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ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo obce dospělo koncem minulého
roku k přesvědčení, že je nezbytné dokončit
Územně plánovací dokumentaci ( dále jen ÚPD)
obce. Zastupitelstvo tak rozhodlo na základě návrhů
a žádostí občanů obce, kteří by v rámci obou
katastrálních území rádi realizovali své představy
a plány. V momentě, kdy se k těmto jejich záměrům
měla obec vyjádřit, neměla v rukou žádný závazný
dokument, o který by se mohla opřít. Jde o to,
abychom měli jasno v tom, která území obce jsou
jednoznačně určena k zástavbě, či k podnikání,
a ve kterých lokalitách se s výstavbou počítat nedá.
Měl by existovat dokument, který jednoznačně
bude vypovídat o tom, kterým směrem se má obec
rozvíjet, jaký bude její ráz. V neposlední řadě je
existencí ÚPD podmíněno dotování projektů ze
strany EU.
Pravdou je , že ještě za trvání Okresního úřadu
v Kolíně tento z větší části financoval zhotovení
urbanistické studie také pro naši obec. Bohužel
nedošlo k řádnému projednání této studie, projekt
nebyl dotažen do konce. Tuto studii zpracovali
v letech 1998 – 1999 manželé Ing. Arch. Peškovi.
Je třeba říci, že byla zpracována pečlivě. Pravdou
však také je, že se občané do projednávání návrhů
studie aktivně nezapojili. Otázkou zůstává, zda
byli dostatečně informováni o tom, že taková studie
vůbec vzniká a že mají možnost aktivně se účastnit
na její tvorbě.
Zastupitelstvo zvažovalo, zda využít výjimky
ve stavebním zákoně a zda na tuto studii navázat.
Protože však od doby jejího zpracování uběhla již
řada let, vznikly pochybnosti, nakolik bude studie
skutečně aktuální. Zastupitelstvo tedy rozhodlo
oslovit devět potenciálních autorizovaných
zpracovatelů, kteří měli učinit obci nabídku. Byli
osloveni i zpracovatelé původní urbanistické studie,
manželé Peškovi. Z devíti oslovených předložilo
své nabídky v požadované formě a termínu šest
zpracovatelů. Výběrová komise všechny nabídky
důkladně prostudovala a dospěla k závěru, že
nabídky posoudí dle nejdůležitějších kritérii, mezi
něž zařadila reference zpracovatele, výši nabídkové
ceny, termín zpracování a dále nabízené formy
zpracování (tištěnou a elektronickou verzi) ÚPD.
Komise ve složení 7 zastupitelů + dva
konzultanti došla k závěru, že navázat na již
zpracovanou urbanistickou studii není pro obec
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nijak finančně výhodné vzhledem k nabízenému
rozsahu i ceně prací, a proto doporučila
zastupitelstvu obce přijmout nabídku pana Ing.
Arch. Ivana Plicky za cenu cca 270 000,- Kč.
Zastupitelstvo přijetí této nabídky potvrdilo na
svém mimořádném zasedání ze dne 12.2. 2004.
Pro vlastníky pozemků či firem v naší obci
a potažmo pro každého občana Tismic a Limuz je
nyní podstatné, že se budou moci tvorby
a přípravy návrhu územního plánu aktivně účastnit.
Potenciální investoři budou pravděpodobně formou
dotazníku osloveni přímo zpracovatelem ÚPD.
Proto zastupitelstvo obce vyzývá všechny, kdo
mají na území obce do budoucna chuť investovat
nebo naopak pozemky prodávat, aby již nyní
formulovali své myšlenky, představy a záměry
a byli připraveni o nich jednat se zpracovatelem
ÚPD.
Termín dokončení ÚPD se předpokládá na
konec roku 2005. (oz)
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
STÁLE „ZLOBÍ“
Občany žijící v části obce za basilikou již
několik měsíců obtěžuje poruchovost veřejného
osvětlení. Obecnímu úřadu není tento problém
v žádném případě lhostejný. Nezapomínáme
na něj a snažíme se dobrat příčiny. Pan Malý,
který se stará o opravy VO nám sdělil, že žádnou
závadu nenašel. Domnívali jsme se, že k vypínání
dochází díky zatékání vody do elektrického
rozvodu fary. Po té, co pan farář Vincent Mrtvý
na naše naléhání zajistil obnovení okapů na
faře, k vypínání osvětlení však dochází stále.
Protože nám občané sdělili, že k vypnutí osvětlení
dochází při velkém větru, oslovili jsme Rozvodné
závody Kolín s žádostí, aby jejich pracovníci
překontrolovali stávající vedení a popřípadě
umístili mezi dráty rozporky. Pan Hruboň
z rozvodných závodů toto přislíbil. V případě,
že se ukáže, že ani tato skutečnost není příčinou
neustálých poruch, objednáme důkladnou revizi
veřejného osvětlení. Do té doby nezbývá, než při
každém vypnutí pojistky znovu nahodit. O to se
kromě pana Havelky přislíbil starat i pan Wiesner.
Těmto dvěma pánům za jejich pomoc Obecní úřad
děkuje.
Zastupitelé na svém posledním zasedání
rovněž rozhodli o umístění nových lamp veřejného
osvětlení a to jedné na konci obce Limuzy , před
nemovitostí pana Nevorala. Další svítidla budou
umístěna, pokud to bude technicky proveditelné,
v obci Tismice od křižovatky u smrku směrem
k mateřské škole.(oz)

POPLATKY ZA PROVOZOVÁNÍ
SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Cena poplatku za „popelnice“ je stanovena na
440,- Kč na občana trvale žijícího v obci a na 500,Kč na rekreační objekt. Obec dotovala svoz odpadu

v minulém roce cca 85 000,- Kč. Nebylo tedy
možné cenu poplatku zachovat na stejné výši. Jsme
si vědomi toho, že v řadě obcí platí občané za svoz
méně, ale v řadě obcí je tomu i naopak. V Českém
Brodě, kde je síť svozu nejhustší a náklady na svoz
tedy pro Technické služby nejnižší, činí poplatek
420,- Kč. Obec Přehvozdí, ve které zajišťuje svoz
A.S.A. Říčany v úplně stejném rozsahu jako u nás,
stanovila oproti tomu cenu ve výši 480,-Kč.
Zastupitelstvo není s touto situací nijak
spokojeno a pokusí se oslovit během tohoto roku
firmu, která by dokázala svoz provést s nižšími
náklady. Vždy však bude hrát velkou roli poměrně
malá hustota osídlení a velké vzdálenosti mezi
obcemi. Svoz se tím jednoznačně prodražuje.
Jsme si vědomi, že tento systém nebude nikdy
úplně spravedlivý. Každý systém má svá pro
i proti. Co můžeme přislíbit je, že v případě,
že se v průběhu roku ukáže, že máme dostatek
prostředků na úhradu svozu, prodloužíme období
týdenního svozu o měsíc či dva.
Prostředky vybrané od občanů by měly pokrýt
likvidaci komunálního odpadu z popelnic
a z kontejnerů na objemný odpad, umístěných
vždy na jaře a na podzim v Tismicích i Limuzích.
Likvidaci plastů, skla a navíc ještě papíru uhradí
obec ze svého rozpočtu bez spoluúčasti občanů.
Koncem února tohoto roku přibyly do Limuz dva
nové kontejnery- jeden na plasty, druhý na papír.
Tismice získaly jeden kontejner na papír.
Odpadů resp. odpadků se týká i brigáda,
která proběhne v jarních měsících na území obou
obcí. Byli bychom rádi, kdybyste Vy občané
nezůstali k prostředí, ve kterém žijeme lhostejní
a přišli pomoci. (oz)

Zjistili jsme pro Vás ...
V poslední době mnoho lidí podléhá panice
z výměny řidičského průkazu v souvislosti se vstupem do EU. Již v mnoha médiích byl zveřejněn
postup, jak výměna bude probíhat a koho se týká.
Zeptali jsme se proto přímo na odboru dopravy
Městského úřadu v Českém Brodě. Dozvěděli
jsme se, že v současné době se ještě žádné výměny
související se vstupem do EU zatím neprovádějí
a řidičské průkazy vydané po datu 30. 6. 1964
platí do konce roku 2005.(jk)
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PROSTOR K ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Obecní úřad v Tismicích disponuje kromě dvou
hlavních kanceláří, také místností o rozloze cca
15 m2, která by mohla být využita k činnosti
zájmových kroužků či např. k jazykovým kurzům.
Najde se někdo, kdo by byl ochoten vést např.
dětský výtvarný kroužek či jinak zaměřený oddíl,
který by našel na OÚ zázemí? Najdou se zájemci
z řad dospělých, kteří by chtěli studovat např.
angličtinu či dokonce někdo, kdo má předpoklady
takový kurz vést? Dá se dohromady parta žen, které
by si vlastními silami zorganizovaly cvičení?
Vaše podněty rád přijme Obecní úřad Tismicích.
Limuzští občané si na své prostory, jež by bylo
možné tímto způsobem využít ještě počkají do
doby, než bude dokončena novostavba za bývalou
knihovnou. Věříme, že stavební povolení brzy
obdržíme a stavbu budeme moci dokončit. (oz)

PRACOVNÍ MÍSTO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Obecní úřad vstoupil v těchto dnech do jednání
s Úřadem práce v Kolíně o vytvoření pracovního
místa v obci Tismice. Pokud bude jednání úspěšné,
bude občanům Tismic či Limuz evidovaných na
úřadu práce toto místo nabídnuto. Obecní úřad se
bude podílet na finančním krytí zhruba 10 – 20%.
Rozsah úvazku bude teprve stanoven. Obecní úřad
zaměstná spolehlivého občana, muže či ženu, který
zastane úklidové práce v obci Tismice či Limuzy,
dále úklid obecních objektů, péči o obecní zeleň
či drobné lakýrnické práce. Pracovník by měl
rovněž pomáhat při distribuci obecních tiskovin.
Hlavním kritériem pro výběr pracovníka bude jeho
spolehlivost a pracovní nasazení. (ou)

INFORMACE Z DOPRAVY
V průběhu měsíce února došlo k podpisu dodatku smlouvy s Ropidem, který zajišťuje prostřednictvím
OAD Kolín a ČSAD Polkost dopravní obslužnost v našich obcích. Na základě této smlouvy bude hradit
obec Tismice těmto dopravcům dohromady necelých 7 000,- Kč měsíčně, jako krytí ztrát, které provozem
linek dopravci vznikají.
Zastupitelstvo považuje dopravní obslužnost za jednu z priorit a má stále velký zájem o propojení obou
obcí, tzn. Limuz a Tismic dále směrem na Český Brod. Ropid však zatím tento náš požadavek nevyřešil.
K novému jednání dojde v průběhu měsíce března. Obec je ochotna do nových linek investovat další
prostředky, pokud jejich výše nebude přehnaná.
S vytvořením nových linek souvisí i vybudování nových zastávek na okraji obce směrem od Českého
Brodu. Zatím totiž dle sdělení Ropidu není vůbec jisté, zda i těch několik málo spojů projíždějících touto
částí obce nebude projíždět Vrátkovem.
Bohužel jsme odkázáni na to, zda Ropid najde řešení a odkloní část některé ze stávajících linek či vytvoří
linku zcela novou. (oz)

AEROBIC
Obecní úřad plánuje v nejbližší době zahájit v sále
kulturního domu v Tismicích AEROBIC pro ženy
a maminky s dětmi pod vedením cvičitelky
Andrey Čmelíkové. Předpokládaný termín je od
dubna 2004. Bližší informace najdete na vývěskové
tabuli u obecního úřadu. (bv)
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„MÁJOVÁ“
Pro ty, kteří si rádi zatančí bychom rádi uspořádali Májovou
zábavu – ples. Věříme, že ti, kteří přišli na tradiční hasičský ples
zaznamenali, že sál kulturního domu byl zveleben a že je v něm
celkem příjemně. Náklady spojené s jeho úpravou činily cca
28 000,- Kč.
Další úpravy ještě chystáme a rovněž bychom tyto prostory
rádi oživili nějakou činností. Prvním počinem by tedy měla být
„Májová“. (oz)

ZÁVOD VETERÁNŮ
MěÚ Český Brod upozorňuje, že tradiční závod veteránů v letošním roce povede přes území jiných obcí,
které se nově přiřadily k Českému Brodu. Pokud se tedy chystáte toto automobilové klání shlédnout, zjistěte
si předem trasu závodu. V naší obci se s veterány bohužel nepotkáte. (mz)

Hasičský ples
Přinášíme Vám také pár obrázků
z hasičského plesu, pořádaného
Sborem dobrovolných hasičů
v Ti s m i c í c h d n e 2 1 . 2 . 2 0 0 4 . V h l e dem k dobré organizaci ze strany
pořadatelů, dobré hudbě a příjemnému prostředí se domníváme, že
se všichni dobře bavili. Za dobře
zvládnutou společenskou akci děkujeme našim strážcům ohně.(lk)
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AKTUALITY PRO

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET

P O D N I K AT E L E

Především pro naše starší spoluobčany je
určen výlet, který se uskuteční ve čtvrtek dne
27. května 2004. Společně se vydáme objevovat
krásu Hruboskalska. Předpokládaný program
výletu je následující:
v 6:45 hod. odjezd od OÚ z Tismic, v 7:00 hod.
odjezd od rybníčku v Limuzích směr Lysá nad
Labem, Mladá Boleslav, Turnov, Hrubá Skála.
Příjezd asi v 9:00 hod. buď do Sedmihorek,
odkud povede pěší trasa skalním bludištěm na
Hrubou Skálu pro zdatnější jedince (cca 2km)
nebo o chvíli později na Hrubou Skálu, odkud
se ostatní vydají po rovince směrem na hrad
Valdštejn (cca 2,5km). Odtud z kopce vede
krásná procházka do Sedmihorek (2 km), kde
je plánován oběd. Ti, kteří začnou skalním
bludištěm, dorazí rovněž na Hrubou Skálu
a budou pokračovat po stejné trase. Ostatní
budou mít v Sedmihorkách více času na
občerstvení a prohlídku městečka.
Další program se bude odvíjet dle zájmu
a počasí. Je možné navštívit zámeček
Humprecht u Sobotky nebo si prohlédnout
město Jičín.
Doprava je plně hrazena z rozpočtu obce,
výletník si hradí stravu, popř. i vstup do zámku
(možnost skupinové slevy).
Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala
a potěšila, a že vyrazíte s námi. Svůj vážný
zájem nahlaste prosím do konce dubna na OÚ
v Tismicích. Postačí telefonicky na tel. 321 622
429. Kapacita autobusu je 40 lidí. V případě
nenaplnění celého autobusu je možné s sebou
vzít i přátele ze sousedních obcí.
S sebou nezapomeňte sportovní obuv, deštník
či pláštěnku, svačinu a hlavně DOBROU
NÁLADU !!! (oz)

A ŽIVNOSTNÍKY
Dle zákona č. 258/2003 Sb. § 37 je povinností
podnikatele předložit kategorizaci prací orgánu
Hygieny práce. Kategorizace prací je zařazení
jednotlivých prací na základě měření prašnosti,
hluku, teploty či jiných fyzikálních kriterií do
jednotlivých skupin tak, aby mohla být stanovena
zátěž pracovníka. Tato povinnost se týká i osob
samostatně výdělečně činných , kteří nemají
zaměstnance. Zákon některé z profesí z oznamovací
povinnosti vylučuje. Tato oznamovací povinnost
byla do 31.12. 2003. V současnosti pracovníci
hygieny práce provádějí kontroly u jednotlivých
zaměstnavatelů. Těm, kteří nedostáli své povinnosti
ze zákona, hrozí vysoké sankce.
Pracovnice Krajské hygienické stanice v Kolíně
(v areálu nemocnice) pí. Malinová informovala
starosty obcí Českobrodska o stavu naplňování
výše jmenovaného zákona a konstatovala, že řada
podnikatelů a zaměstnavatelů o této své povinnosti
vůbec neví, nebo se jí nezabývají.
Obecní úřad tedy doporučuje všem, jichž se
Z 258/2003 Sb., dále V 423/2003Sb. a VN 178/
2003Sb. týká, aby se s těmito dokumenty seznámili
a v případě nejasností se s dotazy obrátili přímo na
Krajskou hygienickou stanici v Kolíně.
KHS se rovněž zabývá Hygienou výživy
ve školních kuchyních, restauracích apod.
Odpovědným pracovníkem stanice je pan Novotný,
na něhož se lze též kdykoliv obrátit. (mz)

„Známky na popelnice“ - upozornění občanům
Povinností občana ohledně poplatku za svoz
komunálního odpadu je složit celou částku 440,-Kč
nebo její polovinu do 31.3. 2004 do pokladny OÚ
v Tismicích nebo tuto zaslat na účet č. 6124-151/
0100 KB Kolín, VS = rodné číslo plátce, SS = 8888.
V případě rozložení platby na dvě části, je nutno
druhou splátku zaplatit do 30.9. 2004.
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KAŽDÁ DOMÁCNOST JE NA
ZÁKLADĚ OBECNÍ VYHLÁŠKY
Z R. 2003 POVINNA POŘÍDIT
SI NA VLASTNÍ NÁKLADY
SBĚRNOU NÁDOBOU
A OPATŘIT JI ZNÁMKOU.

P R O Ř E Z A KÁCENÍ

STROMŮ

V průběhu jarních měsíců by mělo dojít v obou našich obcích k prořezu a kácení nemocných
a uschlých stromů. Jelikož obec nebude dále zajišťovat odklízení dřeva, nabízíme občanům, aby si dřevo
zpracovali a odvezli pro vlastní potřebu za podmínky, že uklidí i veškeré dřevní zbytky.(mz)

Kácení stromů na hřišti v Limuzích
Jistě si již každý v Limuzích všiml, že došlo k pokácení třech vzrostlých stromů u hřiště. V minulých
dnech jsme na Obecním úřadě zaznamenali několik nesouhlasných reakcí s rozhodnutím obecního úřadu
povolit pokácení těchto vzrostlých stromů. Proto je na místě vysvětlení.
Předem bych chtěl upozornit, že povolování kácení těchto stromů prošlo standardním postupem, tedy
podáním žádosti, projednáním a rozhodnutím zastupitelstva obce, kterému předcházela konzultace na
odboru životního prostředí v Českém Brodě.
Žádost o pokácení stromů na obecním pozemku podal vlastník sousední nemovitosti, kterému tyto
stromy bránily v řádném využívání nemovitosti (stín, vlhkost, narušování stavby kořenovým systémem
a poškozování nemovitosti větvemi). Asi každý z obyvatel Limuz by rád zachoval tyto vzrostlé stromy
i nadále, avšak jen málokdo by je strpěl v takové blízkosti své stavby v situaci, kdy tyto dřeviny narušují
její běžné užívání a přináší vlastníku zvýšené náklady na její údržbu.
Z tohoto důvodu a po konzultaci s odborem životního prostředí v Českém Brodě obec přijala
rozhodnutí povolit kácení na náklady žadatele. Tomuto obec zároveň přikázala do dvou týdnů dřevo
odklidit a uvést celý prostor hřiště do původního stavu. Dále je žadatel povinen na vlastní náklady zajistit
výsadbu pěti stromů v místě budoucího biokoridoru podél potoka. Druhová skladba a způsob výsadby byl
konzultován s vodohospodáři. O takto vysázené stromy bude žadatel po dobu dvou let pečovat.
Chtěl bych všechny spoluobčany ujistit, že zastupitelstvu obce není lhostejné životní prostředí
v našich obcích a věřím, že postupem času se nám společně podaří prostředí dále zlepšovat. (J.B.)

Z kroniky naší obce...
Vracíme se zase k našemu seriálu, ve kterém Vám přinášíme výtažky z Obecní kroniky.
Nyní něco z počátků středověku v Tismicích.

Ve vsi Tismicích stávala tvrz na ostrohu k říčce sklánějícím se severovýchodně od fary. V starších
dobách byly též takovou ne-li lepší pevností mocné věže zdejšího kostela. Zdeslav z Tismic připomíná se
nejednou v l. 1295-1320 a s ním l. 1305 také Mikuláš. L. 1342 držel Tismice Bohuněk Hájek erbu hrábě.
Týž měl již v l. 1358 syna zrostlého Roštka. Proto není jisto, je-li totožný s Bohuslavem Hajkem, jenž
v l. 1370-1371 vedle bratří svých přel se s klášterem Sedleckým o les „Kozí hřbet“. L. 1378 od Kunše faráře Tetínského plat na Tismicích vykoupil a ještě l. 1388 žil. Tismice prodal Mikuláši pocházejícímu
z Lipan, jenž stal se předkem Vrbíků z Tismic. Mikuláš nazývá se tak již l. 1386. Jako dědic Mikuláše
z Lipan jeho rozkázáním zřídil kaplanství ve Viticích (1388) a l. 1399 věrně držel s králem Václavem
proti jednotě panské. Léta 1405 daroval kostelu zdejšímu plat v Mrzkách a za plat 2 kop posud dávaný
slíbil dávati desátek žita, pšenice, ječmene, ovsa a hrachu. Bylť pán pobožný od Pána Boha na statcích
pozemských požehnaný. L. 1406 ženě se s Markétou z Navarova příbuznou obdržel dispens z Říma a to
jest také poslední paměť o něm.
Jan Vrbík z Tismic, syn snad Mikulášův, připomíná se teprve l. 1414 podávaje faráře ke zdejšímu kostelu. Jako jeho otec, byl i on nábožný a dobročinný. Když mniši kartouzští utíkali z Prahy (1419) poskytl
jim přístřeší na své tvrzi tismické. Pomáhal také králi Zikmundovi, jenž mu l. 1420 ves
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Vykáň zapsal. Jak se zdá, byl již v roce 1434 mrtev, neb tehdá se připomíná Mikuláš Vrbík, ale
i ten byl již v l. 1452 mrtev, zůstaviv vdovu Anežku ze Stráže. Od roku 1453 vyskytuje se jiný Mikuláš, tuším syn Týž l. 1470 zřizoval pole v kraji kouřimském proti nepřátelům a žil ještě l. 1492, kdež
dokončil při u soudu zemského. Jeho synem tuším byl Vilém Vrbík, jenž l. 1504 Tismice Jindřichovi
z Kostelce prodal, ale ještě t.r. postoupil jich Jindřich Vácslavovi a Janovi, synům Vilémovým a Barboře, mateři jejich. Za nich zřízena (1506) dvírka do dvora a od nich bezpochyby pochází pěkný erb Vrbíkovský na kostele zdejším. Václav zemřel r. 1510 a Jan s mateří Barborou (Vilém ještě žil) prodal Tismice
(1512) obci města Českého Brodu.
Brodští drželi Tismice až do nešťastného roku 1547, ve kterém o své jmění přišli. Mezi statky, které
jim navráceny byly, nenacházejí se Tismice. Drženy až do r. 1557 ke království a pak prodány Arnoštovi
z Ychtryc. Tento byl hejtmanem na Poděbradech a držel Tismice necelých 20 let. Synové zůstali po něm
Adam, Jan a Bedřich, l. 1578 společní držitelé Tismic. Adam ujav Tismice prodal je l. 1590 Karlovi Zarubovi z Hustiřan, jenž však téhož statku nepodržel, nýbrž si jej (1596) s Albrechtem Bryknarem
z Brukštejna za statek Seč vyměnil.Od toho koupil Tismice l. 1599 Marek Josef, měštěnín Staroměstský
a předek Voříkovských z Kunratic. Neměv jich dlouho, prodal je l. 1603 obci města Českého Brodu k záduší. Přesto, že byl to zádušní statek, zabrán byl l. 1623 s ostatním městským statkem a prodán Karlovi
z Lichtensteina, jenž jej ke Kostelci připojil. L. 1677 byly z tvrze jen zbytky....
Příště se podíváme blíže, jak to vypadalo na Tismické tvrzi.(lk)

Životní jubilea
Dne 3.1.2004 oslavil své
70. narozeniny
pan Jiří Vojta z Limuz

Dne 7.února 2004 zemřela ve věku
79 let paní Vincentina Bečvářová
z Tismic.

V březnu oslaví své
75. narozeniny
paní Helena Bláhová z Tismic

Nechť na ni všem zůstane v srdcích
vzpomínka.

55. výročí narození oslavili
v měsíci lednu též
paní Václava Šermauerová
a pan Štěpán Vontszemü z Tismic
Dne 24.2.2004 oslavila své 80. narozeniny paní Marie Benáková z Limuz
Obecní zastupitelstvo přeje všem oslavencům
do dalších let hodně zdraví, pohody a životního
elánu.
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