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Pasohlávky v obrazech
Je jaro. Nouzový stav skončil a probouzet se začíná nejen lidská společnost, ale především příroda.
Rodí se mláďátka a květiny rozkvétají. A to navzdory suchým dnům plných slunce. To však nehřeje tolik,
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jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Pro někoho je to
možná „zrada“, pro jiného příjemná změna. O horké
tropické dny však v průběhu léta jistě ochuzeni nebudeme.

Informace z obce
Co nového v obci:
Od dubna byli přijati sezónní pracovníci, kteří mají na starosti pravidelnou údržbu obce (sekání trávy,
stříhání keřů, zametání apod.). Technické zázemí obce zároveň dostalo nový kabát: garáže byly zatepleny,
vyměnila se okna a vrata a také fasáda
se oživila novou barvou. To vše bylo
pořízeno v hodnotě 810 tisíc korun.

U garáží byla zároveň nainstalována elektrická brána, pořízena za cenu
sedmdesát tisíc korun. Také čistírna

odpadních vod se dočkala modernizace, a to v podobě fotovoltaiky, která
byla pořízena za cenu téměř 337 tisíc
korun.

Kč/m2, protože jsou u vody a žadatelé už na nich mají vybudované terasy.
Ty vznikly již v době budování cyklostezky, kdy v těchto místech byl nerovný terén a bylo nutné zajistit již existující stavby žadatelů před poškozením sesunutím půdy. Prodejní ceny
za obecní pozemky se stávají velmi
diskutovaným tématem a znovu zde
vznikla potřeba po vytvoření jakési
cenové mapy pozemků v obci, o kterou by se zastupitelé mohli v budoucnu jednoznačně opírat. Dále byly projednány žádosti jednotlivých spolků o obecní dotace na jejich činnost. Ty byly přiděleny následovně: TJ Zetor Pasohlávky – 45.000 Kč,
Sbor dobrovolných hasičů Pasohlávky – 110.000 Kč, ZO Český zahrádkářský svaz Pasohlávky – 20.000 Kč, Myslivecký spolek Pasohlávky – 70.000 Kč,
ZO Český svaz žen – 36.000 Kč. Vyhovělo se i žádosti o finanční příspěvek ze strany Archeologického ústavu
Akademie věd ČR v Brně. Ten požádal o 150.00 Kč na festival Germania
Subacta s kulturně vzdělávacím programem, který by se měl konat v září
tohoto roku a měl by se stát každoroční akcí v rámci nového návštěvnického
centra „Mušov – Brána do římské říše“.
Nejvíce diskutovaným bodem jednání
se stala žádost o souhlas se změnou
územní studie pro plochy Z40 a Z40b.
Jedná se o pozemky v části „Pasohlávky – východ“, kde má své pozemky
i obec Pasohlávky. Většinu území však
vlastní společnost KS Profi. Na celé
území byla zpracována územní studie, která mj. přesně určovala podobu

budoucích rodinných domů. Tato pravidla však mohou být uvolněna, protože zastupitelé schválili změnu studie pro plochu, kde se nachází i obecní parcely. Někteří zastupitelé, stejně
jako někteří občané, však nesouhlasili s požadavkem společnosti na úplnou změnu dalších ploch, kdy by se
místo části rodinných domů postavily bytové domy. Počet obyvatel by
tak mohl v obci náhle narůst o více
než pět set lidí. Důvodem nesouhlasu bylo zejména nedostatečné zajištění další infrastruktury v podobě školky a školy, prodejny potravin, kapacity ČOV apod. Návrh společnosti tedy
nyní přijat nebyl, ale bylo přislíbeno
další jednání tak, aby bylo dosaženo
shody na obou stranách.
Ve čtvrtek osmadvacátého května bylo svoláno další zastupitelstvo obce, kde se během necelých
dvou hodin projednalo celkem osm
bodů. Zastupitelé byli mj. informováni o tom, že za dobu tří let, co obec
spolupracuje s investiční společnosti DRFG, byly její investice zhodnoceny v částce skoro dva a půl milionu
korun. Dále byli informováni o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a.s. prostřednictvím výroční zprávy. Zástupce obce v této společnosti,
Ing. Jakub Janok, sdělil, že se připravuje plánovaný odchod obce ze společnosti. Také připomněl, že společnost se nyní zabývá hlavně přípravou projektu Odborného lázeňského léčebného ústavu (OLLÚ), jež by
Pokračování na str. 4.

Z jednání
zastupitelstva obce:
V pondělí čtvrtého května se konalo další zasedání Zastupitelstva
obce Pasohlávky, tentokrát v kulturním domě, a to vzhledem k nařízeným opatřením (rozestupy a roušky).
Během více než pětihodinového jednání bylo schváleno celkem šestnáct
bodů. Mezi nimi bylo i šest žádostí
o prodej celého nebo části obecních
pozemků. Dvěma žádostem vyhověno nebylo, jeden pozemek byl prodán jako předzahrádka za 150 Kč/
m2, další jako zahrada za 300 Kč/m2
a dva pozemky byly prodány za 500
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Dokončení ze str. 3.
měl být součástí lázeňského poloostrova, kde zbytek pozemků v loňském
roce odkoupil čínský investor. Ten je
nyní v polovině času, který má stanovený pro získání stavebního povolení. Další informace prostřednictvím
výroční zprávy sdělil pan Tomáš Ingr,
a to o společnosti Pasohlávská rekre-

ační s.r.o., kde je jednatelem. Ten shrnul již hotové a také teprve plánované investice v kempu. Informoval
i o nutných opatřeních, která museli v kempu přijmout, a to s ohledem
na nařízení vlády vzhledem ke koronavirové pandemii. Hlavním bodem
tohoto jednání však bylo schválení uzavření smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na projekt „Staveb-

ní úpravy a nástavba MŠ Pasohlávky“. Starostka zároveň informovala,
že tato realizace se uskuteční pouze v případě, že obec na ni získá 90 %
dotaci, o které se však bude na ministerstvu rozhodovat až posléze.
Podrobné podklady zastupitelstva
jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě
v Pasohlávkách.
Simona Jelénková

Okénko starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máme za sebou těžké období
v důsledku koronavirové pandemie
a dobu nouzového stavu. Nikdo z nás
netušil, co nás vlastně čeká, co vše to
bude znamenat pro obec, ale především, co to bude znamenat pro každého z nás. Ze dne na den vše kolem
nás, na co jsme byli zvyklí a co jsme
považovali za samozřejmost, přestalo fungovat. Byly uzavřeny školy,
školky, omezena hromadná doprava atd. Pobyt mimo domov byl najednou možný pouze z určitých důvodů a za velmi přísných pravidel. Ukázalo se, jak snadno se necháme připravit o svobody, které nám připadaly již jako samozřejmost. Zároveň se
ale ukázalo, že tím nejdůležitějším je
náš život a zdraví našich blízkých, a jak
zranitelná je lidská populace. Dostalo
se nám také poučení, že vláda se o nás
nepostará, a že se musíme spolehnout
sami na sebe a na své blízké. Doufám,
že jsme si všechna tato rizika uvědomili a že nám zůstanou v paměti.
Mimo to nám pandemie znatelně
zasáhla do rozpočtů, nejenom do toho
státního, ale také do obecního, a urči-
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tě i do rozpočtů soukromých a podnikatelských. Krácení obecního rozpočtu v důsledku vládních opatření nebude pro naši obec ničím lehkým, máme
rozjeté aktivity, které je potřeba dotáhnout do konce, a budeme muset řešit
jejich financování. Nastávající období
nebude lehké, ale jak se stalo mottem
uplynulých měsíců, snad bude platit,
že „Společně to zvládneme“.
Co se týká života v obci, stále se
potýkáme s narůstajícím množstvím
odpadu ve veřejných kontejnerech.
Nechápu, že tolik let ze všech možných
zdrojů neustále slýcháme, jak je důležité třídit, ale kontejnery vypovídají
úplně něco jiného. Nejenže je v nich
odpad, který tam nepatří, ale je pohozený i všude kolem kontejnerů, přestože v obci funguje 3x týdně sběrný dvůr.
Opravdu nábytek, domácí spotřebiče,
stavební suť a další podobný odpad
do těchto nádob nepatří! A tak na obci
uvažujeme o tom, že uděláme to, co
už dávno udělali i v dalších obcích,
a to, že z veřejného prostoru stáhneme veřejné kontejnery. Každý občan si
pak bude muset pořídit vlastní popelnice a do nich odkládat svůj vlast-

ní odpad. Na obci tak zůstane jenom
pár kontejnerů na tříděný odpad, jako
jsou plechovky, sklo a textil, možná
plast a papír. Ale tyto dvě komodity
stejně většina z vás třídí doma, abyste mohli být součástí motivačního systému odpadového hospodářství, tzv.
MESOH. Věřte, že není opravdu nic
příjemného třídit to, co někteří z vás
vyhodí do kontejnerů.
Abychom ale měli i něco pozitivního, tak se nám podařilo získat dotaci na rozšíření místní mateřské školy.
Bude tak vybudována celá jedna nová
třída, a na nějakou dobu tak budeme
mít dostatečnou kapacitu pro přírůstky v naší obci. Celá investice by měla
vyjít na cca 12 mil Kč, přičemž dotace z Ministerstva financí bude ve výši
90%.
Na závěr Vám všem přeji hlavně
hodně zdraví, a abychom si hojně užívali běžných každodenních radostí,
jako je procházka na čerstvém vzduchu, setkání s přáteli a posezení u dobrého jídla a vína. To vše si můžeme
opět konečně užívat naplno.
Martina Dominová
starostka

Z historie naší obce
V květnu jsme si připomněli datum
osmého května, které pro celou Evropu znamenal před pětasedmdesáti lety
konec druhé světové války. Jak naše
vesnice tehdy vypadala, to jsme zjistili
z již zveřejněných zápisků pana Václava Mikuláška, který v letech 1950 – 1964
sepsal Pamětní knihu obce Pasohlávky.
Dnes Pasohlávky patří mezi nejnavštěvovanější rekreační oblasti
v republice. Vždy to tak však nebylo, ale
o Pasohlávkách se i přesto hodně mluvilo. Obec se stala známou a významnou zejména pro své zemědělství,
jehož počátky zde byly položeny právě
po skončení druhé světové války.
Zápis z knihy (bez gramatických
úprav a dalších zásahů):
I. část
… „Velitel uvedené skupiny byl Paulík František z Mělčan okr. Židlochovice. Tento později po 14denní zkušební
době jmenován byl komisařem v Pasohlávkách od 18. června 1945.
Komisař:
Vedl jako komisař obecní samosprávu do 1. října 1945, kdy nastoupil
vojenskou službu. Neměl však jen obecní samosprávu, ale též jeho úkolem bylo
uvésti do chodu veškeré polní práce.
Ve žních bylo potřebí postarat se o sklizeň obilí. V celé obci byl stav dobytka
v té době tento: 21 marodních koní, 45
kusů hovězího dobytka (včetně mladého), 3 svině a 60 běhounů. Obyvatel
bylo 774 (včetně dětí) všichni německé národnosti. Na pomoc přišli počátkem července první osídlenci a ve žních
byli zde: Chmela, Kachlíř, Březina, Fila,
Trnka, Vlach, Antošovský, Popelák,
Kočka, Veselý Bohuslav, Hradil, Šnepfenberg, Novák Květoslav, Novák Jaroslav, Jelének, Jurka, Čech, Gazda, Gazd,

Nohel, Václavík a Hrdlička. I přesto
bylo těžké postarati se o sklizeň 450 ha
osetého obilí a jeho vymlat. Pole musila byti prohledána neb byla zaminována a vstup na kterýkoli pozemek nebezpečný. I přes prohlídku pole, před strojem jdoucími hledači přišlo k vybuchu,
když samovaz najel na minu položenou
v zemi. Jeden Němec byl zabit a druhý
zraněn tak, že mu musila býti odejmuta
noha. Před mlácením bylo třeba aspoň
provisorně opravit elektrické vedení,
které bylo v celé obci zničeno a zpřetrháno. Žně i vymlat z větší části proveden hromadně (kolektivně).
Od 1. října do konce ledna 1946 byl
komisařem Paulík Oldřich též z Mělčan bratr předešlého. Bylo potřebí provádět podmítky polí a veškeré podzimní práce, sklizeň okopanin, podzimní setí s přípravou půdy k němu. Přibyli zase někteří osídlenci, však na celý
katastr obce bylo jich málo. Mimo toho
někteří z prvních osídlenců zase z obce
již odešli. Mnoho polí zůstalo nezoráno a nepřipravená půda na podzim
pro jaro v Pasohlávkách není s to vydati v příští sklizni to, co dá, když na podzim je možné na jaro řádně vše připravit. (…)
Místní rolnické komise:
Dekretem presidenta republiky byl
všem Němcům v republice zkonfiskován veškerý zemědělský majetek a tento
měl býti odevzdán oprávněným uchazečům o něj. Z těchto, pro zastupování při úředních jednáních a všech řízení byly pověřeny z osídlenců zvolené
místní rolnické komise. V r. 1946 v červnu zvolena v Pasohlávkách M.R.K.
s předsedou Mikuláškem Václavem. Při
reorganizaci této v dubnu 1947 zvolen
předsedou Urbánek Stanislav po jehož
odchodu v únoru 1949 převzal před-

sednictví Šnepfenberg Tomáš a je jím
do dnešního dne.
Úkol rolnických komisí v Pasohlávkách nebyl lehký. Bylo zapotřebí, by
v katastru obce, kde po odečtu cest apod.
bylo 1 046 ha pozemků, 57 ha luk, 6 ha
zahrad, 20,05 ha vinic a 21 ha pastvin bylo zajištěno obdělání veškeré této
půdy do doby než tato, jež s 95 % stala se
konfiskační, předána bude Národním
pozemkovým fondem (N.P.F.) osídlencům do nového vlastnictví.
Z trosek domů zbylých v Pasohlávkách nebylo toto možné, neb sami
osídlenci, kteří se odvážili osídliti
zde, nemohli i při nejvyšším vypětí sil
úkol tento zvládnouti. Pomoc okresní správní komise v Mikulově, jež v r.
1946 ve své režii nechala zorati a oseti pozemky jež jinak zůstaly by pusty,
byla jen na jeden rok. Tím, že pozemky po sklizni 1945 byly orány v dubnu
1946 po téměř bezsněhové zimě a při
velmi suchých jarních měsících daly
veliký ztrátový výnos. (Ztráta okresu
zde byla asi 120.000 Kč). Okres před
sklizní veřejnou dražbou prodával jednu měřici ječmene za 30 – 60 kg ječmene tak, že sotva bylo hrazeno oseté
semeno. Branišovský velkostatek převzal zde od okresu 240 měřic ječmene,
vymlat z toho měl 62q zrna.
Jelikož V.S.K. v Mikulově, po zkušenosti této ztráty se nechtěla starati o přebytečnou zde půdu, musila tak učiniti pobočka N.P.F. ve Znojmě. Sousední obci Ivani postoupeny asi 200 ha
pozemků k této obci přilehlých a mimo
toho i obci Mušovu puštěno hodně pozemků na obdělání. Přes všechna tato opatření zůstalo dosti pozemků k vlastnímu obdělávání N.P.F. v jeho
vlastní režii.“ …
Simona Jelénková

Ze společenského života
Slavnosti jídla a vína
v Pasohlávkách
V sobotu šestého června 2020 se uskutečnil první ročník
akce s názvem „Slavnosti jídla a vína Pasohlávky“. Udělat
akci v podobném duchu měli organizátoři v plánu již dávno, ale okolnosti, které se v minulých měsících odehrávaly, jim to bohužel neumožnily. Poté co se uvolnila pravidla
a vláda umožnila konání kulturních akcí, organizátoři se ji
rozhodli konečně uspořádat, a to za podpory obce Pasohlávky.
Pokračování na str. 6.
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Dokončení ze str. 5.
Celá událost měla být spíše komornějšího charakteru a jejím cílem bylo
užít si společné odpoledne plné dobrého jídla, vína, koktejlů, kávy a samozřejmě dezertů. Návštěvníci měli mož-

nost ochutnat nejen americkou, ale
i mexickou kuchyni od hlavních pořadatelů Cutters Foodtruck, dále osvěžující koktejly z Nové radnice Drnholec, stejně jako vína, frizzante či sekty z Vinařství Kratochvíla. Sladkou
tečku si pak mohli dopřát v podobě

francouzských makronek či pusinek
od cukrářky Judyth Sweet Art. Příjemnou atmosféru pak doplnili DJs, kteří vytvářeli hudební kulisu po celý den.
Počasí přálo, návštěvníků přišlo
také mnoho a podle reakcí všem moc
chutnalo. Jedlo se a pilo až do dvaadvacáté hodiny, kdy akce v poklidu
skončila, a organizátoři začali balit.
Vybíralo se i vstupné, a to proto, aby
se mohl regulovat počet návštěvníků.
Organizátoři se však rozhodli věnovat
většinu vstupného na akci „Ukončení
prázdnin“, která se bude konat na konci prázdnin jako „náplast“ pro děti
za zrušený červnový dětský den.
Jménem organizátorů bych rád
poděkoval všem účastníkům, prodejcům a také obci Pasohlávky, která nám
umožnila tuto akci uspořádat. Velký dík také patří také zaměstnancům
obce, kteří stavěli plot, vozili lavičky
a celkově nám s akcí moc pomohli!
Budeme se těšit na další podobnou
akci :)
Mirek Kratochvíla
Spoluorganizátor

Kulturní život v Pasohlávkách
Rok 2020 zůstane významně zapsán v historii celého lidstva, a to zejména kvůli koronavirové pandemii. Ta dokázala „zastavit“ život po celém světě. Někde dříve, někde později. Česká republika pocítila dopad pandemie už v polovině března, kdy byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav. Ten
byl sice 17. května ukončen, ale nejrůznější pravidla a nařízení musíme dodržovat dodnes.
Troufám si říct, že koronavirus lidé v naší obci nejvíce
„pocítili“ vzhledem ke zrušeným kulturním akcím. V březnu to byla tolik oblíbená Tradiční výstava vín, v červnu zase
přišly o svůj den děti. Akce byly zrušeny i v kempu ATC
Merkur jako například jubilejní dvacáté Zahájení turistické sezóny nebo čím dál oblíbenější Festival Radosti a Života pod Pálavou. A vzhledem k nastalé situaci budou další
akce následovat.
Kemp už avizoval, že tradiční „Kulturní léto“ se letos
konat nebude. Zůstane pouze letní kino a animační programy pro děti. Další, již zrušené akce, pak byly přesunuty
na září. Veškeré informace se dočtete v rubrice ATC Merkur.
Také obec Pasohlávky byla nucena reagovat na současnou situaci. Jak už jsem zmínila, byl zrušen oblíbený Dětský
den, stejně jako dubnové tradiční Pálení čarodějnic. Obě
akce budou „nahrazeny“ v srpnu Ukončením prázdnin, kde
se budou moci pobavit malí i dospělí. Pro všechny účastníky bude připravena spousta aktivit a zábavy, vše bude završeno společným opékáním špekáčků. Na červen obec plánovala i zájezd do olomoucké ZOO na Svatém kopečku. Ten
se uskuteční v podzimních měsících. Asi největší zklamání způsobí již oficiální zrušení Anenských hodů, a to nejen
mezi stárky, kteří se chystali do krojů, ale i mezi návštěvníky, kteří se na tuto letní akci každoročně těší.
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Věřím však, že i za rok se na všech kulturních akcích
sejdeme a letošní ročníky si vynahradíme.
Simona Jelénková

ATC Merkur Pasohlávky
Autokemp Merkur Pasohlávky
otevřel z důvodu vládních nařízení
svoje brány až 25. května.
Upozorňujeme občany Pasohlávek, že vstup do kempu mají zdarma na základě předložení aktivní permanentní karty. Kartu lze vystavit
občanům s trvalým pobytem v obci
po předložení OP nebo platného
dokladu totožnosti.
Občanům Pasohlávek, kteří mají
vystavené permanentní karty pro
vstup do kempu s fotografií z let
2017, 2018 nebo 2019, JSOU KARTY
AUTOMATICKY AKTIVOVÁNY.
Občané, kteří chtějí vystavit permanentní karty platné pro rok 2020
pro automobily, se musí dostavit do budovy recepce ATC Merkur od pondělí do pátku mezi 7:00 –
15:30. Cena za kartu pro 1 automobil je 300 Kč.
Vzhledem k nynější situaci jsme
byli nuceni zrušit jubilejní 20. ročník
Zahájení turistické sezóny a 4. ročník
Festivalu Radosti a Života pod Pálavou. Počasí bylo krásné, takže nás to
obzvlášť mrzí.
Již teď se ale těšíme na příští ročník Zahájení turistické sezóny, který se
uskuteční 7. – 8. května 2021 a Festival
Radosti a Života pod Pálavou, který se
uskuteční v termínu 4. – 6. června 2021
Akce EurobikeFest a Lucky Cru-

isers
Weekend
byly
přesunuty na podzim. EBF v termínu
17.–20. září 2020 a LCW v termínu 25.
až 27. září 2020.
Hlavní sezóna kempu je od 27. června do 29. srpna. Kulturní léto jsme byli
bohužel nuceni zrušit, neboť nedokážeme splnit podmínky vládních nařízení. Podařil se nám zachovat animační program pro děti s Wikiho světem,
který bude probíhat od 28. června denně kromě soboty. Také můžete načerpat kulturní zážitky v letním kině, které pro Vás bude promítat každý den
od 26. června do 28. srpna. Nemine

nás ani XI. Ročník SUMMER X FEST
TOUR, který se uskuteční 15. července
u velké Laguny.
Vouchery pro podnikatele
Tento rok mohou opět podnikatelé Pasohlávek využít zvýhodněné vouchery 1+1 jako benefit pro své klienty. Vouchery jsou k vyzvednutí v TIC
Pasohlávky.
Víme, že tato sezóna bude přinejmenším neobvyklá, nicméně věříme, že i tak si léto společně užijeme.
Těšíme se na VÁS
tým ATC Merkur Pasohlávky.
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Pozvánky
Obec Pasohlávky všechny srdečně zve na

Společenská kronika
Jubilanti duben
Zdeněk Suchánek

UKONČENÍ PRÁZDNIN,
které se uskuteční

v sobotu 22. srpna 2020
od 16.00 hod
v prostoru u kabin na fotbalovém hřiš .

Pro všechny malé i velké účastníky bude připravena spousta legrace
a ak vit na vodě.
Zábavné odpoledne bude ukončeno opékáním špekáčků.
Těší se pořadatelé.

60 let

Jubilanti květen
Anežka Paradiová
Josef Aláč
Petr Kadlíček
Emílie Ingrová

86 let
70 let
69 let
66 let

Jubilanti červen
Anna Wächterová
Milan Šnepfenberg
Oľga Langová
Bohuslav Opluštil
Jitka Uherková
Věra Opluštilová
Zdeněk Jelének
Ivan Zelenák

78 let
77 let
77 let
68 let
67 let
64 let
63 let
62 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří
svým podpisem vyslovili souhlas se
zveřejněním. Kdo z jubilantů následujících měsíců má zájem o zveřejnění ve společenské kronice zpravodaje, může se podepsat na OÚ.
Děkujeme za pochopení.

Narození:
Dne 8. dubna 2020 se Haně Langové a Vítu Veselému se narodil syn
Pavel.
Dne 22. dubna 2020 se manželům Haně a Stanislavu Fajmonovým
narodila dcera Evelína.
Dne 5. května 2020 se manželům
Janu a Zuzaně Huszárovým narodil
syn Jakub.
Rodičům i prarodičům
blahopřejeme.

Úmrtí

Obec Pasohlávky si vyhrazuje právo akce zrušit nebo přesunout na jiný termín,
a to vzhledem k současné situaci v České republice. Děkujeme za pochopení.

Dne 20. května 2020 zemřel pan
Miroslav Vařeka.
Dne 22. května 2020 zemřela paní
Vojtěška Pinkavová.
Pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.

Pasohlávský obecní zpravodaj – vydává Obec Pasohlávky.
Periodický tisk územního samosprávního celku. Registrace u Ministerstva kultury ČR pod r. č. MK ČR E 11763.
Adresa administrace: Obecní úřad, Pasohlávky 1, PSČ 691 22, tel. 519 427 710.
Tisk a sazba Protis, spol. s.r.o., Podolí 115; e-mail: protissro@volny.cz; www.protissro.cz.
Cena – zdarma. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky upravit a v případě potřeby zkrátit.
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