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Jubilanti
V období od 01. 07. 2015 do 30. 11. 2015 se dožívají významného životního jubilea:

Fialová Marie
Polanská  Marie
Zadinová Eva
Doležal Jaroslav
Polívka Jan

Jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec
Rozsochatec

Noví občánci
Narozená miminka od 01. 06. 2015 do 30. 11. 2015:

Caklová Kristýna
Jeřábek Matěj
Špilková Eliška

     
Blahopřejeme a přejme rodičům hodně hezkých chvil s jejich miminky.

Jahodov
Rozsochatec
Rozsochatec
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Jak budeme v roce 2016 platit místní poplatky
Svoz domovních odpadů - sazba poplatku 350,00 Kč/osoba/rok 

Od poplatku se osvobozují:
a) Děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily.

b) U rodin se třemi a více dětmi je osvobozeno v pořadí dle data narození každé třetí a další dítě 
    ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti a to po celý příslušný kalendářní rok, 
    ve kterém tohoto věku dosáhly.

c) Fyzické osoby podle OZV č. 2/2015, čl. 2 odst. 1 s pobytem nebo vlastnictvím nemovitosti 
    na poz. parcelách : č. parcely st. 45/2,45/3,45/4 v k.ú. Rozsochatec.

d) Fyzické osoby pobytem uvedené v čl. 2 odst. 1 písm a), které v příslušném kalendářním 
     roce dosáhly věku 75 let a osoby starší 75 ti let.

V místním poplatku za svoz domovních odpadů je zahrnut nejen vývoz popelových nádob, ale také 
přistavení  kontejneru na velkoobjemový odpad a odpad ze zeleně. Z vybraných finančních pro-
středků je hrazeno i vyvážení kontejnerů za plasty, sklo a papír, které jsou přistaveny u obecního 
úřadu, u řadových rod. domků, u školy a v Jahodově. Nedílnou součástí 
je i 2x ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Místní poplatek ze psů – sazba poplatku 150,00 Kč/ 1 pes
Splatnost poplatků – do 30. září 2016. 

Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci, nebo bezhotovostně 
na účet  obce. V případě bezhotovostní platby je třeba vyžádat si,  např. e-mailem přidělení VS.

Jaroslav Krédl, starosta obce

Vítání občánků
 Nedělní odpoledne 22. listopadu bylo v Rozsochatci ve znamení slavnostního přivítání dvou holči-
ček, Magdalénky Fialové a Kristýnky Caklové, mezi občany obce. Slavnost se konala ve velké zasedací 
síni obecního úřadu. 

Úvodní slova pronesla hospodářka obce, paní Dana Šrámková, pak následovala uvítací řeč pana sta-
rosty Jaroslava Krédla. Pro miminka a jejich rodiny si připravily žákyně místní základní školy pásmo 
básniček a písniček. Rodiče se po té podepsali do pamětní knihy. Maminky dostaly kytičky, holčičky 
obdržely od obecního úřadu každá Pamětní list a vklad na Era první konto ve výši 3000,-Kč a drobné 
hračky. Na závěr slavnosti proběhlo tradiční fotografování rodin a miminek u kolébky. Z průběhu 
svátečního odpoledne obdržely obě rodiny též CD nosič s fotografiemi.

Lenka Hyršová
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Letní promítání
V pátek 14. srpna po setmění se v Rozsochatci sešli diváci na fotbalovém hřišti na letní promítání. 
Obecní zastupitelé s pomocí svazku obcí Královská stezka připravili během třetího léta pro širokou 
veřejnost letní kino. Tentokrát se promítala komedie Jiřího Vejdělka Něžné vlny. 

Protože panuje velmi teplé počasí, sešli se i diváci v hojném počtu. Členové TJ SOKOL zajistili během 
promítání též prodej občerstvení.

Lenka Hyršová

Boj o pohár starosty obce
V  sobotu 19. září 2015 se u  příležitosti 110. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů 
v Rozsochatci uskutečnil již devátý ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce.

Program byl zahájen již v  ranních hodinách společným fotografováním celého hasičského  
sboru u požární zbrojnice. Od půl jedenácté byla zahájena soutěž na fotbalovém hřišti, kde soupeřilo  
devět družstev mladých hasičů nejprve v požárním útoku klasickém a pak následoval požární útok 
naruby, který spočíval v tom, že se prováděl pozpátku. 

V první soutěži se umístilo: na 1. místě družstvo Čachotín C, na 2. místě Dolní Krupá C a na 3. místě 
Rozsochatec A. V požárním útoku naruby zvítězilo družstvo Čachotín C. Pro soutěžící byly připrave-
ny pěkné ceny, krásné dorty znázorňující stočené hadice.  Medaile za obě první místa dostali mladí 
hasiči z Čachotína. 

Následovala přestávka, kdy se sjížděla družstva na  soutěž dospělých. Přibližně v  půl druhé  
zahájil soutěž starosta místních dobrovolných hasičů Jakub Dobrovolný slavnostním nástupem všech  
družstev. 

Soutěžit se začalo nejprve v kategorii žen, které se zúčastnilo také devět družstev.  Zde se na   
1. místě umístilo družstvo Rozsochatec B, na 2. místě Břevnice a na 3. místě Dolní Krupá. Po té si své 
síly změřila dvě družstva v kategorii veteránů. Na 1. místě se umístilo družstvo Kyjova a na 2. místě 
družstvo Rozsochatec. Další soutěžní kategorií byl požární útok mužů, kterého se zúčastnilo třináct 
družstev. Na 1. místě se umístilo domácí družstvo Rozsochatec A, na 2. místě Břevnice a na 3. místě 
Střížov. 

Po  vyhlášení výsledků a  předání cen a  pohárů vítězům, se i  u  dospělých konala netradiční soutěž  
pivní štafeta. V kategorii žen se na 1. místě umístilo družstvo Břevnice a v kategorii mužů Rozsochatec B. 

Během celodenního soutěžení panovalo pěkné slunečné počasí a pro soutěžící i diváky bylo připra-
veno bohaté občerstvení.

Lenka Hyršová
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Řemeslnický jarmark
Poslední říjnová sobota patřila v Rozsochatci již tradičně Řemeslnickému jarmarku, který každoroč-
ně připravují členky místní organizace Svazu žen. Od 14.00 hod. mohli návštěvníci v sále a přísálí 
obecního domu vybírat z pestrého zboží. K prodeji zde byla vkusná keramika paní Lenky Sedlákové 
z Jitkova, různé druhy šperků a bižuterie, textilní výrobky, pletené zboží firmy IVI, perníčky, koření, 
gelové svíčky, pedig  a mnoho dalšího. 

Zejména pro ženy byla součástí jarmarku prezentace kosmetiky Mary Kay s ukázkou líčení. A pro děti 
nechybělo oblíbené malování na obličej. Nakoupit anebo nasbírat inspiraci na dárky pro sebe a své 
blízké přišli návštěvníci v hojném počtu.

Lenka Hyršová

Svatomartinský průvod
Ve středu 11. listopadu připravila mateřská škola a základní škola spolu s rodiči již po druhé lampio-
nový průvod. Rodiče s dětmi vyšli od budovy základní školy středem obce. Osvětlený průvod zastavil 
na hrázi zámeckého rybníku a přítomné přijel pozdravit svatý Martin na koni. 

Děti zazpívaly několik písniček a  pak maminky rozdávaly dětem zdobené perníčky, které vypa-
daly jako sněhové vločky a  dospělí dostali plněné rohlíčky. Svatý Martin sice tentokrát nedovezl  
opravdový sníh, přesto se na procházku s lampiony děti těšily.

Lenka Hyršová

Škola plná strašidel
V  podvečer 20. listopadu navštívila opět místní základní školu v  Rozsochatci roztodivná strašidla 
a nadpřirozené bytosti. Celá školní budova byla vyzdobena světýlky, strašidelnými obrázky, pavouky 
a vydlabanými dýněmi.  

Za plnění úkolů dostali přítomní někdy i sladké odměny. U čertů v pekle měli kouzelnou váhu, kte-
rá vážila hříšníky. Babka kořenářka nabízela bylinky na  různé neduhy. Víly ukázaly svůj lehounký  
taneček. U vodníků se chytaly rybičky. Návštěvníci museli projít též kolem upíra s mumií. Čarodějnice 
míchaly čarovné lektvary, lovili se u nich hadi. Na každoroční čarovný podvečer se přišli podívat děti 
i dospělí nejen z Rozsochatce.

Lenka Hyršová
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Adventní posezení
Na sobotní odpoledne 28. listopadu připravili v Rozsochatci zastupitelé obce, členky místního Svazu 
žen, ZŠ, MŠ a mladí hasiči sousedské posezení na zahájení adventního času. Již tradičně se závodilo 
v kulinářských dovednostech. Tentokrát bylo zvoleno téma pečení a vaření z ořechů, kokosu a man-
dlí. Celkem se zúčastnilo šestnáct soutěžících, každý z nich si odnesl jako odměnu ručně malovanou  
vánoční ozdobu, výherci pak dárkové balení s ozdobami. Porota, složená ze zastupitelů obce, vybrala 
tři výherce: na 3. místě se umístila Gabriela Fendrychová, na 2. místě Barbora Fialová a na 1. místě 
Marie Svobodová. Též diváci ochutnávali vzorky a hlasovali, aby vybrali jednu soutěžící, nejvíce hlasů 
obdržela Martina Svobodová.

V  době, kdy se rozhodovalo o  výsledcích cukrářského klání, si přítomní zanotovali s  panem  
Františkem Dubou několik písniček, mohli se také podívat na velmi pěkné taneční vystoupení sou-
boru Dance Club z  Havlíčkova Brodu. Děvčata a  jednoho chlapce trénuje paní Vlaďka Ranecká.  
Připravena byla rovněž každoroční výstava zapůjčených vánočních dekorací od  občanů, či výsta-
va leteckých fotografií obce, které bylo možné na místě i objednat, stejně jako bylo možné zakou-
pit ručně zdobené vánoční ozdoby. Zdobení přímo před zraky diváků zdobily členky DUV-družstva  
z Dvora Králové nad Labem. Děti vyráběly v tvořivé dílně malé dekorace, které si odnášely domů. 

Adventní čas bývá spojován s nejrůznější pomocí druhým. V Rozsochatci se již několik let zapojují 
do pomoci dětem nemocným cystickou fibrózou. 17. listopadu se zde uskutečnila dílna k celostátní 
akci Větrníkový den. Větrníkový den probíhal na různých místech republiky 21. listopadu. Výrobky  
z rozsochatecké dílny prodávala děvčata ve stánku na dnešní akci. Výtěžek bude použit na pomoc  
tzv. slaným dětem.

Po celé odpoledne se podávala káva a  čaj a samozřejmě nechyběl ani domácí punč. V podvečer 
se všichni přemístili k budově mateřské školy, kde si s žáky místní ZŠ zazpívali koledy. Pan starosta 
Jaroslav Krédl všem popřál do nového roku 2016 hodně štěstí a zdraví a na závěr rozsvítil vánoční 
strom. 

Lenka Hyršová

TJ Sokol Rozsochatec
Tento rok náš oddíl oslavil 65. výročí od založení.

TJ SOKOL ROZSOCHATEC vznikl v roce 1950. V té době se hrál hlavně hokej. Hlavní hřiště a kabina  
se dostavěla v roce 1980. Teď už se jen přistavuje a upravuje. Jen bych krátce zrekapituloval naše 
dění za posledních pět let.

Žáci
Ročník 2010/2011 skončili na 1. místě. 2011/2012 taká na 1. místě ve skupině, ale celkové umístě-
níbylo 2. místo, kde jsme prohráli s Jeřišnem na neutrální půdě v Tisu. 2012/2013 znova na 1. místě,  
ale zde Okresní přebor pro nás skončil a přihlásili se pouze mladší žáci 5+1. Tato skupina se hraje už 
dva roky. V sezóně 14/15 skončili na 8. místě. V letošním roce se zde uspořádal žákovský turnaj 5+1, 
kdy naši hráči skončili na 1. a 5. místě. V letošní sezóně žáci skončili po podzimu na krásném 3. místě 
s 16 body a ztrátou 3 bodu na 1. místo.
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Dorost se znovu založil v  roce 2011 a  vedl si velmi dobře, když skončil na  1. místě. Také vyhrál  
všechny zápasy. Na  konci sezóny se uvažovalo o  přihlášce do  I. třídy dorostu v  Kraji Vysočina.  
To se také udělalo a náš oddíl hrál poprvé na vyšší úrovni. Hrajme tam už třetí rok. V sezóně 12/13 
skončili na 6. místě. V sezoně 13/14 skončili na 1. místě, což byl zatím největší úspěch v kraji. V letošní 
sezóně skončil dorost na 2. místě. Chyběly pouze dva body na první Speřice. Letos je dorost znovu 
přihlášen na I. třídu dorostu, ale už ve spolupráci se Ždírcem n. Doubravou. Podzimní sezónu zvládli 
na jedničku. Dorost se umístil na 1. místě z náskoku 5 bodů před druhým Bedřichovem.

Dospělých tady máme dvě skupiny. A tým hraje okresní přebor od roku 2009. V sezóně 2010/2011 
skončili na  13. místě. V  sezóně 2011/2012 skončili na  9 místě. V  sezóně 2012/2013 spadli o  příč-
ku dolů na 10. místo. V sezóně 2013/2014 už skončili na 4. místě a v sezóně 2014/2015  se umís-
tili na pěkném 2. místě. A tým v podzimní části se umístil na 2. místě s 28 body a ztrátou 6 bodů  
na první místo.Tým B se od sezóny 2010/2011 držel 3 roky na 9. místě. V sezóně 2013/2014 poskočil  
a  7. místo a v roce 2014/2015 se umístil na pěkném 5. místě se ztrátou 7 bodů na 1. místo. V letošní sezóně  
B tým je na tom zatím nejlépe. Před jarní sezónou přezimuje na 3. místě ze 17 body.

Přál bych všem hráčům hlavně zdraví a v jarní části samé lepší výsledky a dobré celkové umístění 
na konci soutěže.

Teď bych krátce prošel úpravy našeho sídla. Hlavní úprava bylo zavlažování, na  které jsme získali 
dotaci od Královské stezky. Úprava zavlažování se prováděla v červenci 2013. Přijela firma Netafim  
a za pomoci našich členů se to zvládlo za jeden den. Problém nastal s vodou. Studna nestíhá doplnit 
vodu, a tak se za pomoci hasičů dočerpávala nádrž. V loňském roce se dokončil automatický přívod 
vody. Také v loňském roce se rozebrala stará buňka a postavila se nová zděná. Letos se dodělávala 
udírna a krb. Také letos v červenci na fotbalovém hřiště byla zhotovena regenerace travnaté plochy. 
Je to poprvé v historii klubu, kdy se hřiště prořezalo a popískovalo. Tráva zhoustla, ale tuto údržbu 
by hřiště potřebovalo častěji. 

Na  závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají do  našeho klubu, dále jsem rád  
za dobrou spolupráci s Obcí Rozsochatec, SDH Rozsochatec a Svazem žen. Rád bych poděkoval i těm, 
kteří tady s námi, už dnes ani nejsou, za dobře odvedenu dobrou práci. Za všechnu práci, která se 
zde udělala za všechny výsledky, které se zde uhrály, děkuji také všem, kteří se na tom podíleli. 

předseda oddílu Svoboda Dušan

Hodnocení sezóny dorostu
Pro novou sezónu krajské I.A.TŘÍDY  byli vzhledem k  menšímu počtu hráčů spojeny dorosty  
Sokola Rozsochatec a Tatranu Ždírec n. D. Vznikl název Sdružený tým dorostu Rozsochatec/Ždírec n.D.  
Pod vedením trenérů Zdeňka Bílka a Petra Štěpána. Do letní přípravy se zapojilo 20 hráčů, kteří vydr-
želi po celou podzimní čast soutěže.Už v trénincích a letních přípravných zápasech kluci ukazovali, 
že nově složený tým bude ctižádostivý, ambiciozní a bude hrát o horní příčky v soutěži.

Dobré výsledky z přípravy kde, porazili týmy z krajského přeboru dokázali i v soubojích o mistrovské 
body kde pouze jednou smolně prohráli a jednou remizovali. Ostatní zápasy dokázali vyhrát, některé 
rozdílem třídy. Předváděli většinou pěkný kombinační fotbal s mnoha šancemi a naopak směrem 
dozadu soupeřům moc příležitostí ke vstřelení branek neumožňovali. Právem obsadili po podzimní 
časti první místo.
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V zápasech se prostřídali všichni hráči-Běhounek Matěj, Bílek Aleš, Bílek Jakub, Culek Martin, Culek 
Lukáš, Dostál Ondřej, Dubský Adam, Chlubný Lukáš, Jelínek Josef, Kučera Dan, Navrátil Jan, Pelikán 
David, Polánský Miloš, Pospíšil Ondřej, Svoboda Dominik, Sýkora Jaroslav, Šimek Martin, Škvrňák 
David, Veselský Jiří, Vomela Roman.

Zimní přípravu zahájíme už v lednu. Trénovat budeme jak ve sportovní hale tak venku. Odjedeme 
i na čtyřdenní soustředění do Daňkovic. V jarních bojích o body, by jsme chtěli navázat na úspěšný 
podzim a poprat se o postup do vyšší soutěže.

Zároveň chceme poděkovat vedeních obou klubů, sponzorům, divákům a  rodičům za  naší   
podporu.  

Za tým dorostu Zdeněk Bílek a Petr Štěpán

Pobyt v Británii s výukou v PRIMARY SCHOOL
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem žáků školy a školky a také jménem všech zaměstnanců popřála klid-
ný adventní čas a abych se s Vámi podělila o krásný zážitek z pobytu v Anglii, který absolvovali žáci 
naší školy.

Podařilo se nám získat dotaci na zahraniční jazykový kurz pro žáky, což znamenalo, že se výuky ve 
škole v Dartfordu a poznávacího pobytu mohlo zúčastnit 10 žáků školy, kteří měli veškeré náklady 
hrazeny z dotačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 Odjížděli jsme v podvečer 22. září. V jednu hodinu odpoledne následujícího dne jsme již stáli na 
trajektu a přibližovali se ke břehům Velké Británie. 

Po vylodění jsme obdivovali útesy v Doveru a plni očekávání se vydali na náš první výlet. Navštívili 
jsme krásné starobylé městečko Canterbury plné křivolakých uliček a hrázděných domů. Měli jsme 
možnost zhlédnout klenot města, gotickou katedrálu, jednu z nejstarších a nejznámějších dochova-
ných křesťanských staveb v Anglii. Poté už jsme mířili k cíli našeho ubytování - na předměstí Londý-
na, do hostitelských rodin v Bexley. Protože jsme se na cestě do Londýna nevyhnuli dopravní zácpě, 
k hostitelským rodinám jsme se dostali až po půl deváté večer. Následovalo přivítání, večeře a potom 
jsme po náročné cestě doslova padli do postelí a spali až do rána. 

Po snídani jsme byli svezeni k autobusu a vydali jsme se do Holy Trinity primary school v Dartfordu. 
V této škole jsme absolvovali po dva dny celkem dvanáct hodin výuky. Byli jsme rozděleni do skupin 
a naši žáci byli po celou dobu vyučování zapojeni do výuky společně s britskými školáky. To, že jsme 
mohli navštívit školu a být součástí jejího běžného chodu pro nás byl mimořádný zážitek a ohromná 
zkušenost. 

Po vyučování jsme ještě stihli jeden den návštěvu městečka Lewisham a druhý den návštěvu měst-
ské části Londýna, Greenwiche. Přes krásný park jsme vyšli na vrcholek kopce, kde je postavena Krá-
lovská greenwichská observatoř, kterou prochází nultý poledník a od kterého se počítá zeměpisná 
délka. Všechny děti si vyzkoušely postavit se jednou nohou na západní a druhou na východní polo-
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kouli - tedy obkročmo přes nultý poledník. Z vrcholku kopce u hvězdárny byl překrásný výhled na 
Canary Wharf, moderní výstavbu vysokých domů a také na Millenium Dome, multifunkční arénu 
postavenou pro Letní olympijské hry v roce 2012.

V sobotu jsme podnikli celodenní výlet do Brightonu - přímořského letoviska, kde jsme mimo jiné 
navštívili Royal Pavillion, bývalý královský palác postavený na počátku 19. století pro prince regenta, 
který je pozoruhodný architekturou inspirovanou Indií a orientálním interiérem. Největším zážitkem 
bylo však akvárium s podmořským světem, ze kterého byly děti úplně unešeny. Dopoledne jsme před 
návštěvou Brightonu ještě stihli procházku  po zářivě bílých křídových útesech Seven Sisters.
Poslední den pobytu patřil návštěvě Londýna. Přes Hyde park jsme se dostali k Buckinghamskému 
paláci, dále jsme pokračovali prohlídkou Big Benu, Parlamentu, Westminsterského opatství, Trafal-
garského náměstí, náměstí Piccadilly a stihli jsme i prohlídku muzea. Den rychle uběhl a my jsme v 
šest hodin večer nasedli do autobusu a vydali se směrem Dover. Následovalo nalodění na trajekt a 
po vylodění ve francouzském Calais cesta domů. 

Zájezdu se zúčastnilo pět žáků 3. ročníku a pět žáků z 5. ročníku, tedy relativně malé děti. Vše ale 
žáčci zvládli na výbornou a z jazykově vzdělávacího pobytu se vrátili nadšení. O děti pečovaly téměř 
24 hodin denně 3 učitelky a jedna maminka a všem patří za jejich práci velký dík.  

Ještě bych ráda připojila poděkování sponzorům - Mysliveckému spolku Skalka Rozsochatec, Svazu 
žen v obci, paní Monice Fárka, Davidovi, Michalovi a Jakubovi  Dobrovolným, paní Lence Horákové , 
paní Dagmar Opršalové a panu Dušanu Svobodovi, kteří  peněžním nebo věcným darem podpořili v 
letošním roce  naši školu.

Velké poděkování patří také zastupitelům obce za výbornou spolupráci se školou. 

Mgr. Hana Hertlová, ZŠ Rozsochatec
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Poděkování
Žáci ZŠ Rozsochatec se zúčastnili jazykového kurzu v Anglii.

Velký dík patří Mgr. Haně Hertlové, Janě Krédlové, Milušce Dobrovolné a Monice Fárka za perfektní 
péči o naše děti během pobytu.

Všichni se vrátili spokojení a plní nových dojmů.

Děkujeme. Marcela Vašáková, Marie Svobodová

Plánované akce

15. 01. 2016  Výroční valná hromada SDH
23. 01. 2016   Hasičský ples
30. 01. 2016   Výroční schůze TJ Sokol Rozsochatec
26. 02. 2016   Koňský ples
05. 03. 2016 Posezení pro členky k MDŽ 
06. 03. 2016   Dětský karneval 
12. 03. 2016   Maškarní ples 
26. 03. 2016   Velikonoční taneční zábava MOGUL
03. 04. 2016  Setkání se ženami
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem obecního úřadu poděkoval za spolupráci a pomoc při dění v naší obci. 

Přál bych si, abychom se i v příštím roce na mnoha kulturních akcích potkávali, aby docházelo k dal-
šímu rozvoji obce a aby se nám všem v Rozsochatci dobře žilo. 

Přeji  Vám krásné a klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce. 

Jaroslav Krédl, starosta
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

110. výročí SDH Rozsochatec
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Z činnosti spolků v Rozsochatci

Děti ze ZŠ Rozsochatec v Londýně

Škola plná strašidel



Své dotazy a náměty  do dalšího čísla občasníku můžete předávat v kanceláři 
obecního úřadu, do schránky,  která je umístěna na budově obecního úřadu 

nebo e-mailem obec@rozsochatec.cz. 

Vítané budou i příspěvky Vás občanů - ať jednotlivců, nebo místních organizací, 
které v naší obci působí.

Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme Vám dobré zprávy v roce 2015.
Časopis Rozsochatecký občasník vydává Obecní úřad Rozsochatec.

Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.


