
ROK 1994 
 
 

Úvod 
 

Vláda na začátku roku projednávala zprávu o výsledcích jednání a činnosti „Společné komise“ 
pro vypořádání hodnot a předmětů kulturního dědictví mezi Českou republikou a Slovenskou 
republikou, kterou vzala na vědomí. Zbývá dořešit problém Bojnického oltáře. Na hranicích 
vznikly nové přechody. 
ODS – vládní strana jednala o územněsprávním uspořádání státu. Byla ukončena II. vlna 
kuponové privatizace. Válka v bývalé Jugoslavii stále pokračuje. 
V letošním roce zahájila vysílání nezávislá televize NOVA. 
Naší obcí 11. května projel „Závod míru“, byla to vrchařská prémie na Pustevny. 
Léto letošního roku bylo velmi teplé, teploty v průběhu července se pohybovaly nad 30°C. 
V tomto roce se obce připravovaly na komunální volby. 
 
 
Hospodaření OÚ 

 
Příjmy : 6 027 566,83 Kč 
Výdaje : 6 181 081,94 Kč 
Největší výdaje byly na vodním hospodářství, na dopravě, na správě OÚ a na školství. 
Stavby v obci : 
Na jaře byla zahájena rekonstrukce koupaliště a 1.7.1994 byl zahájen provoz. Bylo vybudováno 
sociální zázemí na koupališti – budova. 
3.11.1994 byl dokončen objekt a stožár pro NTV. 
22.12.1994 byl zahájen zkušební provoz na posílení ČT1 
V průběhu roku se budovalo tenisové hřiště, hřiště na volejbal a nohejbal. Před budovou OÚ 
vznikl krásný sportovně rekreační areál. 
Zprávu o hospodaření za rok 1994 připravila účetní OÚ paní Silvia Křenková. 
Vybudování koupaliště  :    675 511 Kč 
Tenisové hřiště   :    206 592 Kč 
Televizní vysílač  :    125 443 Kč 
Opravy komunikací : 1 535 407 Kč 
Školství   :    786 652 Kč 
 
 
Obyvatelstvo 

 
Naše obec má 1 662 obyvatel. 
Narodilo se : 8 děvčat a 11 chlapců 
Zemřelo  : 27 občanů 
 
 
Odvodní řízení 

 
Odvodní řízení branců se uskutečnilo v dubnu 1994. Bylo odvedeno 8 chlapců. 
 



 
Daň z nemovitostí 

 
Daň z nemovitostí vybírá Finanční úřad v Rožnově p. R. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo zvýšit daň u rekreačních objektů o 1,50 Kč za 1 m² zastavěné 
plochy, 1 m² zastavěné plochy stojí 4,50 Kč. 
 
 
Volby 

 
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 18. – 19. listopadu v budově Obecního úřadu. 
Složení volební komise : 
předseda : Pavel Tovaryš 
zapisovatelka : Pavla Tovaryšová 
členové komise :  Silvia Křenková, Dana Žitníková, Darie Růčková, Miroslav Kuba, František  
   Koláček, Zdeňka Javorková, Jaroslav Jurajda, Ludvík Bil, Karel Růčka a Josef 
   Švrček. 
Výsledky voleb : 
Pořadí stran : 1. Sdružení nezávislých kandidátů - 3 818 hlasů 
     2. KDU – ČSL   - 3 070 hlasů 
     3. KSČM, NK   - 1 701 hlasů 
Bylo zvoleno 11 poslanců do Obecního zastupitelstva : 
Za Sdružení nezávislých kandidátů jsou to tito poslanci : 
      ing. František Juřík 
      Rudolf Jurečka 
      Michal Fojtášek 
      Alice Uhlářová 
      Vlastimír Křištof 
Za KDU – ČSL jsou to tito poslanci : Alois Krupa 
      Jan Blinka 
      František Bil 
      Jan Halamíček 
Za KSČM jsou to tito poslanci :  Růžena Sýkorová 
      František Křenek 

 
První zasedání Obecního zastupitelstva se konalo 1. prosince 1994. V tajných volbách byl 
starostou obce zvolen : Alois Krupa – KDU – ČSL, zástupcem starosty byl zvolen : Rudolf 
Jurečka – Sdružení nezávislých.  
Na druhém mimořádném zasedání Obecního zastupitelstva byly ustanoveny tyto komise :  
finanční – ing. Juřík, Vladimír Křištof 
kontrolní – František Křenek, Jan Halamíček 
stavební – František Bil, Michal Fojtášek 
sociální – Růžena Sýkorová 
+ KD 
ŠKK + SPOZ –  Jan Blinka 
   Alice Uhlářová 
                  
 
 
 



 
Český červený kříž 

 
Tato organizace zaznamenala úbytek členů. V současné době má 51 členů. Jejich činnost byla 
zaměřena na veřejně prospěšnou jako byla burza – prodej levného zboží, vyhledávání nemocných, 
pomoc starším lidem, zdravotnická služba při akcích v obci, poskytování první pomoci aj. 
Sestry pečují o zeleň u zdravotního střediska, zorganizovaly lékařskou přednášku o homeopatii          
a oslavy Dne dětí. 
Ve výboru pracují : Milada Ščigálková – předsedkyně 
    Oldřiška Mikundová – místopředsedkyně 
    Jana Petřeková – jednatelka 
    Jana Slováková – hospodářka 
    Metoděj Červený – revizní komise 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů – střed 

 
V současné době má 111 členů, z toho 27 žen.  
Výcvik soutěžního družstva byl v uplynulém roce poznamenán tím, že v něm došlo k značnému 
obměnění a hlavně omlazení. Družstvo bylo secvičováno, avšak v důsledku onemocnění několika 
členů těsně před soutěží, nezúčastnilo se oblastního kola soutěže v požárním sportu na Horní 
Bečvě v měsíci červnu. 
V letních měsících se družstvo mužů zúčastnilo dvou Pohárových soutěží a to na Horní a Dolní 
Bečvě. Dobrého umístění nedosáhlo. 
Družstvo žáků na jaře se účastnili hry „Plamen“ na Horní Bečvě, kde se umístilo na 2. místě             
a postoupilo do okresního kola. Byli v první desítce. Žáci se zúčastnili okrskové pohárové soutěže 
ve Viganticích, kde získali 4. místo. 
Hasiči provedli 312 preventivních prohlídek v rodinných domcích, kde zjistili 11 závad. 
Preventivní prohlídky se konaly v 8 objektech Obecního úřadu se třemi závadami. 
V lednu uspořádali „Hasičský bál“, v červenci letní výlet u Sokolovny.  
Jubilanti : Bohuslav Juřík     – 75 let 
  Vladimír Malina   – 60 let 
  Karel Malina    – 90 let 
  Josef Červený   – 75 let 
  František Fiurášek   – 60 let 
  František Juříček  - 70 let 
Těmto jubilantům byl věnován malý dárek. 
Starostou SDH je Zdeněk Mikulenka, velitelem Jan Mikulenka. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů – Kněhyně 

 
Členská základna čitá 48 členů, 16 žen a 32 mužů. Věkový průměr u žen je 34 let, u mužů 52 let. 
Při údržbě výstroje a výzbroje bylo odpracováno 360 hodin. 
Kultura :    3. dubna – velikonoční zábava 
     1. června – Den dětí pro MŠ 
   12. června – letní výlet u zbrojnice  
         srpen   - taneční zábava 
   3. prosince – Mikulášská zábava 
Schůze :  Za celý rok bylo uskutečněno 16 výborových schůzí a jedna valná hromada. 



 
 
Jubilanti : Josef Ondryáš  85 let 
  Jan Fiurášek  70 let 
  Josef Vančura  70 let 
  Jaroslav Fiurášek 50 let 
Výbor navštívil jubilanty s malým dárkem. 
Družstvo mužů v Pohárové soutěži obsadilo 20. místo (účast 40 dr.)  
Starší žáci se účastnili hry „Plamen“, kde obsadili 6. místo. 
Obě soutěže se konaly 7. května na Horní Bečvě. 
SDH z Kněhyň se zúčastnil Pohárových soutěží i na Slovensku v Turzovce, kde ženy obsadily 4. 
místo a muži 10. místo. 
Kromě soutěží zasahoval SDH jen u dvou malých požárů. 2x provedli zkoušku sirény. 
Složení výboru : Stanislav Kretek – starosta 
   Štěpán Chrbját    - hospodář 
   Bohumil Vaněk   - preventista 
   Eduard Mikuda  - strojník 
   Výbor má 16 členů. 
 
 
Základní škola 

 
Ve školním roce 1993/94 měla škola 73 dětí. 
1. tř.  20 dětí  třídní učitelka Milada Balašová 
2. tř. 17 dětí  třídní učitelka Lenka Kubová 
3. tř. 18 dětí  učila paní učitelka Hodaňová, v únoru odešla na mateřskou dovolenou,  
    zbytek roku doučil Jan Žíla. 
4. tř. 18 dětí  třídní učitelka Milada Findeisová  
 
Na škole je školní družina, kterou vede paní vychovatelka Věra Zeťová. Školnicí je paní Ludmila 
Lenomarová. 
Kroužky :  - konverzace anglického jazyka 
   - výtvarný kroužek 
Na konci školního roku byli žáci 2. – 4. třídy na školním výletě v Kroměříži, 1. tř. na Radhošti. 
Prospěch celé školy byl 1,41. 
 
Přehled prospěchu v jednotlivých předmětech : 
Český jazyk    - 1,85    Hudební výchova   - 1,01 
Matematika    - 1,70    Výtvarná výchova  - 1,15 
Prvouka         - 1,26    Pracovní výchova  - 1,04 
Vlastivěda      -  1,88    Tělesná výchova    - 1,01 
Přírodověda  - 1,83      
Neprospěli dva žáci :  2. tř. Simona Divínová – M 
    3.tř. David Orel      - M, ČJ - 
     navštěvuje Zvláštní školu v Rožnově p. R. 
 
Pochvalu za výborný prospěch dostalo 23 žáků, pochvalu za dobré výsledky ve sportu dostalo 5 
žáků. 
Škola uspořádala 1.6. oslavu Dne dětí na školní zahradě a na podzim se zúčastnila plaveckého 
výcviku žáků ve Frenštátě p. R. Finanční náklady na autobus 7 000 Kč, uhradil Obecní úřad. 



Každé dítě zaplatilo 165 Kč za celý výcvik. Za pomoci OÚ byly na školní budově opraveny 
komíny. 
Školní rok byl ukončen 30. června 1994 za účasti zástupců OÚ, kteří žákům 4. tř. předali 
zvonečky jako upomínku na místní školu – po prázdninách přecházejí na Horní Bečvu, kytičkou 
poděkovali učitelům za jejich práci. 
Mateřská škola – střed 

 
Po kritickém roce 1992/93 nastalo malinké uklidnění a s financováním škol se situace vyjasnila. 
Nemluví se o totální likvidaci mateřských škol, ale o zachování důležitého provozu a služby 
rodičům. Rodiče platí 50 Kč měsíčně jako školné na provoz MŠ. 
Škola má 2 oddělení – třídy :  1. tř.   22 dětí 
     2. tř.  22 dětí 
Počet učitelů : 4, školní jídelna : 3, správní zaměstnanec : 1 
Ředitelka školy je paní Františka Minarčíková 
učitelky : Jana Janíčková, Věra Galiková a Alena Zemanová 
Během roku byly provedeny některé opravy – například nátěry a oplechovaní průlezek a 
houpaček    a oprava střechy. 
Škola uspořádala výlety do Kněhyň, na Pustevny, na Hutisko – Solanec, na Horní Bečvu a do 
Rožnova p. R. 
Další kulturní akce :   - 3x ročně návštěva divadla na Horní Bečvě    

    - mikulášská nadílka 
    - Den dětí 
    - 2x ročně účast dětí na vítání občánků pod vedením paní učitelky Věry  
      Galikové 
    - spolupráce se Základní školou při zápisu dětí do 1. třídy aj. 
Provoz školy je od 7.00 hod. – 15.30 hod. Škola má krásné prostředí. 
 
 
Mateřská škola – Kněhyně 

 
Nový školní rok 1993/94 byl slavnostně zahájen 1. září za přítomnosti zástupců Obecního úřadu. 
V tomto roce se MŠ zaměřila na vytváření takového prostředí, aby dětem připomínalo domov, což 
se nejlépe dařilo během vánočních svátků. Děti samy zdobily velký vánoční stromek papírovými 
ozdobami, které samy vyrobily. U stromečku si hrály, zpívaly a přednášely. 
V měsíci lednu byly pozvány na členskou hasičskou schůzi, kde opět zpívaly a přednášely. 
Proto také členové hasičského sboru v Kněhyních, pozvali děti na návštěvu hasičské zbrojnice, 
ukázali jim veškerou techniku, připravili pro ně soutěže, hry a občerstvení. Tato pěkná akce byla      
u příležitosti oslav Dne dětí. 
Místní sportovci připravili pro děti maškarní karneval.  
Během školního roku 1993/94 několikrát navštívily divadlo a kino na Horní Bečvě. Nazpět musí 
chodit pěšky, protože nejede žádný autobus. 
Základům plavání se děti učily na koupališti u rekreačního střediska Kotouč Štramberk. 
Ředitelkou školy je paní učitelka Alena Maňáková. 
 
 
Klub důchodců 

 
Klub důchodců od svého založení patří k těm organizacím, které po celý rok pracují velmi 
aktivně. V současné době má 106 členů. Výbor KD je třináctičlenný. 
Nejzdařilejší kulturní akce jsou tyto : 



- únor – „Papučový bál“ 
- květen – oslavy Dne matek 
- červen – zájezd – Hukvaldy, Kopřivnice, Nový Jičín, Hodslavice  
- srpen - táborák 
- říjen – hodová zábava 
- listopad – výroční členská schůze 
Náš klub spolu se sociální komisí OÚ navštěvuje jubilanty, kterých v letošním roce bylo 60. 
Pravidelně navštěvují Domovy důchodců, kde jsou umístěni naši spoluobčané, malým dárkem jim 
připomenou, že obec na ně myslí. Jedná se DD v Rožnově p. R., v Pržně, v Karolince, v Podlesí a 
na Hutisku – Solanci – celkem 16 důchodců. 
Každou akci připravuje výbor. Celkem bylo 9 výborových schůzí. Na činnost KD chybí finanční 
prostředky a jen díky sponzorům se daří kulturní akce zabezpečovat. Účast důchodců na 
pořádaných akcích je vysoká. Předsedkyní KD je paní Sýkorová. 
 
 
Sbor pro občanské záležitosti 

 
Uskutečnila se dvě vítání občánků. Do života byli uvítáni : 
Lukáš Pavlica č. 303  Aleš Stavinoha č. 507   Jaromír Adámek č. 187 
Marek Ondryáš č. 471  Jakub Šenk č.     Kamila Petřeková č. 474 
Viktor Holec č. 444  Jiří Mikulenka č. 476   Michaela Billová č. 339 
Tomáš Závorka č. 362  Filip  Šebesta č. 433  
Barbora Bartošková č. 596 Václav Štůrala č. 528 
Agáta Pavlátová č. 573  Patrik Mičola č. 441 
Květa Neradová č. 14  Stanislav Fiurášek č. 646 
 
 
Pečovatelky 

 
Starým a nemocným lidem obec zajistila pečovatelky : 
Marie Sobková   pečuje o Anastázii Hajdovou 
Alois Hájek   pečuje o Bedřicha Chuděje 
Andrea Jurečková  pečuje o Adélu Ondryášovou 
 
 
Zemědělství 

 
Do evidence samostatně hospodařících rolníků bylo registrováno 9 občanů. Většina byla 
zaregistrována pro práci s dřevem – práce s pilou a přibližování dřeva. Pouze 2 občané byli 
zaregistrováni jako zemědělci. 
Za posečení luh dostávali občané státní dotaci 2 000 Kč/ha. 
 
 
Tělovýchovná jednota Sokol 

 
Má celkem 138 občanů, z toho je organizováno ve třech oddílech 105 členů. 
Závodní sportovní činnost probíhá v kopané a stolním tenise. Nejmasovější zapojení je v oddílu 
kopané, kde hraje družstvo dospělých okresní přebor a družstvo dorostu okresní soutěž. 
V soutěžním ročníku 1993/94 se družstvo dospělých umístilo v horní polovině tabulky, družstvo 
dorostu jako nováček ve spodní části tabulky. 



Velmi dobrých výsledků dosáhlo družstvo stolního tenisu. 
Muži skončili ve 2. lize na 2. místě, „B“ družstvo v krajském přeboru na 8. místě. I žáci dosáhli 
velmi dobrých výsledků a patří mezi absolutní špičku v rámci okresu. V žácích byl nejlepší 
Polášek. 
Poměrně dobře si vede odbor turistiky. Mimo tradičních výstupů v okolí se zúčastnili výstupu na 
čtvrtou nejvyšší slovenskou horu Kriváň. Rovněž navštívili Jánošíkovy diery v Těrchové. 
 
 
Složení výboru : předseda     -    František Solanský 
   hospodář     -    ing. Bronislav Ševčík 
   trenér fotbalu  -    Jan Blinka 
          Jan Pavlica 
   trenér tenisu    -    František Solanský 
          Jaroslav Škala 
 
 
Český myslivecký svaz 

 
Honitba s názvem „Radegast“ Prostřední Bečva byla utvořena k 1.4.1993. Vznikla na základě 
nájmu pozemků od honebního společenstva. Společenstvo tvoří majitelé pozemků v obci 
Prostřední Bečva, obecní lesy o výměře 55 ha nacházející se v k. ú. Horní Bečva a části pozemků 
od majitelů z obce Horní Bečva – část Kněhyně. 
V roce 1994 se uskutečnila ozdravovací akce u srnčí zvěře proti střečkovitosti léčivem Rafenduzol 
Premix, které se srnčí zvěři míchalo do krmiva při přikrmování. 
V lednu a únoru v rámci tlumení škodné – jako liška, která je původcem nákazy vzteklinou, se 
uskutečnily 4 naháňky na lišku. Byla ulovena 1 liška. 
V březnu proběhlo sčítání veškeré lovné zvěře – srnčí, jelení, zajíc. Toto sčítání se promítlo 
v sestavení plánu chovu a lovu této zvěře a vyhotovil se plán odlovu pro rok 1994, který schvaluje 
OV ČMS ve Vsetíně. 
Vakcinace lišek proti vzteklině se konala v dubnu. Na 1 454 ha bylo položeno 240 ks této vakcíny. 
15% vakciny nebylo vzato.  
V květnu proběhla okresní soutěž ve střelbě malorážkou a kulovnicí. 
Soutěže se zúčastnili : ing. František Juřík, Rudolf Jurečka a Jan Petřek. 
Umístili se do 10. místa. 
Od 16. května započal odlov srnčí zvěře. Na celoroční plán je to 8 srnců, 8 srn, 7 srnčat, bylo 
odloveno 8 srnců, 6 srn a 7 srnčat. V plánu byl odlov 1 jelena – první věkové skupiny, 1 laň              
a 1 kolouch. Plán odlovu nebyl splněný. 
Letní myslivecký výlet se konal v srpnu v Kněhyních. 
Návštěva překročila 500 osob. 
Na podzim začaly hony na zajíce. Uspořádali 4 hony, ulovili 24 zajíců a 3 lišky. 
V období od listopadu do konce března se zvěř intenzivně přikrmuje. Pro toto období bylo 
zakoupeno 12,5 q jaderného krmiva. 
Mají 2 oborohy pro vysokou zvěř, 16 krmelců včetně zásobníků a 9 krmelců bez zásobníků. 
Počet členů je 28. 
Předsedou sdružení je ing. František Juřík. 
 
 
Český svaz zahradkářů 

 
V roce 1994 bylo 42 členů. Předsedou je Bohumil Juřík č. 428. 



Další členové výboru :  Pavel Tovaryš – jednatel 
    Jan Děcký – pokladník 
    Pavel Kubáň – místopředseda 
Hlavním úkolem zahradkářů tak jako každý rok je zpracovávání ovoce v našem účelovém 
zařízení. V jarních měsících to bylo zajišťování roubů takových odrůd, které jsou vhodné pro naše 
podmínky. Ve většině oblastí naší republiky byla neúroda ovoce, tak u nás na Valašsku byla 
největší za poslední 10 let. Na kvalitní ovoce se značně projevil nedostatek srážek a ovoce 
poškodilo i silné krupobití v měsíci srpnu. 
Ovoce bylo podprůměrné velikosti a ve většině se hodilo pouze na moštování. Celkem bylo 
vymoštováno 13 880 l moštu. 
Na této záslužné činnosti se nejvíce podíleli – Bedřich Bil, Pavel Kubáň a Josef Šíra. Čistý příjem 
do pokladny organizace činil 8 169 Kč. 
Nebyl uskutečněn prodej ovocných stromů pro nezájem občanů. 
Po domluvě s panem Vaníčkem na Horní Bečvě, bylo možno výpěstky zakoupit tam. Na účtě je 
uloženo 29 390 Kč, v pokladně 1 153 Kč. 
 
 
Knihovna 

 
Knihovnu od roku 1987 stále vede paní Jarmila Blanařová. 
Půjčovní den je středa od 12.00 – 17.00 hod. Do knihovny chodí 116 čtenářů, z toho dětí do 14 let    
– 43. Má 3 795 svazků. Na zakoupení nových knih věnoval Obecní úřad 3 000 Kč. 
 
 
Obchod, služby 

 
V letošním roce nedošlo k rozšíření obchodů. Ke konci roku byl zrušen potravinářský obchod 
OVO paní Věry Kubáňové, která přesídlila do Rožnova p. R. 
Rovněž služby zůstávají v původním rozsahu. 
 
 
Zdravotnictví  

 
V budově zdravotního střediska bylo instalováno nové elektrické topení nákladem 20 935 Kč. 
Zdravotnický personál zůstává stejný. 
 
 
Církev – náboženství 

 
Věřící občané navštěvují římskokatolické kostely na Horní Bečvě a na Hutisku – Solanci. U těchto 
kostelů jsou hřbitovy, kam pochováváme své mrtvé. Za finančního příspěvku Obecního úřadu a za 
pomoci občanů byly opraveny kapličky, nezapomnělo se ani na boží muka, která jsou na různých 
místech v obci. 
O farnost na Horní Bečvě se stará pan farář Ladislav Šimek, Hutisko – Solanec nemá stálého 
faráře. 
Na opravu hřbitova a kostela na Hutisku – Solanci, věnoval náš Obecní úřad nemalé finanční 
prostředky ze svého rozpočtu. 
Každým rokem na výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se koná na Radhošti 
velká pouť. 



Třikrát denně se naší obcí rozléhá zvonění a to ráno v 6 hodin, ve 12 hodin se ohlašuje poledne        
a večer klekání. Zvoní se i za zemřelé. Zvonění zajišťuje pan Josef Vašek č. 484.  
K římskokatolické církvi se hlásí 60% občanů. 
 
 
Škola v přírodě 

 
Je příspěvková organizace a od 1.1.1993 je samostatný právní subjekt, který zřídil Školský úřad 
Ostrava. Původně to byla zotavovna pro děti, od roku 1965 byla přejmenována na Školu 
v přírodě. Ředitelem školy od roku 1973 je pan Pavel Tovaryš. Škola má 18 stálých zaměstnanců 
– 9 pedagogických a 9 nepedagogických. Učitelé přijíždějí s dětmi. Kapacita školy je 68 míst. Za 
rok 1994 se vystřídalo 1 180 dětí, na letním táboře to bylo 70 dětí. Střídání dětí bylo ve 
čtrnáctidenních turnusech. Přijíždějí sem děti z ostravských škol. 
Objekt tvoří hlavní budova, kde je ubytování a kuchyň. 
K objektu patří dřevěný srub, kde jsou učebny, dále dvě chatky, které slouží pro rekreaci 
dospělých, hřiště na tenis, odbíjenou, košíkovou a pro malou kopanou. 
Finanční příspěvek na provoz školy činí 2 600 000 Kč, čistý zisk 500 tisíc Kč. Náklady na stravné 
pro 1 dítě činí 21 Kč, které si každý žák hradí sám. 
Ekonomkou je paní Ludmila Satolová. 
V tomto roce byla vybudována vodovodní přípojka na obecní vodovod. Připravuje se napojení na 
veřejnou kanalizaci a další opravy v budově. 
Celý areál je v pěkném prostředí u řeky Bečvy na okraji vesnice. 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis v kronice byl projednán a schválen na jednání obecního zastupitelstva dne 14.9.1995. 
 
         Krupa Alois  v. r.  
 
 

 


