro své okolí nikdo. V obou obcích přišlo
celkem málo místních a to mi je trochu líto. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem občanům, kteří svoje okolí neberou pouze jako
záminku k neustálé kritice, ale záleží jim na něm a jsou ochotni pro ně
něco udělat – to dokázali ti, kteří přišli. To, že zastupitelstvo na
přidružené osady „nekašle“ – jak jsem bohužel několikrát slyšel,
dokázalo tím, že byly investovány nemalé prostředky do revitalizace
obou nádrží a hlavně poté z důvodu úspory prostředků zastupitelé
odsunuli vlastní práci a šli se do přidružených obcí přičinit vlastní
rukou.
A jak to s Chroustovskou nádrží bude nadále? I zde se vyskytnul
podobný problém. Před nějakým časem z ní utekla voda. V domnění, že
to bylo způsobeno špatným výpustním objektem byl tento opraven
a stěny nádrže upraveny dle výše popsaného postupu. Bohužel zde byl
ještě jeden problém, který bylo možno odhalit až po napuštění. V jedné
části hráze je pravděpodobně činností vodních hlodavců vytvořena asi
metr ode dna chodba, kterou dochází k úniku vody. Nejde o tragédii
a nebýt letošního deštivého počasí a následných komplikací s Plešickým rybníkem, bylo by vše dávno opraveno a nádrž napuštěna. Doufejme, že se tak stane v dohledné době a vše se vrátí do standardního
stavu ke spokojenosti všech. A věřte mi, že si to snad nikdo nepřeje víc
než já.
M. V.

(Dokončení ze str. 1)
Kousek za spojem nových a starých trubek došlo k propadu další
staré trubky a následnému obrovskému úniku vody, což vedlo k dalšímu samovolnému vypuštění rybníka. Byla okamžitě kontaktována
firma, která realizaci prováděla a přesto, že tomu málokdo věřil
(připomeňme, že důsledkem havárie byl tragický stav starého potrubí),
vzala další opravu jako reklamaci a zahájila práce. Bylo tedy znovu
obnaženo odvodní potrubí. Bohužel se zjistilo, že v důsledku letošního
deštivého počasí dochází prasklinami ve starém potrubí v tělese hráze
k protékání značného množství vody z dalšího zdroje, který nesouvisí
s rybníkem (pravděpodobně stará drenáž). V době, kdy se problém
začal řešit došlo k velké bouřce spojené s průtrží mračen a obrovskému
přílivu další vody.
Teď tedy čekáme, až nám počasí dovolí znovu pracovat a situaci
vyřešit. Doufejme jen, že to bude brzo. Akce měla být do konce května
vyhodnocena a zkolaudována. Vlivem nastalé situace jsem požádal
ministerstvo o prodloužení lhůty k závěrečnému vyhodnocení a vyúčtování akce o dva měsíce. Doufejme, že tato doba bude stačit a vše se
konečně podaří dotáhnout do zdárného konce. Slyším často nadávky na
průtahy s realizací rybníka. Věřte však, že na tomto stavu nenese vinu
současné zastupitelstvo – důvod problému jsem popsal výše. Já sám při
vyslovení problému Plešický rybník již několik měsíců ztrácím chuť
k jídlu a v noci nespím. Bohužel je to situace, se kterou se budeme
muset vypořádat tak, aby nemuselo dojít k vracení dotací za pozdní
zhotovení akce. A věřte, že proto udělám opravdu vše.
Když už jsme u rybníka v Plešicích, zmiňme se krátce i o Chroustově. I tam proběhla revitalizace z důvodu zborcení betonových stěn.
Tyto byly nahrazeny kamennými břehy, které vyšly o mnoho levněji
než budování nového betonu a podle mého soudu (i když jsem zjistil, že
se tento můj názor rozchází s názorem některých obyvatel), jsou též
přirozenější a přírodní kámen lépe zapadne do venkovského prostředí.
To, že se způsob realizace někomu nelíbí bychom rádi s občany
projednali, ale je třeba, aby připomínky zazněly již v průběhu příprav
realizace.

Den dětí
V sobotu 29. května proběhl na našem fotbalovém hřišti již tradiční
den dětí. Na tuto akci jsme obdrželi jako každoročně velkou část finančních prostředků od Skupiny ČEZ, formou Oranžového kalendáře.
Děti mohly vidět vystoupení skupiny historického šermu,
shlédnout historickou vojenskou techniku na stanovišti právě
probíhajícího závodu „O zlomenou poloosu“, dále ukázku zásahu
místního SDH včetně svezení v technice, svézt se na koni nebo
poníkovi, zaskákat si na trampolíně, kterou zapůjčil Mikroregion
Horácko a mnoho dalších atrakcí a soutěží. Každé dítě opět mělo
zdarma limonádu a ledňáček, všichni účastníci Dne dětí dostali též
občerstvení v podobě grilovaného masa a klobás a to včetně dospělých
účastníků. V letošním roce byl také pokořen rekord v účasti – celkem se
do soutěží přihlásilo 77 dětí. Ty za absolvované soutěže měly zajištěnu

účast v tombole, která jako každoročně zajišťovala pro každého
soutěžícího hodnotnou cenu v průměrné hodnotě 300,- Kč.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na
přípravě tohoto dětského svátku. Ať již to bylo zastupitelstvo obce,
Svaz žen, místní myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů,
farma U kapličky a všichni ostatní. Poděkování patří jako každoročně
též našemu dvornímu kuchaři Jožkovi, který měl kolem svého koutku
po právu stále dostatek obdivovatelů. A v neposlední řadě patří
poděkování hlavně sponzorům této akce, bez jejichž přispění by
nemohla být uskutečněna ve svém rozsahu.
O tom, že si na své přišel opravdu každý, svědčí následující
obrazová reportáž.
M.V.

Velkému zájmu se těšila trampolína

Plno bylo také u koní a poníka
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Mnozí přivítali možnost prohlédnout si zásahové vozidlo

Také přehlídka historických vojenských vozidel byla bohatá

Účast byla opravdu hojná

Souboj šermířů - to se také nevidí každý den

Vydováděli se opravdu všichni

To byla bašta

A co teprve tombola, to byla bomba

A to vše díky sponzorům
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Nové stání na kontejnery
v Chroustově

Akce v letošním roce
Realizované:
/
pokračování na revitalizaci Plešického rybníka
/
příprava projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV
/
zahájení územního řízení pro kanalizaci a ČOV
/
přijetí dvou zaměstnanců na VPP (plat opět hrazen z dotací ÚP)
/
příprava projektové dokumentace pro opravu požární nádrže ve
Třebenicích
/
schválení a vydání územního plánu sídelního útvaru Třebenice,
Plešice a Chroustov
/
nákup nového zásahového vozidla pro SDH Třebenice
/
úpravy břehů a výsadba na rybnících v Plešicích a Chroustově
/
příprava voleb do PS PČR
/
pokračování prací v pekle KD
/
Den dětí
/
vybudování nového prostoru pro kontejnery v Chroustově
Plánované:
/
zateplení budovy sportovního areálu na hřišti
/
rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ
/
výměna oken na budově místního pohostinství
/
oprava polních cest a místních komunikací
/
dokončení revitalizace rybníků v Plešicích a Chroustově
/
pokračování v administrativních procesech pro přípravu realizace
kanalizace a ČOV
/
příprava voleb do obecních zastupitelstev a části senátu
Další akce budou uskutečněny až po zvolení nového zastupitelstva
obce, za to však nyní nemůžeme plánovat.

Po několika žádostech občanů Chroustova jsme na letošní rok
přislíbili vytvoření nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad.
Musím uznat, že dosavadní stanoviště nebylo svým umístěním hned
vedle dominanty obce – místní kaple – nejvhodnější. Bylo tedy vybráno místo u autobusové zastávky, na jehož úpravách nyní pracují obecní
zaměstnanci. Bohužel – i zde se objevuje kritika. Obecní pracovníci
jsou dotazováni, proč nenechají kontejnery tam kde byly, že jsou nyní
daleko apod. Rád bych připomněl, že tito zaměstnanci nemají vliv na
toto rozhodnutí a pouze plní příkazy. Nejsou tudíž schopni tyto dotazy
zodpovědět. Rádi je zodpovíme my, kteří jsme o tom na základě žádostí
více občanů z Chroustova, rozhodli a to na každém veřejném zasedání
zastupitelstva obce, na kterém mimo jiné byla tato žádost přednesena.
Jistě může být těch několik kroků navíc pro starší spoluobčany
problémem, ale uznejte sami, že např. o pouti, kdy je u místní kapličky
sloužena Mše svatá za účasti mnoha občanů a hostů při sváteční
atmosféře, není pozadí s kontejnery právě nejlepší vizitkou. Taktéž
fotografie z obce a pohled cizích návštěvníků a projíždějících nejsou
tímto stavem dostatečně důstojné – spíše naopak. A pokud bude mít
kterýkoli starší občan problém ke kontejnerům dojít a je sám, ať neváhá
požádat na OÚ – třeba telefonicky. Pokud je někdo v obci plné
spoluobčanů natolik opuštěn, rádi se zastavíme kdokoli z nás a s odpadem pomůžeme, případně se domluvíme i na pravidelném zastavení
a vynesení – a to nenabízím jako starosta, ale jako občan – pomoc dříve
narozeným by se měla konečně ve společnosti stát samozřejmostí.
A nebude to pro nás velký problém – není totiž pravdou, že se
v Chroustově ukazujeme zřídka – to nás spíše možná někdo nechce
vidět, aby se nemusel postavit tváří v tvář a vyřknout svoje připomínky.
M. V.

Zateplení budovy sportovního areálu
V letošním roce jsme se rozhodli opět investovat nějaké prostředky
do oprav a zhodnocení této budovy. Po loňské kompletní výměně oken
na západní straně (včetně střešních), je třeba udělat něco s vnějším
pláštěm budovy, který je za 15 let užívání budovy v katastrofálním
stavu – a to je trochu zbytečně brzy. Při stavbě došlo k několika
zásadním pochybením. Jedním z těch velkých bylo nepoužití armovací
mřížky pod omítky. V důsledku toho je dnes venkovní i vnitřní omítka
popraskaná, odpadává a je „vyrýsována“ každá tvárnice. Stěny jsou
z důvodu nepoužití flexibilního lepidla s mřížkou navíc na
exponovaných štítech často propršené a zavlhlé.
Rozhodli jsme se tedy tuto budovu zateplit a udělat jí nový kabát.
Na tuto akci bude použita dotace z Programu obnovy venkova (cca 130
tis.) a zbytek bude hrazen z našeho rozpočtu. Celkové náklady se
pohybují na cca 360 tis. Kč. Dojde tím ke zlepšení vzhledu jedné
z dominant obce, ale i k nemalým energetickým úsporám. Zakázka již
byla na základě poptávkového řízení zadána stavební společnosti
Ing. Bronislav Vala, která nabídla nejvýhodnější cenu. Stavební práce
budou započaty po pouti v průběhu prázdnin.
M.V.

Polní cesty a místní komunikace
V letošním roce jsme se rozhodli opravit několik místních
komunikací, které jsou v nevyhovujícím stavu. Jedná se o cestu kolem
rybníka „Brodka“ ve Třebenicích v části od zahrádek přes mostek za
remízek a dále v celé spojovací části k zemědělskému družstvu. Dále to
bude úsek cesty v Plešicích a to u cesty od silnice kolem Horkých k
rybníku. Na tyto práce již bylo provedeno poptávkové řízení a vybrána
firma, doufejme, že počasí dovolí včas začít s pracemi.
Zároveň se již od jara snažím nechat opět zaasfaltovat výtluky
v místních komunikacích v obcích. Bohužel SÚS pobočka Hrotovice
měla donedávna tolik své práce, že tuto objednávku nestihla vyřídit.
A když už to vypadalo, že k provedení dojde a výtluky jsem vyznačil,
začalo pršet a v mokru se tato práce provádět nedá. Doufejme tedy, že
se letošní nestálé počasí v dohledné době umoudří a bude možné
opravy realizovat.
Strouhy kolem silnic budou taktéž brzy posečeny. Objednávka na
tyto práce již byla také vydána, bohužel však došlo k poruše žacího
stroje – takže nečekám pouze já, ale všichni starostové z okolí.
M. V.

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

Třebenická požární nádrž

V letošním roce jsme opět požádali o dotaci na rekonstrukci
sociálního zařízení v MŠ. Po loňském neúspěchu, kdy byly dotace
přidělovány větším obcím a městům jsme doufali, že se na nás letos
dostane řada. Bohužel jsme neuspěli ani letos. Nevím, kdo rozhoduje
o přidělení dotací a jak se posuzuje nutnost těchto oprav. Dle mého
zjištění je v mnoha obcích, kde o tyto finance zažádali, situace mnohem
přijatelnější než u nás a v nejednom případě byly poskytnuty peníze na
věci mnohem méně důležité, než je zajištění kvalitního zdravotně
sociálního zařízení.
Tuto rekonstrukci tedy provedeme z vlastních prostředků. I tato
zakázka již byla zadána společnosti Ing. Bronislav Vala, která bude
dělat stavební úpravy a místnímu živnostníkovi p. Filipcovi, který
provede instalace rozvodů vody a zdravotní techniky. Celkové náklady
jsou cca 160 tis. Kč. Rekonstrukce proběhne v průběhu letních
prázdnin, takže nijak neomezí provoz zařízení a v září již přijdou děti
do nového prostředí.
M.V.

Jak jsme v minulosti avizovali, chceme se v dohledné době pustit
do opravy stěn požární nádrže ve Třebenicích. Tyto jsou ve zcela
nevyhovujícím stavu a je potřeba předejít jejich zřícení. Bohužel zde
z důvodu nedostatku místa není možno řešit situaci pozvolným břehem
z přírodního kamene. Musí tedy dojít k nákladnému odbourání části
stěn a jejich dobetonování a impregnaci.
V současnosti se dokončuje projektová dokumentace a bude
zahájeno stavební řízení za účelem získání povolení na vodoprávním
úřadě v Třebíči. Jen mám po zkušenostech z Plešic a Chroustova strach
se do této akce pustit. Při představě třetího rybníka v problémech mám
silné svědění v zádech. Doufejme, že alespoň zde proběhne vše bez
problémů a akci bude možno ještě letos uskutečnit. Z velké části to
bude záležet na položkovém rozpočtu, který bude stanoven po
dokončení PD.
M. V.
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Volby do PS PČR

Kulturní dům

V nedávné době proběhly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Pro připomenutí zopakujme, jak dopadly
v našem volebním okrsku.
1.
ČSSD
– 61 hlasů (27,1%)
2.
KSČM
– 35 hlasů (15,5%)
3.
ODS
– 30 hlasů (13,3%)
4.
Věci veřejné
– 24 hlasů (10,6%)
5.
KDU-ČSL
– 24 hlasů (10,6%)
6.
TOP 09
– 22 hlasů (9,8%)
7.
SPO-Zemanovci
– 10 hlasů (4,4%)
8.
Pravý blok
– 5 hlasů (2,2%)
9.
Suverenita
– 4 hlasy (1,8%)
10.
Česká pirátská strana
– 3 hlasy (1,3%)
10.
DSSS
– 3 hlasy (1,3%)
11.
Strana zelených
– 2 hlasy (0,9%)
12.
Strana svobodných občanů – 1 hlas (0,4%)
Celkový počet odevzdaných hlasů – 225
Celkový počet platných hlasů
– 224
Celková volební účast
– 65%

Neustále musím čelit pohledu na neutěšený stav tzv. „pekla“ v našem
kulturním domě. Uvědomuji si, že stav těchto prostor je žalostný, na
druhou stranu se za poslední cca 3 roky hodně věcí změnilo a opravilo.
Na KD byla udělána nová střecha, do pekla bylo nakoupeno nové nádobí
včetně skla, které bylo za desítky let svého používání opravdu špatné
a navíc dle rčení „každý pes jiná ves“. V loňském roce byly nahrazeny
staré polorozpadlé pracovní stoly u výdejních oken novými, letos jsme
nahradili staré zatuchlé skříně vzdušnými regály a udělali několik
pracovních stolků se stejnou deskou jako mají dva centrální z loňska,
včetně stolku pod vaničku na mytí, která již nemusí stát na židlích. Rád
bych podotknul, že vše se dělá s minimálními náklady, neboť jde o práci
obecních zaměstnanců, jejichž plat z velké části hradí úřad práce, takže
jde víceméně o náklady za materiál. A veškeré jmenované výrobky mají
chlapi udělány řemeslně a rychle, za což si myslím zaslouží uznání.
V současnosti se ještě snažím sehnat dodavatele, který vyrobí mycí
dvoudřez z nerezu místo současného otlučeného smaltu.
Bohužel počasí v letošním roce vůbec nesvědčí celkovému stavu
pekla. Neustále zde stojí několik cm vody ať sušíme, jak chceme. Voda
prostě natéká nedostatečně odizolovanými zdmi z nasáklé půdy.
V příštím roce je tedy třeba myslet na to (ať už bude na obci kdokoli), že
se musí provést celková sanace a odvlhčení zdiva kolem pekla – tzn.
odkopat až na základy, položit nopovou izolační fólii, drenážní vrstvu,
odvětrávací potrubí a udělat nový kanál z pekla. V současnosti je situace
taková, že z absolutně stráveného rastru začalo odpadávat obložení
(hlavně pod výdejními okny) a jakékoli pokusy o dočasnou opravu jsou
zbytečné, protože vše je takříkajíc „na prach“. Nechávám tedy obecní
zaměstnance ve dnech, kdy nemohou dělat venku, postupně odstranit
obložení na této příčné zdi a oklepat ji až na zdivo. Poté se nechá nějakou
dobu za pomoci vysoušeče alespoň částečně proschnout a následně bude
jednoduše zomítána sanační omítkou. Tato situace je pochopitelně pouze
dočasná, opravdu je třeba v příštím roce provést celkovou izolaci. Jde
pouze o to, aby bylo peklo schopno zvládnout nápor plesové sezóny
začátkem příštího roku. Bohužel s nejvyšší pravděpodobností nebude
otevřeno pro svůj havarijní stav během letošní pouti, nicméně KD je
dostatečně velký na zřízení provizorního výčepu kdekoli nahoře, např.
v jedné z šaten vystupujících. Jde o dočasný stav, který nás sice netěší, ale
je nevyhnutelný. Nicméně – není vyloučeno, že se vše do pouti stihne
– záleží na počasí a dalším přitékání vody.
M.V.

Volby do obecních zastupitelstev
a části senátu
V měsíci říjnu proběhnou volby také na komunální úrovni. Ukáže
se, jak občané hodnotí práci zastupitelstva a jak vidí nové kandidáty. Já
bych touto cestou chtěl požádat o jediné. Ať je dostatek kandidátů. Ať se
ti, jež mohou být obci přínosem, alespoň na nějaký čas zřeknou pohodlí
a velké části volného času a jdou přispět svými vědomostmi a zkušenostmi do nelehkého boje. A co je nejdůležitější – ať jsou kandidáti
i z přidružených obcí a voliči nechť berou v potaz, že by tyto obce měly
mít v zastupitelstvu svého obyvatele. Je mi líto, že se kandidáti z Plešic
a Chroustova v posledních volbách do zastupitelstva nedostali. Sice byl
jmenován v zastupitelstvu ihned po volbách delegát pro přidružené
obce, ale vždy je lepší, když jde o člověka, který v obci trvale žije a vidí
všední problémy, které z života v obci vyplývají. Pro zamezení
opakování stávající situace věřím, že si přidružené obce tentokrát sestaví
kandidátku s uskupením, kde budou mít kandidáti dostatečnou
příležitost k prosazení do zastupitelstva obce. Taktéž doufám, že jim
všichni kandidáti ze Třebenic budou nápomocni tím, že u nás půjde opět
na trh každý s vlastní kůží (sám za sebe), aby se netvořila této osadní
kandidátce zbytečná konkurence, která jí snižuje šance. Hleďme tedy již
teď k těmto blížícím se volbám a zkusme každý zauvažovat, zda by
nestálo za to, něco pro obec a spoluobčany obětovat a udělat.
Zároveň chci poděkovat současnému zastupitelstvu za jejich
příkladnou práci. S mnohými se na obci setkávám již osm let a mohu
říci, že jsem rád, když jsou zde lidé, kteří nejen chodí na zasedání, ale
též se aktivně účastní obecních akcí s přispěním své manuální práce.
A věřte, že přesto, že se tato situace u nás stala pravidlem, není tomu tak
všude. Když před ostatními starosty řeknu, že zastupitelstvo mělo
jakoukoli brigádu nebo se kompletně podílelo na přípravách kulturních
akcí, setkávám se mnohdy s udivenými pohledy. Myslím si, že situace
u nás je velmi dobrá, a tak jen neusněme a držme se oblíbeného hesla
mého kamaráda „nasadit fantastické tempo a pomalu zrychlovat“.
Doufám, že též členové dnešního zastupitelstva budou chtít pokračovat
v započaté práci a půjdou do dalšího rizika, že budou zvoleni. Jejich
práce byla pro obec přínosem. Takže kamarádi: „Díky a držím palce!“
A mějte na paměti ještě jedno heslo – kritika jakékoli práce je zdravá,
protože burcuje k vyšším výkonům.
M.V.

Daň z nemovitostí
Vlastníci rodinných domků, bytů, rekreačních obydlí a pozemků letos
stejně jako loni dostali složenky na zaplacení daně z nemovitostí. Řada z nich
však byla letos nepříjemně překvapena výší částky, kterou měli zaplatit.
V některých případech jde i o tisíce korun, přestože ještě nedávno to byly
pouhé stokoruny.
Ve většině obcí však letos nedošlo jen k očekávanému dvojnásobnému
zvýšení daně proti roku 2008 i 2009, které prosadil na konci loňského roku
ministr financí Eduard Janota v rámci úsporného balíčku. Některé obce totiž
využily již dřívějšího zvýšení daní z nemovitostí zavedením tzv. místních
koeficientů a tím došlo u jejich občanů nejen k dvojnásobnému navýšení daní
z nemovitosti vyplývající z „Janotova balíčku“, ale současně i k navýšení
místními koeficienty. Místní koeficienty zavedla bývalá Topolánkova vláda.
Ty umožňuj obcím, které příslušný koeficient dobrovolně přijmou, aby na
svém území vypočtenou daň ze staveb a pozemků (s výjimkou zemědělských)
ještě zvýšily vynásobením daně z nemovitosti příslušným koeficientem, to je
vynásobením daně dvěma až pěti.
Z přehledu ministerstva financí plyne, že místní koeficient používá v současné době 286 ze zhruba 6000 obcí ČR.
Nejvíce obcí používá koeficient 2 – celkem 253. Koeficient 2 říká, že
vypočtená daň se zvyšuje pro občana dvakrát.
Jednadvacet obcí používá místní koeficient tři, což umožňuje zvýšit
vypočtenou daň třikrát.
Koeficient 4 je jen v Lipně nad Vltavou. Nejvyšší koeficient – 5 – zavedlo
jedenáct obcí. Některé z nich, jako třeba Dukovany, Rouchovany, Stonava či
Temelín vracejí buď celou daň z nemovitostí, nebo její převážnou část nazpět
občanům. Cílem je vydělat díky vysoké dani na bohatých firmách působících
v katastru příslušné obce.
Zastupitelstvo obce Třebenice nevyužilo dřívějšího zvýšení daní z nemovitostí zavedením tzv. místních koeficientů, aby tím svým občanům zvýšilo
daň z nemovitostí. Z tohoto důvodu letos občané Třebenic a přilehlých osad
Plešice a Chroustov zaplatili pouze zákonem vypočtenou daň z nemovitostí.
Ta je navýšena pouze úsporným balíčkem pana Janoty, je tedy dvojnásobná
oproti létům 2008 a 2009 a není navýšená žádným místním koeficientem.
Dle novinek.cz Ing. Marie Šefelínová

Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovali za
naši rodinu i jezdecký oddíl našim hasičům, místnímu středisku
zemědělského družstva Agrochema Studenec a všem spoluobčanům,
kteří nám pomohli, jak při zásahu tak i při likvidaci následných škod.
Těžko se to slovy vyjadřuje, ale v takové situaci jste nám dodali
i tolik potřebnou sílu se se vším vypořádat. Mimo jiné padl za své
i všechen překážkový materiál, proto i z tohoto důvodu nebylo možno
v červnovém termínu pořádat jezdecké závody. Snad i ty se nám v co
nejbližší době podaří vyrobit a sehnat, abychom mohli v pořadatelství
jezdeckých závodů, které určitě ke Třebenicím patří, pokračovat.
Ještě jednou „díky“.
S přáním hezkého prožití letních prázdnin a dovolených
J. a L. Fučíkovi
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Zprávy
o našich nejmenších

sport
Stolní tenis
Konečné tabulky sezony 2009/2010
Okresní přebor I. třídy 09/10
Poř. Mužstvo
Utkání V R P K Zápasy Body
1.
M.Budějovice B 22
18 2 2 0 265:131 60
2.
Třebíč B
22
15 2 5 0 254:142 54
3.
Náměšť n.O. B
22
12 6 4 0 233:163 52
4.
Rokytnice n.R. A 22
13 4 5 0 247:149 52
5.
Jemnice B
22
12 4 6 0 231:165 50
6.
Třebenice A
22
9 7 6 0 222:174 47
7.
Mikulovice A
22
9 6 7 0 226:170 46
8.
Rouchovany B
22
8 4 10 0 192:204 42
9.
Lukov A
22
8 1 13 0 177:219 39
10. Želetava A
22
5 3 14 0 168:228 35
11. Výčapy A
22
3 1 18 0 126:270 29
12. Hrotovice B
22
0 0 13 9 35:361 13
Okresní přebor II.třídy 09/10
Poř. Mužstvo
Utkání V R P
Zápasy Body
1.
M.Budějovice C 22
18 3 1
275:121 61
2.
Mikulovice B
22
16 3 3
249:147 57
3.
Rapotice A
22
12 7 3
241:155 53
4.
Dukovany A
22
13 3 6
216:180 51
5.
Rokytnice n.R. B 22
11 2 9
197:199 46
6.
Výčapy B
22
10 2 10
190:206 44
7.
Třebenice B
22
8 5 9
190:206 43
8.
Jemnice C
22
6 7 9
198:198 41
9.
Vladislav B
22
6 6 10
183:213 40
10. Kralice A
22
7 4 11
193:203 40
11. Želetava B
22
1 3 18
134:262 27
12. Rokytnice n.R. C 22
0 3 19
110:286 25
Okresní přebor III. třídy skupina B
Poř. Mužstvo
Utkání V R P
Zápasy Body
1.
Kralice C
12
9 3 0
141: 75 33
2.
Rapotice B
12
9 0 3
131: 85 30
3.
Kralice B
12
5 2 5
115:101 24
4.
Třebenice C
12
4 3 5
98:118 23
5.
Březník A
12
5 0 7
98:118 22
6.
Číměř A
12
5 0 7
117: 99 22
7.
Rapotice C
12
1 0 11
56:160 14
Bárta Josef 11/1966
Česnek Petr 10/1961
Vyletěl Petr 07/1966
Vyletěl Pavel 07/1964
Chvátal František 07/1960
Šmarda Josef 04/1937
Bárta Jiří 08/1992
Ondráček Rostislav 05/1966
Ondráček Marek 06/1995
Vyletěl Tomáš 02/1997
Ondráček Michal 11/1997
Staněk Miroslav 01/1997
Hráči, zatím bez registrace: Filipec Michal, Doležal Lukáš,
Semotam Aleš, Čaněk Michal a jiní. Občas v tělocvičně trénovali
mladíci jejichž jména neznám. Pro letní přípravu bude do fotbalových
kabin hostů na hřišti umístněn pingpongový stůl.
Dříve narozeným hráčům přeji pevné zdraví, těm ostatním hodně
elánu do další sezóny.
Josef Bárta

Školní rok 2009/2010 jsme zahájili s celkovým počtem 20 dětí.
Hned v září absolvovaly starší děti společně s MŠ Kožichovice a Valeč
předplavecký výcvik v Třebíči. Jako každý rok se sešly děti společně
s rodiči na výrobě "Podzimáků" a "Drakiádě". K podzimním akcím
přibylo ještě "Vítání občánků".
V předvánočním období se děti předvedly nejen rodičům, ale svým
vystoupením potěšily i dříve narozené občany na jejich setkání.
V letošní zimě, která byla štědrá na sněhovou nadílku jsme maximálně
využili školní zahradu k bobování a hrám se sněhem.
Další společnou akcí dětí a rodičů byla oslava "Dne matek", kde
děti potěšily maminky a všechny přítomné pásmem písní, básní,
tanečků a dramatizovaných pohádek.
Týden dětí nám trochu znepříjemnilo počasí, ale o hledání pokladu
a jízdu na koních děti nepřišly.
Poslední naší akcí bude výlet do Náměště nad Oslavou, kde nám na
zámku zahrají pohádku "Princ Bajaja", a potom už jen rozloučení se
školním rokem a hlavně s předškoláky. Letos si děti společně s rodiči
zasoutěží v netradičních disciplínách na školní zahradě, opečou si
špekáčky a HURÁ NA PRÁZDNINY !!!
Radovana Vítová – ředitelka MŠ

Fotbal - JARO 2010
Do jarní sezóny vstupovali naši fotbalisté z 12. místa a doufali
jsme, že pár bodů je odlepí ze dna tabulky. Opak se stal pravdou a od
srpna si zahrajeme nižší třídu. Na hřišti se projevil především věkový
průměr, zranění a absence některých hráčů. Chlapům nelze upřít
bojovnost a snahu, ale štěstí se našemu „áčku“ prostě tuto sezónu
obloukem vyhýbalo. Nezbývá si jen přát, že okresní přebor se nestane
do budoucnosti jen snem, ale kýžené derby s Valčí, která naopak do
vyšší soutěže postoupila, proběhne v příštím roce.
Třebenické „béčko“ předvádělo svůj standard a celkově se umístilo
na 16. místě. Starší žáci ukončili sezónu na pátém a mladší žáci (7+1)
na krásném třetím místě. Všem, kteří se točí okolo fotbalu touto cestou
děkujeme. Především, těm, kteří chystají hřiště na zápas, sečou trávu
apod. Obecnímu úřadu a fanouškům patří dík za podporu.
L.S

Já k tomu jen dodám - nezbývá, než poděkovat za příkladnou péči
o naše „prcky“, protože z vlastní zkušenosti a znalosti situace vím, že
takový program a dovednosti mají děti v málokteré z okolních MŠ.
Pravidelně s MŠ spolupracujeme na zajištění kulturních akcí – setkání
dříve narozených, vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu. To, co
jsem však viděl na kulturním pásmu ke Dni matek, mě opět překvapilo.
Myslím, že jak paní Vítová, tak paní Buchalová si zaslouží uznání,
neboť připravit s dětmi takové pásmo a přimět je, aby to dělaly
s radostí, je obdivuhodný výkon, který by leckoho (např. mě J
)
spolehlivě dostal spíše do psychiatrického sanatoria.
M.V.
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JSDH Třebenice
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám po delší odmlce
napsal pár vět za obecní jednotku sboru dobrovolných hasičů. Naše
jednotka v únoru zakoupila nový hasičský vůz CAS 25 Škoda 706
RTHP. I když je to starší vozidlo, tak nám slouží velice dobře
a osvědčilo se při několika událostech, které se v naší obci přihodily
v minulých týdnech.
Musím bohužel na přání mých hasičů věnovat tento článek
problematice, která je všechny moc trápí. I mě. Velice mě mrzí, že
mnoho občanů má stále výhrady k aktivitě hasičů a jejího fungování.
Jenomže každý, kdo má nějaké výtky, tak je samozřejmě tlumočí opilý
v hospodě a nezná fakta. Uvedu příklad. Například stále slyším, že
hasiči pořád jezdí autem a projíždějí zbytečně naftu. Opak je pravdou.
Ze zákona, musí mít strojníci měsíčně na cisternovém automobilu
naježděno deset hodin, aby v případě, že se něco stane, byly krytí. Naši
strojníci se musí naučit pořádně jezdit. Protože je rozdíl vozit za sebou
tři tuny písku a je rozdíl za sebou vést tři kubíky vody, která se neustále
přelévá ze strany na stranu a ještě vést devět lidí k tomu.
A nedá mi, abych nevzpomněl na smutnou událost velkého požáru
v naší vesnici, kdy kolovali velké zvěsti o tom, že si hasiči založili oheň
sami, aby se ukázali s novou cisternou. Přiznávám, že je to zvláštní
náhoda, že dva měsíce po zakoupení cisterny byl takový velký požár,
ale myslím si, že kdybych se chtěl ukázat s cisternou, tak by asi každý
radši podpálil nějaký stoh, nebo pole, kde by byla nulová škoda, a ne
stavení, kde je škoda přes dva miliony a jde o kriminál. A takovýchto
příkladů bych mohl uvést tolik, že by ani tento zpravodaj nestačil.
Chceme jen vzkázat všem občanům naší vesnice, že děláme vše
proto, že nás to baví, a že je to naše povinnost a čest tuto nelehkou práci
vykonávat. Vždy když nás budete potřebovat při jakékoliv likvidaci
ohně,vody, nebo čehokoliv, stačí nás zavolat. Rádi s ochotou
přijedeme. A těm hospodským ,,ožralům“, kteří nás stále častěji
pomlouvají a útočí na nás, chceme všichni vzkázat, že nás jejich výtky
již dávno nechávají chladnými, protože těch, kteří nás podporují a naší
práce si váži, je stále více než jich.

To je například jeden z mnoha důvodů, proč končím provoz na
fotbalovém hřišti. Abych se mohl nadále plně věnovat hasičům, kteří
mě baví mnohem víc, než každý večer poslouchat od ožralců, jak hasiči
nic nedělají a jsou k ničemu. Velice mě mrzí, že v naší obci je to tak
bráno. Za poslední měsíce často navštěvuji HZS v Třebíči, kde se
setkávám s mnoha veliteli jednotek obcí, a nad problémy, které tu
řešíme s lidmi a obcí, jen nevěřícně kroutí hlavou.
Ale jak říkám, jsme tu pro občany, pro vás. Svou činnost provádíme
sami, dobrovolně a bezplatně. Takovýchto se najde málo. Proto si své
jednotky velice vážím, protože kdykoliv je zavolám, bez problému
přijdou a s ochotou pomohou. A tak to má být.
S pozdravem VJ Michal Topil

Odbahnění Plešického potoka
Již poněkolikáté jsme letos žádali Zemědělskou vodohospodářskou správu Třebíč o údržbu tohoto toku v jejich vlastnictví. Opět se
nám dostalo odpovědi, kterou slyšeli ti, jež chodí na veřejná zasedání
zastupitelstva v plném znění. Zkrátka nám bylo slušně řečeno, že potok
je relativně dobrý a místy rozlitá voda nepáchá žádné škody. To nás
pochopitelně velmi popudilo, situaci zná každý dobře sám a stav je
kritický. Naštěstí v souběhu s našimi dalšími apely přišla na MěÚ
Třebíč, Odbor ochrany vod stížnost od jednoho spoluobčana na tuto
situaci. Ta nám velmi pomohla v dalších jednáních, neboť již šlo
o stížnost fyzické osoby, kterou se odbor začal zabývat a svolal místní
šetření. Z toho vyplynulo, že situace je opravdu neutěšená a tak byla
rozhodnutím tohoto odboru nařízena ZVS Třebíč údržba tohoto toku
tak, jak jí to ukládá zákon.
Doufejme tedy, že toto rozhodnutí bude tím pravým podnětem pro
zmíněnou instituci k tomu, aby zahájila práce a potok uvedla do stavu,
v jakém má být.
M.V.

Brigáda na ozelenění v Chroustově

Pouť farnosti do Portugalska
Jako už tradičně, dovolte mi podělit se o zážitky, které jsme letos prožili na naší
farní pouti do Portugalska.
Náš poutně – poznávací zájezd začíná v pondělí 3. května, kdy se v brzkých
ranních hodinách scházíme v koněšínském kostele a po krátké modlitbě vyrážíme
na cestu. Přes Prahu, hraniční přechod Rozvadov a celé Německo se ve večerních
hodinách dostáváme do východofrancouzského města Verdun. Toto město
v dějinách neblaze proslulo jako místo největších bojů 1.světové války.
Navštěvujeme zde památník a hřbitovy padlých vojáků. Druhý den projíždíme
krajinou Champagne a dostáváme se tak do města Remeš, kde jsme mohli
obdivovat místní unikátní gotickou katedrálu Notre Dame. Zde probíhaly
korunovace francouzských králů. Poté navštěvujeme muzeum a výrobnu pravého
šampaňského, kde došlo i na menší ochutnávku tohoto slavného vína. Naše další
cesta vede přes hlavní město Francie – Paříž, kde se krátce zastavujeme na
trafalgarském náměstí odkud je překrásný výhled na Eiffelovu věž. Poté již
směřujeme do města Chartres, kde stojí rovněž jedna z nejvýznamnějších
gotických katedrál Notre Dame.
(dokončení na straně 8)
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Večerní průvod ve Fatimě

Pouť farnosti do Portugalska
(pokračování ze str. 7)
Zde také prožíváme naši první společnou mši svatou. Večer se
ubytováváme v malebném městě ležícím na řece Loira – v Blois.
Třetí den nejprve navštěvujeme francouzské poutní místo Rocamadour. Poutní tradice tohoto romanticky divokého místa sahá až do
12. století. Večer se již dostáváme do nejvýznačnějšího jihofrancouzského mariánského poutního místa – do Lurd. Zde se i přes
nepřízeň počasí někteří z nás zúčastnili světelného procesí. Další den
ráno prožíváme v místní kapli společnou mši svatou a poté naše cesty
překračují pohoří Pyreneje a tedy i francouzsko-španělskou hranici. Po
kratší cestě podél pobřeží Atlantického oceánu pak směřujeme do
města Burgos. Zde jsme si prohlédli třetí největší španělskou katedrálu.
Tato proslulá gotická katedrála byly stavěna od 13.století a během
následujících pěti staletí v ní pokračovali nejlepší španělští umělci.
Dále naše cesta pokračuje do města Leon, kde nocujeme.
Pátý den ráno navštěvujeme leonskou gotickou katedrálu a poté
pokračujeme dále po svatojakubské cestě až do města Santiago de
Compostela. My větší část cesty jedeme autobusem, ale polovinu
posledního úseku před cílem, což bylo bezmála 16 km, se nejzdatnější
z nás vydávají pěšky. Poté se všichni scházíme v jednom z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa, v místě, kde spočívají ostatky svatého apoštola Jakuba. Večer se zde také účastníme poutnické mši
svaté v místní katedrále, která byla původně v románském slohu, ale
později byla významně přestavěna na barokní mistrovské dílo. Poté se
ubytováváme v Seminario Menor – ve společné ubytovně.
Další den v sobotu se již dostáváme do Portugalska a první naší
zastávkou je město Braga a blízko ležící poutní místo Bom Jesus. Na
toto poutní místo jsme vyjeli lanovkou, která pochází z roku 1882 a je
tak nejstarší v Portugalsku. Po této návštěvě směřují naše kroky do
města Porto, proslavené svou architekturou, dvojposchoďovým
mostem a výrobou portského vína. V podvečer se již dostáváme do
nejvýznamnějšího portugalského poutního místo – do Fatimy. Fatimu
ročně navštíví 4 miliony poutníků. Roku 1917 se zde třem dětem,
pasáčkům ovcí několikrát zjevila Panna Maria. V den prvního a posledního zjevení – 13. května a 13. října, sem přichází na 100.000
poutníků z celého světa. Rozvoj Fatimy výrazně podpořil také papež
Jan Pavel II., který místo třikrát navštívil a roku 2000 dvě z dětí
svatořečil. Ve Fatimě se na tři noci ubytováváme v místním penzionu
Sao Paulo. A ještě první večer se účastníme růžencové modlitby
a světelného procesí. Nedělní dopoledne jsme prožili na růžencové
slavnosti a bohoslužbě, která probíhala na prostranství před bazilikou. I
odpoledne jsme zůstali na tomto poutním místě a navštívili například
rodný dům pasáčků a prošli si zdejší Křížovou cestu. Večer jsme se opět
účastnili růžencové modlitby a světelného procesí , kdy čtyři hoši od
nás z farností měli tu poctu nést v průvodu sochu Panny Marie.
Osmý den opět začínáme ve Fatimě a po ranní mši svaté se
vydáváme do nedalekého dominikánského opatství Batalha. Zde
obdivujeme klášter Panny Marie Vítězné, který je vrcholným dílem
portugalské gotiky. Po této návštěvě již míříme do hlavního města
Portugalska do Lisabonu. Zde si prohlédneme centrum města a poté
následuje návštěva 110 m vysoké sochy Cristo Rei, která se tyčí nad
městem a napodobuje tak známý vzor sochy Krista s rozpaženýma
rukama z brazilského Rio de Janeira. Dnešní den zakončujeme
návštěvou nejzápadnějšího místa kontinentální Evropy – mysu Cabo
da Roca. Kousek odsud se někteří z nás vykoupali v Atlantickém
oceánu a poté jsme se opět vrátili na noc do Fatimy.
V úterý brzo ráno po mši svaté opouštíme Fatimu a přijíždíme opět
do Španělska. Naším cílem se stává rodné město svaté Terezie – Avilla.
Ulice města krášlí kláštery a kostely, které jsou jí zasvěceny. Zde
navštěvujeme konvent a katedrálu z 12. až 15.století. Naší další krátkou
zastávkou se ještě stává královský klášter El Escorial. Večer již
přijíždíme do hlavního města Španělska – do Madridu.
Desátý den máme na programu prohlídku historického města
Toleda, které bylo kdysi královským sídlem a dodnes je duchovním
centrem a sídlem španělských primasů. Zde také navštěvujeme
slavnou katedrálu, jejíž stavba započala v roce 1226 a byla skončena až
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o 250 let později. Zde také v jedné z kaplí katedrály prožíváme společnou mši svatou. V Toledu ještě navštěvujeme malou šperkařskou
dílnu, synagogu Santa Maria Blanca, která byla v 15.století přestavěna
na kostel, a poté se vracíme do Madridu. Zde nejprve navštěvujeme
královský palác a katedrálu a poté i slavné madridské muzeum del
Prado. Ve čtvrtek ráno opouštíme Madrid a dostáváme se do města
Zaragoza, kde krátce nahlédneme do místní baziliky Nuestra Seňora
del Pilar. V podvečer přijíždíme do benediktinského kláštera Montserrat, který se nachází na úbočí malého stejnojmenného pohoří. Jde
o duchovní a kulturní centrum katalánského národa. Zde také prožíváme mši svatou a večer přijíždíme do Barcelony, kde nocujeme.
Předposlední den v pátek dopoledne trávíme čas prohlídkou Barcelony,
kde se zastavujeme u katedrály Sagrada Família. Věže katedrály jsou
trvale obklopeny jeřáby a staveništi na zemi, tato stavba má být
dokončena teprve roku 2021. Odpoledne jsme již vyrazili směr domov,
a tak jsme se přes noční přejezd přes Francii a Německo v sobotu
odpoledne šťastně dostali do našich farností. Celkem jsme ujeli přes
7.600 km.
Díky Bohu za krásné zážitky a za šťastný návrat do svých domovů.
P. Petr Holý

Společné foto v Santiago de Compostela

Program letošní pouti
2. 7. ve 20°° - taneční předpouťová zábava s kapelou ARCUS
4. 7. v 17°° - stavění máje
5. 7. pouťové oslavy
- v 9³° Mše svatá u kaple (za nepříznivého počasí v KD)
- zavádění po vsi s kapelou Rouchovanka
- ve 20°° pouťová zábava s kapelou EVER GREEN
6. 7. v 16°° - tradiční utkání ve fotbale svobodní proti ženatým
Na všechny pouťové oslavy Vás srdečně zve pořádající
OMLADINA
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