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Vážení spoluobčané,
je tu další číslo plné informací o dění v obci.
Jaro s sebou přineslo nejen lepší počasí a slunečné
dny, ale i tradiční práce při údržbě veřejné zeleně
a pro obyvatele práce na zahradách, což znamená
množící se bioodpad v kontejnerech i mimo ně. Od
23. května mají obecní zaměstnanci nového
pomocníka v podobě kolového traktoru Zetor Major,
který obec pořídila s přispěním dotace z Fondu
obnovy venkova Středočeského kraje.
Po dlouhé odmlce, zákazech a nařízeních bylo jaro
také plné různých akcí, které naleznete na dalších
stránkách novin včetně pozvánek na ty, které se budou
konat.
Zastupitelstvo na svém zasedání 16.5.2022
schvalovalo přijetí dvou dotací ze Středočeského
kraje, a to na Dopravní automobil pro JSDH
Chotýšany a Kolový traktor s čelím nakladačem pro
obec Chotýšany. Bylo rozhodnuto také o potřebě
rekonstrukce a navýšení kapacity obecní ČOV, pro
kterou bude zpracována projektová dokumentace pro
stavební povolení. Dále byl pro nadcházející
komunální volby stanoven počet členů zastupitelstva
na další volební období, které bude i nadále
sedmičlenné. Zastupitelé jednali také o žádostech
o odkup obecních pozemků, ke kterým budou
vyvěšeny záměry s tím, že vzhledem k nárůstu cen
pozemků a současné situaci bude cena pozemku
určena na základě znaleckého odhadu. Po delší době
se na návštěvu ohlásili majitelé chotýšanského zámku.
Starosta informoval zastupitele o schůzce se zástupci
společnosti Immobiliare Karlův Most a.s. a majiteli
areálu zámku v Chotýšanech a jejich požadavky na
budoucí záměry a jeho využití. Opět přišli se sliby
a velkolepými plány na výstavbu (cca 30 bytových
jednotek), neboť jim památkový úřad povolil zbourání
části areálu, kde býval ustájen dobytek a tentokrát
i s požadavky na infrastrukturu v obci. Informace
a odpovědi na jejich žádost budou předmětem dalšího
jednání zastupitelstva obce. Je třeba vzít v úvahu
územní plán obce, její možnosti, potřeby obce a jejich
obyvatel a přiměřeným způsobem plánovat její rozvoj.
Velkorysá a megalomanská řešení a rozvoj nemusí
obci přinést mnoho prospěchu, ale spíš jí ublížit.

Setkávám se s dotazy, jak to vypadá s vybudováním
obchvatu Chotýšan od sv. Anny k Rabbitu.
Komplexní pozemková úprava, která tento obchvat
a jeho realizaci řeší, je bohužel v současné době
předmětem soudního jednání a čekáme na verdikt.
Jeden z účastníků řízení se odvolal proti navržené
komplexní pozemkové úpravě ke Krajskému úřadu,
ten odvolání zamítl a následně se účastník odvolal
k soudu, který je zahlcen a tento případ řeší již téměř
rok.
Další dotazy se týkají obecního kulturního sálu
a hostince Pod Kostelem. Jak jsme psali již dříve, je
zpracována studie na celkovou rekonstrukci
a přístavbu objektu. Proběhla kontrola objektu
statikem, který zpracovává statické posouzení budovy
a navrhuje opatření, která se budou muset zapracovat
do celkového projektu. Jinak je objekt vyklizený, jsou
otlučené vnitřní omítky, odstraněna elektroinstalace,
která byla ve velmi špatném stavu, je třeba odstranit
parkety a udusanou hlínu nahradit betonovou
podlahou. Paní architektka zpracovává projektovou
dokumentaci pro stavební povolení. Prostory bývalé
klubovny pod jevištěm jsou taktéž zcela vyklizené,
otlučené omítky a jsou připraveny pro rekonstrukci,
která je včetně vybavení předmětem dotace Programu
rozvoje venkova ze Státního zemědělského
intervenčního fondu a na jejíž realizaci je již uzavřena
smlouva o dílo s vybraným dodavatelem. Po realizaci
projektu bude opět sloužit spolkům v obci jako
klubovna nebo jako výstavní či přednáškový prostor.
Přeji Vám krásný
začátek léta a budu se
těšit
na
setkání
s Vámi při některé
z dalších akcí.
Srdečně Vás tímto
zvu
na
jubilejní
10.
Chotýšanské
slavnosti, které se
budou
konat
23.7.2022.
Bohuslav Kovář

Elektronická úřední deska
Koncem března byla na budovu obecního úřadu
nainstalována elektronická úřední deska, která tak
nahradila zastaralou vitrínu na protější straně.
Občané mohou sledovat nejen obsah úřední
desky, ale i část webových stránek obce včetně
pozvánek na akce. Ovládání je jednoduché díky
dotykovému displeji, dokumenty se dají zvětšit
nebo jejich obsah umí systém přečíst nahlas.
Zobrazit se dají jen některé dokumenty uložené na
stránkách obce, deska neumožňuje prohlížení
internetových odkazů a jiných stránek. Vzhledem
k velkému množství a obsáhlosti vyvěšovaných
dokumentů
byla
původní
vitrína
někdy
nedostačující. Díky elektronické úřední desce
odpadá tištění mnoha stránek, čas na vyvěšení i
svěšení listinné podoby i problém s prostorem
úřední desky.
Obec Chotýšany

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli do
sbírky materiální pomoci nejen pro Ukrajinu, kterou
jsme uspořádali ve dnech 25. – 27.4.2022. Zároveň
děkujeme místní skupině Českého Červeného
kříže a jejím dobrovolnicím, které se postaraly o
vybírání pomoci na obecním úřadu ve svém
volném čase. Dary jsme dovezli přímo do Charity
ve Vlašimi, jejíž paní ředitelka za ně byla velmi
vděčná. Budou použity pro všechny potřebné.
Obec Chotýšany

Nová výkonná technika pro
obec
Zastupitelstvo obce v loňském roce schválilo
nákup nového většího a výkonnějšího traktoru
na údržbu obce, který byl koncem května
konečně dodán. Současný traktor Belarus svým
výkonem a technickým stavem již nedostačuje
plochám a objemu práce, pro kterou je potřeba
– prohrnování sněhu ve všech místních částech,
svážení odpadových nádob z Křemení, odvoz
většího množství odpadu zejména bioodpadu,
nakládání apod. Traktor je vybaven čelním
nakladačem pro větší všestrannost. Obec
zároveň získala dotaci na jeho pořízení z Fondu
obnovy venkova Středočeského kraje ve výši
596 000 Kč.
Obec Chotýšany

Slavnostní otevření vodovodu
V pátek 6.5.2022 proběhlo slavnostní otevření
Skupinového vodovodu CHOPOS, jehož stavba
začala v říjnu 2019 a byl zkolaudován 25.4.2022.
Zástupci sedmi obcí - Divišov, Čakov, Chotýšany,
Ostředek, Struhařov, Teplýšovice a Vranov, které se
do tohoto projektu zapojily, slavnostně přestřihli
pásku u vodojemu v Zálesí u Teplýšovic a připili si
vodou z Želivky. Od 27.4.2022 je tak veřejný
vodovod v Chotýšanech napájen z přivaděče
Želivka. V současné době jsou všem odběratelům
veřejné vody postupně doručovány nové smlouvy na
odběr vody s dobrovolným svazkem obcí CHOPOS,
který je od 1.4.2022 provozovatelem vodovodu
v Chotýšanech. Původní smlouvy budou k
31.3.2022
písemně
ukončeny.
Podrobnější
informace najdete přiložené u nové smlouvy a také
na
stránkách
DSO
CHOPOS
www.chopos.cz/skupinový-vodovod-chopos,
kde
bude vždy uvedena i aktuální cena vodného.
Obec Chotýšany

Závěr školního roku

ZE ŠKOLY

Jak říkám, školní rok je nebezpečně rychlý a krátký. V podstatě vnímáme září, prosinec, Velikonoce a červen.
Každopádně tento školní rok byl zase nabitý, vzrušující i zábavný. Nejvíce jsme řešili vztahové věci ve třídách, protože
covidová doba napáchala velké problémy, které bylo nutno odstranit. Bezpečné prostředí je základním předpokladem
školního úspěchu. Na škole neexistuje autoritativní ponižování žáků. Pokud se vyskytnou jakékoli druhy násilí, šikany
mezi žáky, okamžitě záležitost řešíme, otevřeně o ní informujeme a případně postihujeme viníky. Naší snahou je ale
těmto jevům předcházet otevřenou komunikací, partnerskými vztahy nebo speciálně připravenými preventivními
programy. Vytváříme takovou příznivou atmosféru života školy, kterou pouze v nezbytně nutné míře ovlivňujeme zákazy
a příkazy. Našim žákům věříme, ale liberální klima školy neznamená chaos. Přestože je škola řízena na demokratických
principech, vyžadujeme dodržování jasných pravidel chování žáků k sobě navzájem i k učitelům. Nejen deklarujeme, ale
také uskutečňujeme princip otevřené školy. Rodiče mohou po vzájemné domluvě s učitelem navštívit výuku nebo se
s učitelem setkat bez ohledu na datum tripartitních a třídních schůzek.
V dubnu naši deváťáci prošli sítem přijímacích testů na střední školy a musím je pochválit. Koncentrovali se, učili se,
doučovali se a všichni se dostali na vybrané školy…takže 100% úspěšnost.
Na gymnázia se dostalo 5 žáků, obchodní lyceum – 2, obchodní akademie - 2, střední průmyslová škola – 2, střední
umělecká škola – 2, střední odborná činnost - 1, střední zdravotnická škola -1, střední škola informatiky -1, učební
obory - 3.
Někde jsem četla, že škola je oknem vesnice/města a pokud ta škola je úspěšná, je to jak okno se záclonkou.…. A my jí
máme krajkovou ☺
Já osobně jsem se z jednoho grantu mohla podívat na stáž do Švédska. Pobyla jsem tam v květnu s kolegyní týden a
načerpaly jsme mnoho hezkých a praktických podnětů. Bohužel, ne všechny se dají u nás praktikovat, protože je to o
celkovém pojetí školství, které je teprve před začátkem renovace. Nicméně jsem tam domluvila vzájemnou spolupráci
s tamější školou, a protože jsem již před cestou vstoupila do jiného grantu – Erasmus, věřila jsem, že grant nám
schválí…a ono se stalo. Takže v příštím školním roce pojede 30 žáků a 4 pedagogové na stáž do švédské školy – jen
s kapesným☺. Příjemná odměna pro naše děti……
V minulém týdnu proběhly vícedenní výlety, na kterých probíhala výuka v přírodním prostředí s důrazem na využití
místních podmínek. Kromě vzdělávání, poznávání se děti učí samostatnosti a prožívají trochu romantiky a dobrodružství.
Také bych chtěla ocenit aktivní práci na školní zahradě, která změnila sherwoodský les na příjemnou lesní zahradu. Velký
dík patří Veronice Floriánové, mamince naší žačky, která s citem a obrovským nasazením dopomohla k dnešnímu obrazu
tohoto relaxačního místa. Tímto bych Vás všechny chtěla pozvat na zahradní slavnost, při které se budou loučit deváťáci
a zároveň se do programu aktivně zapojí i ostatní třídy. Programem bude provázet živá hudba – kapela, která je sice bez
názvu, ale hrají v ní kluci z konzervatoře, z nichž jeden je synem naší paní učitelky. Slyšela jsem jen malou upoutávku,
ale stála za to ☺. Odpoledne se protáhne až do nočních hodin, protože kluci hrají rádi, bude občerstvení, stany, lavice,
podium – tak proč to nevyužít na hezký kulturní večer pro celou vesnici…..
Já se těším moc…a věřím, že i Vy si najdete cestu k nám do školy.
Přeji jen samé slunečné dny a spoustu energie na blížící se léto
Mgr. Daniela Kalinová,
ZŠ a MŠ Chotýšany

Dne: 24. 6. 2022
Od: 15.00 hodin do půlnoci
Program, zábava, občerstvení, příjemné posezení

Sbor dobrovolných hasičů Chotýšany
zve všechny na

Okrskovou soutěž v požárním sportu
která se koná v sobotu 4. 6. 2022 v Postupicích
v areálu Na Plajchách u fotbalového hřiště
Přijďte podpořit naše družstva!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!!
Sběr a svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne

10. – 12. června 2022 (pátek - neděle) od 900 do 14 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky
Pařezí – náves
Křemení – parkoviště u fotbalového hřiště v Chotýšanech

Odpad, který je možno odevzdat:
- vyřazené elektrospotřebiče (lednice, mrazničky, televize, rádia, PC, …),
- barvy, oleje, ředidla, rozpouštědla (zbytky, obaly, s prošlou životností, …), hadry od barev
a olejů, v žádném případě neukládat azbest, stavební suť, pneumatiky!!! (od 1.1.2020
musí občané pneumatiky likvidovat individuálně v místech zpětného odběru)
- akumulátory, monočlánky, staré léky, zářivky, výbojky, svítidla

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po
stanoveném datu svozu.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU !!!
Kontejner na svoz objemného odpadu bude přistaven ve dnech
10. – 12. června 2022 (pátek - neděle) od 900 do 14 hod
Svozová místa:

Chotýšany – parkoviště u fotbalového hřiště
Městečko – u kapličky

V žádném případě neslouží pro uložení stavebního odpadu, ten musí každý zlikvidovat na
své náklady.

Žádáme občany, aby neukládali odpad mimo svozová místa a nečinili tak rovněž po
stanoveném datu svozu a mimo stanovené hodiny.

SDH Chotýšany
uskuteční v sobotu 18. června 2022 dopoledne

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Objemnější a těžší kusy nechte, prosíme, raději za vraty,
aby je neodvezl někdo jiný.
Za připravený šrot předem děkujeme!

Honba za velikonočním vajíčkem
V neděli 17.4.2022 uspořádala Obec
Chotýšany na návsi u nádrže netradiční
odpolední
akci
spočívající
v hledání
velikonočního čokoládového vajíčka pro děti.
Nápad vznikl zhruba týden předtím, protože
jiné akce se dlouho jen rušily a Velikonoce
vybízely k setkání obyvatel. Bylo připraveno
opékání špekáčků, svařené víno, velikonoční
dobroty od místních hospodyněk a příjemné
posezení. Počasí vyšlo ideálně, nechybělo
pletení pomlázky se starostou Bohuslavem
Kovářem z proutků, které věnoval Josef
Dohnal z Pařezí. Děti si mohly vymalovat
velikonoční obrázky nebo vajíčka, kterými
ozdobily blízkou vrbu. Děti byly rozděleny na
mladší a starší, aby ty menší měly větší šanci
vajíčko najít a honba mohla začít. Dostalo se
na všechny, dokonce i na ty, které dorazily
později. Vše se snědlo, vypilo, upletlo se asi 18
pomlázek a proutků bylo nakonec ještě málo
Věříme, že si všichni zpříjemnili den před
Velikonočním pondělím a odpočinuli si od
příprav, pečení a úklidu. Díky účasti a ohlasům
bychom rádi tuto akci uspořádali i v dalších
letech. Děkujeme za účast a těšíme se na
příště.
Obec Chotýšany

foto: Jana Kovářová

Pomlázka – Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Foto: Miroslav Švarc

XI. vzpomínkový večer na kapelníky Járu Sysla a Josefa Němce
Po dvouleté odmlce se konečně bez jakýchkoliv omezení v pátek 22. dubna 2022 v hostinci Na
Kopečku sešli příznivci dechové hudby, aby zavzpomínali na kapelníky Járu Sysla a jeho nástupce
Josefa Němce z Milovanic. Akce je tradičně pořádána pod záštitou místních dobrovolných hasičů a
k poslechu i tanci tentokrát zahráli hudebníci Ludvík Prokop z Benešova – bicí, Josef Slunečko z Vlašimi
– trumpeta, Jindřich Sysel z Hrazené Lhoty – akordeon, Jindřich Hlaváček z Řísnice u Načeradce –
baskřídlovka – tenor a František Smetana z Daměnic – baskřídlovka – baryton. Zábava byla jako vždy
skvělá, všichni si užívali příjemné setkání a posezení u dobrého pití a jídla za zpěvu oblíbených písní.
Za vše mluví věta pana Jana Řezníčka během večera: „Já jsem tak šťastnej“. Je skvělé, že se nám
vrátila možnost pořádat takové akce a neohlížet se přitom na nařízení a zákazy vlády. Večer se zkrátka
povedl a věříme, že se za rok opět setkáme v takovém počtu, náladě a s nadšením. Děkujeme všem
zúčastněným a rodině Řezníčkových za přípravu občerstvení a prostor.
za SDH Chotýšany Jana Kovářová

foto: Miroslav Švarc

Foto: Miroslav Švarc

Pálení čarodějnic a 1. máj
V sobotu 30.4.2022 se po roční pauze uskutečnilo stavění
máje a pálení čarodějnic. Tentokrát trochu jinak, ale opět v režii
místních kluků, kteří připravovali májku s pomocí šikovných děvčat
a připravili také hranici a dřevo. Netradičně se máj stavěla již na
večeru, aby měly možnost přihlížet i děti a poté se účastníci odebrali
na rozcestí Pařezí a Green Valley, kde se hranice zapalovala letos
poprvé. Ke změně umístění došlo z důvodu výběru vhodnějšího
místa pro tuto akci tak, aby neohrožovala blízké nemovitosti a
zároveň, aby se jednalo o obecní pozemek s dostatečným
prostorem. Toto místo perfektně splňovalo podmínky, a navíc byl
odtud nádherný výhled do krajiny a později večer i na další hranice
v okolí, které byly z dálky vidět. Na místě bylo možné si koupit něco
k pití, na menším ohni si opéct špekáček a posedět. Počasí akci
přálo a návštěvnost ukázala, že na místě nezáleží a kdo chce, dojde
i na druhý konec obce, aby se této tradiční akce zúčastnil. Příští rok
na stejném místě na shledanou.
Bohuslav Kovář

foto: Bohuslav a Jana Kovářovi

Den matek
Svůj svátek oslavily místní matky,
mamky a maminky v neděli 8.5.2022 v salónku
hostince Na Kopečku a bylo to příjemné
setkání. Obec obnovila dřívější tradici tohoto
posezení jako poděkování všem maminkám za
jejich péči a lásku, kterou po celý život věnují
svým dětem a rodinám. Bylo pro ně
přichystáno malé občerstvení, káva, zákusek a
sklenička dobrého pití. K poslechu jim přijel na
harmoniku zahrát pan Josef Moudrý z Vlašimi,
který vytvořil příjemnou atmosféru a došlo i na
tanec. Dámy, kterých se sešlo téměř třicet, se
vřele bavily a smály celé odpoledne a měly si
co povídat. Věříme, že se jim podařilo
odreagovat od běžných starostí a povinností a
budeme se těšit na další setkání.
Obec Chotýšany

Jarní akce mladých hasičů SDH Chotýšany
Jaro bylo plné akcí mladých
hasičů. Nejprve se 9.4.2022 zúčastnili
Jarního Hasíkova dobrodružství ve
Střezimíři, kde společně s kamarády, a
to i těmi čtyřnohými, putovali po
stopách Střezimíra a plnili různé úkoly.
V sobotu 7.5.2022 se pak v nedalekých
Teplýšovicích účastnili jarního kola hry
Plamen, kde soutěžili ve štafetě CTIF,
štafetě dvojic, štafetě 4x60 m (5. nejlepší
čas) a požárním útoku (8. nejlepší čas) a
získali krásné 10. místo za celoroční
činnost ve hře Plamen ze 17 družstev. A
1. místo bychom jistě získali za nejlépe
připravené
občerstvení
týmu
a
nejrychleji snědenou svačinu
díky
všem.

Poslední akcí před prázdninami byla tradiční Veselá diabolka, která trénuje mladé hasiče ve střelbě ze vzduchovky
a konala se na střelnici v Chotýšanech v neděli
22.5.2022. Zúčastnilo se zhruba 130 dětí rozdělených
do kategorie starší (12 – 15 let) a mladší (6 – 11 let).
Z našeho týmu 2 mladších a 5 starších dětí, z nichž
většina postoupila i do užších kol, si nakonec
vystřílela Natálka Kučerová 2. místo za mladší a
Matyáš Pošmurný 2. místo za starší. Sehraný tým,
slzy smutku, ale i štěstí, radost, soudržnost, to vše se
neslo tím dnem stráveným s nimi. A ta velká vítězství
s medailí na krku přivedla vedoucího Slávka na hráz
Nového rybníka, kde absolvoval na oslavu dva skoky
z čepu do osvěžující vody. Děkujeme všem za celou
sezónu, dětem, rodičům i prarodičům (za výborné
buchty).
Jana Kovářová
za kolektiv mladých hasičů

Usnesení č. 3

ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce konané 16. 5. 2022 od 1900 hodin
Zastupitelstvo obce:
1) schvaluje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

prodej obecního pozemku parc. č. st. 100 v k.ú. Městečko u Chotýšan
prodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 díl d v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 149 m2 a části
pozemku parc. č. 334/2 díl b v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 35 m2
prodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře cca 382 m2
rozpočtové opatření č. 1/2022
zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci a zvýšení kapacity obecní ČOV
uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Chotýšany a DSO CHOPOS
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
projekt Dopravní automobil pro JSDH Chotýšany ve výši 300 000 Kč
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
projekt Kolový traktor s čelním nakladačem pro obec Chotýšany ve výši 596 000 Kč
navržený počet sedmi členů zastupitelstva na volební období 2022 - 2026

2) pověřuje
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

starostu vyvěšením záměru na prodej obecního pozemku parc. č. st. 100 v k.ú. Městečko u Chotýšan
starostu vyvěšením záměru na prodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 díl d v k.ú. Městečko u Chotýšan
o výměře 149 m2 a části pozemku parc. č. 334/2 díl b v k.ú. Městečko u Chotýšan o výměře 35 m2
starostu vyvěšením záměru na prodej části obecního pozemku parc. č. 334/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan o
výměře cca 382 m2
starostu uzavřením Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Chotýšany a DSO
CHOPOS
starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Dopravní automobil pro JSDH
Chotýšany ve výši 300 000 Kč se Středočeským krajem
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Kolový traktor s čelním nakladačem pro obec
Chotýšany ve výši 596 000 Kč se Středočeským krajem
starostu směnou obecního pozemku parc.č. 422/1 za část pozemku parc.č. 425/3, který bude oddělen
geometrickým plánem – cesta Dubiny
starostu zajištěním projektové dokumentace k vybudování protipovodňového opatření
starostu zajištěním geometrického plánu ke koupi části pozemku parc. č. 419 v k.ú. Městečko u Chotýšan
starostu zajištěním místního šetření za účasti části zastupitelů ve věci žádosti o vybudování nové příjezdové
komunikace pro chatovou osadu Albatros

3) bere na vědomí
a)
b)
c)

informace ze zasedání mikroregionu CHOPOS
informace o schůzce se zástupci společnosti Immobiliare Karlův Most a.s. a majiteli areálu zámku v
Chotýšanech a jejich požadavky na budoucí záměry a jeho využití
výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Příští jednání zastupitelstva obce bude upřesněno vyvěšením programu sedm dní
před jeho konáním.
Předpokládaný termín zasedání 28. 6. 2022 od 19 hodin.
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