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vedúcim k MsÚ. Plnohodnotne by hodín, v Rajci je 7 hodinová prevádzka. 
fungovalo tak ako doteraz, akurát že by to Ako som sa informoval u vedúcej pošty v 
nebol samostatný právny subjekt. Rajci, v Rajeckých Tepliciach keïže sú 
Kontrolórka i poslanci uviedli, že sú mnohé otvorené len 2 okienka, sú tam obrovské 
èinnosti, ktoré MsKS môže vykonáva� len rady a ¾udia si radšej chodia vybavova� 
ako samostatný právny subjekt, ako potrebné veci do Rajca. Èiže porovnávame 
oddelenie pri MsÚ by tieto èinnosti neporovnate¾né, pretože ani v sobotu 
nemohlo vykonáva� (to sú niektoré podni- nemajú otvorené. Ako povedal a vedúca 
kate¾ské èinnosti ako fotokopírovanie a pošty, mohla by by� otvorená v sobotu 
pod.). Tak sme sa dohodli, že MsKS bude listová priehradka, ale ten pracovník by v MUDr. M. Chupek ukonèil v Raj-
fungova� aj naïalej ako príspevková pondelok nemohol nastúpi� do práce. ci svoju èinnos� kožného lekára. Ako 
organizácia. No napriek pretrvávajúcim Niektorí poslanci chcú porovnáva�, ale mesto Rajec vyriešilo túto situáciu?
problémom som to zaradil hneï na prvé porovnávajú horšie s lepším. Ak chce MUDr. Chupek nám v decembri oznámil, 
riadne zasadnutie MZ. Komisia ŠKŠ niekto dosiahnu� štandard ako v R. že v Rajci konèí svoju èinnos� kožného 
dostala za úlohu pripravi� a zverejni� Tepliciach, že budeme ma� len dve okienka lekára a má zabezpeèeného aj náhradného 
výberové konanie na obsadenie funkcie otvorené na pošte, tak ja s týmto návrhom lekára. My sme sa informovali, kto to je a 
riadite¾a s tým, že vykoná aj výberové nesúhlasím. Osobne si myslím, že to èo je v zistili sme, že je to MUDr. Zuzana Vaòová. 
konanie a odporuèí MZ kandidáta na post Rajci je lepšie. A èi je možné nieèo viac, no Ona si ešte pred tým, ako sme sa s òou 
riadite¾a. Potom bude na MZ, èi tohto nie je, pretože Slovenská Pošta má nejaké skontaktovali, našla a zabezpeèila priestory 
kandidáta schváli, alebo nie. Primátor predpisy, má nejaký systém a nie je ochotná na prízemí v budove Zdravotníckeho 
potom toho kandidáta, ktorého schváli MZ dáva� výnimky. zariadenia v Rajeckých Tepliciach. My sme 
vymenuje do funkcie. Je to vedúca funkcia, však chceli, aby bola táto ordinácia aj v Na Poliklinike v Rajci chýba 
preto sme sa rozhodli pre výberové konanie Rajci. Kontaktovali sme ŽSK, že trváme na bezbariérový vstup na p¾úcne a neu-
a tiež preto, že sa to snažíme robi�, povedal tom, aby táto ordinácia bola aj v Rajci. ŽSK rologické oddelenie. Ako to chce mesto 
by som nepolitickým, demokratickým k tomu nezaujal stanovisko, vydal licenciu, rieši�?
spôsobom. Ak môže by� výberové konanie Bola to jedna z interpelácií na MZ. Je na tú èo mal MUDr. Chupek so súhlasom, že 
nápomocné, že nájdeme kvalitného poslancoch, keï schvália finanèné pani doktorka bude 5 krát v týždni v 
èloveka na túto funkciu, je to dobrý spôsob.  prostriedky na tento úèel, bude sa tým Rajeckom regióne a oni jej nemôžu 

mesto zaobera�.prikáza�, èi to bude v Rajci alebo v V interpeláciách poslanci na MZ 
Rajeckých Tepliciach. Vidíme to ako urèité predkladajú rôzne pripomienky a návrhy Obèania žiadali aj obmedzenie 
obmedzenie služieb v Poliklinike v Rajci a obèanov. Vrátim sa aspoò k niektorý, aby používania pyrotechniky v niektorých, 
nie je v našich silách prinúti� tohto lekára, sa obèania aj formou nášho mesaèníka hlavne noèných hodinách a cez sviatky. 
aby pôsobil v Rajci. MUDr. Vaòová nám dozvedeli odpovede na svoje pripomienky. Môže Mesto toto obmedzi�, je na to nejaká 
vysvetlila lieèebno  medicínske postupy. Obyvatelia Rajca sa s�ažujú na zlé smernica, prípadne zákon?

Je na to zákon, ktorý hovorí o tom, kedy sa Technológiu, ktorú používa, nie je možné fungovanie mestského rozhlasu. 
Ja osobne si myslím, že ten problém nie je môže pyrotechnika používa� a VZN prenáša� z ambulancie do ambulancie. 
až tak v technike, ako skôr v tom, ako sa to nemôže ís� nad rámec zákona. Je len na Keïže bude v rajeckom regióne ordinova� 
vyhlasuje. Ten, kto to vyhlasuje, rozpráva štátnych a mestských policajtoch, aby to 5 krát v týždni a pacientov si bude 
ve¾mi rýchlo a potom nastáva nežiaduci prísnejšie kontrolovali.objednáva� na èasenky, presne na urèitú 
efekt ozveny, prípadne iné efekty v rámci hodinu, takže by to malo by� v poriadku. Bezbariérový vstup nie je ani do 
prostredia, v ktorom je ten daný Pani doktorka je mladá, ambiciózna. budovy MsÚ. Bude sa mesto v budúcnosti 
reproduktor. Ak obèania zistia, že rozhlas v Prebrala pacientov po MUDr. Chupekovi, týmto zaobera�?
ich lokalite nepoèu� alebo zle poèu�, treba Takýmito vecami je vhodné sa zaobera� má aj svojich predošlých pacientov, keïže 
to nahlási� na MsKS alebo na oddelení vtedy, keï sú na to požiadavky z vonku. My predtým pracovala v Žiline a pris¾úbila 
výstavby MsÚ. Na opravách, ktoré boli sme zatia¾ takúto požiadavku nedostali. A nadštandardné vybavenie ambulancie i 
nahlásené, sa už pracuje. neviem, èi sú v Rajci také prípady, keï sú nadštandardný prístup k pacientom. 

¾udia na vozíèku a nemá mu kto pomôc� Predpokladáme, že bude prínosom pre celý Obèania žiadajú predåženie 
vybavi� urèité veci, dokumenty. Ja si región. otváracích hodín na pošte v Rajci.

Nemyslím si, že obèania Rajca žiadajú o myslím, že takéto prípady sú skôr vo Na zasadnutí MZ bolo jedným     
predåženie otváracích hodín na pošte, väèších mestách, kde je väèšia anonymita, z prerokovávaných bodov aj výberové 
nemáme tu totiž ani jednu písomnú kde sú takto postihnutí ¾udia odkázaní len konanie na obsadenie miesta riadite¾a 
požiadavku tohto druhu. Opä� to bola len sami na seba a pomoc blízkych alebo MsKS v Rajci. Preèo k tomu dochádza?

na MZ interpelácia niektorých poslancov. Niektorí samosprávy neexistuje. Za 12 rokov, èo Tak ako bolo povedané , už dlhšiu 
poslanci už chronicky porovnávajú mesto som v úrade, tu takáto požiadavka nebola. dobu je nespokojnos� s vedením MsKS, s 
Rajec a Rajecké Teplice a porovnávajú Boli by to také ve¾ké finanèné náklady a prácou nielen riadite¾a, ale celého MsKS, 
neporovnate¾né. Porovnávajú, nepreveria bolo by to možno využívané raz, dvakrát do preto som tento bod zaradil hneï na 1. riad-
si to , èo je skutoènos�. V Rajeckých roka. Nevidím v tom opodstatnenos�. ne zasadnutie MZ. V minulom volebnom 
Tepliciach na pošte majú otváracie hodiny Samospráva vychádza v ústrety, keï takto období sme sa už zaoberali tým, èi MsKS 
podobné ako v Rajci, otvárajú o 8.30, v postihnutý èlovek potrebuje overi� zostane ako samostatný právny subjekt, 
Rajci o 8.15 h, oni majú otvorené 2 okienka, podpisy, matrikárka ide k nemu domov. alebo nie. Bola na to vytvorená komisia, 
v Rajci 4 okienka, v R. Tepliciach majú Samospráva v Rajci s týmto nemá žiadny ktorá mala zhodnoti� výhody a nevýhody 
otvorené aj cez obedòajšiu prestávku, u nás problém. samostatnosti, alebo by ju bolo lepšie 
nie. Oni majú dvojzmennú prevádzku na 6 prièleni� ako jedno z oddelení so svojim 
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Regionálna veterinárna a potravi-
nová správa Žilina upozoròuje obèanov pri 
domácej zabíjaèke na povinnosti vyplýva-
júce zo zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti.

1. Chovate¾, vlastník, držite¾ ošípanej, 
ktorý vykonáva zabíjaèku je povinný túto 
skutoènos� nahlási� na Regionálnu 
veterinárnu a potravinovú správu Žilina, 
najmenej jeden pracovný deò vopred v 
èase od 7.00 h do 15.00 h, buï telefonicky 
na è. tel. 041/7631235 alebo písomne na 
adresu RVPS Jed¾ová 44, 01004 Žilina.

2. Pri nahlásení uvedie nasledovné údaje:
- adresu chovate¾a, ktorý vykonáva domá- 
  cu zabíjaèku
- okres
- plánovaný dátum domácej zabíjaèky
- telefónne èíslo chovate¾a

Pri nahlásení budú pracovníci RVPA Žilina 
informova� chovate¾a o ïalšom postupe. 
Sprievodné tlaèivo ku odobratej vzorke si 
môžete vyzdvihnú� na MsÚ v Rajci, 
oddelenie výstavby. 
Bližšie informácie nájdete na úradnej tabuli 
mesta a na internetovej stránke mesta. 

• Zaplati� daò za psa v zmysle VZN • Oznámi� do 15. februára 2007 mestu za 
è.5/2006 v sume 240,- Sk za jedného psa. každý zdroj zneèis�ovania ovzdušia 
Daò bola splatná bez vyrubenia do spotrebu palív a surovín a ïalšie údaje 
31.1.2007. Máte možnos� úhrady najneskôr potrebné na zis�ovanie množstva a 
do  konca februára 2007. Ak ste ešte škod l ivos t i  zneè i s�u júc ich  l á tok  
nevykonali povinnú registráciu vášho psa, vypustených do ovzdušia za rok 2006 u 
urobte tak èo najskôr na oddelení správnom malých zdrojov zneèis�ovania. Jedná sa len 
MsÚ, kde obdržíte registraènú známku, o fyzické a právnické osoby prevádzkujúce 
zároveò ohláste akéko¾vek zmeny týkajúce podnikate¾skú èinnos� na území mesta.
sa straty, resp. úhynu psa. Týmto predídete •Máte možnos� zakúpenia parkovacej karty 
zbytoèným pokutám v prípade miestneho alebo parkovacieho miesta v zmysle VZN 
zis�ovania zo strany pracovníkov mesta. è.8/2006 na rok 2007 a to nasledovne:
• Zaplati� nájomné za pozemok pod garáž a - roèná parkovacia karta  pre obèanov 
nájomné za prenájom záhradky na rok 2007.                                                         300 Sk 

- roèná parkovacia karta pre podnikate¾ov  • Ak ste zabudli poda� daòové priznanie pre 
                                                       1000 Skdaò z nehnute¾nosti v prípade nadobudnutia 
- parkovacie miesto osob. automobilnehnute¾nosti (byt, poze-mok, pod.) a toto 
                                                1000 Sk/roknenahlásili do 31. januára 2007, máte 
- parkovacie miesto pre malé a stredné možnos� tak urobi� èo najskôr na oddelení 
úžitkové automobilysprávy a daní poplatkov MsÚ.
                                                2000 Sk/rok

• Úhradu dane z nehnute¾nosti a poplatku - parkovacie miesta pre nákladné auto-
za vývoz a zneškodnenie odpadu vykonáte mobily 
až na základe platobných výmerov, ktoré                                                 5000 Sk/rok
vám budú zaslané písomne v najbližšej Tieto si môžete vyzdvihnú� na Mestskej 
dobe. polícii v budove MsÚ è.d.3.

MsÚ

Mesto Rajec v spolupráci so SVP-OZ 
Povodie Váhu Žilina v mesiaci január a 
február 2007 vykonáva vyèistenie brehov 
a korýt Rajèanky a potoka Ïurèanka.       
Z korýt tokov odstraòujú vyrastajúce 
stromy a kríky, ktoré zužovali prietokovú 
šírku koryta. Pri zvýšenom prietoku vody 
v koryte, prívalových vodách tieto 
nežiaduce porasty bránili plynulému 
odtoku vody. Vyèistením korýt tak 
predídeme možným škodám na majetku.

MsÚ Rajec



konanie na pozíciu 
nového riadite¾a 
MsKS.Dòa 25 januára 2007 sa poslanci zišli 
Ïalej MZ prero-na svojom prvom riadnom zasadnutí MZ. 
kovávalo žiados� V prvom bode prebehla kontrola plnenia 
na pôžièku spo-uznesení. Zo zdravotných dôvodov sa 
loèenstva „Život“. kontrolórka mesta nemohla na zasadnutí MZ 
Poslanci po pre-zúèastni�, preto bola predložená vypracovaná 
rokovávaní a kon-správa. MZ zobralo na vedomie správu hlavnej 
zultácii s finan-kontrolórky a preh¾ad uznesení MZ doteraz 
èným oddelením nesplnených a tento návrh schválili. 
M s Ú  s c h v á l i  Druhým bodom programu bola vo¾ba 
úhradu za nebytové mandátovej a volebnej komisie, kde poslanci 
spoloèenstvu Život schválili týchto poslancov: JUDr. A. Huljakovú, 
do fondu prevádzky Ing. E. Zafku a Mgr. M. Paukovú.
v II. mesiaci za celý Na programe bola aj vo¾ba èlenov mestskej 
rok 2007 vopred.rady, zvolenie èlenov komisií a schválenie 
Program bol bohatý poslancov pre verejné obrady.
a po krátkej pres-MZ schválilo za èlenov MR: Ing. J. Blažekovú, 
távke nasledoval RNDr. J. Pechu, JUDr. A. Huljakovú, Mgr. M. 
bod na doplnenie Paukovú, Ing. E. Zafku. 
èlenov školských Ïalej sa schva¾ovali èlenovia a predsedovia 
rád. Do školskej jednotlivých komisií. Poslanci schváli, že každá 
rady MZŠ poslanci komisia bude ma� 5 èlenov, z toho traja budú 
schválili G. Špá-poslanci a dvaja laici z verejnosti. Títo budú za 
nika, do ŠR MZUŠ èlenov komisií  zvolení na MZ, ktoré bude        
bo la  schvá lená  8. marca 2007. 
Mgr. ¼. Johanide-Èlenovia jednotlivých komisií zvolení z 
sová. MZ potvrdilo poslancov:
JUDr. A. Huljakovú Komisia výstavby a životného prostredia: 
do ŠR Gymnázia v Predseda: Ing. J. Blažeková, èlenovia  J. Albert a 
Rajci.M. Tarana. 
V interpeláciách Finanèná komisia
poslanci predložili Predseda: RNDr. J. Pecho, èlenovia Mgr.          
mnohé pripomien-B. Jonek, G. Špánik. sú v kompetencii mesta, stanovil sa plán ky a s�ažnosti obèanov, napr. dopravné znaèenie Komisia pre školstvo, kultúru a šport zasadnutí MZ a to takto: 8. marec, 3. máj,         v meste, parkovanie vozidiel na sídliskách, Predseda: JUDr. A. Huljaková, èlenovia           28. jún, 6. september, 25. október a 13. decem-dodržiavanie VZN o èistení priestorov od snehu, P. Uhlárik, Mgr. ¼. Johanidesová ber 2007. s�ažnos� na zlé fungovanie alebo nefungovanie Sociálne komisia Ïalej sa prejednávala ponuka na odkúpenie Mestského rozhlasu, aktualizácia informácií na Predseda: Mgr. M. Pauková, èlenovia MUDr.    akcií od GOLF Park Rajec. Mesto Rajec si          internetovej schránke mesta, oznaèenie mesta J. Rybárik, Mgr. R. Augustín. v tomto neuplatòuje predkupné právo na kúpu pri hlavnom ceste od Pov. Bystrice, obmedzenie Komisia na ochranu verejného poriadku akcií tejto spoloènosti, v ktorej vlastní 7 akcií. používania pyrotechniky v meste, žiados� o Predseda: Ing. E. Zafka, èlenovia JUDr. A. MZ schválilo p. Cibu¾kovi prenájom pozemku  predåženie otváracích hodín na Pošte v Rajci, Huljaková, M. Tarana. 2parcely è. 1240 o výmere 326 m  na dobu           bezpeènos� uskladnenia PB fliaš v meste, Komisia na ochranu verejného záujmu 5 rokov a rekonštrukciu sociálnych zariadení     požiadavka od obèanov na riešenie bezba-Predseda: JUDr. A. Huljaková, èlenovia Mgr. B. v budove MsÚ, ktoré má v prenájme OOPZ SR riérového prístupu na p¾úcne oddelenie v PK v Jonek, Mgr. ¼. Johanidesová. v Rajci.Rajci, oprava chodníka na Mudrochovej ulici, Poslanci MZ schválili aj poslancov pre verejné  rozšírenie parkoviska pri obrady: primátor Ing. J. Rybárik, zástupca 
Fitnescentre a predåženie primátora RNDr. J. Pecho a poslankyòa Mgr. ¼. 
otváracích hodín Fitnes-Johanidesová.
centra na dopoludòajšie Štvrtým bodom programu bola vo¾ba zástupcu 
hodiny. primátora. Na tento post poslanci jednohlasne 
MZ uložilo MsÚ do       schválili RNDr. J. Pechu.
28.  februára  zvola�  MsÚ v Rajci požiadal MZ, aby doplnilo 
stretnutie s prevádzkova-organizaènú štruktúru MsÚ o pracovníka pre 
te¾om káblovej televízie v regionálny rozvoj a europrojekty, ktorý bude 
Rajci.pridelený na oddelenie výstavby a ŽP. Poslanci 
V rôznych poslanci  tento návrh schválili. 
schválili prevzatie do Ïalším bodom programu bolo spätné odkúpenie 
užívania automobilu nebytových priestorov è. 12 v PK v Rajci, v 
BMW od spoloènosti ktorých mal svoju ambulanciu kožný lekár 
GOLF Park Rajec, pre MUDr. Chupek. Z dôvodu jeho odchodu sa 
potreby Mesta Rajec, mesto rozhodlo tieto priestory odkúpi� spä� do 
s c h v a ¾ o v a l  s a  p l a t  svojho vlastníctva. Poslanci tento návrh 
primátora mesta, urèili sa schválili.
termíny rozborov  a Siedmym bodom programu bolo vyhlásenie 
schválili sa komisie pri výberového konania na riadite¾a MsKS v Rajci. 
rozboroch príspevkových MZ týmto poverilo komisiu pre školstvo, 
organizácií a škôl, ktoré kultúru a šport pri MZ, aby pripravila výberové 
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MESTO RAJEC, ako zriaïovate¾ príspevkovej organizácie 
Mestské kultúrne stredisko Rajec, v zmysle ustanovenia § 5 zákona è. 
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie funkcie:

riadite¾ Mestského kultúrneho strediska v Rajci

Kvalifikaèné predpoklady:
 - úplné stredné vzdelanie s maturitou
 - najmenej 5 rokov praxe
 - riadiace a organizaèné schopnosti
 - komunikatívnos�
 - znalos� práce s PC, internetom
 - obèianska a morálna bezúhonnos�
 - znalosti z oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vz�ahov

Požadované doklady:
 - žiados� s profesijným životopisom
 - osvedèené doklady o vzdelaní a praxi
 - odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 - návrh koncepcie èinnosti a kultúrnych aktivít v meste

Prihlášku s dokladmi je potrebné doruèi� do 20.3.2007  na adresu: 
Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2, 015 22 Rajec. Obálku oznaète 
heslom „Výberové konanie MsKS - neotvára�“. Termín a miesto 
výberového konania oznámi vyhlasovate¾ prihláseným uchádzaèom 
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo nezaradi� do výberového konania 
uchádzaèov, ktorí nespåòajú podmienky výberového konania.

inzercia
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Mnohokrá pozorujú svoje vlastné 7 až 8-roèné deti
deti si dávam otázku, nako¾ko je naše die�a - vedia zameta�
šikovné? Táto otázka je o to zložitejšia, ak - dokážu si pripravi� jednoduchú desiatu 
rodièia majú svoje prvé die�a a naviac ho (rožok s malsom, so šunkou)
nemajú s kým porovna�. Pocity sú vždy - urobia drobné nákupy ( chlieb, rožky, 
subjektívne a nám sa zdá, že práve to naše mlieko, maslo)
die�a je naj ... (rozhodne je v našich oèiach - vyèistia si topánky
najkrajšie  ale koniec koncov tak to má - umyjú menší riad (aj chlapci)
by�). 9 až 10-roèné deti:
Ponúkame vám schému základných - pod doh¾adom dospelého dokážu uvari� 
èinností, ktoré by die�a malo v danom roku jednoduché jedlo (praženica, krupicová 
zvládnu�. Môže a nemusí. Môžu zvládnu� kaša)
viac, možno zvládnu menej, možno sú - upracú byt
šikovnejšie v inom. Tak si to svoje die�a - odložia si vyžehlené prádlo do skrine
teoreticky otestujte. - upracú si skriòu, zásuvky
3 až 4-roèné deti: 12- roèné a viac:
- upracú si jednoduché hraèky - operú spodné prádlo
- prestrú stôl - ožehlia jednoduché prádlo
- odložia špinavé obleèenie do prádlového - umyjú dlážku, okná, zrkadlá
koša - pokosia trávnik
5 až 6-roèné deti: -vedia uvari� jednoduché jedlá pod¾a 
- utrú prach receptu
- zalejú (prelejú) kvety - vymenia žiarivky
- pomôžu pri varení
- prestrú stôl, odnesú A my rodièia budeme na ne hrdí.
riad zo stola
- vynesú kôš s odpadkami (len menší a ¾ahší)
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Mgr. Jana Paulinyová

Mgr. Darina Smiešková

 ...  neobišla ani Klub dôchodcov. 
Dòa 7. februára 2007 si dôchodcovia pripravili 
fašiangové posedenie pre svojich 80 èlenov. 
Svojim kultúrnym programom sa predstavili 
deti z Èili divadla so scénou „Staré, ale dobré“ 
o strašiakovi. Do nálady hrala skupina Kvanto. 
Neskôr sa niektorí zabávajúci èlenovia 
preobliekli do masiek a rozdávali veselú 
fašiangovú náladu.  
Ïakujeme sponzorovi Agroregión Rajec.

A. Brezániová   
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akciu, poèas ktorej sa Mestské kultúrne zapojilo 383 žiakov. Sú�ažiaci sú rozdelení     M es tsk é k ult úrn e  stre dis ko            
stredisko zmenilo na rozprávkovú krajinu. do 3 kategórií (pod¾a veku) a ich ví�azov a knižnica bilancuje rok 2006.  
173 detí besedovalo, sú�ažilo, vypoèuli si èakajú hodnotné ceny. Aj takýmto Mestské kultúrne stredisko Rajec je 
rozprávky starej mamy a pozreli si spôsobom chceme deti motivova� k èítaniu, príspevkovou organizáciou mesta Rajec. 
divadelné predstavenie Èili divadielka, pretože z roka na rok záujem o èítanie klesá.Súèas�ou kultúrneho strediska je aj 
ktoré pracuje pri MsKS ,, Dievèatko so Nezabudli sme ani na nákup nových kníh.    mestská knižnica, v ktorej v roku 2006 
zápalkami." Z grantového projektu Ministerstva kultúry pracovali dve pracovníèky.
V roku 2006 sme prvýkrát uskutoènili SR sme zakúpili knihy v hodnote 20.000,- Pracovnou náplòou knižnice je práca s èi-
,,Maratón v hlasnom èítaní“, ktorého sa Sk, z vlastných zdrojov v hodnote 8.000,- tate¾om, výpožièky kníh, ošetrovanie kníh, 
zúèastnilo 338 žiakov I. stupòa základných Sk. Nakúpili sme beletriu pre dospelých, spracovávanie - katalogizácia kníh v no-
škôl z Rajca. beletriu pre deti a mládež, ale aj náuènú vom knižniènom programe MaSK, 
Uskutoènil sa už 7. roèník sú�ažnej literatúru pre žiakov a študentov.poskytovanie služieb, ako sú fotoko-
prehliadky duchovnej poézie a prózy A. Aj touto cestou chceme oslovi� všetkých pírovanie, internet, písanie, tlaè a 
Škrábika. Sú�ažnú prehliadku pripra- návštevníkov knižnice, aby na pripra-hrebeòová väzba. 
vujeme už od mesiaca január v danom roku, vených anketových lístkoch v knižnici Pracovníèka knižnice pravidelne mesaène 
kedy oslovujeme nielen školy z blízkeho napísali, o aké knižné žánre majú záujem. pripravuje èlánky do mesaèníka Rajèan, 
okolia, ale aj mimo regiónu. V uvedenom Pomôžete nám, a vy si nájdete to, o èo máte ktoré následne graficky spracováva a pri-
roku sa prehliadky zúèastnilo 50 záujem. Spoloènými silami sa nám podarí pravuje na tlaè.
sú�ažiacich. Bolo nám c�ou, že sme mohli splni� Vaše oèakávania z radostného V roku 2006 sa realizovali informatické 
ako èlenov poroty privíta� spisovate¾a, èítania. prípravy pre žiakov 1. roèníkov základ-
novinára, publicistu a autora rozhlasových Na záver  trocha bilancie : ných škôl z Rajca, oboznamovali deti z MŠ 
hier Pavla Prikryla, RNDr. Ruženu - fotokopírovacie služby sme poskytli 7871 v Rajci s prácou v knižnici a knihami vôbec. 
Rybárikovú a zástupkyòu z Regionálneho používate¾om          Uskutoènilo sa celkom 17 besied. Medzi 
osvetového strediska zo Žiliny. Sú�ažná - na internete bolo 1038 ¾udínajzaujímavejšie patrili: beseda s 
prehliadka sa uskutoènila v spolupráci s - tlaè z poèítaèov využilo 341 záujemcovcestovate¾om D. Èaplickým o èínskych 
Farským úradom Rajec, ktorý nám - hrebeòovú väzbu sme poskytli 16 ¾uïomrozprávkach, s Dr. M. Jesenským, 100 kníh 
poskytol priestory Pastoraèného centra. - knižnicu v roku 2006 navštívilo 7792 èita-Tatra banky, s grafológom MUDr. 
Veríme, že myšlienka realizácie sú�ažnej te¾ov a používate¾ovJablonským. Z Bratislavy k nám prišla 
prehliadky nezanikne a duševné hodnoty      mladá spisovate¾ka Petra Nagyová Vážení obèania, Mestské kultúrne 
poézie a prózy budeme aj naïalej Džerengová, škoda len, že zo strany širokej stredisko v Rajci sa obracia na Vás so 
zve¾aïova�.verejnosti je taký malý záujem stretnú� sa žiados�ou o príspevky do mesaèníka 
V roku 2006 sme vyhlásili sú�až o so zaujímavými ¾uïmi, spisovate¾mi, NAJ Rajèan. Pode¾te sa so svojimi spolu-

 pre deti od 7 do 14 rokov. ktorých knihy èítate aj vy. ÈITATE¼A obèanmi o Vaše poznatky, zaujímavosti. 
Sú�až zaèala 2.10.2006 a bude trva� do Pri príležitosti Medzinárodného dòa Ïakujeme.
22.6.2007. K 31.12.2006 sa do sú�aže detskej knihy sme zrealizovali celodennú 

Dagmar Lasoková
riadite¾ka MsKS

Foto Zuzana Moská¾ová
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nových, krajších palièkovaných kreácii. Rajec i na detských Improligách v Žiline.
Každú stredu vo veèerných hodinách sa Tak tomu bolo aj 27.1.2007 na regionálnej 

Dvakrát v týždni sa schádza 16 stretávajú i ženy - palièkárky. Poèas dvoch detskej Improlige, na ktorej sa okrem 
detí v klubovej èitárni v MsKS, aby na dve hodín sa snažia pod vedením p. Lýdie našich divadelníkov zúèastnili aj deti zo 
hodiny zabudli na uèenie, hry, poèítaè èi Pekarikovej vytvára� obrázky, obrusy a Žiliny a Bytèice. Malí herci sa snažili 
televízor, a venovali sa palièkovaniu. Z rôzne ozdoby. originálnym spôsobom zvládnu� vybraté 
tenkých nití vytvárajú obrázky, ozdoby, Pri palièkovaní na krátky èas zabudnú na témy, èo sa im poväèšine darilo. Naše 
záložky. Srdieèka pre rodièov a priate¾ov denné starosti a svojimi šikovnými rukami družstvo získalo najviac bodov. A cene za 
vytvorené šikovnými rukami sú jedineèné vytvárajú najlepší dievèenský výkon sa potešila 
darèeky. Krúžok navštevujú dievèatá od 8 krásne palièkované dielka pre rados� svoju i Monika Cesneková. Výhra samozrejme 
do14 rokov. Sú medzi nimi palièkárky, tých, ktorým darujú svoje výrobky. poteší, ale ako to už na improligách býva, 
ktoré sa venujú palièkovaniu už nieko¾ko všetci úèinkujúci si zaslúžia obdiv i 
rokov, vytvárajú nároènejšie práce a svojou pochvalu za zvládnutie tém. 
usilovnos�ou motivujú zaèiatoèníèky. Tie MsKS Rajec pripravujeme ïalšiu 
sa od jednoduchých retiazok postupne uèia Èlenovia divadelného krúžku, Improligu 9. 3. 2007 vo ve¾kej zasadaèke 
nové techniky, ktoré využívajú pri tvorbe ktorý pracuje pri MsKS v Rajci, sa po MsÚ v Rajci, na ktorú ste všetci srdeène 
obrázkov. Pred Vianocami to boli vianoèné predvianoèných vystúpeniach vrátili k pozvaní.
ozdoby, teraz sú to motýle, znamenia, nácviku divadelných rozprávok. Starší Divadelný krúžok v súèasnosti nacvièuje 
zvieratká. Na každom valèeku iný obrázok. èlenovia nacvièujú rozprávku „Figliar“, scénku „Staré, ale dobré“, s ktorou sa 
Výstava palièkovanej èipky p. Rendekovej, najmladší èlenovia to skúšajú s rozprávkou predstavil na fašiangovej oslave v Klube 
ktorá je v týchto dòoch v mestskej radnici, od spisovate¾ky Alžbety Verešpejovej „Trio dôchodcov v Rajci. 
deti motivovala a inšpirovala na vytvorenie Kotkodák“. Èlenovia krúžku reprezentujú 

Eva Pekná

Foto Zuzana Moská¾ová
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bola vynikajúca a okrem toho, odbore, kde sme zaèali pracova� s 
že naši žiaci mohli vidie� a keramikou a plánujeme na záver školského 
hlavne poèu� budúcich roka výstavu keramiky, divadelných bábok 

Povedané reèou klasika, èas profesionálnych hudobníkov, mohli sa a kulís, a samozrejme najvydarenejších 
plynie, ubehlo už pol roka a je èas na Rajèania zabavi� aj inak, ako pri televízore prác našich žiakov.
bilancovanie. Mestská základná umelecká alebo v pohostinstve. V tomto trende V taneènom odbore chceme rozšíri� prácu 
škola má už vyše štyristo žiakov, detí, chceme naïalej pokraèova�. Najbližšie o balet od mesiaca marec. Radi by sme boli, 
študentov, ale aj dospelých. Okrem plánujeme koncert konzervatoristov na keby sa prihlásili záujemkyne a malí 
každodennej práce s de�mi na hodinách, záver mesiaca marec. záujemcovia vo veku od 6 do 8 rokov na tel. 
každý mesiac poriadame aspoò jeden Najväèšie úspechy sme dosiahli na èísle 5424782.
koncert alebo besiedku. Doteraz to boli medzinárodnej violonèelovej sú�aži v Moja vïaka patrí všetkým pedagógom a 
koncerty našich žiakov, ale v tomto Košiciach, kde dve naše žiaèky Michaela pracovníkom školy, bez ktorých by sme 
školskom roku sa uskutoènili už dva z Pažická a Romana Domanická získali tieto všetky úspechy nedosiahli a deti by k 
úplne nového cyklu koncertov, ktoré èestné uznanie vo svojej kategórii. Týmto nám rady nechodili.
poriadame v spolupráci so Žilinským chcem poïakova� za vynikajúcu prípravu Dovo¾te mi ešte na tomto mieste 
konzervatóriom. Prvý bol venovaný Dòu pani uèite¾ke O¾ge Pažickej a za klavírny poïakova� za spoluprácu pánovi 
hudby a sv. Cecílii, a ten druhý bol sprievod sl. uèite¾ke Monike Dudášovej. primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi, ktorý 
novoroèný a ve¾mi pestrý. Vystúpili na Ve¾mi s¾ubne sa rozbehla práca v má pre našu prácu a požiadavky ve¾ké 
òom poslucháèi konzervatória v rôznych literárnodramatickom odbore, kde porozumenie a vždy otvorené dvere. 
zoskupeniach, èi už ako sólisti, flautové pripravili rad vystúpení, ktoré prezentovali Taktiež moja vïaka patrí mestskému 
duo, jazzové trio, alebo na záver ako na koncertoch a besiedkach pre rodièov. zastupite¾stvu za spoluprácu.
¾udová muzika. Atmosféra na koncertoch Nezaostáva ani práca vo výtvarnom PaedDr. Marián Remenius 

riadite¾ školyFoto Zuzana Moská¾ová

Snehové vloèky nachumelili 
záplavu snehu a my sme sa vybrali na 
ples. Poveda�, že nás bolo ve¾a, je 
slabé slovo. Ale dobrých ¾udí sa 
všade ve¾a zmestí, a keï sa k tomu 
pridá dobrá nálada, vynikajúca 
hudba a ženy v prekrásnych róbach, 
možno doda� iba krátky komentár: 
Bolo to výborné! V mene všetkých 
plesajúcich ïakujeme rodièom, 
priate¾om a sponzorom MZŠ na 
Lipovej ulici v Rajci, ktorí sa o nás 
vzorne starali až do rána bieleho. 
Bol to skvelý veèer. Vïaka Vám! 

J. P.

     13. januára 2007 sa 
konal v Kultúrnom dome  
1. Farský ples v Rajci. 
O tom, že ¾udia majú 
chu� sa zabáva�, tan-
cova� a ži� spoloèen-
ským životom svedèilo aj 
to, že lístky na tento ples 
boli vypredané za dva 
dni. Až do rána sa 
zabávali rôzne vekové 
kategórie plesajúcich, od 
mladých študentov v 
krojoch i bez nich, cez 
strednú mladšiu gene-
ráciu i staršiu strednú 
generáciu. Do tanca výborne hrala skupina ABC Dance, veèera od p. Kollárovej 
chutila skvele a bar U EMILA jednoducho nemal chybu (mali v òom vynikajúce vína, 
aj omšové, ale i nízke ceny).
Už staèí len poïakova� mnohým, ktorí svojou pomocou, skúsenos�ami i ochotou 
pomohli zorganizova� tento ples a mnohým sponzorom, ktorí s ochotou prispeli do 
tomboly. M. Z.

Foto: Katarína Kalmová
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Mestská knižnica v Rajci získala z projektu MK SR na nákup kníh v roku 2006 "Knihy stále moderné" 32 000 Sk. 
Knihy, ktoré vám predstavujeme, boli zakúpené z tohto projektu. 

J. R. R. Tolkien - Nedokonèené príbehy
Nedokonèené príbehy Númenoru a Stredozeme 
sú súbojom príbehov, ktoré pokrývajú celé èasové 
pásmo od prehistorických Starých èasov 
Stredozeme. Ponúkajú èitate¾ovi ojedinelú 
možnos� zoznámi� sa s neskoršími èi 
podrobnejšími verziami príbehov, s ktorými sa už 
stretol v Tolkienových knihách, nahliadnu� do 
procesu jeho tvorby. Obsiahly zväzok usporiadal 
a komentárom doplnil Tolkienov syn Christopher.

Táòa Keleová - Vasilková - Ja a on
Nový knižný prírastok od slovenskej spisovate¾ky 
Táne Keleovej - Vasilkovej. Ide o ságu jednej 
typickej bratislavskej rodiny. Premietajú sa tu 
vz�ahy v rodine, manželstve. V knihe má svoje 
miesto aj láska. Hlavnými hrdinami sú Lena a 
Michal, ktorí prežívajú ve¾kú študentskú lásku. Už 
poèas štúdií èaká dvojica die�a. V ich živote sa 
stane mnoho zaujímavých a neèakaných 
udalostí… Na rozdiel od ostatných autorkiných 
kníh je táto napísaná v prvej osobe.

LaVyrle Spencerová - Prís¾ub lásky
Eddie Olczak z amerického mesteèka Browille žije 
spokojným rodinným životom až do chvíle, keï ho 
tragická nehoda oberie o to najcennejšie - 
milovanú manželku Krystynu. Spolu s dvoma 
malými dcérkami prežíva hlboký žia¾ a uzatvára sa 
do svojej bolesti. Len pomaly a ukradomky vstupuje do jeho života nová láska, v 
ktorú už vôbec nedúfal.

Byngova Georgia - Malá èarodejka Molly
Molly trávi svoje detstvo v sirotinci. Je odstrkovaná, nespravodlivo 
trestaná a najmä neob¾úbená. Keï jej  jediný kamarát Rocky odíde 
k adoptívnym rodièom, ostáva celkom sama. Náhoda však 
neèakane zmení celý jej ïalší život. Ve¾ká stará kniha o 
hypnotizme, ktorú nájde v knižnici, jej umožní objavi� v sebe 
nadprirodzené, priam zázraèné schopnosti. Pomocou nich sa jej 
podarí ovláda� nielen zvieratá, ale aj ¾udí a ¾ahko prekonáva� 
prekážky. A tak sa Mollin svet zaèína meni�...

Tracey Coxová - SuperFLIRT
Chcete zisti�, kto s vami flirtuje a kto 
má iba priate¾ský prístup? Alebo sa 
dozvedie�, èi niekoho pri�ahujete, skôr 
než si to uvedomí on sám? Chcete sa 
nauèi� èíta� myšlienky druhých ako z 
otvorenej knihy, zvýši� svoj sexepíl a 
dosta� svoje sebavedomie do závrat-

ných výšok? Èi chcete porozumie� reèi tela ¾udí okolo vás aj vášho 
vyvoleného? Pripravte sa na vzrušujúce metódy zvádzania, ktoré z vás 
urobia démonicky zvodnú ženu èi zvodného muža.

 

 

Stranu pripravila Zuzana Moská¾ová
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ktorí sa podie¾ali na tejto výstavbe aspoò Ja som svoj cie¾ dosiahol, môj spolužiak bol 
     Nastúpili sme do ïalšieho roku po kvapôèkou zmieril ich žia¾, ale i ve¾kú nesmierne prekvapený a tak som ho pozval na 
komunálnych vo¾bách už i s niektorými nespokojnos�. pohárik, kde sme spomínali na naše 
novými poslancami, a bude záleža� na A teraz poïme k tej hlavnej hrubej študentské èasy a hovorili o situácii v meste.
mestskom zastupite¾stve ako sa popasujú s ekonomickej chybe, ktorú mesto urobilo! Úvaha: niektorí obèania možno s predajom 
p redvo lebnými  s ¾ubmi ,  p l ánmi  a  Trápilo ma to, mrzelo, ale hlavne to, za akú súhlasili, mesto nemalo viac starostí 
povinnos�ami, úprimnos�ou voèi nám smiešnu cenu a za akých èudných okolností „zarobilo“ 36 mil. a môže ich použi� pre 
obèanom, k našej spokojnosti. Bude to práca mesto kúpalisko predalo. zvýšenie kultúry, športu, opravy ciest, 
budúcnosti, ale pri tejto skutoènosti chcem Netrúfal som si ako laik v stavebníctve a komunikácií a iných, pre obèanov 
pripomenú� i prácu z minulosti, tak ako o tom iných výpoètoch pri budovaní takýchto potrebných vecí. Viac nechcem a nebudem 
hovorí názov èlánku. Je to tak trochu objektov správne ohodnoti� ich v cenu, a tak meditova�. 
prirodzené, že na dobré veci sa zabúda a viac som si spomenul na svojho bývalého A propos: ešte i dnes po to¾kých rokoch 
sa vynárajú tie chyby, ktoré nás obèanov ešte i spolužiaka z Reálneho gymnázia zo Žiliny. mesto nedostalo celú sumu z predaja! 
dnes po dlhých rokoch trápia. I keby som (meno zámerne neprezradím), ktorý je na A to hlavné: môžu obèania len tak ¾ahko 
mohol doslova vymenova� všetkých slovo vzatý odborník, aby on celé kúpalisko zabudnú� na túto skutoènos�,  že bola 
bývalých poslancov i tých, ktorí sa prièinili o aj s pozemkom ohodnotil. Že sa nejedná len o predaná ich nieko¾ko roèná poctivá práca? 
hrubé a vážne chyby mesta, tak zámerne nejakého obyèajného odhadcu, doložím Rozmýš¾ajte!
neurobím. Mrzí ma len to, a nielen mòa, že sa týmito skutoènos�ami o menovanom: je to Druhá kauza sa týka výstavby športovej haly. 
všetci ,, títo ,, páni nám obèanom uznávaná svetová kapacita, inžinier, Bol som pri tom, keï boli vypracované plány 
neospravedlnili a tvária sa ešte aj dnes ako by architekt, ktorý v rámci bývalej ÈSSR na výstavbu športového areálu, urèené 
niè zlé pre mesto neurobili. Nebudem ïalej postavil spoloèenský a obytný dom miesto, ako i poukázaná základná èiastka vo 
napína�: stalo sa to v roku 1992 keï sa ve¾vyslanectva v Moskve, ve¾vyslanectva v výške 2 mil. Kès. Znaèný podiel na tejto 
predalo kúpalisko Veronika a zaèalo sa Ríme, výstavné pavilóny PKO v Bratislave, skutoènosti mal JUDr. Vladimír Wirga, náš 
neskoršie aj s výstavbou športovej haly. Dom umenia v Pieš�anoch a mnohé iné rodák, ktorí vtedy pracoval na SVŠT v 
Poïme teda do minulosti: výstavba rekonštrukcie, objekty, interiéry a areály Bratislave. 
rajeckého kúpaliska trvala nieko¾ko rokov, (obytné, mestské, parkové). V Bratislave je Nebudem opisova� ïalší vývoj. Slovom 
bola budovaná v rámci akcie „Z“ a autorom krematória a urnového hája, za èo p lány,  mies to  výs tavby  sa  n ikdy  
cestovného ruchu. Èo chcem hlavne bol odmenený Jurkovièovou i štátnou cenou. neuskutoènili. Preèo? A tu je tá druhá fatálna 
zdôrazni�, že nebolo organizácie, závodov a Z jeho mnohých aktivít spomeniem chyba. Opä� zámerne nebudem menova� 
Rajèanov, ktorí by sa na tejto výstavbe neboli èeskoslovenský pavilón na svetovej výstave vinníkov, ale sú to spoluautori prvej kauzy.
podie¾ali. Niektorí obèania dobrovo¾ne EXPO v Bruseli, pavilón ès. úèasti na EXPO Dnes je každému Rajèanovi jasné, že 
odpracovali stovky hodín, slovom po v Osake. V roku 1999 prevzal v aule športová hala sa zaèala stava� ešte v 20. 
vybudovaní kúpaliska to bol a pýcha mesta a viedenskej univerzity cenu Gottfrieda von storoèí a do dnešného dòa nie je dokonèená.
dobrý pocit všetkých obèanov nad Herdera, ktorú ude¾uje nadácia A. Toepfera z Rozoberme si teda niektoré príèiny:
vykonaním tohto diela. Ale prišiel rok 1992 a Hamburgu.     -  nebola postavená pod¾a plánu a s tým   
s ním navždy odišli sny nás obèanov, ako i Dúfam, že na dôkaz odbornosti o        súvisí aj zmenené miesto výstavby  
práca, ochota, zanietenos�, obetavos� a vôbec menovanom to staèí. A teraz k veci: Urobili     -  nevyhovuje po stránke bezpeènostnej  
všetko, èo sme pre vybudovanie kúpaliska sme dôkladnú obhliadku celého areálu a moja        (únikové východy a pod.)
urobili. otázka bola, na akú cenu odhaduje celý     -  nie je dostatok miesta na parkovanie pred 
Vtedy som napísal a vyšiel v novinách komplex. Jeho otázka zas bola, na èo to        halou a v okolí
PRAVDA tento èlánok (citujem doslova): potrebujem vedie�. Ja som odpovedal, že po Slovom výber bol nesprávny a špekulatívny. 
„Veronika patrila všetkým“. jeho ohodnotení mu tu tajnos� prezradím. Toto „die�a“ (ŠH) bolo už od narodenia choré 
Veronika donedávna patrila celému mestu.    Dlhšie sa zamyslel, nedalo mu to akosi pokoj a nenašiel sa žiadny doktor, nemocnica, ani 
V tejto letnej sezóne zmenila svojho majite¾a. a opä� zopakoval, na èo to potrebujem vedie�. ústav, ktorý by sa podujal na jeho vylieèenie. 
Nie, nedajte sa pomýli�, nejde o nijakú Po kratšej diskusii sme urobili kompromis: Èo teda robi�? Melie ozaj z posledného a 
kurtizánu. Ide o obyèajné termálne kúpalisko sadneme si na breh rieky Èeròanky, on všetko èakáme už len na jeho smr�?! Ale preèo a 
v Rajci. Celý areál v rátane kúpaliska, kúpila prepoèíta a potom sa spoloène vyjadríme. Ja k dokedy? 
firma TIME, s.r.o. Pre mòa, ale aj iných moje tajnosti a on k prepoètu a výške hodnoty A tu je už èiastoène chyba aj MZ, poslancov, 
obyvate¾ov mesta to bola šokujúca správa. celého areálu. Ešte si vymedzil právo, že jeho teda tých, ktorí by mali, ale neurobili toho 
Preèo? Dôvod: termálne kúpalisko sa odhad môže ma� výkyv 2  5 miliónov. Aj s moc (alebo len kozmetické úpravy). Viem, že 
budovalo nieko¾ko rokov. Zrejme to nebolo z tým som súhlasil. Dokia¾ prepoèítaval, ja sú tu rôzne a vážne príèiny, predovšetkým 
rozpoètu mesta, ale zo štátnych dotácií pre som netrpezlivo hádzal kamienky do rieky financie, ale zas ma nikto nepresvedèí, že za 
cestovný ruch. A dôvod hlavný: nikoho Èeròanky a jedným oèkom ho sledoval. Keï tak dlhú dobu sa nenašlo žiadne riešenie. Veï 
nezaujímalo, èi obyvatelia mesta, èi som po dlhšej chvíli usúdil, že svoj prepoèet platí zásada, že aj tá najzložitejšia vec sa dá 
pracovníci jednotlivých organizácií s ukonèil, podišiel som bližšie k nemu a èakal dorieši�, ale musí by� o òu záujem.
odpredajom súhlasia. Pritom areál „hodili“ na jeho vyjadrenie. Pozrel na mòa, nedalo mu 
brigádnicky stava� aj v rámci svojho vo¾ného Vážení spoluobèania!to a znovu prišiel s otázkou, na èo to ozaj 
èasu. Teda o nás, bez nás. Viem, že primátor Pripomenul som tieto kauzy nie pre potrebujem vedie�. Ïalší kompromis, ty mi 
mesta má na taký postup právo. Možno tí, to, aby som sa niekomu pomstil, ale aby si tí, povieš cenu a ja, preèo to potrebujem vedie�. 
ktorí rozhodovali, rozhodli správne, možno ktorí rozhodujú o veciach verejných, Jeho prepoèet bol: od 120  140 miliónom Sk. 
nesprávne. No èo mu bránilo poradi� sa s obèianskych uvedomili, že sú vysoko „Teraz si na rade ty“. Ja na to:“ dobre že sedíš, 
obyvate¾mi mesteèka? Len tak, pre pokoj sledovaní a nech sa radšej poradia so svojimi mesto celý areál predalo za 36 miliónov Sk.“ 
duše. Ako málo staèí, aby sa magistrát vyhol obèanmi  volièmi skôr než rozhodnú. Potom „ÈO?! To snáï nemyslíš vážne!“ „ Ale áno, 
zbytoèným ohováraniam a polemikám. bude spokojnos� obojstranná.stalo sa to v marci 1992“.
Dúfam, že som týmto èlánkom všetkých, 
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Ing. Miroslav Bellan
Foto: autor
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