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Èíslo 2 roèník 14 | Bøezen 2016 | Zdarma

Zapite si do kalendáøù: Oslavy 680. výroèí obce  25.èervna 2016
Mùeme slíbit, e program bude velmi pestrý. Jeho pøesnou podobu se dozvíte ji brzy ...

Od 1. dubna se na území obce Modletice budeme setkávat s Obecní policií Vestec
¸ informací ze statistického hláení
Oblastního oddìlení policie âR Kameni
ce o bezpeènostní situaci v naí obci
v roce 2014 vyplývá, e bìhem roku 2014
bylo na naem katastrálním území zjitì
no celkem 44 trestných èinù vèetnì násil
ných, z nich více jak polovina byla
zjitìna v komerèní zónì.
Kromì² tr½stných² èinù² by¸o² zjitìno² v½
st½jném²období²2²pø½stupkù²Ç²DoprÇvním
insp½ktorát½m²by¸o²v²Mod¸½ticích²zjitìno
Ë2² pø½stupkù.² ZÇstupit½¸stvo² obc½² tuto
informÇci² proj½dnÇ¸o² nÇ² svém² zÇs½dání
Ç² nÇ² zák¸Çdì² své² odpovìdnosti² zÇ² pøij½tí
tomu² odpovídÇjících² opÇtø½ní,² s½² usku
t½èni¸o² nìko¸ik² j½dnání² s² odpovìdnými
prÇcovníky²Po¸ici½²ÈR²jÇk²nÇ²ob¸Çstní,²tÇk
i² nÇ² krÇjské² úrovni.² Výs¸½dk½m² tìchto
j½dnání²by¸o²zjitìní,²½²vzh¸½d½m²k²vzdá
¸½nosti² kÇm½nické² "zák¸Çdny"² po¸ici½² ÈR
Ç²v½¸ic½²om½z½ným²j½jím²kÇpÇcitám,²n½ní
r½á¸né²oè½kávÇt²v²otázc½²poøádku²Ç²b½zp½è
nosti²z¸½p½ní.

Z½²st½jného²dùvodu²postupnì²zøídi¸y²ob½c
ní² úøÇdy² svoji² ob½cní² po¸icii² v½² V½stci
Ç²v²Prùhonicích²Ç²mìstskou²po¸icii²v²J½s½
nici.

V½st½c,² kt½rá² ² jÇk² jsm½² s½² mì¸i² monost
pø½svìdèit² ² má² v½¸mi² dobré² p½rsoná¸ní
Ç² mÇt½riá¸ní² vybÇv½ní² své² ob½cní² po¸ici½,
tuto²s¸ubu²ji²provozuj½²i²pro²jinou²ob½c
Ç² nÇbízí² n½jvýhodnìjí² podmínky² spo¸u
J½¸iko²obdobný²prob¸ém²s½²rozhod¸i²ø½it
prác½.
i²zÇstupit½¸é²nÇich²sous½dních²obcí²Dobø½
jovic½,² Popovièky² Ç² H½rink,² Ç² proto½ ±Ç² tomto² zák¸Çdì² nÇ½² ob½c,² i² zmínìné
ádná²z²nich,²vè½tnì²Mod¸½tic,²n½ní²schop sous½dní²obc½,²uzÇvø½¸y²s²obcí²V½st½c²pøí
nÇ²v²souèÇsné²dobì²mÇt½riá¸nì²Ç²z½jménÇ s¸uné² V½ø½jnoprávní² sm¸ouvy² o² výkonu
finÇnènì²zÇjistit²zÇ¸o½ní²Ç²nás¸½dný²provoz úko¸ù² ob½cní² po¸ici½² s² tím,² ½² r½Ç¸izÇc½
dostÇt½ènì² dim½nzovÇné² v¸Çstní² ob½cní pø½dmìtu² této² sm¸ouvy² bud½² zÇháj½nÇ
po¸ici½² (stÇndÇrdní² roèní² "nák¸Çd"² nÇ prvního²dubnÇ²tohoto²roku.
j½dnoho²po¸icistu²b½z²inv½stic²nÇ²Çutomobi¸
fn
Ç²jiné²t½chnické²vybÇv½ní²s½²pohybuj½²m½zi
·00²Ç²700²tisíci²Kè),²dospì¸Ç²j½jich²zÇstu ±Rozsah úkolù naleznete na stranì 3)
pit½¸stvÇ²k²dohodì²o²spo¸½èném²postupu.
V² rámci² této² dohody² probìh¸o² v½² smys¸u
odst.² (Ë)² §ÂÇ² zákonÇ² è.² ··ÂÎËË² Sb.
nìko¸ik² j½dnání² s½² stÇrosty² obcí,² kt½ré
ob½cní²po¸icii²ji²mÇjí,²o²moné²spo¸upráci.
±½jpøíznivìjí² výs¸½d½k² by¸² nÇ² konci
minu¸ého² roku² dosÇ½n² j½dnáním² s² obcí

Foto: Jiøí Szalai

¸astupitelstvo obce uspoøádalo historicky první setkání se zástupci právnických osob
Kromì² vyuití² této² s¸Çvnostní² pøí¸½itosti
by¸o²s½tkání²rovnì²dÇ¸ím²krok½m²p¸nìní
cí¸ù²obsÇ½ných²v²p¸ánu²strÇt½gického²roz
voj½² obc½.² Urèitým² zk¸Çmáním² pro
zÇstupit½¸½,² kt½øí² pøíprÇvì² tohoto² s½tkání
vìnovÇ¸i² hodnì² èÇsu,² by¸Ç² pomìrnì² mÇ¸á
úèÇst²zástupcù²v²souèÇsné²dobì²nÇ²úz½mí
obc½²r½gistrovÇných²8·²právnických²osob.

obc½²zÇpojovÇt²Ç²pø½svìdèovÇt²j½²o²obou
strÇnné²výhodnosti²spo¸uprác½.

Vý½²zmínìné²zk¸Çmání²z²m½ní²úèÇsti²by¸o
pø½konáno² j½dnÇk² pozitivním² oh¸Çs½m
pøítomných² Ç² j½dnÇk² podporou² stÇrostou
obc½² pr½z½ntovÇných,² ji² r½Ç¸izovÇných
n½bo²pøiprÇvovÇných²rozvojových²zámìrù
obc½.² Ty² mÇjí² Ç² z½jménÇ² do² budoucnÇ
A²to²tím²spí½,²½²v½chny²obdr½¸y²dvÇkrát budou²mít²pøíznivý²v¸iv²jÇk²nÇ²úrov½ò²ivotÇ
½rvní akcí, kterou zastupitelstvo obce pís½mnou²pozvánku.²UkázÇ¸o²s½,²½²stá¸½ obyvÇt½¸² obc½,² tÇk² i² nÇ² podmínky² pro
uspoøádalo dne 11. února 2016 v modle j½tì² u² podstÇtné² èásti² tìchto² fir½m podnikání.
tickém ¸ámeckém sále v rámci oslav n½½xistuj½² dostÇt½èný² Ç² potø½bný² pocit
V²této²souvis¸osti²bych²rád²upozorni¸²nÇ²to,
680. výroèí první oficiální zmínky o exis souná¸½itosti²s²obcí,²v½²kt½ré²podnikÇjí.
½² tÇto² pr½z½ntÇc½² j½² pøístupná² nÇ
tenci obce Modletice, bylo setkání zastu
ZÇstupit½¸stvo²
obc½²
chc½²
t½nto²
prob¸ém
w½bových²stránkách²obc½.
pitelstva obce se zástupci právnických
osob, které na katastrálním území minimÇ¸izovÇt,² Ç² proto² s½² bud½² snÇit
fn
v½chny²firmy²stá¸½²víc½²do²bìného²ivotÇ
pùsobí.
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Výbìr ze zápisu zasedání zastupitelsva
è. 2/2016 ze dne 10. 2. 2016
Informace o zmìnách na èistírnì
odpadních vod Kaufland
Zástupci²firmy²KÇuf¸Çnd²informovÇ¸i²zÇs
tupit½¸½²o²p¸ánovÇných²zmìnách²v²Çr½á¸u
KÇuf¸Çnd² Mod¸½tic½² v² ob¸Çsti² zprÇcování
mÇsÇ²Ç²èitìní²odpÇdních²vod²produkovÇ
ných²firmou²KÇuf¸Çnd.
J½dnou² z² p¸ánovÇných² zmìn² j½² oprÇvÇ
Ç²rozíø½ní²èistírny²odpÇdních²vod²Ç²mod½r
nizÇc½²od¸uèovÇè½²ropných²¸át½k²v²Çr½á¸u.
Systém² èitìní² odpÇdních² vod² bud½
z¸½p½n²rozíø½ním²Ç²r½konstrukcí²f¸otÇèní
j½dnotky.²Dá¸½²bud½²rozíø½nÇ²bio¸ogická
èistírnÇ²odpÇdních²vod²Ç²zvý½nÇ²kÇpÇcitÇ
od¸uèovÇè½²ropných²¸át½k²pro²záchyt²n½èis
tot²z½²zp½vnìných²p¸och.
Dùvod½m² tìchto² úprÇv² j½² odstrÇnìní
prob¸émù²s²èitìním²odpÇdních²vod²z²Çr½
á¸u²KÇuf¸Çnd²Ç²zárov½ò²vytvoø½ní²r½z½rvy
v² kÇpÇcitì² ÈOV² pro² p¸ánovÇné² zmìny
v²mÇsozávodì²KÇuf¸Çnd.

Projednání stanoviska k územnímu plánu
obce Popovièky
Zástupci² v½d½ní² obc½² Popovièky² infor
movÇ¸i² zÇstupit½¸½² o² proj½dnávÇném² ná
vrhu² Úz½mního² p¸ánu² obc½² (ÚPO)
Popovièky.
D¸½²sdì¸½ní²zástupcù²obc½²Popovièky²do¸o
v²minu¸ém²období²v¸iv½m²výstÇvby²k²pø½ru
½ní²biokoridoru.²Úz½mní²p¸án²Popoviè½k
proto² novì² nÇvrhuj½² chybìjící² ús½k² bio
koridoru²umístit²nÇ²úz½mí²obc½²Mod¸½tic½.

ov½m² vyÇduj½² zmìnu² po¸ohy² komuni vybudování² zák¸Çdní² infrÇstruktury² obc½
kÇc½²tÇké²nÇ²úz½mí²obc½²Mod¸½tic½.
m½zi² obcí² Mod¸½tic½² Ç² pÇní² B¸Çnkou² Køi
vánkovou.
Pøi² vzáj½mném² j½dnání² by¸Ç² tÇké² ø½½nÇ
otázkÇ²hrobových²míst²nÇ²høbitovì²v²Popo Uv½d½nou² sm¸ouvou² s½² ob½c² Mod¸½tic½
vièkách.
zÇvÇzuj½² umonit² mÇjit½¸i² poz½mku² vyu
ívání² vodovodní² Ç² kÇnÇ¸izÇèní² sítì² obc½
±Ç² zák¸Çdì² vyhodnoc½ní² oboustrÇnnì
Ç² gÇrÇntuj½² kÇpÇcitu² ÈOV² v½² výi² 0² EO
vzn½s½ných²poÇdÇvkù²Ç²Çrgum½ntù²zÇstu
pro² budoucí² stÇvby² nÇ² poz½mku² pÇní
pit½¸stvo² obc½² Mod¸½tic½² konstÇtuj½,² ½
Køivánkové²pÇrc.²è.²2²v²k.ú.²Dobø½jovic½.
pr½z½ntovÇný² návrh² nÇ² zmìnu² úz½mního
p¸ánu² Popovièky² by² pro² ob½c² Mod¸½tic½ D¸½² návrhu² sm¸ouvy² mÇjit½¸² poz½mku
znÇm½nÇ¸²obtínì²ø½it½¸né²prob¸émy²s²mÇ uhrÇdí²obci²komp½nzÇèní²pøíspìv½k²urè½ný
jit½¸i² dotè½ných² poz½mkù,² Ç² proto² j½² j½ho nÇ² posí¸½ní² stávÇjící² infÇstruktury² v½² výi
pø½dbìné² stÇnovisko² k² této² zmìnì ·00² 000,² Kè.² ZÇstupit½¸é² proj½dnávÇ¸i
úz½mního²p¸ánu²n½gÇtivní.
návrh² sm¸ouvy² Ç² vzh¸½d½m² k² finÇnèní
nároènosti²nÇ²vybudování²nové²infrÇstruk
Smlouva s firmou BILLA
tury²s²pø½d¸o½nou²sm¸ouvou²n½souh¸Çsí.
By¸² pø½d¸o½n² návrh² sm¸ouvy² m½zi² obcí ZÇstupit½¸é² dá¸½² proj½dnávÇ¸i² podmínky,
Mod¸½tic½²Ç²spo¸½èností²BIµµA,²spo¸.²s²r.o. zÇ²kt½rých²by²by¸o²moné²poskytnout²mÇji
o²ochrÇnnì²v½ø½jných²zájmù²v²souvis¸osti t½¸i²poz½mku²poÇdovÇnou²kÇpÇcitu²ÈOV
s½²zmìnou²úz½mního²p¸ánu,²kt½rou²s½²spo Mod¸½tic½² Ç² dohod¸i² s½² nÇ² nás¸½dujících
¸½ènost²BIµµA²zÇvÇzuj½²podpoøit²proj½kty poÇdÇvcích.² Po² dokonè½ní² int½nzifikÇc½
rozvoj½²infrÇstruktury²obc½²Ç²proj½kty²pro ÈOV² Mod¸½tic½² mù½² ob½c² Mod¸½tic½
vy¸½p½ní² ½ko¸ogických² Ç² ivotních² pod poskytnout² kÇpÇcitu² 0² EO² pro² budoucí
mín½k² v² obci² Mod¸½tic½² finÇnèní² èástkou stÇvby² nÇ² poz½mku² pÇrc.² è.² 2² v² k.ú.
Ë2²mi¸iónù²Kè.
Dobø½jovic½.² Ob½c² Mod¸½tic½² poÇduj½
Ob½c²Mod¸½tic½²touto²sm¸ouvou²schvÇ¸uj½ komp½nzÇèní²pøíspìv½k²v½²výi²Ë8²000,²Kè
sní½ní²proc½ntuá¸ního²zÇstoup½ní²z½¸½nì zÇ² Ë² EO.² Dá¸½² ob½c² Mod¸½tic½² poÇduj½,
v²Çr½á¸u²firmy²nÇ²20%.²V²sou¸Çdu²s²touto Çby² proj½kt² nÇ² kÇnÇ¸izÇèní² Ç² vodovodní
zmìnou²dojd½²k½²zmìnì²úz½mního²p¸ánu v½d½ní²by¸²n½jprv½²pø½d¸o½n²obci²Mod¸½
obc½.² ZÇstupit½¸é² sm¸ouvu² proj½dnÇ¸i tic½²tÇk,²Çby²do²nìj²moh¸i²být²zÇprÇcovány
poÇdÇvky²obc½.²KÇnÇ¸izÇèní²Ç²vodovodní
Ç²s²j½jím²znìním²souh¸Çsí.
v½d½ní²pro²uv½d½ný²poz½m½k²vybuduj½²nÇ
½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M. Reichová)
v¸Çstní²nák¸Çdy²mÇjit½¸²poz½mku²Ç²poté²j½j
Kompenzaèní pøíspìvek na vybudování pø½dá²b½zp¸Çtnì²obci²Mod¸½tic½.

½ro: 6, nepøítomno: 1 ±M. Reichová)
Dá¸½²ÚPO²Popovièky²²poèítá²s²pø½¸o½ním infrastruktury
komunikÇc½² IIIÎ00Â20² dá¸½² od² obytných By¸² doruè½n² návrh² sm¸ouvy² o² spo¸upráci ±Ëoba konání 19:00  23:15)
èástí² obc½.² ZmìnÇ² po¸ohy² komunikÇc½ Ç² úhrÇdì² komp½nzÇèního² pøíspìvku² nÇ
Zápis vypracoval: Jiøí Aron

Modletiètí hasièi absolvovali kurz záchrany tonoucího
½rvní únorový víkend se výjezdová
jednotka SËH Modletice zúèastnila
kolení ,,RESCUE kurz", zamìøené
ho na záchranu tonoucího.
Kurz² v½d¸i² prof½sioná¸ní² potápìèi
z² k¸ubu² µACHTA±,² kromì² výuky
t½chnik² pro² záchrÇnu² tonoucího
zÇhrnovÇ¸²kurz²nÇpøík¸Çd²tÇké²ko¸½ní
ponoru²s²dýchÇcí²t½chnikou.
Fotografie za akce na stránkách hasièù
(hasici.modletice.cz) a ve fotogalerii
http://hasicimodletice.rajce.idnes.cz
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Rozsah úkolù obecní policie
½okraèování ze strany 1

ZÇjiování² p¸nìní² úko¸ù² vyp¸ývÇ
jících² z½² zv¸átních² právních
pø½dpisù² (krizový² zákon,² správní
øád²Çpod.)

V½² sm¸ouvì² s² ob½cní² po¸icií² V½st½c² j½
rozsÇh²d½finován²tÇkto:
Výkon² s¸uby² bud½² provádìn² d¸½
potø½b² obc½² Mod¸½tic½² n½jménì
dvouè¸½nnou²h¸ídkou²v rozsahu 2.5
hodin dennì
● Výkon²s¸uby²zÇhrnuj½:²komp¸½xní
zÇjitìní²v½ø½jného²poøádku nepra
videlnou hlídkovou èinností
v denních i noèních hodinách.
Kontro¸u² b½zp½ènosti² Ç² p¸ynu¸osti
si¸nièního² provozu² s² moností
mìøit² rych¸ost² vozid½¸² projí
dìjících²obcí.
P¸nìní²úko¸ù²ob½cní²po¸ici½²d¸½²§2
zákonÇ²è.²··ÂÎËË²Sb.²Ç zajio
vání dodrování povinností
plynoucích z obecnì závazných
pøedpisù a vyhláek obce.

● Úkoly obecní policie jsou dány
zákonem, v pøípadì potøeby øeit Policisté mohou napø. pokutovat neukáznìné
pejskaøe, kteøí neuklidí po svých miláècích.
mimoøádné situace je mùe zadat
zastupitelstvo obce Modletice
prostø½dnictvím² v½¸it½¸½² Ob½cní OtázkÇ² finÇncování² výkonu² ob½cní
po¸ici½²V½st½c
po¸ici½² by¸Ç² proj½dnánÇ² nÇ² j½dnání
● OÚ² Mod¸½tic½² zv½ø½jní kontaktní zÇstupit½¸stvÇ²obc½²dn½²ËÂ.Ë.20Ë.
telefonní èíslo na slubu obecní ±Ç²tomto²j½dnání²by¸o²pøijÇto²pøís¸uné
policie, která bude aktivní v ne usn½s½ní.²Z²nìho²mimo²jiné²vyp¸ývá,²½
pøetritém provozu²(tzn.²2²hodin "... èinnost O½ Vestec na celém
d½nnì,²Â·²dní²v²roc½)
katastrálním území obce Modletice ±ne
● Stráníci² ob½cní² po¸ici½² budou pouze v obytné zónì!) bude hrazena z
vybÇv½ni písemným zmocnìním prostøedkù rozpoètu obce s tím, e
obce Modletice,² kt½rým² budou vekeré právnické osoby zde pùsobící
prokÇzovÇt² oprávnìnost² k² výkonu budou z tohoto dùvodu poádány o
jednotný mìsíèní pøíspìvek do rozpoètu
prÇvomocí²nÇ²úz½mí²obc½.
obce ve výi 560 Kè ".
fn

Modletický vìstník novì zavádí monost inzerce pro firmy i jednotlivce
Mod¸½tický²vìstník²bud½²od²tohoto²vydání
distribuován²n½j½n²do²domácností,²Ç¸½²tÇké
do²síd½¸²fir½m,²podnikÇjících²nÇ²úz½mí²obc½.
±ák¸Çd² vìstníku² tÇk² vzrost½² nÇ² Â00² ks.
J½¸iko² s½² mnoí² dotÇzy² nÇ² inz½rci² v½
vìstníku,² rozhod¸i² s½² zÇstupit½¸é² tuto
monost² novì² zÇvést² Ç² stÇnovit² prÇvid¸Ç
Ç²c½ník²inz½rc½.

Ceník inzerce
Øádková inzerce

¸ákladní formáty a ceny

P1

1 strana

P2s 1/2 s. íøka

20 cm

26 cm

1000, Kè

20 cm

12,5 cm

500, Kè

Text v rozsahu max 1/8 strany

100 Kè

½øíjem inzerce
P2v 1/2 s. výka

9,7 cm

26 cm

500, Kè

P4s 1/4 s. íøka

20 cm

6,2 cm

250, Kè

P4v 1/4 s. výka

9,7 cm

12,5 cm

250, Kè

OÚ Modletice
²Mod¸½tic½²
²2·Ë²0Ë,²Mod¸½tic½
²t½¸:²Â2Â²Â7²Ë87,²½mÇi¸:²ob½c@mod¸½tic½.cz
Uzávìrka èísla: poslední den kalendáøního mìsíce
(do²té²doby²musí²být²inz½rát²podán²Ç²zÇp¸Çc½n²nÇ²OÚ)
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Jarní úklid obce

Velikonoèní dekorace od mladých hasièù

Kont½jn½ry² nÇ² v½¸koobj½mový
odpÇd² budou² pøistÇv½ny² nÇ
obvyk¸á² místÇ² v² Mod¸½ticích
Ç² DoubrÇvici.² µz½² j½² vyuít² nÇ
bìný² odpÇd² z² vÇich² domác
Pro² v½chny² úèÇstníky² Çkc½ ností.
budou² k² dispozici² prostø½dky,
potø½bné² pro² úk¸id² (rukÇvic½, ½ozor, do kontejnerù rozhod
ig½¸itové² pyt¸½,² hrábì² Ç² jiné nì nepatøí elezný rot, su,
pneumatiky a u vùbec ne
náèiní).
nebezpeèný odpad!
St½jnì² jÇko² v² minu¸ých² ¸½t½ch
bud½²zÇjitìno²mÇ¸é²obè½rstv½ní Moc²dìkuj½m½²v½m,²kt½øí²s½²do
úk¸idové²Çkc½²jÇkko¸iv²zÇpojí.
bìh½m²i²po²skonè½ní²prÇcí.

Sbor dobrovolných hasièù
Modletice si Vás dovoluje poz
vat na pøedvelikonoèní setká
ní, které probìhne v sobotu
19. bøezna od 15 hodin na
nádvoøí modletického zámku.

Tradièní jarní brigáda je letos
naplánována na sobotu
16. dubna. Sraz úèastníkù je
v 9:00 pøed budovou OÚ

Masopustní veselí 12.3. v Herinku
±Ç² sobotu² Ë2.Â.20Ë² s½² v½² vinárnì² v² H½rinku² bud½² konÇt
mÇsopustní² v½s½¸ic½² s² domácí² t¸Çè½nkou,² gu¸á½m,² toè½ným
piv½m²Ç²pochopit½¸nì²i²vín½m.
Víc½²informÇcí²Ç²r½z½rvÇc½²míst²nÇ²t½¸. µ420 317 070 632

I±ZERCE

ÿabízím gará k pronájmu v Modleticích na
Olinì. ±U mateøské kolky) tel: 602645456

J½jich²koupí²mù½t½²pøispìt²nÇ
dÇ¸í² èinnost² dìtí² z½² sboru
dobrovo¸ných²hÇsièù.
Bìh½m² Çkc½² bud½² ot½vø½nÇ
kÇvárnÇ²v²zám½ckém²sá¸½.

Zd½² probìhn½² výstÇvÇ² v½¸iko
noèních² pø½dmìtù,² kt½ré
vyrobi¸y² dìti² z² místního² hÇsiè
ského² sboru² Ç² j½jich² nás¸½dný
prod½j.

Svoz nebezpeèného odpadu
Ve stejný den jako obecní brigá jové² fi¸try,² o¸½j½,² odmÇovÇcí
da, tj. 16. dubna, se bude konat pøíprÇvky,²¸½pid¸Ç,²kys½¸iny,²ná
doby² od² bÇr½v,² rozpoutìd¸Ç,
svoz nebezpeèného odpadu.
vývojky² Ç² ustÇ¸ovÇè½² pøípÇdnì
±Çk¸ádkÇ² zÇèn½² v 8:00² pø½d² bu
jiné
dovou²OÚ²Ç²bud½²trvÇt 20 minut.
Upozornìní:
Odebírané druhy odpadù:
o¸ovìné² Çkumu¸átory,² ¸½dnic½, ±½bud½² s½² od½bírÇt² ½¸½zný
t½¸½vizory,² záøivky,² stÇré² ¸éky, rot,²sn½èitìné²stÇv½bní²mÇt½
suché²è¸ánky,²monoè¸ánky,²o¸½ riá¸y²Ç²pn½umÇtiky.

Køíovka
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