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Vážení občané,

Volby do obecního zastupitelstva

rok 2014 se dostává ke svému konci a já bych ho rád zhodnotil z pohledu, co se
povedlo či nepovedlo. Obec, ale i spolky v obci, se účastnily mnoha vypsaných
dotačních titulů, a to s velkými i malými projekty. Letos nebyly finančně podpořené zpracované projekty na výstavbu budovy u sportoviště v části Důl, nebo na
zatrubnění otevřené vodoteče na návsi. Díky dotacím se však povedla nová
silnice na návsi, koupě nového multifunkčního malotraktoru, zajištění venkovního stolu na stolní tenis, zlepšit vybavení hasičů, svépomocí vybudovat skladovací prostor v garáži hasičské zbrojnice a na příští rok připravit zateplení domu
služeb.
Všechny tyto projekty určitě ovlivnily a ovlivní život občanů v naší obci. Chci
poděkovat občanům za pochopení a trpělivost při realizaci staveb a zároveň
vyzvat občany k předkládání námětů na zlepšování.
Všem přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2015
hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak profesním životě.
Petr Hejl

Voliči v seznamu: 524
Platné odevzdané obálky: 207
Volební účast: 39,69 %
ODS: 100 %, 1 120 hlasů, 9 mandátů
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 136,4

Ustavující zasedání zastupitelstva dne 4. 11. 2014
Přítomní: Bezděková, Foerster, Kuchař, Hanus, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek,
Ulmanová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Úvodní slovo dosavadního starosty
 Uzavřenou dohodu o předsedajícím ustavující schůze
 Jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
 Předání osvědčení o zvolení zvoleným zastupitelům
 Složení slavnostního slibu zvolených zastupitelů
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Počet místostarostů pro období 2014-18: jeden
 Funkce starosty a místostarosty budou neuvolněné
 Způsob volby starosty a místostarosty: veřejnou formou
 Starostu obce
 Místostarostu obce
 Jednací řád pro jednání zastupitelstva
 Zřízení kontrolního a finančního výboru, každý bude mít 3 členy
 Složení kontrolního výboru
 Složení finančního výboru
 Výši odměn zastupitelů a představitelů obce
 Zprávu finančního výboru za 2. čtvrtletí roku 2014
 Zprávu kontrolního výboru za 2. čtvrtletí roku 2014
 Položení nového potrubí pro odvodnění dešťových vod v dolní části rekonstruované silnice. Uzavřít smlouvu se společností Šlehofer na základě nejnižší nabídky
 Schvaluje způsob financování: překlenovací úvěr ve výši 303 814,59 Kč
u Komerční banky, doba splatnosti 2 roky – s možností dřívějšího splacení
bez sankcí, úroková míra: 2, 1 %
 Na základě výběrového řízení uzavřít smlouvu se společností Pozemní stavitelství Liberec s.r.o. na provedení prací v rámci projektu „Dům služeb –
zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí“
 Prodej pozemku č. par. 551 o výměře 35 m2 paní Kopalové
 Opakovaný prodej obecních pozemků: 2 stavební, 2 k rekreaci v části Důl
 Žádost pana Šprojcara, aby obec finančně přispěla na uspořádání kulturní
akce pro občany obce v jeho prostorách v restauraci U Fišerů; akce bude
nekuřácká, a to Mikulášská zábava

Kandidát
Počet V
Pořadí
č. Příjmení, jméno
hlasů %
zvolení
1 Hejl Petr
132 11,78
1
2 Prášek Tomáš
132 11,78
2
3 Hanus Roman
126 11,25
3
4 Hladík Jiří
126 11,25
4
5 Kroupa Michal
128 11,42
5
6 Foerster Petr
115 10,26
6
7 Ulmanová Dana
121 10,80
7
8 Kuchař Petr
114 10,17
8
9 Bezděková Eliška 126 11,25
9

Složení vedení obce a výborů
Na ustavujícím zasedání 4. listopadu byli do
funkcí pro období 2014-2018 zvolení:
Starosta: Petr Hejl
Místostarosta: Tomáš Prášek
Kontrolní výbor
Předseda: Jiří Hladík
Člen: Dana Ulmanová
Člen: Eliška Bezděková
Finanční výbor
Předseda: Roman Hanus
Člen: Michal Kroupa
Člen: Petr Foerster

Zápis dětí do školy v Debři
Pátek 23. ledna od 14 do 17 hodin a sobota 24.
ledna od 9 do 11 hodin. To jsou termíny, ve kterých proběhne zápis do prvních tříd základních
škol v Mladé Boleslavi pro školní rok
2015/2016.

Zápis do školky v Hrdlořezích
26. 3 od 8 do 12 hodin bude zápis dětí pro školní
rok 2015/2016, včetně „Dnu otevřených dveří“.
Dokumenty potřebné s sebou: průkaz totožnosti
zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Nové věci na obecních stránkách
Neslyšeli jste celé poslední hlášení místního rozhlas? Nevadí. Na internetových stránkách
www.obechrdlorezy.cz si ho můžete sami přehrát. Je uloženo v sekci Aktuality, Hlášení rozhlasu. Po rozkliknutí odkazu se přehraje.
V části Veřejné zakázky jsou zveřejněné uzavřené smlouvy Obce Hrdlořezy - modernizace místní komunikace, nákup malotraktoru, …
Ve fotogalerii jsou doplněné snímky z akcí.

Jednání zastupitelstva dne 1. 12. 2014

Ukončen výběr dodavatele prací

Přítomní: Bezděková, Foerster, Kuchař, Hejl, Hladík, Kroupa, Prášek, Ulmanová
Omluven: Hanus
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informaci o činnosti a plnění úkolů od minulého veřejného zasedání:
 Dokončení modernizace místní komunikace od Fišerů na náves, 30.10. byl
vydán kolaudační souhlas, 2.12. proběhne slavnostní ukončení projektu
 Převzetí malotraktoru pro pracovní četu
 Uzavření smlouvy s dodavatelem na zateplení domu služeb
 Přemístění autobusové zastávky – zpracovaná a podaná žádost o dotaci na
Státní fond dopravní infrastruktury, provedeny terénní úpravy místa
 Proběhl předaudit hospodaření obce za období (1.1. – 30.9. 2014)
 Proběhlo rozsvícení vánočního stromu na návsi
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Zprávu finančního výboru za 3. čtvrtletí roku 2014
 Zprávu kontrolního výboru za 3. čtvrtletí roku 2014
 Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9
 Rozpočtové provizorium na rok 2015, do doby schválení rozpočtu na rok
2015
 Plán inventarizace majetku obce a členy komise (Hladík, Bezděková,
Bezděková, Benešová)
 Další projednání žádosti manželů Ďurfínových o odkoupení části pozemku
č. par. 154/2 po provedení prohlídky na místě, prohlídka bude nejpozději
do února 2015
 Další projednání žádosti paní Drahotové o odkoupení části pozemku č. par.
1246/1 po provedení prohlídky na místě, prohlídka bude nejpozději do února 2015
 Další projednání žádosti manželů Chlumských o odkoupení části pozemku
č. par. 168/5 po provedení prohlídky na místě, prohlídka bude nejpozději
do února 2015
 Vstup Obce Hrdlořezy do Svazu měst a obcí České republiky
 Uzavření mandátní smlouvy se společností INGkomplet na zajištění činností pro přípravu záměru na zpracování územního plánu obce
 Zakoupení programu od společnosti Assecosol.eu pro moduly – evidence
poplatků a majetku

V říjnu proběhlo výběrové řízení na opravu domu služeb – novou střechu a zateplení. 7 firem si
vyžádalo materiál pro zpracování nabídky. Nakonec hodnotící komise vybírala ze 4 odevzdaných nabídek. Vítězem se stala společnost Pozemní stavitelství Liberec s.r.o. Akce se bude
realizovat, protože je na ni udělená dotace
z Operačního programu Životního prostředí, a to
v období březen až červen 2015.

Zájezd do Polska
Letošní vánoční nákupy s hrdlořezskými baráčníky se opět vydařily i přes
chladnější počasí. Autobus praskal ve švech nejen počtem účastníků, ale i nákupy. Všichni pořídili, co si naplánovali a tak cestou domů panovala dobrá
nálada. Zastávka v Hořicích pro voňavé trubičky zakončila výlet. Pokud bude
zájem i příští rok, budeme se těšit.

Podzimní zájezd hasičů do Polabí
Krátce po změně letního času na standardní se téměř padesát účastníků zájezdu
vydalo do kraje známého spisovatele Bohumila Hrabala. První nymburkské
zastavení bylo v hasičské stanici, kde sloužící směna hasičů představila svou
techniku a vybavení. Exkurze zahrnovala nejen praktické ukázky techniky, ale i
vyprávění zážitků a zkušeností z výjezdů.
Před polednem už však čekal na výpravu sládek nymburkského pivovaru. Pivovaru, jenž byl založen v roce 1895, a kde své dětství strávil Bohumil Hrabal. Po
výkladu o výrobě piva a prohlídce sladovny, varny, spilky následoval správný
chlad v pivovarském sklepě. Tam na dospělé čekalo nejlepší možné pivo - točené přímo od sládka a z kvalitního žateckého chmele. Kdo si zapamatoval moudré pořekadlo: „Domoč, dosuš, dovař, dokvaš, dotoč a dopij“ už nikdy nezapomene, jak je to s pivem.
Slavnou alejí, známou z filmu Slavnosti sněženek, se v čase na jídlo dojelo až
do lesního městečka v Kersku. V Hájence byla výborná nabídka jídel – kromě
klasických jídel hlavně vyhlášené speciality ze zvěřiny. A taky Postřižinské
pivo.
Závěrečná, sportovně - relaxační, část dne proběhla ve Vodním světě v Kolíně.

Místní poplatky za psy a odpad
Místní poplatek za držení psa se platí za psy starší než 3 měsíce. Za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč. Poplatek je nutno zaplatit
nejpozději do 28. 2. 2015.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je
500 Kč za osobu, platí ho majitel nemovitosti za
všechny osoby trvale žijící v dané nemovitosti.
Povinností je zaplatit tento poplatek nejpozději
do 28. 2. 2015.
Na známku platnou pro rok 2014 se bude vyvážet komunální odpad pouze do konce ledna
2015!!!
Poplatky můžete zaplatit každé pondělí a středu
od 17,00 do 19,00 hodin v kanceláři obecního
úřadu, a to od 5. 1. 2015.

My třídíme nejlépe!
V již 10. ročníku této soutěže pro středočeské
obce skončily Hrdlořezy ve své kategorii (500 –
1999 obyvatel) na 255. místě. Oproti loňsku si
polepšily o 8 příček. Má to smysl. Třiďte odpad!

Uznání za aktivitu a činnost
Sbor dobrovolných hasičů v Hrdlořezích získal
ocenění u příležitosti oslav 150 let českého dobrovolného hasičstva. Pamětní medaili, společně
s představiteli dalších devatenácti oceněných
sborů, převzal starosta sboru Josef Černý na
Shromáždění starostů sborů dobrovolných hasičů
okresu Mladá Boleslav.

Zákaz volného pobíhání psů
V obci je dle platné vyhlášky zakázán volný pohyb psů. Zároveň žádáme občany, aby si uklízeli
po svých miláčcích v celé obci. Hlavně u sportovního areálu, obecního úřadu a ostatních veřejných místech.

Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení stromu se povedlo. V poklidné sousedské atmosféře se na návsi sešlo více jak 150
lidí. Krátký doprovodný program předvedly děti
z Mateřské školy Hrdlořezy.

Změna otevírací doby na poště
Otevírací doba pobočky Josefův Důl od 1.12.:
Pondělí – pátek: 8:00 – 10:00; 14:00 – 16:00

Otevírací doba obecního úřadu
Od 23. 12. 2014 až do 4. 1. 2015 bude kancelář
OÚ uzavřená. Otevřeno bude od 5. ledna.

Starosta Hrdlořez
Petr Hejl slavnostně
otevírá opravenou
silnici ke kapličce
Jana Nepomuckého
společně s ředitelem
ROP Střední Čechy
Václavem
Chytilem.

Společenská kronika obce
říjen:
Bajer Miloslav
Pátek Jiří
Ulmanová Marcela
Josífek Zdeněk
Pekař Ladislav
Rozkydalová Marie
Špringlová Marie
Dvořák Miroslav
Nechalová Alice

listopad:
Noháčková Hannelore
Sádovská Hana
Kopalová Věra
Žára Jiří
Litera Václav

prosinec:
Česáková Věra
Lahoda Vladislav
Dostál Jiří

Zveme vás
Prosinec – Veřejné bruslení obce
Ledová plocha zimního stadiónu v Mladé Boleslavi. Vstupné i doprava autobusem zdarma.
Přesné termíny budou včas zveřejněné na internetu a vyhlášené místním rozhlasem.

27. prosince – Pokerový turnaj
Pro všechny příchozí. Hrát se bude ve sportovním areálu. Začátek v 19 hodin.

28. prosince – Stolní tenis
Sál obecního úřadu. Začátek v 9 hodin. Turnaj
pro všechny generace a příchozí o zajímavé ceny v pohodové atmosféře. Hrát se bude jen při
větším počtu zájemců, přihlášky nejpozději do
23.12. v kanceláři OÚ, na telefonu 606 601 505
nebo na e-mailu info@obechrdlorezy.cz.

28. prosince – Halová kopaná

Členky SPOZ chodí poblahopřát jubilantům v den
jejich narozenin, a to nejprve v 60 letech a poté
vždy za 5 let. Každý rok se chodí až od 80 let!

Vítání občánků
25. října bylo ve společenském sále obecního úřadu slavnostně přivítáno dalších šest hrdlořezských občánků:
Lukáš Vokálek, Matyáš Dlouhý, Matouš Hojsák, David Kašík, Adam
Makaj, Magdalena Pokorná

Nová moderní technika už pomáhá pracovní četě
Po létech pokusů se konečně podařilo výhodně zajistit nový malotraktor. A to
především díky evropské dotaci z Operačního programu životního prostředí.
Nový malotraktor, vítěz výběrového řízení, byl do obce dodán 25. listopadu.
Jedná se o model ISEKI TH 4295 AHL ERGO II (pohon 4x4), který je jedinečný svou univerzálností a dvoumístnou prosklenou kabinou. Je vybaven
vodou chlazeným dieselovým 3-válcovým motorem ISEKI o objemu
1 498 cm3 a výkonu 21 kW. Převodovka je hydrostatická a nechybí ani tempomat. Ve výbavě je i přední a zadní hydraulický závěs. Ovládání jejich funkcí
je komfortní - pomocí joysticku.
S velkým výběrem pracovních nástavců lze tento profesionální malotraktor
provozovat celoročně při mnoha činnostech. Zatím jsou dodány pouze dva
moduly - zametací a na kropení. Další nástavce se však budou postupně dokupovat.
O kvalitách tohoto modelu svědčí i fakt, že zhruba 300 těchto strojů pracuje ve
službách bavorské metropole Mnichov.

Hala v Bělé pod Bezdězem. Více informací ve
sportovním areálu u pana Beneše nebo na telefonu 776 665 432.

31. prosince – Silvestrovská kopaná
Kvůli probíhající úpravě travnaté plochy se letos bude hrát v hale v Bělé pod Bezdězem. Hráči se mohou hlásit u Jirky Beneše, a to ve sportovním areálu nebo na telefonu 776 665 432.

31. prosince – Silvestrovská párty
Restaurace U Fišerů, reprodukovaná hudba.
Vstup 100 Kč, v ceně je zahrnuto i drobné občerstvení (chips, mandle, ...). Začátek v 19 hod.

31. prosince – Silvestr
Sál obecního úřadu. Pořádá a více informací
podá pan Bezděk (607 709 585). Vstup zdarma.

3. ledna – Halový tenisový turnaj
Z organizačních důvodů nechť se zájemci přihlásí nejpozději do 31.12. (tel. 607 120 385).
Hrát by se měl singl i debl – muži a ženy dle
losu. Pokud se přihlásí dostatek hráčů, tak se
bude hrát ve Sparingu od 9 hodin. Odvoz
z Hrdlořez bude svozem od 8:20 hodin.

27. února – Hasičský ples
Opět v nekuřáckém prostředí sálu restaurace
U Fišerů. Začátek ve 20 hodin. Hraje Difur
Band. Vstup 50 Kč. Nebude chybět ani půlnoční
losování o velké ceny.

6. března – Sportovní ples
Od 20 hodin. Místo bude ještě upřesněno, ale
svoz a rozvoz bude zajištěn. Předprodej lístků
ve sportovním areálu nebo u pana Práška. Cena
vstupenky 120 Kč. Hraje Difur Band.

Březen – Maškarní merenda pro děti
Cena tohoto špičkového stroje je
1 027 290
Kč,
avšak
získaná
dotace na tento
projekt je ve výši
891 140 Kč. Je to
vítaná pomoc pro
technickou četu.

Přesný termín bude včas zveřejněný.

Akce ve škole v Debři - PRST
Únor – Lyžařský zájezd
Pokud budou podmínky a zájem, tak se uskuteční sobotní lyžování rodičů a dětí.

25. března – Noc s Andersenem
Kouzelná noc plná pohádek. Noční čtení dětí s
rodiči.

Výsledky hasičů

Sportovní liga základních škol

Plazy: Memoriál Jaroslava Tůmy - běh na 60 m s překážkami; družstva:
mladší žáci: A 1., B 3., C 11. místo, starší žáci: 3. místo; jednotlivci: mladší
žáci: 1. Tomáš Bělský (16,65), 2. Simeon Trajkovski (20,18), 5. Martin Kunst
(21,72), 10. Jan Bělský (23,79), 11. Michal Horyna (23,95), 12. Ladislav Štěpánek (24,11), 15. Jakub Knotek (26,69), 16. Elias Trajkovski (27,3), 18. Jan
Krejčí (30,28), 25. Vojtěch Turýnský (33,43); starší žáci: 2. Jan Špringl
(15,78), 7. Tomáš Hofmann (18,62), 8. Adam Horyna (19,17); přípravka:
5. Isabela Trajkovski (47,09)
Chudíř: Plamen – závod požárnické všestrannosti (běh hlídek v terénu mladší
2 km, starší 3 km – střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první
pomoc, požární ochrana, překonání překážky); mladší děti: 3. místo; starší
děti: 2. místo
Kosmonosy: Hry hasičské mládeže; mladší děti A: 1. místo; mladší děti B:
4. místo; starší děti: 2. místo
Praha: Český halový pohár – Memoriál Marty Habadové – halový běh jednotlivců na 60 m s překážkami; mladší žáci: 4. Tomáš Bělský (15,24), 46. Matěj
Špringl (18,65), 61. Simeon Trajkovski (20,18), 79. Martin Kunst (21,79),
88. Jan Bělský (22,44), 100. Ladislav Štěpánek (23,77), 101. Elias Trajkovski
(23,81), 102. Michal Horyna (23,87); starší žáci: 60. Tomáš Hofmann (15,68),
104. Adam Horyna (17,31)

Výsledky žáků z debřské školy.
Ringo – smíšená družstva 8. tříd: 5. místo
Vybíjená – smíšená družstva 4. a 5. tříd:
3. místo
V průběžném pořadí je mezi boleslavskými školami ZŠ Debř na 5. místě.

Tenisový turnaj v mixu
27. září od 9 hodin probíhal ve sportovním areálu turnaj smíšených dvojic.
Tenisové dvorce ráno pokropil mírný déšť, pak už ale bylo jen slunečné počasí
a tenisté mohli nerušeně měřit své síly.
Skupina A
Skupina B
1.
D. Fadrhoncová/
13:1
3
1.
V.
Vrbová/
19:13 3
V. Kočí
M. Sinai
2.
G. Kejmarová/
12:13 2
2.
A. Geročová/
16:13 2
P. Hejl
J. Hanuš
3.
J. Masopustová/
9:13
1
3.
M. Benešová/
15:16 1
J. Kočí
J. Fajman
4.
K. Chalupová/
6:18
0
4.
I. Prášková/
10:18 0
O. Studničný
T. Prášek
Po odehrání základních skupin byly páry nasazované do postupového pavouka.
Konečné medailové pořadí:
1. M. Benešová/J. Fajman; 2. J. Masopustová/J. Kočí; 3. V. Vrbová /M. Sinai

Otevírací doby v čase Vánoc
Potraviny
Sportovní
U Fišerů
U Mendlíků
Debř
areál
6 - 18
19 - 22
zavřeno
11 - 23
23. prosince
7 - 12
zavřeno
zavřeno
zavřeno
24. prosince
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
25. prosince
zavřeno
zavřeno
17 - 22
zavřeno
26. prosince
7 - 13
19 - 22
17 - 22
zavřeno
27. prosince
zavřeno
18 - 22
17 - 22
zavřeno
28. prosince
6 - 18
zavřeno
zavřeno
zavřeno
29. prosince
6 - 18
zavřeno
zavřeno
zavřeno
30. prosince
7
13
zavřeno
17
22
zavřeno
31. prosince
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
1. ledna
7 - 18
18 - 22
zavřeno
zavřeno
2. ledna
7 - 16
18 - 22
zavřeno
zavřeno
3. ledna
Po veřejném bruslení obce bude otevřená hospoda ve sportovním areálu.

Provoz pojízdné prodejny
Pojízdná prodejna zajíždí do obce vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Zastávky
jsou na následujících místech a časech: 9:00 - 9:05 obecní úřad, 9:20 - 9:40 za
kapličkou, 9:45 - 9:55 U Fišerů

Okresní kolo ve florbalu
Chlapecké i dívčí družstvo se zúčastnilo okresního kola. Družstva složená ze žáků ZŠ Debř se
vůbec neztratila a podala srdnatý a bojovný výkon. Dívčí družstvo (8. a 9. třída) obsadilo vynikající 3. místo. Chlapci (8. a 9. třída) skončili
těsně za třemi nejlepšími a dělili se o 4. - 6. místo.

Retro tenis aneb tenis jako kdysi
V sobotu 20. září se na tenisových dvorcích
odehrál druhý ročník tenisového turnaje ve
čtyřhře. Vítězem Retro turnaje se tentokrát stala
dvojice Jiroš / Sinai. Fotografie z akce jsou uloženy na www.hd-open.cz v záložce Retro Turnaj.

Tenisová liga jednotlivců
Ve ŠKO-ENERGO Tenisové lize jednotlivců se
ve II. lize účastnili i hrdlořezští tenisté. Jiří Beneš skončil 7. a Zdeněk Pácalt na 9. místě. Vzájemný duel se odehrál až v závěrečném jedenáctém kole. A byla to vyrovnaná bitva až do posledního míčku, ve které tentokrát zvítězil Jiří
Beneš (7:6; 7:5).

Hokejbalové utkání
29. listopadu se hrál opět hokejbal. Avšak už ne
podle osvědčeného modelu mladí vs. staří. Letos si brankáři své týmy losovali. Pro diváky
byla velice atraktivní první třetina, po které tým
s „Práškem“ vyhrával 7:0. V dalších třetinách
tým s „Hejlem“ zabral, ale na vítězství to nestačilo. I když závěr byl čím dál tím více napínavý.
Utkání nakonec skončilo s výsledkem 8:5.

Zimní tenisový pohár
Už jsou odehraná první kola dalšího ročníku.
Do bojů už se zapojily i páry Beneš/Prášek a
Kubín/Dlouhý. Do soutěže se tentokrát přihlásilo 14 párů.

Historie - Rapid Hrdlořezy
Pokud někdo z pamětníků máte informace k
sportovnímu klubu, který kdysi působil v naší
obci, tak se nám prosím ozvěte. Snažíme se získat co nejvíce informací o tomto klubu. Klubové barvy, znak, kde měl zázemí, jakou soutěž
hrál, kdo za klub hrál, fotografie, dokumenty …
Uvítáme jakoukoliv vzpomínku či zajímavost.
Předem děkujeme za pomoc!
Jiří Beneš (telefon 776 665 432) a Roman Hanus (telefon 732 294 397).
Výtisk zdarma
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