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Pasohlávky v obrazech

Zimní období se vyznačuje nízkými teplotami, sněhem a  zamrz-
lou řekou. U  nás se nejčastěji setkáváme pouze s  těmi nízkými teplota-
mi. Sněhová nadílka sice občas napadne, ale další den už po  ní obvykle nebý-
vá ani stopy. Nejdéle se letos sníh udržel na  konci ledna, kdy roztál až po  týd-
nu. Děti si tak mohly užít alespoň sněhových radovánek. V  minulosti se moh-
ly radovat i z bruslení, ale toho se letos nedočkaly. Voda sice také zamrzla, ale bru-
slit na ni se rozhodli jen ti odvážnější. 

Únorové počasí pak už připomíná 
spíše jaro než zimu. 
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Pro letošní ročník otevíráme 
ve  zpravodaji tuto novou rub riku, 
ve  které budeme občany informovat 
o tom, co se v obci opravilo, nově po-
řídilo, nebo co se plánuje vybudovat.

Nyní si můžeme zrekapitulovat in-
vestice, ke  kterým došlo v  loňském 
roce. Mnoho občanů asi nejvíce za-
jímá, kdy se budou prodávat parcely 
pro výstavbu rodinných domů v  čás-
ti obce „Pasohlávky-východ“. Na  kon-
ci roku 2017 bylo vydáno územní roz-
hodnutí pro umístění stavby a  na  zá-
kladě tohoto se mohla zpracovat do-
kumentace pro stavební povolení. 
Během tohoto zpracování obec na-
razila na  další problémy, kdy správci 
sítí měli nepřijatelné požadavky (např. 
E-on požadoval prodloužení termínu 
připojení z  důvodu zdlouhavých pra-
cí na  uzavírání smluv, změn zadání 
a  trasy apod.). Během loňského roku 
se pracovalo na odstranění problémů. 
Dokončená dokumentace byla na sta-
vební úřad v  Pohořelicích odevzdá-
na loni v srpnu. Až letos v únoru pro-
běhlo ústní řízení a nyní se čeká na pí-
semné vyhotovení stavebního povo-
lení a  nabití právní moci. Poté může 
proběhnout výběrové řízení na zhoto-
vitele sítí. Práce by tak mohly být za-
hájeny v letošním roce, pravděpodob-
ně na podzim. 

Dále proběhla rekonstrukce obou 
dřevěných mostků na cyklostezce. Zde 
bylo nutné provést odstranění biolo-
gického napadení (mech, plíseň a za-
černání), odstranění starého nátě-

ru broušením, impregnaci dřeva pro-
ti modrání, houbám, hmyzu a  prove-
dení nové lazury. Také bylo nutné pro-
vést výměnu části zábradlí. Díky této 
opravě byla prodloužena životnost 
obou mostků a také bylo zmírněno ri-
ziko úrazu uživatelů mostků. Celkové 
náklady byly přes 200.000 Kč, část byla 
uhrazena z  dotace, obec tak nakonec 
zaplatila 96.185 Kč. 

Mezi další práce, které proběh-
ly v  roce 2018 patří rozšíření silnice 
u  Laguny vedle víceúčelového hřiště. 
Práce stály téměř 800.000 Kč. Také se 
opravila kašna před obecním úřadem 
(80.223 Kč), střecha na garážích údrž-
by obce (796.535 Kč) a  střecha hasič-
ské zbrojnice (113.695 Kč). Opravoval 
se i Mušovský kostel, a to za 110.000 Kč.

Úplně na  začátku jsou i  další zá-
měry obce, které se budou teprve re-
alizovat. Nyní je ale nutné je projek-

tově zastřešit. V  loňském roce se do-
pracovala dokumentace k  nové-
mu parkovišti (30.000 Kč), k  rozšíře-
ní ČOV (57.000 Kč) a  k  ovocné stezce 
k Římskému vrchu (60.500 Kč). Projekt 
ovocné stezky bude fi nancován z dota-
cí, téměř ve stoprocentní výši.

Další projekty se budou připravovat 
i v kempu ATC Merkur. Projektová do-
kumentace, licence k  dílu a  další pří-
pravná řízení se zpracovávaly pro nové 

Informace z obce
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Bungalovy (396.400 Kč) a také pro nový 
Penzion (871.546 Kč).

Pro letošní rok jsou také plánová-
ny další investiční akce: plánuje se re-
konstrukce autobusové zastávky a ve-
řejných WC, rekonstrukce kanalizace, 
pořízení elektromobilu, čištění mok-
řadů, výstavba workoutového hřiš-
tě a  pořízení dalších prvků na  dětské 
hřiště, oprava kolumbária a  hřbitov-
ní zdi. Je také plánováno zpracování 
územní studie plochy za sídlištěm ko-
lem vrtu Pa2G (v místě bývalých kraví-
nů). V plánu je také rekonstrukce par-
ku u kostela, která by měla proběhnout 
na podzim. 

Simona Jelénková

Poplatky
•  Poplatek za  komunální od-

pad je splatný do  30. dubna 2019. 
Výši poplatku zjistíte po  přihláše-
ní do  MESOH systému, nebo vám 
ji sdělí na obecním úřadě. Odpady 
lze platit ve  dvou splátkách, a  to 
50 % částky do 30. 4. 2019 a zbývají-
cích 50 % do 31. 10. 2019. 

•  Poplatek za  psa je splatný do  29. 
března 2019.

MESOH - nástupce 
systému ISNO

Již v dubnu roku 2018 jsme vás pro-
střednictvím zpravodaje informovali 
o připravované změně systému ISNO, 
ze kterého je nyní MESOH. Pro připo-
menutí vám zrekapitulujeme všechny 
změny, které tento systém obnáší:

•  Získání odměn za  třídění odpadů 
je jednodušší. V případě rodinných 
domků již není třeba se registrovat. 
Za  každou obslouženou nádobu / 
pytel s  tříděným odpadem budou 
automaticky uděleny body. Rodiny 
z bytových domů jsou do motivač-

ního systému zapojeny prostřed-
nictvím sdílených veřejných kon-
tejnerů, kdy se obsloužený objem 
rozpočítává mezi uživatele daného 
kontejneru. 

•  Je podporováno domácí komposto-
vání. Existuje tu nový bonus BK 
(bonus kompostování). Hnědé ná-
doby / kontejnery na bioodpad jsou 
fajn, nicméně odpad se musí svážet 
a  zpracovávat. Nejekologičtější je 
bioodpad, který se zpracuje přímo 
v místě vzniku. 

•  Nově umí systém udělit body 
za způsob, jakým je domácnost pri-
márně vytápěna. Je velký rozdíl, 
jestli někdo topí levným uhlím, ob-
těžuje kouřem sousedy a  plní po-
pelnice popelem nebo jestli někdo 
topí elektřinou, která je dražší, ale 
neprodukuje žádný odpad ani ne-
příjemné emise.

•  Další novinkou tohoto systému jsou 
body za  darování nepotřebných 
věcí např. starého nábytku, kober-
ců, dveří atd. Od září je v odpado-
vých účtech nová sekce „Mohlo by 
se hodit“ kam bude možno nabíd-
nout nebo poptat potřebnou věc. 
Představte si, že máte doma starou 
skříň, která je plně funkční, ale už 
není moderní. Žena rozhodne, že je 
třeba pořídit novou. Starou skříň na-
ložíte na vozík a odvezete na sběrný 
dvůr, kde se vyhodí do objemného 
odpadu nebo do kontejneru se dře-
vem. V jiné domácnosti mají opač-
ný problém. Chtěli by do dílny ně-
jakou starší, klidně nemoderní, ale 
funkční skříň. Bohužel, tato skříň je 
už rozštípaná v kontejneru na sběr-
ném dvoře. Nově byste starou ne-
moderní skříň mohli nafotit a  na-
bídnout přes sekci „Mohlo by se 
hodit“. Pán, co shání skříň do dílny, 
by si pro skříň přijel a  zdarma od-
vezl. Všichni na tom vydělají. Obec 
bude mít méně odpadů, díky če-
muž ušetří peníze za jeho odstraně-
ní. Tyto ušetřené peníze je možné 
dále použít formou slevy na poplat-

ku jako kompenzaci pro Vás za vy-
naložené úsilí s  nafocením skříně. 
Nejenže získáte větší slevu na  po-
platku, ale navíc nemusíte skříň ni-
kam odvážet. A pán, který poptával 
starou skříň? Ten je na tom nejlépe, 
protože ji nemusí kupovat, stačí si ji 
jen odvézt.

•  Poslední změnou v  bodovém hod-
nocení jsou body pro občany, kte-
ří se zajímají o  své výsledky a  pra-
videlně navštěvují svůj odpadový 
účet. Máme potvrzeno, že ti obča-
né, kteří jsou aktivní a hlídají si svo-
je EKO body, mají podstatně lep-
ší výsledky. Navíc pokud chceme 
podporovat prevenci vzniků odpa-
dů, nejde to bez zájmu lidí. Tím se 
dostáváme k poslední novince.

•  Emailové upozornění na  svoz od-
padů – nejeden občan si stěžoval, 
že ztratil odpadový kalendář a nový 
se mu nechce tisknout. Pro tyto pří-
pady budeme co nevidět spouš-
tět službu emailového upozorně-
ní, kdy Vám např. den před svozem 
přijde email s upozorněním na blí-
žící se svoz. Dole v  emailu bude 
vždy nějaké krátké motivační sděle-
ní, od kterého si slibujeme, že udr-
ží třídící občany v bdělosti. Protože 
dlouhé články lidé moc nečtou, hle-
dáme nový způsob, jak předat cen-
né informace.

Z  výše uvedených bodů je zřej-
mé, že se v budoucnu bude více dbát 
na prevenci a snižování produkce od-
padů, které je mnohem přínosnější 
než jakékoli sebelepší třídění odpadů. 
To ale neznamená, že by třídění odpa-
dů bylo méně důležité. NE! Třídění je 
základ, bez kterého by to nešlo. Proto 
i  nadále, a  ještě více jak kdy předtím 
chceme, aby občané měli možnost 
volby, zda se budou chovat ekologic-
ky a platit méně peněz, nebo zda bu-
dou pohodlní a  za  svoji pohodlnost 
si připlatí. S velkou pravděpodobnos-
tí se dá očekávat, že uvědomělý pří-
stup k životnímu prostředí se bude ješ-
tě více vyplácet, a naopak laxní přístup 
se bude prodražovat.

Ing. Radek Staňka, vedoucí týmu 
MOJE ODPADKY

Poděkování:
Paní Ludmila Mikulášková by 

ráda veřejně poděkovala rodině 
Urbánkových za to, že během zimy 
odklízela sněhové závěje z přecho-
du u kostela. 
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V  každém novém ročníku zpravo-
daje se vracíme do minulosti naší ves-
nice. Podívali jsme se na vybraná mís-
ta, jak vypadala v minulosti ve srovná-
ní se současnou podobou. Také jsme si 
připomněli, jak se slavily tradiční akce 
dříve a jakou pozornost jim věnujeme 
nyní. 

Tento ročník bude věnován au-
tentickým zápisům pana Václava 
Mikuláška, který sepsal Pamětní knihu 
obce Pasohlávky v letech 1950 – 1964. 
V knize však sepsal i celou historii naší 
obce, která těmto letům předcháze-
la, přičemž čerpal z  nejrůznějších pí-
semných pramenů, včetně důležitých 
dokumentů poskytnutých tehdejším 
Místním národním výborem. 

Kronikář v knize podrobně popisuje 
samotný vznik Pasohlávek (předcho-

zí názvy i  majitelé panství, jichž byla 
obec součástí), národnosti i celkový ži-
vot jejich občanů (vývoj školy, církve, 
sportovních i kulturních spolků, rozvoj 
zemědělství). 

Během tohoto roku vám bude-
me zprostředkovávat vybrané zápis-
ky z  této knihy, aby jste si i  vy uděla-
li představu o životě našich předchůd-
ců, neboť jak je v úvodu knihy psáno: 

„Nechť kniha tato budoucím našim 
potomkům i všem občanům je pomní-
kem všech těch, kteří přišli do naší obce, 
aby za  velmi těžkých životních začát-
ků na  zříceninách pomáhali budovat 
nové české Pasohlávky.“

Zápis z  knihy (bez gramatických 
úprav a dalších zásahů):

„Poloha obce a stav r. 1950:
Obec je soustředěna při dlouhé ná-

vsi, kterou pro-
bíhá okresní sil-
nice k  Drnholci; 
při silnici stojí bý-
valý vrchnosten-
ský dvůr, tělocvič-
na, jednopatro-
vá škola a  dále 
fara s  kostelem. 
Na  jihovýchodní 
části byly domky 
a do dlouhé ulice 
při okresní silnici 
ústily četné ulič-
ky, domky v těch-
to byly zničené. 

Do  května 1945 v  Pasohlávkách bylo 
242 domů, však následkem marného 
a zbytečného odporu německého vojska 
při osvobozovacích bojích bylo úplně 
zničeno přes 170 domů a  ostatní těžce 
poškozeny; nebylo stavení, které by ne-
bylo zasaženo střelami. R. 1950, kdy je 
psána tato pamětní kniha, je v obci v r. 
1949 dokončených 10 nových zeměděl-
ských novostaveb, v  r. 1946 – 47 opra-
vený kostel, později opravena fara, ško-
la, tělocvična, mateřská škola a 3 dom-
ky. Zříceniny válkou zničených domů 
byly odstraněny, leč bydlení osídlenců 
jen v  nedostatečně opravených budo-
vách (jak sami nouzově učinili) je zou-
falé neb není naděje, že by zeměděl-
cům v  Pasohlávkách v  dohledné době 
snesitelnější bydlení bylo umožněno. 
Výstavba celé obce byla určena k stavbě 
v letech dvouletky, vystaveno však uve-
dených 10 novostaveb. Asi 8 pro země-
dělství schopných domů při značném 
nákladu potřebné opravy a asi 20 dom-
ků dalo by se opraviti na domky dělnic-
ké. Zbývající budovy, byť jsou z  nouze 
ještě obydleny, hrozí sesunutím a  jsou 
nebezpečím pro lidi i  pro dobytek při 
obývání, pro hrozící sesunutí. 

Pozemky do  této doby byla již hod-
ně vyčistěna od různých nevybuchlých 
výbušnin, byly zahrnuty krátery od vy-
buchlých těžkých bomb, zákopy a růz-
né jako zcelení pozemků, přesuny jejich 
apod.“

Simona Jelénková

Z historie naší obce

Místní knihovna pod taktovkou paní knihovnice Aleny 
Kratochvílové nadále bude fungovat v celoročním provozu:

Úterý: 15.00 – 17.30
Čtvrtek: 16.00 – 18.30

Prázdninový provoz: 
Úterý:  9.00 – 11.30
Knihovna plní svou základní funkci, která spočívá ve vý-

půjčce knih, jak pro děti, tak pro dospělé. Navíc jsou zde 
k dispozici i počítače pro širokou veřejnost. 

Poplatky knihovny za 1 rok:
Děti:   30 Kč
Dospělí:  50 Kč
Senioři:  30 Kč
Paní knihovnice se však věnuje i vedlejší činnosti, a to je 

pořádání nejrůznějších akcí pro děti, ať už přímo v knihov-
ně nebo jejich organizaci v obci. Na vzdělávací návštěvy sem 
chodí nejen děti z mateřské školky, ale i starší školáci. Každý 
čtvrtek se zde navíc konají výtvarné dílničky, určené i pro ty 
nejmenší a jejich rodiče. Dílnička se koná vždy od 15.00. 

Další akce organizované knihovnou:
20. března 2019:  Vynášení Morany
30. března 2019:  Dětský karneval
13. dubna 2019:  Velikonoční zdobení

Místní knihovna
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ATC Merkur Pasohlávky zdraví 
všechny příznivce kempu, jehož brány 
se pro Vás otvírají 11. dubna 2019. 

Občané Pasohlávek, kteří mají vy-
stavené permanentní karty s fotografi í 
z let 2017 nebo 2018, jsou již automa-
ticky aktivovány.

Občané, kteří chtějí vystavit perma-
nentní karty pro auta, musejí se dosta-
vit do budovy recepce v průběhu břez-
na 2019. Cena za kartu je 300 Kč. 

Pokud jste nedočkaví a  rádi byste 
znali alespoň něco z toho, co se bude 
dít, je tady pro vás malá ochutnávka:

Zahájení turistické 
sezóny v ATC Merkur 

Pasohlávky   
10. – 11. května 2019
19. ročník této akce nabídne spous-

tu skvělých zážitků. Na  programu in-
tenzivně pracujeme a  máte se oprav-
du na  co těšit. Další ročník nabídne 
ještě více skvělých kapel mnoha žán-
rů, doprovodný program pro děti, čiš-
tění dna velké Laguny, vinnou uličku, 
atrakce, stánky a zážitky!!

Koncerty: Kandráčovci, Refl exy, Fle-
ret, Mirai,  Škwor, Křídla, Olga Louno-
vá, Alkehol, Desmod, Ego, Mandrage

Více na www.zahajeni-sezony.cz

Mini Food Festival 
2019

17. – 18. května 2019
I. ročník, který se snad stane tradicí 

- je určen nejen pro všechny milovníky 
jídla a pití, ale i pro ty, co mají rádi po-
hodu, kulturu, hudbu, příjemné pro-
středí a společnost. 

Euro Bike Fest 2019
23. – 26. května 2019
X. ročník plný zábavy a adrenalinu 

pro všechny, kteří propadli fenoménu 
zvaný motocykl.

Více na www.eurobikefest.cz

Festival Radosti 
a Života pod Pálavou 

2019
7. – 9. června 2019
Festival plný hudby, tance, work-

shopů, dílniček, řemesel a  stánků se 
zdravou výživou.

Více na www.festival-radosti.cz

Lucky Cruisers 
Weekend 2019

13. – 16. června 2019

X. ročník – největší sraz amerických 
aut v ČR!

Více na www.lcw.cz

Věstonická Venuše
21. – 23. června 2019
Naturistický víkend plný soutěží 

a zábavy

SUMMER X FEST 
TOUR 2019

25. července 2019
X. ročník – extrémní sporty, soutě-

že, DJ

Kulturní léto 
v Pasohlávkách 

2019
29. 6. – 31. 8. 2019
Animační programy, letní kino, 

folklórní večery, party…..
Za marketing společnosti Pasohláv-

ská rekreační s. r. o. se na Vás těší Len-
ka Andrlíková, Michaela Kolínková, 
a také celý tým ATC Merkur, který bude 
zajišťovat Vaši spokojenost a  zpříjem-
ňovat soužití s  náporem  turistického 
ruchu.

ATC Merkur

Letošní, již devatenáctá, charitativní 
Tříkrálová sbírka, proběhla v naší obci 
o druhém lednovém víkendu. Protože 
už nám naši stálí koledníci značně po-
vyrostli, rozhodla jsem se, že oslovím 
děti naší základní školy. K velkému po-
těšení vedoucích skupinek přišlo ko-
ledovat několik nových dětí. Hned to 
bylo veselejší! Přidali se k nám Danda 
Zelenák, Michal a  Karolína Vrškovi, 
Gábinka Heroschová a Sofi nka Sirbová. 
A už skoro samozřejmě pomáhaly děti 
Sýkorovy – Natálka, Sylva, Tomášek 
a  Mareček; Tadeáš a  Adam Ferbyovi 
a Anička Masopustová. Děkuji za jejich 
odvahu, že se nenechali odradit ne-
přízní počasí a také jejich rodičům, že 
děti vypravili. Drobné sladkosti od vás 
jim byly příjemnou odměnou. Charita 
Břeclav pro ně připravila jako poděko-

vání volný vstup do kina v Mikulově 2. 
března   na rodinný fi lm Psí domov.

Výtěžek letošního koledování jsme 
spočítali s  pomocí pracovnic obecní-
ho úřadu a  odeslali na  účet charity. 

Vybralo se 20  424 Kč, což je jen o  cca 
300 Kč méně než v loňském rekordním 
roce.  

V rámci Oblastní charity Břeclav
Lenka Ferbyová 

Ze společenského života
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Pokud byste se rádi připojili 
k našemu týmu, jsou k dispozici se-
zónní místa:

Recepční: červenec – srpen / 
kontakt na e-mail: objednavky@pa-
sohlavky.cz

Ubytovatelé: červenec – srpen / 
kontakt na e-mail: objednavky@pa-
sohlavky.cz

Zaměstnanci úklidu: červenec 
– srpen / kontakt na e-mail: uklid@
pasohlavky.cz

Zaměstnanec informačního 
centra ATC Merkur: červenec – sr-
pen / kontakt na  e- mail: marke-
ting@pasohlavky.cz

Případní zájemci prosím pište 
na uvedené adresy.



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: pro  ssro@volny.cz; www.protissro.cz.
Cena – zdarma. Redakční ra da si vyhrazuje právo příspěvky gramaticky a přiměřeně stylisticky 

 upravit a v případě potřeby zkrátit.

Pozvánky Společenská kronika

Statistika obce
Kategorie Počet
Dospělí 615
Dospělí – muži 303
Dospělí – ženy 312
Děti (15 – 18 let) 15
Děti (15 – 18 let) – chlapci 10
Děti (15 – 18 let) – dívky 5
Děti (do 15 let) 100
Děti (do 15 let) – chlapci 59
Děti (do 15 let) – dívky 41
Děti (6 – 7 let) 10
Děti (do 3 let) 33
Celkem obyvatel 730
Průměrný věk obyvatel 41,1 let

Český zahrádkářský svaz Pasohlávky
zve všechny příznivce vína a dobré muziky na 

TRADIČNÍ VÝSTAVU VÍN
která se uskuteční v sobotu 16. března 2019 

v Kulturním domě v Pasohlávkách.
Zahájení proběhne ve 12.00 hod. 

K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát 
cimbálová muzika KAPRIC. 

Vstupné je 250 Kč, v ceně je vstup, katalog, sklenička a volná degustace vína.

Dě   ze školní družiny zvou všechny dě   i dospělé na

VYNÁŠENÍ MORANY
kdy se rozloučí s paní Zimou a přivítají Jaro.

Průvod vyjde ve středu 20. března 2019
od mateřské školy v 15.00 hod.

Místní knihovna, školní družina.

Všechny srdečně zveme na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se uskuteční v sobotu 30. března 2019 

od 15.00 hod. v kulturním domě v Pasohlávkách. 
Připraveny budou soutěže, občerstvení formou 
balíčků pro dě   a na závěr karnevalový dáreček 

pro dě  . V maskách mohou přijít rodiče 
i prarodiče.

Místní knihovna ve spolupráci se školní družinou 
zve všechny občany na 

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
 které se uskuteční v sobotu
13. dubna 2019 v 15.00 hod.

Pro dě  , které přinesou malovaná 
velikonoční vajíčka, 

nebo barevné pentličky
je připravena sladká odměna

Je připraven i krátký kulturní program.

Jubilanti leden
Anežka Urbánková 83 let
Eva Vršková 71 let
Jiřina Aláčová 69 let
Vladimír Ingr 68 let
Jan Huszár 61 let
Bronislav Kratochvíla 55 let

Jubilanti únor
Alžběta Slabá 87 let
Vlastimil Binder 85 let
Zdeňka Sedláková 71 let
Alena Grimmová 69 let
Eva Ingrová 62 let
Jiří Culek 61 let

Uvedeni byli pouze občané, kteří 
svým podpisem vyslovili souhlas se 
zveřejněním. Kdo z  jubilantů násle-
dujících měsíců má zájem o  zveřej-
nění ve  společenské kronice zpra-
vodaje, může se podepsat na  OÚ. 
Děkujeme za pochopení. 

Svatby
Dne 19. ledna 2019 uzavřeli sňatek 
Leona Nosková a Michal Jančík. 
Novomanželům blahopřejeme.

Narození
Dne 10. prosince 2018 se manže-
lům Kláře a  Janovi Slabým narodil 
syn Jan.
Dne 11. prosince 2018 se Vladimí-
ru Barnekovi a  Zuzaně Divišové se 
narodil syn Vladimír. 
Dne 28. ledna 2019 se Soně Krejčiří-
kové a Stanislavu Chrástovi narodila 
dcera Nikola. 

Rodičům i prarodičům blahopřejeme.

Úmrtí
Dne 21. ledna 2019 zemřel pan 
Miroslav Krejčiřík. 
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.


