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  spolufinancováno z Revolvingového fondu MŽP ČR spolufinancováno z Revolvingového fondu MŽP ČR 

              
Start MA21 v MRG PodralskoStart MA21 v MRG Podralsko  

a neb a neb 

Jak zlepšit partnerství a spolupráci v Jak zlepšit partnerství a spolupráci v 
rámci mikroregionurámci mikroregionu
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Místní Agenda 21 (MA21)Místní Agenda 21 (MA21)
je pro mnohé zvláštní a často nic neříkající pojem. je pro mnohé zvláštní a často nic neříkající pojem. 

Lze ho však  poměrně snadno vysvětlit. Lze ho však  poměrně snadno vysvětlit. 
Název vychází z toho, že rozvojové projekty se věnují Název vychází z toho, že rozvojové projekty se věnují 
konkrétním místním problémům, jež s sebou přináší konkrétním místním problémům, jež s sebou přináší 
21. století. Hledají se takové formy jejich řešení, aby 21. století. Hledají se takové formy jejich řešení, aby 

byly dlouhodobě, nejlépe trvale, přínosné a to z hlediska byly dlouhodobě, nejlépe trvale, přínosné a to z hlediska 
širokého spektra pohledů (udržitelný rozvoj). širokého spektra pohledů (udržitelný rozvoj). 

Snahou je zvyšovat zapojení veřejnosti do místních Snahou je zvyšovat zapojení veřejnosti do místních 
rozhodovacích procesů. Tzn. do místníchrozhodovacích procesů. Tzn. do místních

  projektů, které se kvality zdejšího života dotýkají. projektů, které se kvality zdejšího života dotýkají. 
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          Cílem MA21 v MRG Podralsko je proto mj. i Cílem MA21 v MRG Podralsko je proto mj. i 

zvýšení a zdokonalování partnerství zvýšení a zdokonalování partnerství a to: a to: 
  pokračováním vzájemné spolupráce mezi obcemi a městy, pokračováním vzájemné spolupráce mezi obcemi a městy, 

  zkvalitněním spolupráce s občany, zkvalitněním spolupráce s občany, 
zapojováním místních podnikatelů do veřejného dění, zapojováním místních podnikatelů do veřejného dění, 

  zvýšením spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi,zvýšením spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi,
  prohlubováním již existující spolupráce se zahraničím (SRN). prohlubováním již existující spolupráce se zahraničím (SRN). 

  Mikroregion PodralskoMikroregion Podralsko  chce být regionem,chce být regionem,
který naslouchá svým obyvatelům, dbá na tradice a zároveň který naslouchá svým obyvatelům, dbá na tradice a zároveň 
aktivně hledá nové směry rozvoje. Chce být vyhledávaným aktivně hledá nové směry rozvoje. Chce být vyhledávaným 

místem s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí, místem s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí, 
s lákavým potenciálem z hlediska cestovního ruchu, trávení volného času či s lákavým potenciálem z hlediska cestovního ruchu, trávení volného času či 

z hlediska zdravého životního prostředí. z hlediska zdravého životního prostředí. 

    tj. zdravým regionem s potenciálem pro kvalitní život.tj. zdravým regionem s potenciálem pro kvalitní život.    



    

                                                                                „„Start MA21 v MRG Podralsko“Start MA21 v MRG Podralsko“    
                                                                                                                                  Základní info o Mikroregionu PodralskoZákladní info o Mikroregionu Podralsko

Rozloha: 620 kmRozloha: 620 km22

22 municipalit 22 municipalit   13 obcí13 obcí +  + 9 měst9 měst  
Bělá pod Bezdězem,Bělá pod Bezdězem,  Bezděz, Bohatice, Brniště,Bezděz, Bohatice, Brniště,  Doksy,Doksy,  Dolní KrupáDolní Krupá, , Dubá,Dubá,  Dubnice, Hamr na JezeřeDubnice, Hamr na Jezeře, , Jablonné v Podještědí,Jablonné v Podještědí,  

Mimoň,Mimoň,  Noviny pod Ralskem, OknaNoviny pod Ralskem, Okna, , Osečná,Osečná,  Pertoltice pod RalskemPertoltice pod Ralskem, , Ralsko,Ralsko,  RokytáRokytá, , Stráž pod Ralskem,Stráž pod Ralskem,  Tachov, Velenice, Velký Tachov, Velenice, Velký 
Valtinov,Valtinov,  ZákupyZákupy

Počet obyvatel: 32 000Počet obyvatel: 32 000
Obec s nejmenším počtem obyvatel: Tachov Obec s nejmenším počtem obyvatel: Tachov  75 75
Obec s největším počtem obyvatel: Mimoň Obec s největším počtem obyvatel: Mimoň  6 800 6 800

Člen NSZM: 2003 Člen NSZM: 2003 
Registrace v databázi MA21 ČR: 2007Registrace v databázi MA21 ČR: 2007

Kategorie:  ZÁJEMCI Kategorie:  ZÁJEMCI 
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                                                                                                                                                                                  Charakteristika MRG Charakteristika MRG 
SudetySudety   2x vysídlené území  2x vysídlené území (r.1938 odsun Čechů, r.1945  odsun Němců)(r.1938 odsun Čechů, r.1945  odsun Němců)  
                              po osvobození cílené osidlování pohraničí po osvobození cílené osidlování pohraničí 
                              s rozvojem těžby uranu nový příliv obyvatels rozvojem těžby uranu nový příliv obyvatel
                              přetrhané kořeny + nepůvodní obyvatelstvo přetrhané kořeny + nepůvodní obyvatelstvo 
                              nyní hledající a posilující svou identitu k územínyní hledající a posilující svou identitu k území

Vojenský výcvikový prostor RalskoVojenský výcvikový prostor Ralsko  
                              cca 100 let uzavřený prostor pro výcvik české, poté      cca 100 let uzavřený prostor pro výcvik české, poté      
                                      německé, poté sovětské armády německé, poté sovětské armády 
                              zánik mnoha původních sídelzánik mnoha původních sídel
                              odchod armády v r.1992 odchod armády v r.1992  zrušení VVP r.1995  zrušení VVP r.1995 
                              poté převody nemovitostí na místní samosprávu poté převody nemovitostí na místní samosprávu 
                              zdědění zdevastovaných objektů, zdegradované půdy zdědění zdevastovaných objektů, zdegradované půdy 
                                      a vegetačního pokryvu na cvičištích a střelnicích, a vegetačního pokryvu na cvičištích a střelnicích, 
                                    kontaminované půdy municí a ropnými látkami kontaminované půdy municí a ropnými látkami 
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                                                                                                                                                                        Charakteristika MRGCharakteristika MRG  

Velkoplošná chemická těžba uranu Velkoplošná chemická těžba uranu 
                              rozvoj sídel (Stráž pod Ralskem, Česká Lípa)rozvoj sídel (Stráž pod Ralskem, Česká Lípa)
                              kontaminace půdy a podzemní vody: Hkontaminace půdy a podzemní vody: H22SOSO4 4         
                              útlum těžby útlum těžby  zvýšená nezaměstnanost již koncem   zvýšená nezaměstnanost již koncem  
 .                 90. let minulého století .                 90. let minulého století
Zachovalá kvalitní příroda a krajina Zachovalá kvalitní příroda a krajina 
                              CHKO Kokořínsko, CHKO Lužické horyCHKO Kokořínsko, CHKO Lužické hory
                              lokality soustavy NATURA 2000lokality soustavy NATURA 2000

Ekonomický potenciálEkonomický potenciál  
                              převažují mikropodniky, živnostníci, zemědělci, převažují mikropodniky, živnostníci, zemědělci, 
                              dřímajícím potenciálem je cestovní ruch a lázeňstvídřímajícím potenciálem je cestovní ruch a lázeňství
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Startujícím rokem pro zavádění MA21 v MRG Podralsko byl rok 2007, tj. rok Startujícím rokem pro zavádění MA21 v MRG Podralsko byl rok 2007, tj. rok 
oficiálního přihlášení se MRG do databáze MA21 ČR. Na této „startovací oficiálního přihlášení se MRG do databáze MA21 ČR. Na této „startovací 

čáře“ si municipality MRG stanovily následující první cíle při zavádění MA21:čáře“ si municipality MRG stanovily následující první cíle při zavádění MA21:

    zvýšení vzájemné  informovanosti a komunikace zvýšení vzájemné  informovanosti a komunikace 
        se subjekty i veřejnostise subjekty i veřejnosti na území celého MRG,  na území celého MRG, 
        včetně vytvoření prostředí pro zapojování veřejnosti včetně vytvoření prostředí pro zapojování veřejnosti 
        do rozhodování o chystaných zdejších záměrech;do rozhodování o chystaných zdejších záměrech;

    příprava propříprava pro  zahájení společného plánovánízahájení společného plánování
        udržitelného rozvojeudržitelného rozvoje MRG za účasti zdejších MRG za účasti zdejších
        občanů a zde fungujících subjektů. občanů a zde fungujících subjektů. 
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Pro dosažení těchto cílů jsou v maximální možné míře Pro dosažení těchto cílů jsou v maximální možné míře 
využívány již v současné době zavedené a osvědčené využívány již v současné době zavedené a osvědčené 
nejen zdejší komunikační systémy, ale i různé aktivity nejen zdejší komunikační systémy, ale i různé aktivity 

tradičně organizované a na území mikroregionu tradičně organizované a na území mikroregionu 
zaběhlé. Snahou je těmito postupy či novými zaběhlé. Snahou je těmito postupy či novými 

zajímavými formami podpořit zajímavými formami podpořit prohlubování vztahu prohlubování vztahu 
obyvatel mikroregionu nejen k zdejší přírodě, obyvatel mikroregionu nejen k zdejší přírodě, 

kultuře, historii, tradicím, ale i k zodpovědnosti za kultuře, historii, tradicím, ale i k zodpovědnosti za 
současné dění. Tím také přispět k postupnému současné dění. Tím také přispět k postupnému 

zvyšování osobní sounáležitosti každého občana zvyšování osobní sounáležitosti každého občana 
s tímto regionem.s tímto regionem.  
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Pro nastartování procesu místní Agendy 21 v MRG Pro nastartování procesu místní Agendy 21 v MRG 
Podralsko bylo nejdříve nutné vytvořit základní Podralsko bylo nejdříve nutné vytvořit základní 

organizační strukturuorganizační strukturu potřebnou pro zavádění MA21  potřebnou pro zavádění MA21 
do praxe mikroregionu do praxe mikroregionu && zaběhnout a odzkoušet její  zaběhnout a odzkoušet její 

funkčnost .funkčnost .

Navazující soubor aktivit pak podpořil nejen schopnost  Navazující soubor aktivit pak podpořil nejen schopnost  
vzájemné spolupráce všech subjektůvzájemné spolupráce všech subjektů působících  působících 
v MRG, včetně v MRG, včetně zapojování veřejnosti do zdejšího zapojování veřejnosti do zdejšího 

dění, dění, ale také zjistilale také zjistil názory veřejnosti na rozvoj MRG  názory veřejnosti na rozvoj MRG 
a na stávající kvalitu zdejšího životaa na stávající kvalitu zdejšího života..  
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Přehled aktivit vykonaných pro zavedení a odzkoušení Přehled aktivit vykonaných pro zavedení a odzkoušení 
organizační struktury MA21 v MRG Podralsko:organizační struktury MA21 v MRG Podralsko:

  

UstanoveníUstanovení politika zodpovědného za MA21  politika zodpovědného za MA21 (IX/08)(IX/08)
Ustanovení a zaběhnutí fungováníUstanovení a zaběhnutí fungování  

      Řídící skupiny pro MA21 v MRGŘídící skupiny pro MA21 v MRG  (IX/08)(IX/08)
Vytvoření pozice, vyjasnění a podpora činnostiVytvoření pozice, vyjasnění a podpora činnosti  

koordinátora MA21koordinátora MA21  (IX/08)(IX/08)
Vytvoření Vytvoření informačního a komunikačního systému v MRG, informačního a komunikačního systému v MRG, 

jeho zprovoznění a zaběhnutíjeho zprovoznění a zaběhnutí    www.podralsko.infowww.podralsko.info  
(X/08 + průběžně)(X/08 + průběžně)

Sestavení Sestavení databáze subjektů z MRG a kontaktů na nědatabáze subjektů z MRG a kontaktů na ně  
(průběžně)(průběžně)

http://www.podralsko.info/


    

              společné projednávání MA21 na setkání všech starostů MRGspolečné projednávání MA21 na setkání všech starostů MRG.      .          
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      Aktivity zlepšující společnou komunikaci a Aktivity zlepšující společnou komunikaci a 
společné strategické plánování v MRG:společné strategické plánování v MRG:

  Uspořádání a vyhodnocení dotazníkového šetření Uspořádání a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi mezi 
veřejností MRG s cílem zjistit  názory na veřejností MRG s cílem zjistit  názory na 

 „ „Kvalitu života v MRG“Kvalitu života v MRG“    (I - III/09)(I - III/09)  
  Kulatý stůl Kulatý stůl na téma „Možnosti těžby uranu v MRG“  (I/09)na téma „Možnosti těžby uranu v MRG“  (I/09)

  Odborný seminář na aktuální téma UR v MRG    Odborný seminář na aktuální téma UR v MRG    
  s rekapitulací výstupů z kulatého stolu a dotazníkového s rekapitulací výstupů z kulatého stolu a dotazníkového 

šetření, s následující diskusí jak zlepšit kvalitu života v Podralskušetření, s následující diskusí jak zlepšit kvalitu života v Podralsku  
(IV/09)(IV/09)

  Uspořádání přehlídky a soutěže Uspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, o „nej“ místní produkt, 
výrobek a službu v Podralskuvýrobek a službu v Podralsku    (V/09)(V/09)
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Uspořádání dotazníkového šetření mezi veřejnostíUspořádání dotazníkového šetření mezi veřejností

Během února a března 2009 proběhlo ve všech obcích MRG Během února a března 2009 proběhlo ve všech obcích MRG 
Podralsko dotazníkové šetření mezi veřejností  a to s názvem Podralsko dotazníkové šetření mezi veřejností  a to s názvem 

„Kvalita života v Mikroregionu Podralsko“„Kvalita života v Mikroregionu Podralsko“  

Na tomto šetření se podíleli: Na tomto šetření se podíleli: 
  za MA 21 koordinátorka (formulace otázek), za MA 21 koordinátorka (formulace otázek), 

  za  MRG starostové všech obcí/měst (distribuce dotazníků za  MRG starostové všech obcí/měst (distribuce dotazníků 
mezi občany a jejich zpětné shromáždění),mezi občany a jejich zpětné shromáždění),

  za místní akční skupinu LAG Podralsko managerka za místní akční skupinu LAG Podralsko managerka 
(vyhodnocení a formulace závěrů). (vyhodnocení a formulace závěrů). 

Smyslem tohoto šetření bylo, zjistit názor občanů na kvalitu Smyslem tohoto šetření bylo, zjistit názor občanů na kvalitu 
života ve své obci/městě, názor nejen na realizované aktivity, ale života ve své obci/městě, názor nejen na realizované aktivity, ale 
i na dostatečnost či nedostatečnost společné komunikace v obci i na dostatečnost či nedostatečnost společné komunikace v obci 

při řešení jejího rozvoje. Snahou bylo také specifikovat, jaké při řešení jejího rozvoje. Snahou bylo také specifikovat, jaké 
aktivity by sami občani preferovali ve všech oblastech života.aktivity by sami občani preferovali ve všech oblastech života.
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Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi veřejnostíVyhodnocení dotazníkového šetření mezi veřejností

Mimo to, že v tištěné podobě bylo rozdistribuováno 1 600 dotazníků, mohli občané Mimo to, že v tištěné podobě bylo rozdistribuováno 1 600 dotazníků, mohli občané 
odpovídat i vyplněním dotazníku v elektronické podobě. Návratnost byla ve výši 32,5%. odpovídat i vyplněním dotazníku v elektronické podobě. Návratnost byla ve výši 32,5%. 

Občané reagovali vyplněním 521 dotazníku.Občané reagovali vyplněním 521 dotazníku.  
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                                                              Kulatý stůl  na téma „Možnosti Kulatý stůl  na téma „Možnosti těžby uranu v MRG“těžby uranu v MRG“

                    Dne 12. ledna 2009 proběhla Dne 12. ledna 2009 proběhla 
                    v KD ve Stráži pod Ralskem diskuse, v KD ve Stráži pod Ralskem diskuse, 
                    a to pro mnohé občany MRG a to pro mnohé občany MRG 
                    na choulostivé téma,  tj. k možnostina choulostivé téma,  tj. k možnosti
                    obnovy těžby uranu v tomto území. obnovy těžby uranu v tomto území. 
                    Zůčasnilo se jí celkem  47 pozornýchZůčasnilo se jí celkem  47 pozorných
                    a věcně diskutujících posluchačů, a věcně diskutujících posluchačů, 
                    a to jak ze sféry místních samospráv, a to jak ze sféry místních samospráv, 
                    orgánů státní správy či vrcholového orgánů státní správy či vrcholového 
                    managementu podniku DIAMO a.s., managementu podniku DIAMO a.s., 
                    tak ze sféry NNO a místní veřejnosti.  tak ze sféry NNO a místní veřejnosti.  

    
                                              starostové         management           odborníci          veřejnost           LK + KÚLK  starostové         management           odborníci          veřejnost           LK + KÚLK  
                                                                                        a.s.DIAMO            geologové             NNO      1. náměstek  hejtmana a.s.DIAMO            geologové             NNO      1. náměstek  hejtmana 
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Odborný seminář a diskusní fórum na téma „Kvalita života v MRG“Odborný seminář a diskusní fórum na téma „Kvalita života v MRG“        
          V KD v Mimoni se dne 9. dubna 2009 V KD v Mimoni se dne 9. dubna 2009 
          uskutečnil odborný seminář na aktuální uskutečnil odborný seminář na aktuální 
          téma související s udržitelným rozvojem téma související s udržitelným rozvojem 
          MRG Podralsko a s následným diskusnímMRG Podralsko a s následným diskusním
          fórem, nad rekapitulací výstupů z kulatého fórem, nad rekapitulací výstupů z kulatého 
          stolu o těžbě uranu, nad výsledky stolu o těžbě uranu, nad výsledky 
          z dotazníkového šetření mezi veřejností, z dotazníkového šetření mezi veřejností, 
          nad názory starostů, a to za účasti nejen nad názory starostů, a to za účasti nejen 
          odborníků na UR a veřejné zdraví, ale i za odborníků na UR a veřejné zdraví, ale i za 
          účasti veřejnosti. Přítomní se formou účasti veřejnosti. Přítomní se formou 
          workshopu zdokonalovali i v komunikaci workshopu zdokonalovali i v komunikaci 
          na téma Jak zlepšit kvalitu života v MRG.na téma Jak zlepšit kvalitu života v MRG.
            



    

                                                                        „„Start MA21 v MRG Podralsko“Start MA21 v MRG Podralsko“

Uspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v PodralskuUspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v Podralsku

30. května 2009 byly v rámci slavností spojených s 30. května 2009 byly v rámci slavností spojených s 
poutí ke svaté Paní Zdislavě v Jablonném v Podještědí poutí ke svaté Paní Zdislavě v Jablonném v Podještědí 
předány ceny prvním ohodnoceným „nej“ místním předány ceny prvním ohodnoceným „nej“ místním 
produktům, výrobkům a službám z MRG Podralsko.  produktům, výrobkům a službám z MRG Podralsko.  

Tato aktivita je z hlediska podpory starostů k UR tohoto Tato aktivita je z hlediska podpory starostů k UR tohoto 
území novum. Proto je také vnímána coby nultý = území novum. Proto je také vnímána coby nultý = 
zkušební ročník, který by mohl zavést tradici soutěže zkušební ročník, který by mohl zavést tradici soutěže 
mezi zdejšími šikovnými lidmi, živnostníky a mezi zdejšími šikovnými lidmi, živnostníky a 
podnikatelskými subjekty. Snahou je motivovat a podnikatelskými subjekty. Snahou je motivovat a 
zvyšovat tak nejen kvalitu zdejších řemesel a služeb, zvyšovat tak nejen kvalitu zdejších řemesel a služeb, 
ale i  jejich prestiže mezi veřejností a zároveň i prestiže ale i  jejich prestiže mezi veřejností a zároveň i prestiže 
Podralska mezi ostatními regiony ČR. Podralska mezi ostatními regiony ČR. 



    

                                                                        „„Start MA21 v MRG Podralsko“Start MA21 v MRG Podralsko“

Uspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v Podralsku      Uspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v Podralsku      

Cílem přehlídky místních produktů/výrobků/služeb je:Cílem přehlídky místních produktů/výrobků/služeb je:

    odzkoušet spolupráci mezi veřejnou správou, podnikateli a odzkoušet spolupráci mezi veřejnou správou, podnikateli a 
        NNO,  NNO,  
    ukázat šikovnost zdejších zemědělců, výrobců,  řemeslníků,  ukázat šikovnost zdejších zemědělců, výrobců,  řemeslníků,  
        živnostníků, poskytovatelů služeb, ale i NNO, před veřejností.živnostníků, poskytovatelů služeb, ale i NNO, před veřejností.

Cílem soutěže o nejlepší produkt/výrobek/službu je:Cílem soutěže o nejlepší produkt/výrobek/službu je:

    odzkoušet zájem subjektů z MRG o přihlášení výsledků svých odzkoušet zájem subjektů z MRG o přihlášení výsledků svých 
        činností a svého umu do soutěže,činností a svého umu do soutěže,
    na základě odezvy rozhodnout, zda nezavést tuto aktivitu na základě odezvy rozhodnout, zda nezavést tuto aktivitu 
        coby tradici MRG,coby tradici MRG,
    prestižním kláním posilovat sounáležitost obyvatel s MRG.prestižním kláním posilovat sounáležitost obyvatel s MRG.



    

                                                                        



    

                                                                        



    

Vyhodnocení soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v MRG PodralskoVyhodnocení soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v MRG Podralsko



    

                                                                        Uspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v PodralskuUspořádání přehlídky a soutěže o „nej“ místní produkt, výrobek a službu v Podralsku



    

              

              z přehlídky  oceněných místních produktů a výrobků z  MRG Podralskoz přehlídky  oceněných místních produktů a výrobků z  MRG Podralsko
..



    

            
                                      z předávání cen autorům a výrobcům vítězných produktů a výrobků z Podralskaz předávání cen autorům a výrobcům vítězných produktů a výrobků z Podralska



    

                                                                      „„Start MA21 v MRG Podralsko“Start MA21 v MRG Podralsko“
spolufinancováno z Revolvingového fondu MŽP ČRspolufinancováno z Revolvingového fondu MŽP ČR

Hodnocení od účastníků výše uvedených aktivit Hodnocení od účastníků výše uvedených aktivit 
proběhlých v MRG během období 2008/2009 proběhlých v MRG během období 2008/2009 

potvrzují nejen úspěšnost projektu potvrzují nejen úspěšnost projektu 
„„Start MA21 v MRG Podralsko“ , Start MA21 v MRG Podralsko“ , 

ale i kvalitativní posun v procesu zavádění UR, ale i kvalitativní posun v procesu zavádění UR, 
(tj. v procesu MA21 v MRG Podralsko) a to(tj. v procesu MA21 v MRG Podralsko) a to

z kategoriez kategorie „ZÁJEMCŮ“ do kategorie „D“.   „ZÁJEMCŮ“ do kategorie „D“.  

Potřebné informace k průběhu a výstupům ze všem těchto aktivit jsou k Potřebné informace k průběhu a výstupům ze všem těchto aktivit jsou k 
dispozici na dispozici na www.podralsko.infowww.podralsko.info  

Starostové MRG Podralsko děkují RF MŽP ČR za finanční Starostové MRG Podralsko děkují RF MŽP ČR za finanční 
podporu výše uvedeného projektu.podporu výše uvedeného projektu.

  

Ke dni 15.6.2009 zpracovala RNDr. Jiřina Vargová - koordinátor  MA21 v MRG PodralskoKe dni 15.6.2009 zpracovala RNDr. Jiřina Vargová - koordinátor  MA21 v MRG Podralsko



    

   


