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Slovo zastupitele
Milí čtenáři,
i v dnešní nelehké době je čas
neúprosný a opět tu máme podzim.
Mnoho lidí toto sychravé období
nemá v oblibě. Příroda si ho ale
užívá a pohrává si s mnoha pestrými barvami. Větrné podzimní počasí
nabádá děti k běhání po lukách a
pouštění draků ve větru. Naopak
zahradníci mají mnoho práce se
zazimováním krás v okolí svých
domků, které tvořili přes léto.
Mnozí sklízejí plody krásně
zbarvených dýní, kterými se pyšní
u svých domů.
Ani příroda v lese nezahálí.
Zvířátka potřebují udělat zásobu
na zimu, a proto řada z nás může
pomoci sběrem kaštanů a žaludů.
Lesní zvěř je jistě u svých
krmelců uvítá. Zrovna tak spadaná
nevyužitá jablka z našich zahrad.
Příroda nám letos nabídla bohatou
houbařskou sezónu. Každý, kdo se
vydal s košíkem do lesa, zažil
doslova houbařské žně. Lidé ze
širokého okolí se sjížděli do
našich dolckých lesů, nejenom pro

růžovky, poddubáky, babky, klouzky, ale především pro hřiby.
I blížící se vzpomínka na naše
nejbližší zesnulé, která kalendářně připadá na 2. listopad, je
neodmyslitelnou součástí podzimu.
Řada z nás navštěvuje místa
posledního odpočinku, přináší
květiny a zapaluje svíčky.
Bohužel probíhající pandemie má
vliv nejen na zrušení většiny
kulturních akcí v obci, ale i na
plánované investice. Zpomalil se
projekt nové hasičské zbrojnice,
pozastavili jsme plánované úsekové
měření, které při sníženém počtu
projíždějících aut v době nouzových stavů či při plánované
výstavbě kanalizace v příštím
roce, postrádá smysl. Plně nás
však zaměstnává akce ČOV a kanalizace. Finišujeme s přípravou pro
výběrové řízení zhotovitele a
čekáme na nabídky od tří poptaných
bank na poskytnutí úvěru. Ačkoli
nemáme dotaci z MZe prozatím
schválenou, jsme zařazeni v Návrhu

akcí, a pro další kolo musíme mimo
jiné dokládat i výběr zhotovitele.
Pevně věříme, že vše vyjde, že se
situace na úřadech, které nyní
pracují omezeně, nezkomplikuje a
že na jaře budeme moci začít
stavět. Bohužel už nyní se nám
komplikuje situace s vodovodem,
jehož výstavbu jsme chtěli spojit
s kanalizací. Příliš dlouho jsme
spoléhali na původního projektanta, kterým byla firma Kanalizace a
Vodovody Starý Plzenec, a.s. a
který nám přislíbil úpravu původního projektu z roku 2006. Doposud
však i přes spousty urgencí nic
nemáme. Zkoušíme ještě oslovit
jiné projektanty, ale času už je
příliš málo, tak uvidíme, jak to
dopadne.
V této složité situaci přeji všem
spoluobčanům, aby zachovali
chladnou hlavu, klid a pohodu.
Věřme, že nový rok nás navrátí do
normálního životního standardu bez
omezení.

Kubíček je novým občánkem Dolců
Ve středu 23. září 2020
přivítala místostarostka
obce Markéta Jeslínková do
naší obce nového občánka
Dolců Kubíčka Zieglera.
Na tento důležitý okamžik
si Kubíček kromě rodičů
přivedl i sestřičku Ellinku, která o něj po celou
dobu pečovala.
Přejeme celé rodince hodně
zdraví, štěstí a krásných
společných dní, na které
budou s úsměvem na rtech
vždy rádi vzpomínat.
Lenka Szikszayová

Ivoš Chudáček
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Informace ze zápisu
11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce konaného dne 25. 9. 2020
Zasedání Zastupitelstva obce tedy obrátit na jiného dodava- Březinkách a úklidu vyvrácené
Dolce bylo zahájeno v 19 00 hod. tele. V souvislosti s financo- vrby u rybníka. Předseda
starostou obce panem Miroslavem váním ČOV a kanalizace, popř. finančního výboru Ivo Chudáček
i vodovodu, máme poptané tři informoval o provedeném rozMrázem.
banky na poskytnutí úvěru (KB, počtovém opatření č. 3/2020.
V úvodu starosta omluvil Josefa ČSOB, Českomoravská záruční a Zastupitelstvo obce schválilo
Staňka, který se ze zdravotních rozvojová banka). Starosta smlouvu o zřízení věcného
zpomalený
projekt břemene – služebnosti č. IVdůvodů nemohl zasedání zúčast- zmínil
nit. I v počtu 4 osob bylo hasičské zbrojnice, který 12-0015535/VB/01; schválilo
zasedání usnášení schopné, ovlivnila pandemie Covidu-19 a obecně závaznou vyhlášku č.
protože byla přítomna nadpolo- prozatím pozastavený projekt 2/2020, o stanovení koeficienviční většina členů zastupitel- na úsekové měření obci. V tu pro výpočet daně z nemovistva. Ve své zprávě starosta souvislosti s rychlostí v obci tých věcí; schválilo nezávazinformoval o úspěšném zařazení si starosta posteskl, že né vyjádření k akci Propojení
naší žádosti o dotaci pro někteří řidiči si pletou Skupinových vodovodů Nýrskovýstavbu ČOV a kanalizace do silnici se závodní dráhou, a Klatovy, Švihov, Přeštice,
Návrhu akcí k financování za to bohužel i z řad místních Dobřany a Plzeňská aglomerace.
spoluúčasti MZe. 9. 9. 2020 občanů, a to nejen na hlavní V závěru zasedání starosta
proběhla na našem obecním úřadu silnici, ale i na místních přítomné seznámil s obsahem
dokumentace
pro
schůzka se zástupci zasmluvněné komunikacích, kde se často zadávací
firmy GPL - Invest s.r.o. a s pohybují děti. Starosta naopak výběrové řízení na ČOV a
projektantem Ing. Machem, jejíž vyjádřil potěšení nad dvěma kanalizaci. Výběrové řízení
předmětem byla kontrola projek- úspěšnými akcemi, kterými byly bude probíhat elektronicky
tu a stanovení dalších postupů Pohár starosty a Rybářské přes obecní Profil zadavatele
v přípravě veřejné zakázky a závody, které se těšily velké na Portále pro vhodné uveřejdoložení podkladů pro MZe. účasti soutěžících i návštěv- nění, který je propojený s
Starosta dále informoval, že od níků při následné večerní Věstníkem veřejných zakázek a
společnosti
Kanalizace
a zábavě. Rovněž zmínil dvě bude vedeno jako zakázka ve
podlimitním
Vodovody Starý Plzenec jsme i uskutečněné letní svatby na zjednodušeném
přes několik urgencí stále Dolcích, které měl tu čest řízení. Podrobnější informace
neobdrželi ani nabídku na oddávat. Závěrem poděkoval najdete v oficiálním zápisu
přepracování původního projek- všem, kteří se podíleli na zastupitelstva.
Alena Duchková
tu, natož projekt. Zkoušíme se pokácení 2 uschlých stromů V

Tip na výlet
Pokud zrovna neproprší celý
víkend, jak nám počasí ukázalo
v polovině října, tak je
barevný podzim rozhodně krásným
ročním obdobím.
Poslední teplé dny je ideální
využít na procházku či vyjížďku
na kole. Pohyb, vitamín D ze
sluníčka a příjemný pohled do
krajiny potřebujeme v těchto
náročných covidových dnech více
než kdy jindy. Mám pro Vás
několik tipů na příjemnou
procházku v našem okolí. Za ten
první děkuji Standovi Zieglero-

vi, který je
jako
nadšený
cyklista
a
turista studnicí
plnou
informací. Nad
Kucíny
na
kraji
lesa
Ticholovec
vzniklo posezení s nádherným
výhledem
do krajiny. Je
odtud
vidět
Jindřín, naše vesnička, Hůrka
i Agnes. Můžete si tu počíst o
historii Kucín
nebo pověst o
Oldřichovi
a
Boženě. Když už
budete
v
Ticholovci, tak
se
můžete
zastavit u sv.
V o j t ě c h a,
kterého
jistě
všichni znáte.
A pokud ještě
nebudete
mít
dost, můžete to
prodloužit přes

hlavní silnici směrem na
Plevňov, u závory se dát do
leva a při lese cestou směrem
na Vícov. Je to příjemná
procházka rovněž s krásným
výhledem, kde budete mít
Přeštice jako na dlani. Cestou
narazíte na informační cedule
naučné stezky „Se svatým
Vojtěchem okolím Přeštic“,
která byla otevřena v roce
2015, má 12 zastavení a je
dlouhá celkem 20 km. Takže
budete vědět, kam vyrazit
příště.
Alena Duchková
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Rybářské závody
12. září proběhly na našem vybaveni. Mimochodem, když tak
rybníce v pořadí již 4. závody pozoruji dění kolem našeho
v rámci Úslavského poháru v rybníka, říkám si, že jsou ti
rybáři vážně nadšenci, no
rybářském sportu.
Když jsem v sobotu ráno otevřela oči a podívala se k rybníku,
vybavila se mi pohádka o
Rákosníčkovi, která začíná: „Za
mlhou hustou tak, že by se dala
krájet a dost možná ještě dál,
je rybníček Brčálník.“ Je
pravda, že náš rybníček nebyl
za mlhou, ale mlha z něj
vystupovala a kolem něho seděli
zahalené postavy, jako kdyby
něco vařili v obrovském hrnci.
Nejednalo se však o žádné
záhadné ani pohádkové postavy,
ale o rybáře, kteří si k nám
opět přijeli zachytat na
rybářské závody a jelikož
chytají v jakoukoli dobu a za
jakéhokoli počasí, jsou na vše

považte, spát u rybníka pod
stanem, když je venku ani ne
10 °C? Brrr, mě byla zima i
doma pod peřinou. Ale abych se
vrátila k samotným závodům.
Tentokrát se k nám sjelo 44
rybářů, chytalo se opět
dvoukolově a náš rybník opět
nezklamal. Stačí, když se
podíváte na výsledky jednotlivých závodů na webových
stránkách Úslavského poháru,
dolcký rybník je v porovnání s
ostatními rybníky jednoznačným
vítězem. Na prvním místě se po
jednom výpadku letos na jaře
(zřejmě ze ztráty koncentrace)
umístil, kdo jiný než Jakub
Maršálek s 2618 body. Tento-

krát se zřejmě zkoncentroval
dobře, což je také umění, když
pozorujete
několik
hodin
hladinu rybníka a sluníčko Vám
svítí přímo do očí. O dobrém
výkonu svědčí rozdíl s druhým
v pořadí, kterým byl Václav
Černý s 1616 body. A na třetím
místě se umístil Jiří Vrabec s
1519 body, který zároveň
chytil i největší rybu závodů,
a to amura dlouhého 67 cm.
Soutěžící si odnesli hodnotné
ceny, kterými se oceňují
umístění od 20. do 1. místa, a
které zajišťuje hlavní organizátor Karel Uhlíř. Jeho jménem
děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci vč. našich
hasičů, bez kterých by to
prostě nešlo.
Alena Duchková

Výsledky hlasování v obci DOLCE
Volby do Zastupitelstva
Plzeňského kraje konané ve
dnech 02. 10. - 03. 10. 2020

Celkový počet voličů zapsaných
ve výpisu ze stálého seznamu
voličů
236
Počet občanů, kteří se zúčastnili hlasování
93
Počet odevzdaných platných
hlasů celkem
90
Voleb do Zastupitelstva
Plzeňského kraje se zúčastnilo
39,41 % voličů.
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– Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA
ZVÍŘAT
- 3 hlasy
– KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI – KOALICE PRO PLZ.
KRAJ
- 2 hlasy
– Svoboda a přímá demokracie (SPD)
- 6 hlasů
– Česká pirátská strana
- 8 hlasů
– Česká strana sociálně demokratická - 3 hlasy
– ANO 2011
- 30 hlasů
– STAN s podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů
- 8 hlasů
– Komunistická strana Čech a Moravy - 4 hlasy
– Strana soukromníků České republiky - 1 hlas
– Trikolóra hnutí občanů
- 1 hlas
– ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů
- 23 hlasy
– Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020-ANK
2020
- 1 hlas
CELKEM : 90 hlasů
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Sociální služby pomáhající v tíživých životních
situacích občanům na Přešticku
Každý z
do tíživé
které si
sám, ani s

nás se může dostat
životní situace, ve
nebude umět pomoci
podporou rodiny.

Může se jednat o ztrátu
bydlení či zaměstnání, dluhy,
které nedokážeme splácet,
problematickou
rodinnou
situaci
nebo
sníženou
soběstačnost v péči o sebe či
domácnost. V těchto situacích
je důležité mít přístup k
účinné a odborné pomoci
především v podobě dostupných
a
efektivně
fungujících
služeb. Správné nastavení
těchto služeb je věcí všech
obyvatel regionu, kteří se
tohoto procesu mohou účastnit
prostřednictvím komunitního
plánování sociálních služeb,
které na Přešticku probíhá od
července 2020 do června 2022.
Komunitní
plánování
dává
občanům možnost aktivně se
zapojit do rozhodování o tom,
jaké sociální služby budou v

regionu dostupné. Jde tedy
nejen o zjišťování toho, co
obyvatele trápí, jaké služby
jim schází, jaké jsou v současné době nedostatečné, ale
také o navrhování reálných a
konkrétních řešení daných
problémů.
Aktuálně se mohou občané
vyjádřit ke kvalitě života a
sociální problematice v regionu prostřednictvím ankety „Jak
se Vám žije na Přešticku?“,
která probíhá do 30. 11. 2020.
Anketní lístek jste během
října dostali do svých poštovních schránek nebo je možné
jej vyplnit elektronicky z
webového portálu „Sociální
služby Přešticka“ – odkaz na
portál
je
dostupný
z
www.prestice-mesto.cz. Výstupy
z ankety budou využity při
plánování rozvoje sociálních
služeb v regionu. Její vyplnění tedy přispěje ke zvýšení
kvality a dostupnosti sociál-

ních a návazných služeb v
regionu.
Projekt, který je financován
z prostředků ESF a státního
rozpočtu České republiky v
rámci Operačního programu
Zaměstnanost, realizuje pro
všech 30 obcí na území
Přešticka Centrum pro komunitní práci západní Čechy v
partnerství s městem Přeštice.
Bližší informace o komunitním
plánování a pořádaných akcích
jsou k dispozici na výše
uvedené webové stránce města
Přeštice nebo u koordinátorky
Marie Hrečínové Prodanové z
Centra pro komunitní práci
západní Čechy, tel. 733 210
315, e-mail:
marie.hp@cpkp.cz.
Děkujeme Vám, že pomáháte
rozvíjet sociální služby v
regionu, kde žijete!
Centrum pro komunitní péči západní
Čechy
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Vymaluj si svojí mandalu
Znáte mandaly? Jednoduše
řečeno jsou to antistresové
omalovánky pro děti, dospělé,
ale i seniory.
Při jejich vymalovávání se
můžete odreagovat od běžných
starostí, rozvíjíte svoji
fantazii, cvičíte motoriku i
paměť a v neposlední řadě si
jimi můžete vyzdobit svůj byt.
Určitě je zajímavé vymalovat
stejnou mandalu například v
rodině a pak porovnat výtvory
jednotlivých jejích členů.
Tady už se dostáváme do
významnějšího smyslu mandal,
které se mimochodem používají
i v psychologii a psychoterapii a jsou používány jako
relaxační pomůcka a doplněk k
tradiční léčbě. Každá barva a
tvar mají totiž svůj význam,

který je dán zkušenostmi a
zážitky každého jedince a
odborník pak dokáže poznat typ
člověka či jakou náladu zrovna
daný jedinec má.
Původně však mandala pochází
ze staroindického obřadního
jazyka sanskrtu, znamená kruh
a v indických náboženstvích
symbolizuje tento obrazec
vesmír užívaný při rituálech a
meditacích. Ačkoli toto slovo
pochází z východu, samotná
mandala se vyskytuje ve všech
dobách, kulturách i náboženstvích. Mandaly jsou staré
jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují
už v paleolitu. Mandaly se
dají najít také v půdorysu
staveb ze starého Egypta,

Babylónu a Jávy. V moderních
dějinách je mandala dle
posvátné geometrie půdorysem
nejvyšší budovy světa v
Dubaji.
Už hledáte pastelky? Budeme
velice rádi, když nám vymalovanou mandalu necháte ve
schránce obecního úřadu i se
jménem autora. Pokud byste
raději jiný motiv, tak spousty vzorů najdete na internetu
nebo se dají koupit i v
papírnictví. Je pravdou, že
nejen barvy mají svůj význam,
ale i tvary, a co člověk, to
unikát jako je unikátní každá
mandala.

Alena Duchková
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Drakiáda tak trochu
jinak
Podzim by nebyl podzimem
bez pouštění draků. Nastává
hlavní sezóna pro uspořádání
drakiád.
V naší mateřské škole se
drakiáda pro veřejnost stala
již tradicí. Děti se vždy
těší, až všem představí toho
svého draka, který vylétne co
nejvýše. V letošním roce je
tomu však jinak. Z důvodu
opatření nařízená vládou se
nemůže akce pro veřejnost
konat. My však nechceme o
tento zážitek děti zcela
připravit, a tak jsme samy s
dětmi a dvěma vypůjčenými
draky naplánovaly výpravu na
kopec Hůrka v Horšicích.
Vybraly jsme pěkný podzimní

den a vyrazily vstříc novým
zážitkům. I když se nezdálo
být větrno, na kopci bylo
ideální počasí. Vítr se do
dráčků pěkně opíral, děti
povzbuzovaly
a pozorovaly,
jak spolu draci závodí a

mávají na nás z výšky. Dopoledne strávené na čerstvém
vzduchu jsme si krásně užili.
Ve školce pak každý účastník
dostal odměnu a pamětní list
na tento den.
Dana a Magda

Nový školní rok v MŠ
V úterý 1. 9. 2020 naše
Mateřská škola v Horšicích
zahájila nový školní rok
2020/2021. Běhen prázdnin na
školní zahradě „vyrostl“ nový
prvek – věžová sestava, která
se skládá z lezecké stěny,

šplhací sítě, lanového mostu a
skluzavky.
Také dvorek před vstupem do MŠ
dostal nový kabát, byl pokryt
asfaltovým povrchem pro bezpečnější jízdu na kolech,

tříkolkách a odstrkovadlech.
Doufejme, že blížící se
podzimní období nám přinese
ještě spoustu teplých dní,
aby si děti tuhle novou
zábavu užily do sytosti. Po
prázdninách přišlo mezi nás 6
nových kamarádů: Fanoušek
Beneš,
Jášík
Jeníček,
Malvínka Babková, Vanesska
Fialová, Štěpánka Kaprová a
Štěpánka Půčková.
Společnými prožitky se budeme
podílet na další životní a
vzdělávací cestě dítěte,
budeme se snažit o to, aby
dětem bylo v mateřské škole
dobře, cítily se v bezpečí,
a jak nese název Třídního
vzdělávacího programu pro
tento školní rok, „Aby nás
to spolu bavilo celý rok“.

Dana a Magda – učitelky MŠ
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Návštěva Muzea jižního Plzeňska
V úterý 22. 9. 2020 jsme se
vydaly na náš první výlet v
tomto školním roce. Přijaly
jsme pozvání od skřítka z
muzea v Blovicích.
Ten nás po příjezdu provedl
stálými expozicemi muzea, kde
si děti mohly vyzkoušet, jak
se dříve pralo prádlo nebo
jakou práci dalo hospodyni,
než v máselnici utloukla ze
smetany máslo. Zapůjčil dětem
dobové hračky, které se jim
velice líbily a bylo těžké se
s nimi rozloučit. Skřítek nás

zavedl
i
do
šlechtických
komnat
zámku
Hradiště,
kde
se děti seznámily s vyobrazeným majitelem
hradišťského
panství, Hanušem z Kolovrat.
Na památku z
tohoto výletu,
si děti odvezly
domů
vlastnoručně vyrobené-

ho skřítka, který jim bude
hezkou vzpomínkou na tento
den. Skřítkovi jsme za vše
poděkovaly a děkujeme také
skupině MAS Aktivios, která
celý tento náš výlet financovala. V závěru bychom
chtěly moc pochválit všechny
děti za to, že celé dopoledne
statečně
zvládly
se
zakrytými tvářičkami. Věřte,
nebylo to pro ně a ani pro
nás jednoduché!
Magda a Dana

Školička je jako nová
V letošním roce prošla
naše škola mnohými úpravami a
opravami.
S rekonstrukcemi se započalo v
měsíci dubnu a pokračovalo se
až do srpna. Protože v mateřské škole bylo nevyhovující
sociální zařízení, bylo nutné
započít práce zde. Následovala
rekonstrukce
sociálního
zařízení v základní škole.
Byla
provedena
kompletní
výměna umyvadel, pisoárů,
toalet, dlažby, sprchového

koutu a zázemí pro úklid.
Následovala výměna dlažby v
přízemí od hlavního vchodu ZŠ.
Z důvodu přerušení přívodu
vody však byla nutná oprava
vodoinstalace v patře. Došlo k
nainstalování nových umyvadel
a položena byla též dlažba v
okolí. Z hygienických důvodů
byly zakoupeny nové zásobníky
na toaletní utěrky, nové
odpadkové koše na třídění
odpadu do všech učeben. Na
školním pozemku bylo upevněno

umyvadlo pro potřeby dětí a
žáků, které tráví chvilky na
školní zahradě a hřišti. Kolem
celého pozemku školy bylo
provedeno nové oplocení. Ve
finiši jsme v letošním roce
malovali prostory základní
školy a tělocvičnu. Dohledem
nad stavebními firmami byl
pověřen p. starosta Ing. S.
Dobrý a p. D. Havlíček. Oběma
patří poděkování za snahu a
trpělivost, se kterou přistupovali k nemalým problémům.
Jana Tolarová
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Klima třídy
Dne 15.9. proběhla u nás ve
škole v rámci minimálního
preventivního programu první
návštěva z centra protidrogové
prevence a terapie. Cílem CPPT
je předcházení vzniku rizikového chování u dětí, napomáhání zvládání náročných životních situací a posilování
správného rozhodování.
Programu se v letošním roce
zúčastnili žáci 4. a 5.
ročníku. Nejprve se děti
představovaly skrz obrázek,
který namalovaly a následně ho

se všemi prodiskutovaly. Tato aktivita
byla
zaměřená
na
vzájemné naslouchání, což děti zvládly
perfektně.
Velice
pěknou činností byla
tzv. PAVUČINA, kdy
děti pomocí klubíčka
vytvářely
pavučinu
tak,
že
klubíčko
předaly jen tehdy,
když někoho za něco
pochválily. Bylo moc
hezké
poslouchat,
jak se děti navzájem

dokážou pochválit. Děti také dělaly
činnosti zaměřené na spolupráci, komunikaci a dodržování pravidel. Celá akce
byla velmi vydařená a my se těšíme na
další setkání.
Kristýna Lorencová

Tak jsme se opět vrátili
I přes obavy, zda období
týkající se koronaviru umožní
otevřít školy, školní rok mohl
začít v září, jak jsme zvyklí.
V prvních týdnech školního
života jsme mezi námi přivítali
nové prvňáčky, které jsme
seznamovali s novým prostředím,
novými spolužáky a pravidly,
která se liší od těch v mateřské školce. Starší žáci jsou k
nejmladším dětem velmi ohleduplní a se vším jim pomáhají.
Podzimní počasí je zatím velmi
pěkné, a tak děti tráví čas na
školní zahradě nebo procházkami
po okolí. Na zahradě využívají
nové prolézačky a hrají pohybové hry. S příchodem podzimního
období se můžeme pochlubit
výzdobou třídy novými výrobky,
které děti vyrobily. Díky
slunečným dnům děti mohly

tvořit a kreslit na zahradě
nebo v lese, kde stavěli
domečky a obrázky z přírodnin.
Odpočinkový čas jsme trávili
četbou pohádek a povídáním o
zážitcích z
prázdnin.
Ve
třídě
d ě t i
trávily čas
h r a n í m
společenských her a
stavěním
bunkrů.
P r v n í
š k o l n í
měsíc jsme
zakončili
povídáním o
s v a t é m
Václavovi a
o 28. září,

tedy Dnu české státnosti. Všem
žákům z naší družiny přeji
pohodový a úspěšný školní rok
2020/2021.
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