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Otázka primátorovi
Chcel by som sa opýtať pána pri-

mátora, koľko mesto zaplatilo za
inauguračnú hostinu?

Slávnostná inauguračná recepcia je
významná spoločenská udalosť, ktorá sa
usporadúva pri príležitosti zvolenia nového primátora jedenkrát za štyri roky. Je
samozrejmosťou, že túto recepciu uskutočňuje každé mesto, pretože funkcia
primátora patrí medzi najvýznamnejšie
funkcie v meste a aj vďake takejto recepcii nový primátor nadviaže významné kontakty s osobnosťami mesta i regiónu. Z tohto dôvodu by mala mať
inauguračná recepcia určitú spoločenskú úroveň. Na inauguračnej recepcii,
ktorá sa uskutočnila 27.12.2010 v Dome kultúry v Čadci, sa zúčastnili okrem
primátora aj všetci poslanci mesta Čadca s rodinou a iné významné osobnosti
mesta Čadca a Kysuckého regiónu. Túto recepciu zabezpečovalo ešte bývalé
vedenie mesta. Na recepcii sa zúčastnilo 300 osôb a mesto za ňu zaplatilo
presne 2 909,84 €. Táto suma nepredstavuje žiadne radikálne navýšenie
v porovnaní s poslednou inauguračnou recepciou v roku 2006, kedy za túto
inauguračnú recepciu bola vyplatená suma 80 000 SK (2 655,513 €).

Hja\]ĪgnYfa]fgnø[`f¦bgefø[`Zqlgn
Vo februári odporučí Komisia
sociálno-zdravotná a bytová pri MZ
v Čadci pridelenie voľných mestských
nájomných bytov.
Podmienky na získanie nájomf`gZqlm$hg\Yfa]òaY\gkla$
r¦cdY\ff¦d]òalgklaòaY\gkla
Základnou podmienkou prenajatia,
teda pridelenia mestského nájomného
bytu, je evidencia žiadosti. Žiadosť
na predpísanom tlačive sa podáva
v podateľni Mesta Čadca. V tlačive
je potrebné uviesť, kto žiada o byt,
z akých dôvodov, zamestnanie žiadateľa, príjem z uvedeného zamestnania
alebo iný príjem.

naliehavosti, ktoré je predložené
na odporučenie Komisii sociálnozdravotnej a bytovej pri MZ v Čadci.
Po doporučení komisiou primátor
mesta udeľuje súhlas na pridelenie
bytu. Poradie naliehavosti sa určuje
podľa dĺžky evidencie žiadosti a naliehavosti riešenia situácie, zohľadňujú sa
sociálne, príjmové a iné kritériá.

Kritéria, podmienky a zásady pri
hja\]ĪgnYf±f¦bgefø[`Zqlgn
Mesto Čadca má schválené Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách
hospodárenia s bytovým fondom
vo vlastníctve mesta a taktiež Zásady
na prideľovanie bytov postavených
zo ŠFRB. V zmysle VZN a Zásad
na prideľovanie bytov je podmienkou
na zaradenie žiadosti do evidencie
žiadateľov trvalý pobyt v meste Čadca
a tiež žiadateľ nesmie byť vlastníkom inej nehnuteľnosti vhodnej
na bývanie. V prípade rozhodovania
o pridelení bytu je zostavené poradie

www.mestocadca.sk
www.kultura.mestocadca.sk
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V mesiaci február bude zasadať
Komisia sociálno-zdravotná a bytová,
ktorá odporučí pridelenie voľných
mestských nájomných bytov. Posledný bytový dom by
mal byť dokončený
v priebehu mesiaca máj. V uvedenom
bytovom dome bude
34 bytov, z toho 18
dvojizbových a 16
trojizbových.
Každý nájomca
bytu platí mesiac vopred platbu, ktorá sa
skladá z nájomného
a služieb spojených
s bývaním. Celková
suma je rozdielna
v závislosti od veľkosti bytu a tiež počtu
členov užívajúcich
byt. Poplatky v nových
bytových domoch
sú nasledovné: za jednoizbové byty
je celková suma priemerne 170 €,
za dvojizbové byty 300 až 310 €, a
pri trojizbových bytoch sa predpokladá suma do 350 €. Navyše sa platí
za elektrickú energiu.
Hgă]lhg\Yfø[`òaY\gkl±
Nové žiadosti evidujeme pod č. 580,
avšak toto číslo nezodpovedá reálnej
skutočnosti. V tomto počte sú ešte aj
žiadatelia, ktorým už bol pridelený byt
a tiež tí, ktorí momentálne odmietli byt, alebo nespĺňajú podmienky.
Po odovzdaní posledného bytového
domu sa poradovník zaktualizuje .
Silvia Cisáriková

Február 2011
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Pri príležitosti krásneho životného jubilea,
97 rokov, navštívil dňa 31. januára 2011 oslávenkyňu, Rozáliu Barancovú, primátor mesta
Čadca Ing. Milan Gura. Do ďalších rokov jej
zaželal pevné zdravie, veľa šťastia a Božieho
požehnania. Pani Rozália neskrývala prekvapenie i dojatie.
Narodila sa v Divine pri Žiline a je vdova.
Obyvateľkou Domova seniorov a domova sociálnych služieb na ul. M. R. Štefánika v Čadci je
od augusta 2005. Ako nám prezradila, v domove
sa jej veľmi páči, aj keď sa občas nudí, pretože
vraj nemajú kravu, ktorú by mohla chodiť dojiť
zavčas rána tak, ako za mlada, a dokonca nesadia
ani zemiaky, ktoré by mohla okopávať. Optimizmus a dobrú náladu jej v dobrom zmysle slova
závidia aj podstatne mladšie ročníky. Možno
práve preto ešte nikdy neležala v nemocnici
a nepotrebuje ani žiadne lieky.
Pri lúčení nezabudla pani Rozália pripomenúť, že o rok sa pri oslave jej ďalších narodením opäť stretneme v domove seniorov.
Martina Palárcová

Foto: MP
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V týždni od 24. do 28. januára 2011
sa mestské základné školy aj počas
popoludňajších hodín zaplnili drobizgom. Budúci prváčikova sa v sprie-

vode svojich rodičov prišli zapísať
do 1. ročníka povinnej školskej dochádzky. Na šiestich základných
školách (ZŠ, Rázusova, ZŠ J. A. Ko-
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Platba za nájom

Foto: MP
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menského, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ
s MŠ Podzávoz, ZŠ s MŠ Horelica,
ZŠ Milošová u Prívary), ktorých zriaďovateľom je Mesto Čadca, si v školskom roku 2011/2012 začne plniť
svoje školské povinnosti celkom 264
detí. Najviac prváčikov prejde bránami Základnej školy na Rázusovej
ulici v Čadci, kde si do lavíc zasadne
až 90 malých školáčikov. Najmenej
detí – len 16 – sa prihlásilo na školy
v mestských častiach Milošová u Prívary a Horelica. Z celkového počtu
zapísaných žiakov navštevovalo predškolské zariadenie 97,4 % detí, čo je
nepochybne pozitívna skutočnosť.
am, aš

Foto: MP
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Z dôvodu zmien na postoch vedúcich oddelení a referátov oznamujeme občanom
nové kontaktné údaje:

Referát financií a správy majetku
Vedúci referátu: Ing. Alojz Kozoň,
e-mail: alojz.kozon@mestocadca.sk

Zástupca primátora
Ing. František Prívara,
e-mail: frantisek.privara@mestocadca.sk
Ing. Rudolf Cyprich,
e-mail: rudolf.cyprich@mestocadca.sk

Referát daní a poplatkov
Vedúca referátu: Ing. Tatiana Krkošková,
e-mail: tatiana.krkoskova@mestocadca.sk

Oddelenie organizačno – administratívne
Vedúca oddelenia: Ing. Mária Goreková,
e-mail: maria.gorekova@mestocadca.sk
Referát personálny, mzdový, matriky a
evidencie obyvateľstva
Vedúca referátu: Janka Murčová,
e-mail: janka.murcova@mestocadca.sk
Referát technického zabezpečenia
Vedúci referátu: Marián Martiniak,
e-mail: marian.martiniak@mestocadca.sk

Právne oddelenie
Vedúca oddelenia: JUDr. Zuzana Cenigová,
e-mail: zuzana.cenigova@mestocadca.sk
Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Vojár
PhD.,
e-mail: lubomir.vojar@mestocadca.sk
Referát životného prostredia
Vedúci referátu: Ing. Peter Švábik,
e-mail: peter.svabik@mestocadca.sk

Referát organizačný a informatiky
Vedúci referátu: Ing. Ján Bazger,
e-mail: jan.bazger@mestocadca.sk

Referát odpadového hospodárstva
Vedúca referátu: Ing. Zdenka Ondrašinová,
e-mail: zdenka.ondrasinova@mestocadca.sk

Oddelenie ekonomické a správy majetku
Vedúca oddelenia: Mgr. Erika Dávidiková,
e-mail: erika.davidikova@mestocadca.sk

Oddelenie dopravy, ÚP, stavebného
poriadku a investičnej činnosti
Vedúci oddelenia: Ing. František Ščury,
e-mail: frantisek.scury@mestocadca.sk

Referát územného plánovania, dopravy,
technickej infraštruktúry a investičnej
činnosti
Vedúci referátu: Ferdinand Gonščák,
e-mail: ferdinand.gonscak@mestocadca.sk
Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Vedúci oddelenia: RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc.,
e-mail: miloslav.sulgan@mestocadca.sk
Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti
Vedúca oddelenia: Ing. Božena Cvečková,
e-mail: bozena.cveckova@mestocadca.sk
Oddelenie kultúry a medzinárodných
vzťahov
Vedúca oddelenia: Mgr. Katarína Šulganová,
e-mail: katarina.sulganova@mestocadca.sk
Oddelenie školstva, mládeže a športu
Vedúci oddelenia: Mgr. Marián Fúrik,
e-mail: marian.furik@mestocadca.sk
Referát školstva a školský úrad
Vedúci referátu: Mgr. Marián Kráľ,
e-mail: marian.kral@mestocadca.sk
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Začiatkom vlaňajšieho decembra,
tesne po voľbách, sa na Matičnom
námestí v Čadci zrazu objavila socha
Petra Jilemnického. Po prinavrátení
svojho času taktiež odstránenej busty
Ivana Hálka do areálu nemocnice
v Čadci pred pár rokmi to bol druhý
očakávaný krok v náprave chýb, ku ktorým došlo v minulosti. Obaja, Hálek
i Jilemnický, prišli na Kysuce v dobe,
keď to bol zapadnutý, zaostalý, tmavý
kút Slovenska. Neprišli tu na výhodné
a dobre platené úradnícke pozície ako
veľká väčšina ich rodákov, ale so snahou
nezištne pomáhať, dvíhať ľud a pomery
zo zaostalosti. Svedčí o tom ich život
a dielo. Prinavrátením ich pomníkov
môže mesto zmazať biľag nekultúrnosti
a xenofóbie, ktorým bolo označované
v rokoch po ich odstránení.

Návrat vyvolávajúci otázky

Prinavrátenie sochy Jilemnického do
mesta však vyvoláva viaceré otázniky.
Prvá otázka je spojená s technickým stavom sochy. Počas mnohoročného neodborného uskladnenia došlo k poškodeniu
jej povrchu, takže pôsobí ako zašpinená.
Vyžaduje si odborné ošetrenie.

Druhým je spôsob, ktorý bol zvolený na jej prinavrátenie. Socha bola
postavená narýchlo, akoby provizórne,
technicky, nie spoločensky. Nebola
znovu odhalená. Zaslúžila si dôstojnejší
návrat. Najmä preto, čo mu predchádzalo. Tretiu otázku vyvoláva jej umiestnenie. Pôvodne bola socha umiestnená
dôstojne, v parčíku vedľa Domu kultúry,
s architektonicky upraveným okolím,
ktoré tam vydržalo dodnes. Štvrtá otázka súvisí s tou predošlou. Peter Jilemnický má teraz v meste dva pamätníky.
Sochu na Matičnom námestí a bustu
s pamätnou doskou na škole, kde učil
(na stene, ktorá je dôkazom zanedbanosti celého objektu). Pri všetkej úcte
k jeho zásluhám, ktoré si získal u Kysučanov, je to neprimerané, nadbytočné.
Pripomína to časy, keď okrem sochy
a busty bolo podľa neho pomenované aj
terajšie Matičné námestie, aj škola, kde
učil, aj ulica, na ktorej tá škola stála.

@ĪY\Ybe]ghlae¦df]
YljnYdja]ñ]fa]

O mesiac, 19. marca tohto roku, si
pripomenieme 110. výročie narodenia
Jilemnického. Je to príležitosť k tomu,

aby sme opäť zhodnotili jeho život
a dielo, najmä vo vzťahu ku Kysuciam
a aby sme s definitívnou platnosťou
rozhodli o umiestnení jeho sochy
v našom meste. Ako jedno z riešení
prichádza do úvahy areál bývalej školy
na Hlinkovej ulici, na mieste, ktoré
má predsa len najbližšiu väzbu s jeho
pôsobením u nás. Dočasne by ju bolo
možné umiestniť na pôvodnom mieste.
Hoci parčík, kde stála, už nepatrí mestu,
mohla by sa jeho časť na ten účel prenajať od nového majiteľa až do času, kým
tam nedôjde k pripravovanej výstavbe
obchodných priestorov. Sú však možné
aj iné alternatívy.
Spolok priateľov Čadce odporúča
usporiadať v tejto záležitosti verejnú
diskusiu, v ktorej by obyvatelia mesta
mohli vyjadriť svoju mienku a navrhnúť
najoptimálnejšie riešenie, ktoré potom
s definitívnou platnosťou schváli Mestské zastupiteľstvo v Čadci. Orgán, ktorý
pred rokmi rozhodol o odstránení sochy, má teraz príležitosť napraviť chybu
svojich predchodcov.
PhDr. Rudolf Gerát
predseda Spolku priateľov Čadce

Turisti na Striebornej stope KLM
V Čadečke u Králi privítali v nedeľu
ráno 30. januára turistov z celých
Kysúc. Miestni nadšenci turistiky sa
po dohode s oddielom turistiky pri TJ
Lokomotíva v Čadci rozhodli pripraviť
tradičnú Striebornú stopu Kysuckej
lyžiarskej magistrály. V miestnej časti
u Králi, kde bol štart aj cieľ dvoch kvalitne pripravených trás, si 30 turistov
užilo čaro okolitej prírody. Turistov
privítal p. Pavol Štrba, poslanec Mestského zastupiteľstva v Čadci. Inštrukcie
o ďalšom priebehu a charaktere trás
poskytol prítomným p. Pavol Gomola,
ktorý bol hlavným komisárom tohto
vydareného podujatia. Mrazivá, slnkom zaliata krajina prijala do svojho
náručia nedočkavých a zvedavých turistov. Na čele ich sprevádzal a zaujímavé informácie podával turistický vodca

Ignác Šimčisko. Turisti tak mohli lepšie
spoznať tento malebný kút kysuckej
krajiny. Pokojný a miestami pôvodný
charakter kysuckej dediny zanechal
u všetkých účastníkov príjemné pocity
zo zimnej turistiky. Zaujímavé doliny,
potoky s čistou vodou, zo všetkých
strán dostupné hrebene a vrcholky
kopcov poskytujúce výhľady široko-ďaleko na všetky svetové strany.
Za krásne zážitky a upravené trate ďakujú turisti aj p. Antonovi Škorvánkovi
a najmladšiemu Adamkovi Hudecovi.
Celkovú kvalitu podujatia si pochvaľoval aj najstarší účastník p. Milan Toman. Oddiel turistiky v Čadci sa teší
na ďalšiu spoluprácu pri nasledujúcom
ročníku v Čadečke u Králi.
Cyril Vakula,
TJ Lokomotíva v Čadci

x14x1>
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Linda Najdeková, Romana Macurová, Patrik Kulla, Vanesa Kyzeková, Lívia Oravcová, Timotej Zborovančik, Sofia Hanuliaková, Jakub Halvoník, Anna Tománková, Natália Vojčiniaková, Sára Plazáková, Ivan Najdek, Daniel Kadlubec, Denisa
Kubicová, Milan Homola, Dávid Šustek, Soňa Suchoňová, Adam Pončka, Michal
Valko, Lukáš Tremboš, Emanuel Horváth

KgZ¦ñ]
Dušan Paštrnák a Stanislava Marejková, Vladimír Budoš a Jaroslava Časnochová,
Jozef Kuljovský a Jana Kučavíková, Martin Poliak a Zuzana Zuščáková

Ghmkladaf¦k
Jozef Gerat 70 r., Štefánia Trličková 84 r., Adela Kočíbová 26 r., Margita Rebrošová 77 r., František Klieštik 65 r., Ondrej Greno 79 r., Marian Roštár 88 r., Anna
Tomeková 84 r., Mária Králová 86 r., Ladislav Franek 54 r., Vincent Michalina 64
r., Jozefa Sojčáková 80 r.

Cqkm[]eYb»lYd]fl*())
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a Centrum voľného času pripravujú
zábavno-súťažnú show Kysuce majú talent, ktorej sa môžu zúčastniť talentovaní
súťažiaci a prezentovať sa v 4 súťažných disciplínach: hudba (spev, hra na hudobný
nástroj...), tanec (disco, folklór, spoločenský tanec...), šport (žonglovanie, gymnastika...) a divadlo (zabávač, imitátor, recitátor...). Súťaže sa môžu zúčastniť všetky
vekové kategórie od 7 rokov.
Spôsob prihlásenia: vyplnenú prihlášku, ktorú získate v KIC alebo v CVČ treba
osobne priniesť alebo zaslať do 14. 3. 2011 na adresu: Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca - Dom kultúry, Matičné námestie 1434, 022 01 Čadca, alebo
Centrum voľného času, Kukučínova 2851, 02201 Čadca.
V prípade postupu do neverejného výberového kola bude záujemcom presný
dátum, miesto a čas oznámený telefonicky alebo písomne. Neverejné výberové kolo
sa uskutoční 18. 3. 2011. Finále súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2011.
Bližšie informácie:
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, tel. č: 041/ 43 221 21
Centrum voľného času Čadca, tel. č. 041/ 433 41 80
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Regionálny futbalový zväz usporiadal 5. februára 2011
v Čadci turnaj starších žiakov o Pohár predsedu ObFZ
Kysúc (10. ročník), ktorý mal svojich hrdinov, porazených
i šťastných víťazov. Pekné mládežnícke podujatie už päť rokov
zastrešujú kysucké mestá Čadca, Kysucké Nové Mesto, Turzovka a Krásno nad Kysucou. Po štyroch rokoch sa podujatie
dostalo opäť pod záštitu Čadce a primátor mesta Milan Gura
spolu s ostatnými hosťami podujatie otváral a dekoroval naj-

ČADČAN

lepších. Mesto Čadca prispelo aj pohármi a trofejami.
O cenný pohár si zahralo 12 družstiev z Kysúc. Počas
celého dňa bolo vidieť veľa pekných a neraz vyrovnaných
zápasov, kedy bol víťaz určený až po pokutových kopoch.
Každé družstvo si odnieslo diplom, súčasťou ktorého bola
aj jeho fotka priamo z turnaja a cenu pre najlepšieho hráča.
Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí organizovali tento
turnaj a samozrejme aj trénerom a hráčom.
Smutným hrdinom bol nakoniec najlepší brankár celého
podujatia Peter Červeník, ktorý nepremenil záverečnú
penaltu a z víťazstva sa tak tešili už hráči z Krásna. Cestu
za prvenstvom tímu uľahčil najlepší strelec, desaťgólový
Kristián Gábor. V zápase o tretie miesto sa stretli hráči
KNM a Skalité. O bronzových medailách Kysučanov
rozhodol jediný gól, Skalité tak obsadilo štvrté miesto.
Za bronzových medailistov nastúpil najužitočnejší hráč
celého turnaja Lukáš Martinček, štvrtú individuálnu cenu
fair play si od ObFZ Kysúc vyslúžila Darina Čierňavová,
jediné dievča, ktoré nastúpilo v drese Novej Bystrice. Tá
skončila za siedmou Turzovkou na ôsmej priečke.
Popri primátoroch spomínaných miest, sa turnaja zúčastnili aj predseda ObFZ Stanislav Špila, podpredsedovia
Milan Škorník a Ján Studený, ďalší činovníci zväzu a členovia
Komisií ObFZ.
pb,eg

Otázka: Poprosím, aby ste sa vyjadrili k mojej otázke, prečo mesto využíva
služby súkromnej televízie KTV a nie
mestskej televízie VAŠA TV?
Odpoveď: Mesto nevyužíva služby
súkromnej televízie KTV. Ak je pozvaný
predstaviteľ mesta do diskusnej relácie
samotnou súkromnou televíziou, mesto
za takúto službu neplatí nič, rovnako
ako aj pri ostatných celoslovenských, či už
verejnoprávnych alebo súkromných médií.
O vysielaní a koncepcii televízie Vaša TV
sa rozhodne v najbližších dňoch.

Otázka: Chcem sa opýtať, prečo mesto Čadca nerieši taký problém, ako je
smetisko v nezákonnej blízkosti rodinných domov a ešte za dýchanie zápachu
im účtuje poplatky za smeti? Nikde
na Slovensku ani v blízkych krajinách
nie je smetisko v takej bezprostrednej
blízkosti obytných zón akými sú Svrčinovec, mestská časť Podzávoz. Krásna
vstupná brána pre prichádzajúcich
z Čiech a Poľska do mesta Čadca smetisko s neznesiteľným zápachom a
haldami smetí.
Odpoveď: V minulosti bola na území
mesta Čadca vybudovaná skládka tuhého komunálneho odpadu v časti Čadca
- Podzávoz. Pred vydaním územného
rozhodnutia bývalým Okresným úradom
v Čadci , odbor životného prostredia bol
posudzovaný zámer úpravy a výstavby
existujúcej skládky Ministerstvom životného prostredia SR z hľadiska životného prostredia, ktoré odporučilo jeho
realizáciu a nenamietalo, že smetisko je
v nezákonnej blízkosti rodinných domov.
Ku všetkým konaniam, vrátane procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie boli prizývaní aj vlastníci rodinných
domov, ktorí si mohli uplatňovať námietky a pripomienky, ktoré boli zapracované
do jednotlivých rozhodnutí.
Poplatky za komunálny odpad v meste
Čadca sa vyrubujú v zmysle schváleného
všeobecne záväzného nariadenia( ďalej
len VZN) č.100/2009. Návrh tohto VZN
bol vyvesený na úradnej tabuli aj na
internetovej stránke mesta v čase od 12.
11. 2009 do 2. 12. 2009. Voči návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. VZN
č. 100/2009 bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom dňa 27.11.2009.

Silvia Cisáriková
poradca primátora
pre styk s médiami

Zdenka Ondrašinová
odd. živ. prostredia
a odpad. hospodárstva

Otázka: Mohli by ste, prosím Vás,
zlikvidovať viaceré mobilné reklamné
pútače, ktoré sú roztrúsené po meste?
Komunálne voľby už dávno skončili,
som presvedčený, iste budú so mnou
súhlasiť viacerí, že stratili opodstatnenie. Prípadnú faktúru za odstránenie
predložte jednotlivým kandidátom,
ktorí sú na nich vyobrazení. Mesto sa
dá skrášliť aj príjemnejším spôsobom.
Ďakujem.
Odpoveď: Na území Mesta Čadca sa
nachádzajú viaceré reklamné zariadenia,
ktoré boli umiestnené bez príslušného
povolenia stavebného úradu. Príslušný
stavebný úrad vo veci koná a už vydal
aj rozhodnutia o odstránení niektorých
nepovolených reklamných zariadení.
Mobilné reklamné zariadenia (nie pevne spojené so zemou) sú umiestnené
na mestských pozemkoch na základe
zmluvy, ktorú má Mesto Čadca uzatvorenú s ARD, spol. s r. o. Žilina. Tieto
zariadenia boli umiestnené spomínanou
spoločnosťou. Mesto Čadca v najbližšej
dobe zvolá rokovanie a bude požadovať
ich odstránenie.

¾]Ucdc[}^_fY^ifiTvfQ=Ucd_xQTSQFiSXvTjQTfQ[bvd]UcQz^U1TbUcQbUTQ[SYU*>v]UcdYUc\_R_Ti#
¾]Ucdc[}^_fY^ifiTvfQ=Ucd_xQTSQFiSXvTjQTfQ[bvd]UcQz^U1TbUcQbUTQ[SYU*>v]UcdYUc\_R_Ti# zd*$# ""$"GUR*ggg]Ucd_SQTSQc[U]QY\*SQTSQ^0]Ucd_SQTSQc[
BUTQ[z^vbQTQ*`bUTcUTQ*=QbdY^Q@Q\vbS_fvz\U^_fYQ*:_jUV=QbUSD_]vÒEbRQ^[CY\fYQ@UdbU[_fv@Qf_\@v^Yc6bQ^dYÒU[EZXvjY=QbYv^7be`QzBeT_\V7Ubvd=QWTQ\}^Q8QS[_fv
BUWYcdbvSYQ*?[àxQTSQ!" $

