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Vážení Lhoťané, 

dovolte mi předně, abych jménem všech nově zvolených 
členů zastupitelstva poděkoval za projevenou důvěru pro 
následující čtyřleté období. Velmi si této podpory vážíme, ale 
zároveň si plně uvědomujeme význam tohoto závazku. 
Pokusíme se vás nezklamat. 

Čekají nás opět velmi nelehké časy. Na jedné straně budeme 
stále limitováni nekompromisními splátkami úvěru za 
vodovod, na straně druhé chceme pokračovat v rozvoji obce. 
Hlavní investiční aktivity proto opět budou vyplývat 
z dotačních možností státu, kraje a hlavně Evropské unie. 
Jenom v těchto dnech je již v různé fázi rozpracovanosti 
desítka různých dotací v celkové výši bezmála 15 mil. Kč a 
připravujeme další. Konec letošního a celý příští rok se proto 
rozhodně nebudeme nudit. O nejbližších projektech se 
dočtete v tomto čísle zpravodaje.  

Rád bych také ocenil práci všech zastupitelů v celém 
uplynulém období. Jejich aktivní přístup a zájem o dění 
v obci přinášel plodnou diskusi a hlavně konkrétní výstupy. 
Ne vždy se nám sice podařilo najít stoprocentní shodu, ale to 
je nakonec v demokratické společnosti v naprostém pořádku.  

Dovolte mi rovněž, abych na tomto místě poděkoval paní 
Miluši Holešovské za celé osmileté fungování na obecním 
úřadě v roli místostarostky obce.  

Paní Holešovská se rozhodla již dále nekandidovat. Během 
svého druhého období plnila spíše pro občany méně 
nápadnou administrativní práci, čímž zbývalo pro mě více 
času na přípravu rozvojových projektů. Spolupráce s ní byla 
výborná.  

 

 

A vzhledem k tomu, že nastupující neuvolněná místostarostka 
Jana Macháčková bude svou novou roli vykonávat při svém 
zaměstnání, budeme zkušeností paní Holešovské, podle 
potřeby, využívat ještě v dalším období v rámci 
zaměstnaneckého vztahu. 

V tomto čísle také najdete malé fotografické ohlédnutí za 
letošním srazem Lhot a Lehot. Musím říci, že konečné číslo 
všech zapojených dobrovolníků mě osobně doslova šokovalo. 
Do práce se v jednotlivých směnách zapojilo celkem 278 lidí, 
a to především z naší obce. Velmi si této pomoci vážím a je 
jasným důkazem, že se jako obec dokážeme spojit a 
uspořádat naprosto jedinečnou akci.  

Věřím, že jste si sraz užili, ať už jako pomocníci nebo 
návštěvníci, nebo vás alespoň svým hlukem a provozem co 
nejméně obtěžoval.  

Akce se zúčastnilo téměř čtyři tisíce návštěvníků a 
účinkujících, což ze setkání Lhot v naší obci činí první, nebo 
maximálně druhý, nejnavštěvovanější sraz ve své 34 let 
dlouhé historii.  

Nejcennější jsou ovšem pozitivní reakce a poděkování na 
webu srazu i facebooku od jednotlivých návštěvníků. Je to 
vskutku radostné čtení. A tohle poděkování patří vám všem, 
obyvatelům naší Kostelní Lhoty.  

 

Tomáš Drobný, starosta obce 
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Lhotecká cyklostezka 

Do Sadské byla cyklostezka zprovozněna pro veřejnost v 
letošním červnu. Následně byly instalovány stolky a lavičky u 
odpočívadel. Zbývá vysadit stromky podle trasy. Ceremoniál 
přestřižení pásky se konal 1. září 2014 za účasti starostky 
Sadské Cecilie Pajkrtové, starosty naší obce Tomáše 
Drobného, středočeského hejtmana Miloše Petery, člena 
parlamentu, zástupců poskytovatele dotace a dodavatele 
stavby a dalších přihlížejících.  

Ačkoliv počasí nepřálo, nic to neubralo na dobré náladě všech 
přítomných, jelikož podle slov starostky Pajkrtové nová 
cyklostezka mezi Kostelní Lhotou a Sadskou zajistí bezpečnou 
jízdu do školy, zaměstnání i za sportem.  

-ZM- 

 

Druhá etapa řádně 
zkolaudována a otevřena 

Zavlažování na hřišti 
Na jaře letošního roku jsme uspěli se žádostí o dotaci ve výši 
bezmála 300 tis. Kč u Středočeského kraje na kompletní 
zavlažovací systém fotbalového hřiště v naší obci.  

K závlaze je navrženo 24 výsuvných postřikovačů 
rozdělených po dvou do 12 samostatných sekcí. Postřikovače 
řady HUNTER patří mezi nejlepší na našem trhu a jsou 
používány špičkovými kluby. Většina z nich je umístěna po 
obvodu hřiště a pouze 8 postřikovačů je umístěno v prostoru 
hrací plochy. 

V současné době ještě sháníme akumulační nádrž o objemu 
cca 20 m3. 

 

Nový rozhlas a hlásná povodňová 
služba 
I vzhledem k loňské povodňové zkušenosti jsme se rozhodli 
ucházet o dotaci z programu protipovodňových opatření 
v rámci Operačního programu životní prostředí. V rámci 
něho se podařilo získat příslib finančního příspěvku ve výši 
1,9 mil. Kč.  

Většina prostředků směřuje na kompletní modernizaci 
rozhlasu v celé naší obci. Ten bude již zcela bezdrátový, plně 
digitální s napojením na ovládací PC nebo i integrovaný 
záchranný systém kraje. Možné bude hlásit i dálkově přes 
telefon. Po obci bude rozmístěno 77 nových reproduktorů. 
Instalace proběhne ještě během měsíce listopadu. 

Součástí projektu je také ultrazvukový snímač hladiny výšky 
hladiny řeky Výrovky, který bude umístěn u Peček. On-line 
tak budeme moci sledovat aktuální stav řeky mimo již 
existující hlásný profil v Plaňanech. 

-TD- 

Aktuální projekty obce 

Změna úředních hodin 
na OÚ 

 
V souvislosti s personálními změnami 
na obecním úřadě dochází i ke změně 
úředních hodin. V neodkladných 
záležitostech vám ale budeme 
samozřejmě k dispozici i mimo tyto 
časy. Děkujeme za pochopení. 
 
Pondělí: 

 
  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 

Úterý:            -  

Středa:    8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 

Čtvrtek:   8:00 - 12:00  

Pátek:            -  
 

V současné době připravujeme řadu dalších projektů. Nejdále jsme například u odbahnění rybníka Peklo i jeho nátokového a 
odtokového příkopu. Realizace by měla probíhat během příštího roku.  

Stejně tak se připravuje náročná první fáze rekonstrukce mateřské školy zahrnující zejména energeticky úsporná opatření (výměna 
topení, oken, zateplení a rekuperace) nebo úprava veřejných prostranství včetně výsadby nových alejí v ulicích obce.  

A v přípravě je také zbudování cyklopruhů, podél silnice, oprava chodníků a řada dalších projektů. 

Připravujeme… 

O nich se dočtete v některém z dalších čísel zpravodaje. 

-TD- 
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Materiály vhodné pro domácí kompostování 

odpad z kuchyně odpad ze zahrady jiné organické odpady 

potraviny květy popel ze dřeva 
zbytky jídel, skořápky pokosená tráva hobliny a piliny 
zbytky zeleniny a ovoce posekané či rozdrcené větve hnůj 
čajové sáčky, kávový výluh listí tráva 
potravinami znečištěný papír ovoce, zelenina 

 

Jak jsme již avizovali, v rámci zkvalitnění třídění 
biologického odpadu obec pořídila kompostéry, které jsou k 
dispozici zdarma do každé domácnosti v naší obci a to včetně 
rekreačních objektů. Včasnější dodání přibrzdily 
administrativní komplikace a také samotná výroba 
kompostérů. Ty k nám konečně dorazily koncem září. 

Od začátku října si tak můžete vyzvedávat svůj kompostér a 
to na obecním úřadě v úředních hodinách nebo po dřívější 
telefonické dohodě. 

K dispozici jsou 3 velikosti nádob v závislosti na velikosti 
vaší zahrady - 400 l, 670 l a 900 l. 

Jedná se o rakouské kompostéry řady JRK Premium se 
zesílenými stěnami, které patří mezi vůbec nejkvalitnější na 
našem trhu. Cena každého takového kompostéru je přibližně 
2.400 Kč (při individuálním nákupu přes e-shop ještě více) a 
vydán bude zdarma po podpisu smlouvy o výpůjčce. Po pěti 
letech přejde kompostér do vašeho vlastnictví. 

Ke kompostéru dostanete nejen návod na jeho složení, ale 
také brožurku s podrobnými informacemi o správném 
kompostování vč. toho, co do kompostéru patří a co nikoliv. 
Její elektronickou verzi najdete na webu obce. Kromě toho 
jsme uspořádali školení s odborným lektorem jak správně 
kompostovat. Odkaz na video a rady ke správnému 
kompostování najdete na webu obce. 

 

Začala distribuce kompostérů do 
každé domácnosti 

Odpadové hospodářství 

Kompostéry jsou pořízeny v rámci projektu "Lhota třídí 
bioodpad", na který jsme získali finanční prostředky EU v 
rámci Operačního programu životní prostředí. 

Naší snahou je nejen snížit obsah popelnic, kam tento typ 
odpadu vůbec nepatří, ale také výrazněji zredukovat 
nákladné vyvážení oranžových kontejnerů na bioodpad 
v obci. 

Svoz oranžových kontejnerů plánujeme v příštím roce 
značně omezit. 

Od začátku léta dbá také svozová firma na to, aby se 
rostlinný odpad v popelnicích nevyskytoval. Takové 
popelnice nejsou vyvezeny. Už teď můžeme říci, že tímto 
opatřením se rapidně snížila průměrná tonáž komunálního 
odpadu z naší obce. 

Z celkového pohledu by tato opatření měla být 
významným pozitivním krokem k ovlivnění výše vašich 
poplatků za komunální odpad v dalších letech. 

 
Výhody kompostování  
Kompostování je výborným způsobem, jak zužitkovat 
organické zbytky v domácnosti. Některé odhady hovoří o 
tom, že v průměrné domácnosti lze kompostovat 2/3 
odpadu.  Co všechno lze kompostovat najdete v tabulce 
níže.  

-TD- 

Na straně 7 najdete 
informace k možnému 

zakoupení 
odvětrávaných košů a 
kompostovatelných 
sáčků na obecním 

úřadě 
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Počty návštěvníků: 

Celý              1003 
Čtvrtek         379 
Pátek                               299 
Sobota                             607 
Country (so)                     58 
Kosteláci                          290 
Vouchery                       454 
Pořadat., stánky, kapely 600 
Celkem                          3.690 

Počet zúčastněných Lhot a 
Lehot -  74 

Nejvzdálenější 
obec:     Vel´ká a Malá  
Lehota (SK) - 459 km 

V hlavním areálu bylo vypito 
přibližně 23 tis. piv. V celé 
obci se pak během srazu 
vypilo přibližně 31 tis. piv. 

-TD- 
 

Ohlédnutí za Srazem Lhot a Lehôt 2014 
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Na obecním úřadě si můžete zakoupit kompletní 
dokumentaci srazu. V obalu najdete DVD s videii – 
(záznam srazu, krátký spot, sestřihy proslovů) a také 
fotodokumentaci.  

Cena balení je 75 Kč. 
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Od1.září zahájila mateřská škola další školní rok. Tak jako v minulých letech, i 
letos, je školka kapacitně plně obsazena.  

V oblasti výchovné a vzdělávací přecházíme na nový školní vzdělávací program „S 
radostí po světě“, zaměřený na environmentální výchovu, zdravý životní styl a 
udržování lidových zvyků a tradic.  

Ani v letošním školním roce  nezahálíme. Čeká nás mnoho akcí. Tradičně již 
„Loučení s létem“ na zahradě MŠ. Pozvali jsme děti z místní ZŠ s rodiči i ostatní 
děti, které letos nastoupily do první třídy. Do MŠ přijede několikrát divadlo, 
budeme opět jezdit do solné jeskyně, přijede dětmi velice oblíbená dřevíčková 
dílna. Pojedeme na výlet do Dobrovic do muzea. A před Vánoci pojedeme 
společně se ZŠ na výlet do Kutné Hory s vánočně laděným programem. Také jsme 
už zvládli s většími dětmi autobusový výlet MHD do Pískové Lhoty, poznat 
bydliště dětí, které k nám chodí do školky. Setkali jsme se s kamarády ze školky z 
Pískové Lhoty a pohráli jsme si na místním dětském hřišti. 

A už se moc těšíme na vánoční zpívání, kde se s Vámi všemi zase setkáme. 

  Děti a zaměstnanci MŠ 

Zprávičky z naší školičky 

Letošní školní rok jsme přívítali šest 
prvňáčků a rozjeli jsme nové celoroční 
projektové téma Pohádkové Česko. V 
různých projektových hodinách 
poznáme krásná známá i neznámá 
zákoutí České Republiky, seznámíme se 
s naší přírodou i přírodními živly. Děti 
se naučí spolupracovat ve skupině, 
vyslechnout jeden druhého, vzájemně si 
pomoci a poradit. 

Zaměříme se také na různé formy výuky 
v praxi, např. nás čeká pravidelné 
měsíční golfové patování, spolupráce na 
volnočasových aktivitách s DDM v 
Poděbradech, tématické přednášky a 
vyučování odborníků - již v září jsme si 
užili lesní pedagogiku.  

Samozřejmě jsme si rádi užili obecní 
akci Lhotská dýně, která proběhla ve 
čtvrtek 30.10.2014 a také kouzelné spaní 
ve škole. Proběhnou také výlety do 
Planetária v Praze a návštěvy knihovny. 

Budeme se těšit na vaši podporu.     

                                                      
Kolektiv ZŠ Kostelní Lhota 

 

Akce naší základní školy 

Volby do zastupitelstva 
obce 

Volební účast   59,1 % 
 

Zvolení členové 
zastupitelstva: 
Kandidát  hlasy 

Drobný Tomáš   331  

Plaček Václav   266 

Macháčková Jana  240 

Prokop Michal   228 

Láska Petr   226 

Kurková Lenka   203 

Horáková Šárka   191 

Štok Miroslav   189 

Svobodová Jaroslava  177 

 
Nezvolení kandidáti: 
Hovorka Petr 150 hlasů, Kurka Aleš 
149, Malina Milan 136, Mašinda 
Ladislav 122, Pecháček František 121, 
Ulrich Tomáš 121, Kamišová Barbora 
94, Martínek Zdeněk 86, Malinová 
Monika 65, Hořánek Václav 62. 
 

Ve dnech 16.a 17.8.2014 se uskutečnila druhá chovatelská výstava místní organizace 
ČSCH. Výstavy se zúčastnilo 43 vystavovatelů. V jednotlivých expozicích bylo 
vystaveno  136 králíků, 57 holubů a 65 kusů drůbeže. 

Nejlepší chovatelé nejvýše oceněných zvířat obdrželi z rukou starosty obce  p. 
Tomáše Drobného poháry a čestné ceny. 

Výstavou prošlo 201 platících osob. 

Velice si vážíme všech, kteří se zapojili do organizace výstavy a pomohli tím k 
jejímu zdárnému průběhu. Mimo členů ZO ČSCH se podíleli na zabezpečení výstavy 
i místní občané. Jedná se o studenty: Poulová J., Hanušová D. Hůla T. a paní 
Kačmaříková, Kormanová, Selingerová, pan Selinger a Veselka. 

K dobré náladě přispěla i kapela p. J. Čerycha a v sobotním uplakaném odpoledni si 
mnozí i zazpívali. Jejich vystoupení bylo pro všechny zúčastněné příjemným 
zážitkem. 

Naše poděkování patří i lhoteckým hasičům, kteří se vzorně starali o občerstvení po 
celou dobu výstavy. 

Oficielní výstava v prostorách školní zahrady nesouvisela s odloučenou výstavou v 
okolí rybníka. Od aktivit lidí, kteří ji přes nesouhlas místní organizace ČSCH 
zorganizovali, se důrazně distancujeme. O finančních nesrovnalostech této skupiny v 
současné době jednáme a závěry šetření předáme nadřízeným orgánům. 

Závěrem děkuji obecnímu zastupitelstvu za podporu a poskytnutí prostoru pro 
uspořádání výstavy, všem sponzorům, kteří naši výstavu podpořili. 

Bohumil Dvořák, předseda ZO ČSCH 

Chovatelská výstava 
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19. listopadu Výlet do svíčkárny v Šestajovicích 

 

22. listopadu  Východ proti Západu 
 14:30 - druhý ročník zápasu východu 

proti západní části naší obce. 
Po utkání rozloučení s podzimní 
sezonou. 

19:00 Diskotéka na hřišti s DJ 
Jedlou 

 
30. listopadu Rozsvěcení vánočního stromku 
 Před kostelem Nanebevzetí P. Marie 

zahájíme od 16 hod. adventní čas 
rozsvícením vánočního stromku. 
Zazpívají děti ze školy i školky a pro 
všechny bude k dispozici teplé 
občerstvení a prodej školních 
výrobků. 

21. prosince Měla babka čtyři jabka 
15:00 - Pohádka pro děti v sále Na 
růžku Divadelního spolku Vojan 
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Kde byste neměli chybět V souvislosti s projektem Živá kronika, kde jsme shromažďovali  
vaše fotografie a povídali si o nich, připravila  

MAS Podlipansko pro zájemce zdarma zájezd  
do partnerské MAS Krajina Srdce v jižních Čechách 

 
POVÍDÁNÍ O STARÝCH ČASECH  

V MAS KRAJINA SRDCE  

Dne 20. listopadu 2014 

Program setkání:  

» Moraveč     10:00 – 11:30  
Kovářské muzeum a rozhledna   

» Běleč    12:00 – 13:30 
Hrad Šelmberk   

» Mladá Vožice    14:00 – 15:00 
Muzeum loutek a šicích strojů    

» Borotín    15:30 – 18:30  
Hrad Borotín, Setkání pamětníků obou MAS 
v hostinci u kostela v Borotíně. 
Povídání o životních událostech besedníků z dob nedávno 
minulých. Porovnání tradičních venkovských, aktivit v 
regionech (velikonoční, adventní zvyky, stavění májí, 
masopust, aj.). Vzpomínky na významné mezníky v obcích 
pamětníků. 

» Všechny náklady související s cestou jsou hrazeny 
prostřednictvím MAS. Autobus pojede i z Kostelní Lhoty. 
Pozor omezená kapacita. Zájemci se hlaste co nejdříve na 
obecním úřadě. 

Iveta Minaříková MAS Podlipansko 

Výlet do svíčkárny 
Upozorňujeme občany, že Základní škola organizuje 
výlet s dětmi do svíčkárny v Šestajovicích dne 19.11. 
V autobuse zbývá zhruba 10 míst. Máte-li tedy zájem 
se svézt, odjezd bude asi v 8:00 od základní školy. 
Možnost levné koupě svíček všeho druhu, prohlídka 
výrobny, posezení, možnost vlastní tvorby. Návrat zpět 
v cca 12:00. 

Cena 100 Kč nebo 150 Kč s vlastní výrobou svíček. 
Přihlášky na Obecním úřadě do 18.11. 

-Základní škola- 

Báseň o XXXIV. 
Srazu Lhot a Lehot 
 
Ve Lhotě Uhlířské byl první sraz 
Vždy po roce v další Lhotě zas 
 
To bylo v zemích České Koruny 
Měli jsme to za humny 
 
Pak přidali se Slováci 
Naši bratia Záhoráci 
 
Třicet čtyři let je dlouhá lhůta 
Pořadatelem je Kostelní Lhota 
 
Byla to pěkná oslava 
V Polabí Bohumila Hrabala 
                

~ 
Zdeněk Martínek - kronikář 
Kostelní Lhoty 
 

Koš na bioodpad bioMat® AirBox ® v 
kostce: 

• Odvětrávaný koš určený k 
hygienickému třídění bioodpadu v 
bytě 

• Speciálně vyvinutý pro 100% 
kompostovatelné sáčky 

• Víko s mikroperforací umožňuje 
odvětrávání a brání hmyzu ve 
vlétnutí do koše  

• koš lze snadno zavěsit na zeď či do 
kuchyňské linky pomocí dvou 
šroubků 

• koš je snadno omyvatelný, dno 
koše má nízké zaoblené výstupky 

• vysušuje bioodpad a snižuje jeho 
případný zápach  

Pro zpříjemnění třídění biologického odpadu ve vaší kuchyni si můžete na obecním 
úřadě zakoupit 10 litrový odvětrávaný koš (2 druhy) a sadu kompostovatelných sáčků 
(také dva druhy sáčků) a to za sníženou cenu od prodejce pro naši obec. 

Koš Stelo   110 Kč 
Koš BioMat Air Box  140 Kč 
Kompostovatelné sáčky (15 ks)   52 Kč 
Kompost. papírové sáčky (90 ks)   21 Kč 
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Fotbalový okresní p řebor: A-mužstvo 

1. Pátek A                   11 8 2 1  33 :   7 26 ( 11)   
 2. Kostelní Lhota A          11 8 1 2  25 :  14 25 (  7)   
 3. Loučeň                    11 7 3 1  23 :   9 24 (  6)   
 4. Rožďalovice A             11 7 1 3  27 :  14 22 (  7)   
 5. Městec Králové A          11 6 1 4  27 :  18 19 (  4)   
 6. Všejany                   11 6 1 4  24 :  20 19 (  1)   
 7. Kovanice A                11 6 0 5  18 :  14 18 (  3)   
 8. Hrubý Jeseník A           11 5 0 6  20 :  19 15 ( -3)   
 9. Ostrá B                   11 4 2 5  24 :  20 14 ( -4)   
10. Přerov A                  11 4 1 6  12 :  24 13 ( -2)   
11. Běrunice A                11 3 2 6  17 :  23 11 ( -7)   
12. Kostomlaty                11 3 0 8  11 :  36 9 ( -6)   
13. Bohemia Poděbrady B       11 2 0 9   8 :  31 6 ( -9)   
14. Semice B                  11 1 0 10  16 :  36 3 (-15)   

 
Fotbalová IV.t ř. sk.A: B-mužstvo  

1. Kostelní Lhota B          9 6 2 1  25 :  11 20 (  8)  
 2. Hradištko                 9 5 3 1  26 :  20 18 (  3)  
 3. Slovan Poděbrady B        9 4 2 3  26 :  24 14 ( -1)  
 4. Poříčany B                9 4 1 4  25 :  22 13 ( -2)  
 5. Hořátev                   9 2 6 1  20 :  17 12 ( -3)  
 6. Tatce                     9 3 3 3  17 :  16 12 (  0)  
 7. Přerov B                  9 2 4 3  16 :  19 10 ( -5)  
 8. Drahelice                 9 2 3 4  13 :  19 9 ( -3)  
 9. Mil čice                   9 2 2 5  15 :  26 8 ( -4)  
10. Kovanice B                9 1 2 6  10 :  19 5 ( -7)  

 
 Volejbalový okresní p řebor – muži  

1. VK Sokol Loučeň 7 3 4 12:13  10 
2. TJ Sokol Milovice 4 4 0 12:  0    8 
3. VK Nymburk 5 3 2 11:  9    8 
4. TJ Sokol Poříčany 6 2 4   7:13    8 
5. ZOM Bijci Nymburk 5 2 3   9:12    7  
6. SK Kostelní Lhota 3 3 0   9:  6    6 
7. TJ Bohemia Poděbrady B 4 2 2   9:  6    6 
8. CS Nymburk 4 0 4   2:12    4 
 
Vzhledem k množství odložených utkání, z nichž některá  
budou odehrána až na jaře, je tabulka neúplná.          Vedoucí B-tým IV. třídy sk. B 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní klub 

Míčový a 
Staropramen 
sedmiboj smíšených 
dvojic 
IV. ročník se konal na pouť 16. srpna 
za účasti 26 dvojic. Pořadí míčové 
části:  
1. V Kroku 
2. Ťuhýci 
3. Luky  
 
Soutěž Staropramenu:  
1. Kozičky 
2. Sešívky 
3. Sokol Vršovice 
 
Celkové pořadí:  
1. Luky 
2. Sešívky 
3. Kostelní Kolovraty 
 
Na pouťové zábavě zahrála skupina 
Legendy a DJ Jedla. 
 
 

Nohejbalový turnaj 
Již popáté se turnaj trojiček uskutečnil 
na volejbalovém hřišti. Celkem se 
účastnilo 15 družstev.  Zvítězil 
Papicar, druhé místo Velenice. Loňské 
vítězky Džambulky, které letos 
startovaly pod názvem Holki, byly 
třetí. 

-ZM- 


