Prosinec 2016
Vánoční slovo starosty

Zapište si
do kalendáře 

Vážení spoluobčané.

S psaním letošního vánočního slova starosty jsem se doopravdy
trápil. Začal jsem psát o pohodě svátků, o zpomalení každodenního
shonu, o reklamách, které nás ze všech stran přesvědčují, který
dárek udělá skutečnou radost... Začal jsem psát i o setkání s
nejbližšími a vzpomínce na ty, kteří tu s námi už nejsou. A při psaní
jsem si uvědomil, že se opakuji. Vždyť podobné slovo tady bylo
vloni, předloni a vlastně spoustu let zpátky.
Takže žádné fráze, žádná klišé, jen prosté přání příjemných a
pohodových Vánočních svátků, do celého příštího roku co nejvíc
toho dobrého a hlavně dobré zdraví.
Váš starosta Rostislav Vodička
PS Nezapomeňte přijít
druhý svátek vánoční na
tradiční polepské Vánoční
zpívání. Na Štěpána, od
17. hodiny, před Vébrovu
restauraci.
Zpěvníky
budou, zpěváci také, po
zpívání můžeme chvilku
posedět ve vyhřátém
sále.

26.12. Vánoční zpívání od 17 hodin před
Vébrovou restaurací
28.12. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
31.12. Silvestr po sousedsku
– ve Vébrově restauraci od 19 hodin
9.1. Zasedání obecního
zastupitelstva od 19
hodin
11.1. Svoz komunálního
odpadu
(1x za 14 dní)
14. nebo 21. 1. Sousedské
posezení ve Vébrově
restauraci od 15:30
hodin
15.1. Pletení z papíru I
od 14 hodin na OÚ
22.1. Pletení z papíru II
Od 14 hodin na OÚ


Administrativní pracovnice:
Starosta
Místostarostka:
www.obecpolepy.cz

Po, St 14:00 – 21 hod., Út, Čt 9 – 12 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
Po, St 18:00 – 21:00 hod.
www.polepy.rajce.idnes.cz

telefon 321 725 362
mobil 724 180 515
mobil 722 937 844
oupolepy@obecpolepy.cz

Poděkování
 Děkujeme všem za finanční příspěvek na Rozsvěcení vánočního stromu, děkujeme i sousedkám,
které věnovaly knoflíky na výrobu vánočních koulí i těm, které přinesly ochutnat něco na zub.
 Poděkování patří i sousedům, kteří přišli přiložit ruku k dílu při sázení stromů s Nadací ČEZ i všem
ostatním, kteří nám nezištně pomáhají uklízet spadané listí za plotem svého domu.

Informace Obecního úřadu Polepy
Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2017
Ano v následujícím roce se nepočítá se změnou termínů zasedání obecního zastupitelstva.
Zastupitelé se budou scházet opět každé druhé pondělí v měsíci. Výjimkou je jen květen, kdy na
pondělí 8. připadá svátek, a tak se květnové zastupitelstvo posune až na středu. O prázdninách se
zasedání nepředpokládá, pouze v naléhavých případech může dojít ke svolání mimořádné schůze.
Děláte-li si poznámky do kalendáře, zastupitelé se v roce 2017 sejdou v následujících termínech:
9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 10.5., 12.6., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.
Odpady v roce 2017
Zatím nemáme bližší informace o cenách služeb za svoz tříděných i netříděných odpadů na rok
2017, na náš dotaz přišla odpověď, že se tato otázka teprve řeší a schůzka proběhne někdy v době, kdy
budete číst tyto řádky. Podle dosavadních jednání a postojů však odhadujeme, že se služba v novém
roce zdraží, jen zatím neumíme říci o kolik.
Jak tedy postupovat?
Dosavadní známky platí až do konce února, svoz bude tedy probíhat s frekvencí podle tytu
zakoupené známky (týdně, jednou za 14 dní či jednorázově, kombinovaný svoz má frekvenci v tomto
období také týdně). Pokud Vám zůstaly nevyužité oranžové známky na bioodpad, můžete je přinést
s sebou v okamžiku, kdy budete platit známku na rok 2017, poskytneme Vám slevu ve výši 20,- Kč na
známku.
Máte-li zájem změnit dosavadní frekvenci svozu, například pokud jste měli po celý rok týdenní svoz,
nebo změnit objem nádoby, Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad vyplníte v okamžiku, kdy
budete platit známku na rok 2017. Termín pro úhradu nové známky je do konce února, ceny budou
zveřejněny cca v polovině ledna na webových stránkách a samozřejmě v lednových Polepských listech.
Elektronická aukce na výběr dodavatele energií pro domácnosti
Na základě osobní návštěvy obchodního zástupce a vysvětlení celé problematiky kolem
energetických aukcí na dodavatele energií pro domácnosti pana Milana Božíka ze společnosti Terra
Group zastupitelé odsouhlasili poskytnutí obecních informačních zdrojů (vývěsky, rozhlas, webové
stránky a FB) pro informování občanů o možnosti přihlásit se do elektronické aukce prostřednictvím
společnosti Terra Group, která veškerou administrativní agendu provede za odběratele (majitele
nemovitosti). O podrobnostech budete informováni, jakmile nás pracovníci ze společnosti Terra Group
osloví.
Nové jízdní řády
Od 5. prosince městská doprava a od 11. prosince linkové autobusy jezdí podle nových jízdních
řádů. Vzhledem k tomu, že v nových jízdních řádech nedošlo k žádným změnám, neuveřejňujeme je.
V elektronické podobě je najdete na webových stránkách obce, kdy byly aktualizovány.
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Odměny aktivním spoluobčanům
Každý rok jsou odměňováni aktivní občané. Jsme si vědomi, že se jedná v mnoha případech o
odměnu symbolickou, protože čas a úsilí, které jednotlivým aktivitám věnují, se nedá přepočítávat na
peníze.
3 000,- Kč Lenka Záhorová za přípravu a organizaci akcí pro děti (byla obvykle hlavním organizátorem)
i pro dospělé a za zajišťování sponzorských darů za 1. pololetí
4 000,- Kč Radka Chroustová za přípravu a organizaci akcí pro děti a pro dospělé, Noc s Andersenem a
Mši svatou v kapličce
1 200,- Kč Lukáš Převrátil za přípravu propagačních letáků a pomoc při organizaci akcí
600,- Kč Jana Winklerová za pomoc při zajišťování akcí pro děti v 1. pololetí
600,- Kč Barbora Pichlová za pomoc při zajišťování akcí pro děti v 1. pololetí
2 500,- Kč Karel Nebesař za údržbu dětského hřiště
2 000,- Kč Karel Čech za obsluhu vysoušeče ve Vébrově restauraci
2 000,- Kč Alena Ptáčková za vedení cvičení na RHB míčích (každý týden)
2 000,- Kč Marcela Přibylová za cvičení s ženami (každý týden)
2 000,- Kč Lenka Záhorová za vedení tanečního kroužku pro děti (každý týden)
500,- Kč Radka Chroustová za vedení kroužku tvoření pro děti (1x za 14 dní) v 1. pololetí
Těch, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu je však mnohem více, jak píše pan starosta ve svém „Slově“,
chystá se setkání ve Vébrově restauraci i s těmito sousedy.

Uvolnila se provozovna kadeřnictví vedle fitka
Paní Procházková dočasně přerušila provozování kadeřnictví vedle fitka. Pokud by měl o využívání
uvedených prostor pro kadeřnické či podobné služby někdo zájem, kontaktujte v této věci starostu na
tel. 724 180 515. Budeme rádi, když nabídnete své služby našim občanům v místě bydliště.

Našla se dětská přilba
Jedna z našich všímavých sousedek našla na svahu pod zahradou
Podhajských v Dlouhé ulici dětskou přilbu. Pokud ji někdo z Vás postrádá,
obraťte se, prosím, na paní Nehasilovou, čp. 167.
Povaluje se Vám v garáži nebo v kůlně stará židle?
Řada z Vás navštěvuje naše akce ve Vébrově restauraci a z osobní
zkušenosti víte, že sezení na pivních setech není nejpohodlnější – není
možné se opřít (maximálně tak o zeď) a pokud sedíte na kraji lavice, musíte
sledovat, jestli soused na druhém konci také ještě sedí, protože v opačném
případě se s Vámi lavice pěkně zhoupne …
Proto chceme touto cestou požádat Vás, všechny sousedy, abyste se
podívali, jestli v garáži, v kůlně nebo na půdě neleží nějaká - pro Vás
zbytečná – jakákoliv stará klasická dřevěná židle (možno i s čalouněním).
Pokud tomu tak je, budeme moc rádi, když ji nebudete dávat do kontejneru
na velkoobjemový odpad nebo ji pálit někde v kotli, ale darujete nám ji do
Vébrovy restaurace. Pojďme i my starým věcem prodloužit život. Kontakty
na nás jsou na titulní straně listů.
P.S. Podobným způsobem získal židle i divadelní klub pražského divadla Ungelt. Uvažujeme po jeho
vzoru židle očíslovat a vytvořit seznam dárců a sponzorů … a věříme, že se sejdou i velmi vzácné
„kousky“ – židle, na kterých sedávali naši dědové a babičky, ctihodní i obyčejní lidé z Polep.
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Jednou větou ...














Byla podána žádost o dotaci na pořízení biokontejnerů, kontejneru s hydraulickou rukou spolu
s traktorovým nosičem kontejnerů a kvalitním štěpkovačem.
Obec obdržela registrační list dotace na opravu splavu, realizaci opravy tak snad již nic nestojí
v cestě a začne na jaře příštího roku.
Po odstoupení a nezájmu dalších firem o zakázku na opravu opěrné zdi u dolního mlýna byl
snad konečně vybrán dodavatel, který opravu provede. Firma pana Horvátha by měla dílo
zhotovit za částku cca 172 tis. Kč vč. DPH.
Zastupitelé odsouhlasili nabídku AVE na opravu propadlého chodníku u Charvátů. Oprava
vzhledem ke klimatickým podmínkám proběhne až na jaře příštího roku.
Splašková kanalizace – firma Olivius momentálně zpracovává zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení na zhotovitele stavby tak, aby odpovídala novým pravidlům platným od října
tohoto roku
S firmou VODOS bude prodloužena smlouva na provozování vodovodního řadu i pro 2017.
Zastupitelé také připomínkovali předložený plán údržby polepského vodovodu na příští rok.
Cena vodného na rok 2017 je 38,30 Kč za 1 m3.
Na obecním majetku budou probíhat v lednu roční inventury, inventarizační komise byla
jmenována v tomto složení: předseda Mgr. E. Mačková, členové E. Kotlář a K. Čech.
Protože zatím nebyl předložen návrh rozpočtu na rok 2017, bude obec od 1. ledna hospodařit
podle rozpočtového provizoria (tj. měsíční výdaje obce mohou činit pouze 1/12 skutečných
výdajů roku 2016).
Zastupitelé odsouhlasili pronájem sálu Vébrovy restaurace p. Eliášovi (4.2.) a p. Procházkové
(4.3.) za účelem uspořádání rodinných oslav.
Majitelé kotlů na pevná paliva i majitelé krbových vložek by neměli zapomenout, že nejpozději
k 31.12.2016 musí mít platnou revizi tepelného zdroje.
Máte-li zájem o podrobnější informace o výše uvedených skutečnostech, najdete je v zápise
z prosincového jednání zastupitelstva (na úřední desce).
Uzávěrka lednového čísla Polepských listů i Polepáčka bude v sobotu 14. ledna. Budeme rádi za
vaše postřehy, poznámky a názory.
Termíny svozu odpadů zůstávají stejné jako v minulém roce, resp. od AVE jsme neobdrželi
žádnou zprávu, že by tomu mělo být jinak:
 Plasty – každou středu – 21.12., 28.12., 4.1., 11.1., 18.1.
 Papír – každý pátek – 23.12, 30.12., 6.1., 13.1., 20.1.
 Sklo – na zavolání, až budou kontejnery plné
 Nápojové kartóny – první sudé úterý v měsíci – 10.1.
 Komunální odpad – kdo má svoz 1x za 14 dní a kombinovaný svoz – sudá středa 28.12., 11.1., 25.1.; u týdenních a jednorázových svozů je to jasné – týdenní svozy mají
nárok na svoz ve středu každý týden, jednorázové svozy ve středu - pouze po výlepu
jednorázové známky; každý týden se svážejí popelnice i těm, kteří mají zakoupenou
známku na kombinovaný svoz
 Bioodpad – lichý pátek – v letošním roce ukončen, první svoz bioodpadu v novém roce
se uskuteční až v dubnu
V případě změn Vás budeme neprodleně informovat.
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Hospodaření obce
Náklady na akce a finanční příspěvky od Vás
 Rozsvěcení vánočního stromu
Příspěvek na svařáček a pečený čaj od hostů Rozsvěcení vánočního stromu činil 1 618,- Kč. Náklady
na zajištění akce byly rovných 1 100,- Kč (tyčinky do tavné pistole a lékařské špachtle 124,- Kč, víno,
koření, citrony a cukr celkem 976,- Kč). Příspěvek do obecní pokladny byl v tomto případě 518,- Kč –
peníze budou použity na silvestrovskou akci.
 Mikulášská nadílka na zámku v Radimi
Výdaje na vstupné pro všech 48 malých i velkých účastníků nadílky byly 4 560,- Kč, náklady na
autobus 1 715,- Kč, výdaje na nadílku pro děti 2 327,- Kč. Příspěvek od dospělých na autobus a vstupné
celkem 4 600,- Kč. Doplatek z obecního rozpočtu tak dosáhl částky 4 002,- Kč.

Knihovna
Omezený provoz knihovny o svátcích
Pokud nechcete o Vánocích jen koukat na televizi a rádi byste si vypůjčili nějakou pěknou knížku,
pak máte poslední možnost ve středu 21. prosince mezi 16. a 18. hodinou, protože mezi svátky bude
knihovna uzavřená. Poprvé v novém roce se můžeme vidět opět ve středu 4. ledna ve stejnou dobu.
knihovnice Radka

Kulturní a sportovní akce
Mikulášská nadílka na zámku Radim
Přestože se zájemci hlásili až poslední dny, nakonec se podařilo naplnit
autobus z 85%. Takže by se zdálo, že je vše v nejlepším pořádku. Kdo mne
však zná, ví, že jsem velmi kritická – ani v tomto případě nebudu hlásat, že
to všechno bylo super. Zaskočila mne malá vstřícnost a v podstatě
nepřipravenost paní průvodkyně, přestože jsem událost měla více než 3
týdny předjednanou (slibovala mi např., že bude otevřená zámecká kavárna,
že budeme rozděleni do dvou skupin a místo toho sháněla čerta, který nebyl
nalíčený, protože šel do tanečních … co k tomu dodat?) Těch pár místností,
které nám nakonec ukázala, bylo sice zajímavých, ale rozhodně prohlídka
neodpovídala hodnotě vstupenky, obzvláště když jsme si museli přivézt i
nadílku pro děti. Děti snad viděly nadílku jinýma očima a doufám, že si ji užily. My dospělí můžeme mít
jen dobrý pocit, že jsme přispěli novému majiteli na údržbu zámku … Doufejme, že na to spravedlivý
Mikuláš dohlédne 

Rozsvěcení vánočního stromu
K tradičnímu rozsvěcení vánočního stromu jsme se zase po roce sešli ve Vébrově restauraci o první
adventní neděli. Všem hostům vřele děkujeme, že si našli cestu k našemu polepskému vánočnímu
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stromu, protože konkurence byla letos obrovská – v Kolíně na náměstí totiž koncertoval Spirituál
Kvintet … Ještě jednou děkujeme za přízeň, moc si toho vážíme.
Na našem rozsvěcení nechyběli kluci ze Zvonečku, malý vánoční trh, svařáček ani pečený čaj.
Společně jsme vyráběli ozdoby na stromeček – hvězdy z lékařských špachtlí a vánoční koule, do jejichž
výroby se zapojily s vervou i naše seniorky, což nás velmi těší. Ozdobený stromeček se slavnostně
rozsvítil něco po čtvrt na šest večer. Řada sousedů i dětí se vrátila zpátky do sálu, někteří pokračovali
v malování perníků, jiní využili prostor pro povídání se sousedy … a právě tady se zrodil nápad
uspořádat posezení i na silvestra, pozvánku tedy mimořádně uvádíme nechronologicky hned:

Silvestr po sousedsku
Už Vás nebaví koukat na Silvestra na televizi? Raději byste se potkali
se sousedy a popovídali, něco pojedli a popili? Přijďte mezi nás,
vezměte s sebou pár jednohubek, chlebíčků nebo brambůrky, jestli
Vám bude stačit svářo, tak to bude k dispozici na místě za dobrovolný
příspěvek … Začínáme o 19. hodině večerní ve Vébrově restauraci.

Polepské vánoční zpívání
Srdečně zveme všechny spoluobčany i přespolní na tradiční Polepské
vánoční zpívání, které se uskuteční v obvyklém čase – tedy na Štěpána 26.
prosince od 17 hodin u vánočního stromu.
Letošní zpívání pro Vás připravil a zorganizoval Jan Darebný a jeho
kamarádi a členové rodiny. Přijďte si s námi zazpívat klasické koledy, jako
například Nesem vám noviny nebo Tichou noc a další … Že neznáte slova?
Nevadí, i pro letošní zpívání připravili manželé Švarcovi originální
zpěvníček.
Pro zahřátí budeme vařit vánoční punč, děti jistě ocení horký jablečný
džus se skořicí. Podobně jako v případě rozsvěcení vánočního stromu
bychom Vás i v tomto případě rádi požádali, abyste si na horký nápoj
přinesli svůj oblíbený hrneček.
K dokonalosti nám už chybí jen něco malého k zakousnutí. Pokud přinesete pár kousků cukroví
nebo jinou dobrotu na ochutnání, budeme moc rádi a předem děkujeme. My se budeme snažit zajistit
k zakousnutí něco masitého …

Pozvání na sousedské posezení.
Milí příznivci našich aktivit. Jen díky Vám můžeme pořádat naše akce. Jednak proto, že přijdete, ale
hlavně proto, že nám pomůžete s jejich přípravou a organizací. Přemýšleli jsme o možnosti potkat se
nejen "po akci", kdy uklízíme, ale o možnosti potkat se "jen tak". Posedět, popovídat si, poslechnout
náladovou hudbu, něco dobrého sezobnout a třeba i popít. Prostě se potkat, udělat si hezký podvečer,
popovídat si o tom, co se nám povedlo a vymýšlet, co bychom ještě mohli spolu "provést". A došli jsme
k rozhodnutí, že v polovině ledna uspořádáme podvečerní setkání ve Vébrově restauraci. V úvahu
přichází sobota od 15.30, zatím není jasné, jestli 14., nebo 21. ledna. Sledujte obecní web a FB.
A koho že bychom rádi uviděli? Každého, kdo nám pomáhal, radil, držel palce. A vlastně i toho, kdo
doposud neměl čas, nebo sílu. Nebo odvahu. Prostě každého, kdo má nějaký nápad a hlavně chuť
pomoci.
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Jako pomyslné vstupné si připravte pár slov o tom, co se Vám líbí, co Vám schází a s čím byste chtěli
pomoci. Jestli to napíšete na lísteček doma, nebo až při posezení není rozhodující. Každopádně ale pár
slov očekávat budeme.
Těšíme se na Vás a věříme, že přijdou nejen známé tváře, ale třeba i noví sousedé.
Rost. Vodička
Pletení z papíru I
Na základě Vašeho zájmu pokračování pletení z papíru uspořádáme v lednu dvě setkání. To první
bude určeno pro nováčky (mohou přijít i děvčata školou povinná) a pro ty, kteří si chtějí zopakovat, jak
se připravují papírové ruličky z letáků, ze kterých se následně dá uplést snad všechno (mrkněte na
pletení z papíru na webu a přesvědčíte se sami). Výhodou pletení z papíru je levný a všude dostupný
materiál – reklamní letáky.
Kdo se chce naučit (nebo jen přijít i podívat), jak se připravují papírové ruličky, přijďte v neděli 15.
ledna ve 14:00 hod. do spolkové místnosti na OÚ. S sebou si přineste 3-4 letáky z Kauflandu, nůžky,
špejli, lepidlo (ideálně tyčinkové). Pokud budeme mít dostatek času i dostatek namotaných ruliček,
zkusíme si je tentokrát i nabarvit. Takže se máte na co těšit.
Pletení z papíru II
Tématem druhého setkání je výroba podnosu nebo tácu. Podle toho, jakou formu seženete, budete
mít kruhový nebo čtvercový či obdélníkový, je to jedno, způsob pletení je stejný. Sejdeme se opět
v neděli 22. ledna ve 14 hodin zase ve spolkové místnosti.
Co budete potřebovat? Formu, kterou budete oplétat např. uříznutý kbelík od Primalexu, uříznutý
oválný kbelík od nějaké fasádní barvy, papírovou krabici čtvercovou nebo obdélníkovou – podle
Vašeho přání. Důležité je, aby na horní kraj formy bylo možné upevňovat kolíčky na prádlo. 2 ks
kartonu vystřižené ve tvaru dna formy, kterou budeme oplétat – tyto kartony budou tvořit dno našeho
podnosu. Dále papírové ruličky (alespoň 100 ks), lepidlo Herkules a kolíčky na prádlo cca 30 ks.
Toto setkání bude trvat asi až do večera, abychom stihli udělat podnosu i uzavírku a Vám jako
domácí úkol zůstane jen nátěr lazurami či bezbarvým lakem.
Mozková posilovna
Taky se Vám stává, že jdete pro nějakou věc do kuchyně či do
garáže, dojdete tam a najednou si nemůžete vzpomenout, co že jste
to tam vlastně chtěli? Většinou pomůže, když se vrátíme na původní
místo …. Ale existují techniky, které nám pomohou si lépe
zapamatovat jména, čísla, cizí názvy …
Zajistili jsme trenérku paměti paní Evu Kubínovou z České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, která nás
paměťové techniky a další „fígle“ naučí. Celý kurz je rozdělen na 8
lekcí, které se budou konat pravidelně každou středu. Každá z lekcí
trvá 1,5 hodiny a začíná ve středu 1. února od 15:00 hodin ve
spolkové místnosti. Kurz je určen především pro starší generaci, ale dveře nejsou zavřeny žádnému
zájemci o tuto problematiku.
Kurzovné pro přihlášené zájemce bude celkem 160,- Kč (20,- Kč za lekci), pokud bude chtít někdo
navštívit jen konkrétní lekci, je jednorázové vstupné stanoveno na 50,- Kč. Zbývající částka bude
hrazena z obecního rozpočtu. Přihlašovat se můžete až v druhé polovině ledna, v příštích Polepských
listech přineseme podrobnější rozpis jednotlivých lekcí. Nyní si jen rezervujte čas .
Co pro Vás plánujeme v dalším období?
 Leden až únor – lyžařský zájezd na hory v případě příznivých sněhových podmínek
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Sousedé z okolních obcí nás zvou …
Přivítání Betlémského světla
Tentokrát uděláme malou výjimku a pozveme Vás na vánoční akci do Kolína,
kterou pořádají kolínští skauti. Výjimka proto, že pro nás kolínští skauti připravují
na začátku září akci Rozloučení s prázdninami.
Kolínští skauti každoročně na náměstí rozdávají Betlémské světýlko. Letos
bude světýlko v Kolíně přivítáno i v chrámu sv. Bartoloměje – konkrétně ve
čtvrtek 22. prosince od 17 hodin. Od 18 hodin pak bude následovat i mše svatá.
Každý si bude moci odnést plamínek z Betléma k sobě domů. Už jste to někdy
udělali? Pak víte, že je to krásné dobrodružství uhlídat, aby přinesený plamínek
vydržel plápolat a mihotat až do Štědrého dne …. A kdo to ještě neudělal, má
možnost vyzkoušet letos.

Společenská kronika
V prosinci slaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:
pan Jaroslav Marhan 87. narozeniny,
paní Anna Třešňáková 83. narozeniny,
paní Eva Pokorná 75. narozeniny
a pan Vlastimil Vondráček také 75. narozeniny.

Přejeme všem jubilantům
vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti do dalších let.

Polepské listy - obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Polepech. Neprošlo jazykovou ani grafickou úpravou. Pokud není
uvedeno jinak, je autorem článků Irena Kučerová. Příspěvky můžete zasílat na e-mail oupolepy@obecpolepy.cz.
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