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Rodáčka z Bobrovca
Gabriela Gajanová - olympiáda v Tokiu
Prvýkrát v dejinách našej obce bola nominovaná do reprezentácie na olympijske hry naša Gabika
Gajanová. Napriek náročnej pandemickej situácii sa
rozhodlo za prísnych hygienických podmienok, že
olympiáda sa v roku 2021 bude konať.
Slovenský olympijský a športový výbor na svojom
59. valnom zhromaždení schválil zloženie výpravy
na Hry XXXII. olympiády. Plénum jednomyseľne
odobrilo nomináciu 39 športovcov, z toho piatich
atlétov a medzi nimi bola aj Gabika.
Gabriela prešla počas sezóny trénerskou zmenou.
Doterajšieho trénera Pavla Slouka vystriedal pár mesiacov pred samotným vrcholom, ktorým boli olympijské hry, Švajčiar Louis Heyer. Podľa slov Gabiky
priniesla nová spolupráca zlepšenie.
V podstate ešte veľmi dôležitú celú zimnú prípravu dotrénovala pod vedením trénera Slouku. Potom
prišli nejaké menšie zdravotné problémy. Následne
začala spolupracovať s novým trénerom. Bola to obrovská zmena, pretože tie tréningy sú úplne odlišné a
musela si na ne zvyknúť. Zároveň jej zadal nový smer
a nasmeroval ju na OH. Nové metódy Gabike vyhovujú a teší sa na ne, pretože verí, že jej to pomôže sa
opäť posunúť vyššie. To, že sa dostala na tie hry, je
veľkou zásluhou aj trénera Slouku. V predošlých sezónach figurovala vo svetových tabuľkách pomerne
vysoko, čo ju v konečnom zúčtovaní vystrelilo až do
Tokia.

Našej atlétke Gabriele ušiel postup do semifinále
behu na 800 metrov len o jediné miesto, kde zaostala
za poslednou postupujúcou Nataliou Romerovou zo
Španielska len o 25 stotín sekundy. Semifinále jej tak
ušlo len o jedno jediné miesto. Dalo jej to predovšetkým obrovské skúsenosti a veľkú motiváciu pracovať
na sebe ďalej, aby sa mohla ukázať aj v budúcnosti.
Gabika povedala: ,,Je to úplne iné podujatie. Je to
vrchol športovej sezóny, ktorý sa opakuje len raz za
4 roky a športovci, ktorí súťažia na OH, sú nadupaní
a pripravení na najlepšej úrovni. Aj celková atmosféra doslova dýcha olympiádou a to sa zažiť nedá na
žiadnom inom podujatí. Ale musím povedať, že som
nebola až tak nervózna ako napríklad na svete, či
Európe. Ani neviem prečo. Chcela som si OH užiť
a tešila som sa na ne, tak možno aj preto.“
Po olympiáde si Gabika pár dní oddýchla a hneď
potom nastúpila do ďalšieho tréningového procesu. Čo sa týka pretekov, čakajú ju mítingy do zahraničia. Ešte ju čakajú preteky doma na Slovensku
a v Čechách, takže sezóna bude pokračovať ďalej.
Ale hlavné vrcholy sezóny OH a majstrovstvá Európy do 23 rokov už má za sebou.
V druhý septembrový víkend nám Gabika prisľúbila, že svojou účasťou podporí aj podujatie ,,Cyklistické preteky“ v Bobrovci, kde s ňou budeme môcť
stráviť vzácne chvíle a zúčastniť sa na autogramiáde.
Zdroj MY Liptov a redakcia Obce Bobrovec

2

Ozvena z Bobrovca 2/2021

Z obecného zastupiteľstva
PARKOVANIE V OBCI
Obecné zastupiteľstvo v Bobrovci sa uznieslo dňa 17.
06. 2021 na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2021
o parkovaní v obci a používaní miestnych komunikácií na území obce Bobrovec.

Pôsobnosť obce

1. Obec Bobrovec vykonáva miestnu štátnu správu
vo veciach miestnych komunikácií ako prenesený
výkon štátnej správy.
2. Obec na miestnych komunikáciách určuje so súhlasom dopravného inšpektorátu použitie dopravných
značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská.
3. Obec pojednáva o priestupkoch podľa § 22c zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na úseku miestnych komunikácií.

Všeobecné užívanie

1. Premávku na pozemných komunikáciách upravujú
osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať miestne komunikácie obvyklým spôsobom na
účely, na ktoré sú určené. Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému
stavu miestnej komunikácie, nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.
2. Miestne komunikácie v obci slúžia na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov obce, jej návštevníkov, hnuteľného a nehnuteľného majetku v ich
vlastníctve a zabezpečenie ich základných životných potrieb.

Státie a parkovanie vozidiel

1. Vodič smie zastaviť a stáť na ceste, ak to nevylučuje § 22 alebo § 60 zákona č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách a podmienky stanovené týmto nariadením.
2. Ponechávanie, odstavovanie a dlhodobé státie (parkovanie) vozidiel, ktorých vzhľad je zjavne neestetický, a vozidiel, ktorých technický stav zjavne
nezodpovedá vyhláške č. 41/1984 Zb., je na verejných priestranstvách vrátane parkovísk zakázané a
bude považované za nedovolené užívanie verejného priestranstva.
3. Zakázané je parkovanie a ponechávanie vozidiel
na chodníkoch, na verejnej zeleni, nespevnených
plochách, ktoré nie sú na tento účel určené.

4. Povinnosťou každého držiteľa vozidla je parkovať alebo odstavovať vozidlo výlučne na svojom pozemku, teda využívať na odstavenie vozidla svoj dvor.
5. Spôsob parkovania na verejnom priestranstve, kde
to situácia umožňuje a nie je možné iné riešenie,
musí byť vopred dohodnutý na obecnom úrade,
kde bude určený čas a podmienky parkovania vozidla a stanovený poplatok. Parkovanie pri vodných tokoch vo vzdialenosti do 3 m nemôže byť
povolené.
6. Poplatok je stanovený na 100 eur ročne za osobné
vozidlo (do 3,5 t), so súhlasom obce vozidlo nad
3,5 t vo výške 200 eur ročne.
7. Dočasné, krátkodobé a dlhodobé parkovanie (za
predpokladu, že nemá charakter dlhodobého odstavenia a státia) v obci je možné len na vyhradených parkovacích miestach v obci:
C- KN parcela č. 2281/1, 2282/1 pri Obecnom
úrade Bobrovec (sever budovy, smer Trstené)
C- KN parcela č. 2313/1 pri Obecnom úrade
Bobrovec (námestie ku Poštovému úradu)
C- KN parcela č. 2317/6 pri Materskej škole
Bobrovec
C- KN parcela č. 1636, 2322/1 pri kostole v obci
Bobrovec
C- KN parcela č. 1003, 1010 pri kultúrnom
dome v obci Bobrovec.
8. V prípade návštevy je možné krátkodobo parkovať
motorové vozidlo tak, aby odstavené vozidlo nevytváralo prekážku pre chodcov a aby bol na vozovke dodržaný prejazd ostatným prechádzajúcim
motorovým vozidlám v šírke min. 3,0 m v oboch
smeroch.

Zákaz parkovania v čase zvozu komunálneho a separovaného odpadu

Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
prísne zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať
vozidlám na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho a separovaného odpadu. Čas zvozu
komunálneho odpadu je určený na základe harmonogramu, prípadne zmeny termínu vývozu sú vopred
oznamované v miestnom rozhlase.

Zákaz parkovania v čase zimnej údržby
miestnych komunikácií

Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
prísne zakazuje dlhodobo aj krátkodobo parkovať
vozidlá na miestnych komunikáciách v čase zimnej
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údržby. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, posyp komunikácií. Čas
potreby prevedenia zimnej údržby je zrejmý z poveternostných podmienok a rozhodnutia starostu obce.

Výnimka zo zákazu parkovania na miestnych komunikáciách

Výnimka zo zákazu parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách v čase zvozu komunálneho a separovaného odpadu a v čase zimnej
údržby sa v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia udeľuje:
a) vozidlám záchrannej zdravotnej služby,
b) požiarnym vozidlám v čase zásahu,
c) policajným vozidlám,
d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mimo
riadnych opatrení, ktoré vyvolali nepredvídané
okolnosti.

Všeobecný zákaz

1. Všeobecne sa zakazuje dlhodobo parkovať alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné vozidlá na
miestnych komunikáciách celej obce Bobrovec,
a tým brániť riadnemu a nerušenému užívaniu
miestnych komunikácií obyvateľmi obce Bobrovec a návštevníkom obce.
2. Zakazuje sa okolo miestnych komunikácií vytvárať prekážky, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej
premávky, bezpečnosť chodcov a tvoria bariéru
pri zimnej údržbe (kamene, betónové alebo železné stĺpiky a pod.).
3. Zakazuje sa odstavovať vozidlá na parkoviskách
uvedené v časti „Státie a parkovanie vodidiel“ tohto článku (spravidla odstavenie vozidla pri mieste
bydliska, prípadne v blízkosti sídla prevádzkovateľa) a tým brániť riadnemu a nerušenému užívaniu
parkoviska obyvateľmi obce a návštevníkmi obce.

Rozkopové práce

1. Miestne komunikácie alebo verejné priestranstvá
v správe obce je povolené rozkopať len na základe príslušného povolenia a po zaplatení správneho
poplatku.
2. Povolenie vydáva obec na základe písomnej žiadosti o povolenie rozkopových prác.
3. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vlastníka
alebo správcu inžinierskej siete, ak je rozkopanie
miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva nevyhnutné z dôvodu poruchy (havárie) na
inžinierskej sieti uloženej pod povrchom a vzniká
nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.
4. Vlastník alebo správca poškodenej inžinierskej
siete je povinný do 12 hodín od zistenia poruchy
oznámiť jej vznik obci, ktorá dodatočným povo-

lením určí podmienky uvedenia miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva do pôvodného
stavu. Vydanie dodatočného povolenia nepodlieha
poplatkovej povinnosti.
5. Rozkopanie miestnej komunikácie a ich pomocných cestných pozemkov v súvislosti s uložením
inžinierskych sietí v prípadoch novej výstavby
obecných objektov alebo pri ucelenej prestavbe
existujúcej zástavby, sa vykonáva podľa osobitných predpisov.

Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti

1. Pri znečistení miestnej komunikácie pri výstavbe,
rekonštrukcii rodinných domov a iných stavieb,
alebo pri zabezpečovaní krmiva a vody poľnohospodárskym zvieratám či vývoze trusu, je povinný
ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
Ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi
komunikácie náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu. Zároveň bude jeho konanie postihované
podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2. Zhŕňať sneh do vozovky sa zakazuje. Sneh zhodený alebo spadnutý zo striech je vlastník priľahlej
nehnuteľnosti povinný bezodkladne odpratať.
3. Stromy, ich konáre, kríky a porasty nesmú presahovať do miestnych komunikácií a chodníkov,
vlastník je povinný na vlastné náklady ich odstrániť.

Porušenie zákazu parkovania vozidiel na
miestnych komunikáciách

1. Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa
tohto nariadenia dopustí ten, kto z nedbanlivosti
alebo úmyselne poruší toto nariadenie o zákaze
parkovania vozidiel na miestnych komunikáciách
a zabráni tým zvozu komunálneho alebo separovaného odpadu v danej časti obce, alebo zabráni
vykonaniu zimnej údržby miestnej komunikácie,
alebo iným spôsobom naruší prechod ostatných
účastníkov premávky, či poškodí verejnú zeleň.
6. V nadväznosti na toto nariadenie a § 48 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch za vyššie uvedené
priestupky možno uložiť držiteľovi vozidla alebo osobe, ktorá sa dopustila priestupku pokutu do
výšky 33 eur.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňa 01. 09. 2021.
Komisia ŽP
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UPOZORNENIA!
1. Likvidovanie odpadových vôd zo žúmp
Upozorňujeme občanov, ktorých dom nie je napojený na kanalizáciu a odpadové vody zhromažďujú
v žumpe, ako aj majiteľov chát z chatovej oblasti
Vápenica, o povinnosti zaslať doklad o vývoze odpadových vôd do 15.11.2021 na obecný úrad. Doklad o odvoze musí obsahovať zákonom stanovené
náležitosti.
2. Upozornenie k zberu odpadu vo dvore obecného
úradu
Pre zber komunálneho odpadu, ako aj plastov, sú
vyčlenené zberné nádoby vo dvore obecného úradu
iba pre majiteľov chát z chatovej oblasti Vápenica,
obecný úrad a materskú školu. Pre kontrolu separovania, majú majitelia chát povinnosť prinášať odpad
vo vreciach riadne označených nálepkou, ktoré obdržal
každý majiteľ chaty. Je zakázané, aby odpadky do dvora
OÚ prinášali ubytovaní hostia bez riadneho označenia,
z dôvodu identifikácie nedôsledného separovania. Dvor
obecného úradu je monitorovaný kamerovým systémom a každé porušenie zákona o odpadoch bude prejednané na komisii verejného poriadku.

Opätovne upozorňujeme občanov obce na zákaz tu
ukladať komunálny odpad a plasty z rodinných domov. Každý rodinný dom musí mať vlastnú nádobu
na TKO a PLASTY, do ktorých ukladá tento odpad.
Cena vývozu a platby za jednotkové množstvo
sa zvýšilo oproti roku 2020. V kuka nádobách ako aj
v žltých nádobách na separovanie plastov sa ešte stále
nachádzajú odpady, ktoré nepatria do týchto nádob. Pri
odvoze kuka nádob ako aj žltých nádob od domov, budú
zvýšený dohľad nad obsahom nádob vykonávať zamestnanci VPS Liptovský Mikuláš. Preto nádoby musia
byť označené číslom domu z dôvodu identifikácia majiteľa. Pokiaľ zamestnanci VPS počas vývozu odpadu zistia, že v nádobe sa nachádza odpad ktorý do nej nepatrí,
nádoba nebude vyvezená a porušenie nariadenia bude
nahlásené na obecný úrad. Taktiež nebudú vyvezené aj
tie nádoby, ktoré nebudú označené súpisným číslom.
3. Opilovanie stromov
Prísne sa zakazuje opilovanie stromov na verejných priestranstvách z dôvodu neodborného zásahu
do ich koruny a kmeňov, čím dohádza k ich následnému odumieraniu. Takéto prípady budú nahlasované
na štátnu ochranu prírody.
OÚ

eRKO Bobrovec - Tábor 2021
Stretnutia pre deti v Bobrovci fungujú s menšími
prestávkami už dlhé roky. Do eRka sme opäť vstúpili
v roku 2016 a začali vytvárať rôzne akcie pre deti
a animátorov. eRko nám celoročne ponúka mnohé
podklady k tvorbe stretiek,, z ktorých často čerpáme.
Motivuje nás zapájať sa napríklad do Koledovania
Dobrej noviny, Detskému činu pomoci či Vypni telke zapni seba- po novom MINIdigi. Animátori majú
možnosť načerpať inšpirácie, duchovnú silu a uistení
sa o správnosti našej práce práve na ,,Víkendovkách”
či duchovných cvičeniach. Ako eRkári z Bobrovca sa
deťom snažíme vypĺňať čas plnohodnotne.
Prebiehajúca pandémia nás neobišla a narušila
nám naše stretnutia a rôzne podujatia. Prisľúbené
vládne uvoľnenia nám dávali nádej, že náš dlhopripravovaný plán budeme môcť uskutočniť. Nedávno
sa nám podarilo zorganizovať náš vôbec prvý bobrovecký tábor, ktorého sa zúčastnilo 28 detí a 11 vedúcich spolu s pani kuchárkami.
Smiech, tance, vyrábanie, súťaže, spev za sprievodu gitár - to boli veci, ktoré sprevádzali náš prvý
Bobrovecký eRko tábor. Tábor sa uskutočnil v prvom
augustovom týždni na Lúčkach. Zišlo sa nás celkovo
deväť animátorov, z toho šesť z nás tvorilo bobroveckú zostavu a jeden bol zdravotník z Liptovského
Hrádku. Oslovili sme aj našich kamarátov, ktorých
sme spoznali na eRkárskom Základnom kurze. Prišli nám pomôcť dvaja animátori až z ďalekého západu z okolia Púchova a Prievidze. Prvé chýry, slychy
a samotné plánovanie začalo už niekedy vo februári,
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kedy sme sa rozhodli, že našu myšlienku urobiť vlastný tábor aj zrealizujeme.
V prvý deň sme sa všetci zoznámili s krásnym
prostredím na fare v Lúčkach. Zoznámili sme sa aj
navzájom medzi sebou, pretože k nám zavítali deti
nielen z Bobrovca, ale aj z rôznych kútov Liptova.
Predstavili sme si tému tábora a príbeh o princeznej.
Večer sme si vysvetlili pravidlá tábora, ktoré sme
mali všetci dodržiavať a predstavili sme si aj našu
táborovú hymnu s rozprávkovou tematikou. Ku každému dňu prislúchala jedna rozprávka, ktorou sme
sa vždy aj okrem zábavy snažili poukázať na morálne poučenie alebo hodnoty, ktoré obsahovala. Téma
ďalšieho dňa bola rozprávka Coco. Rovnako, ako aj
v rozprávke, chlapec menom Miguel, robil všetko
preto, aby mohol zviditeľniť svoj talent. Počas celého dňa sme objavovali naše skryté talenty skrz rôzne
aktivity a súťaže, pri ktorých sme sa poriadne zabavili. Utorok bol už o čosi náročnejší, keďže sme sa
vybrali na výlet. Prešli sme Obrovu cestu z Hrabova
až do Čutkovskej doliny. Počas celej cesty sme hľadali predmety obrovskej veľkosti ako napr. okuliare,
stôl, stoličku atď. Spokojne sme si zjedli náš chlieb
s rezňom a na záver sme sa ešte trochu zahrali na lúke.
Deti už boli také vyčerpané, že sme si večer spoločne pozreli rozprávku Coco a to ich ešte príjemnejšie
unavilo. Streda sa niesla v znamení vodných hier,
pretože témou bola rozprávka Shrek. Tematicky sme

Bobrovecká korčuľa
Športový klub v spolupráci z obecným úradom
usporiadal dňa 14.8.2021 pretek na kolieskových
korčuliach. Na štart na Dolných skladoch sa postavilo 21 pretekárov. Teší nás, že hlavne menšie deti
svojou účasťou získavajú športové návyky a zdokonaľujú sa vo viacerých športoch. Kompletné výsledky
z pretekov si môžete pozrieť na internetovej stránke
www.bobrovec.eu.
Športová aktivita detí a dospelých bude pokračovať
na cyklistických pretekoch 12.septembra 2021, keď
oslávime aj úspechy našej olympioničky Gabiky Gajanovej. Veríme, že účasť pretekárov aj divákov vytvorí
príjemnú atmosféru. Všetkých srdečne pozývame.
Ján Kello
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vytvorili „bažinu“ z vody a blata, z ktorej museli deti
loviť vrchnáky z fliaš. Bol to deň plný vody a smiechu. Štvrtok nám počasie korešpondovalo s programom. Pat a Mat boli spojený s kreatívnym programom, takže nám upršané počasie vôbec nenarušilo
program. Predposledný deň bol Malý princ spojený
s tematikou lásky a s poznávaním nových kultúr.
V slávnostný večer sme všetci dostali príležitosť ukázať svoje talenty a zorganizovali sme talentovú šou
Rozprávkovo má talent.
V tento večer sme prežívali najdojímavejšie momenty, v ktorých sme sa už pomaličky lúčili a nostalgicky spomínali na týždeň plný radosti a smiechu.
Bol to krásne prežitý čas a veríme, že sa o rok opäť
stretneme a prežijeme znovu krásny čas v kruhu našej
bobroveckej rodiny.
eRko Bobrovec
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Krásy slovenčiny

Možno sa to stalo...

Počas pandémie sa ľudia venujú aj činnostiam, ktoré
pred tým nerobili. Napríklad v slovenskom jazyku nájdeme zaujímavé slová. V takom slove čučoriedka nájdeme päť samohlások. Zaujímavé sú slová, v ktorých je
zo samohlások len a: saláma, kanapa, karavána... Potom slová s o: potomok, vodovod, ropovod, doprovod...
Nájdu sa aj slová s e: pelendrek, element, nebezpečné...
Opakovanie prvej slabiky je vraj v „koktavých“ slovách: bonbóny, feferónka, kukučka, kakao, kukurica,
tatarák, lilipután, chocholúšik, popolnica... Našlo by sa
viac slov, ale tu už dávam priestor pre vami objavené
slová, našej krásnej a nevšednej slovenčiny.
A. Olšovská

Hlúčik ľudí čakal pred tržnicou na otvorenie. Nechtiac sme si vypočuli toto: Asi sedemdesiatročná pani:
,,Ja sa nedám očkovať”, vraj to pôsobí na plodnosť. Pán
s pár vlasmi na hlave: ,,Ja som počul, že z vakcíny vypadávajú vlasy, nedám sa preto očkovať.” Žena v strednom veku vyhlásila: ,,Ani ja sa nedám očkovať. Veď ja
nikde nechodím len do práce, do obchodu a do škôlky
po vnučku.”
Starší pán sa na ňu obrátil: ,,Veď vy stvora božia môžete na sto percent chytiť alebo rozniesť vírus do tých
obchodov alebo do škôlky. Nebolo by vám ľúto tých
malých detí? Ja som sa dal zaočkovať, ja ešte chcem pobudnúť s mojimi vnúčatami. A vám pane tých pár vlasov
možno vakcína zachráni. ,,Čudujem sa pani, ktorá sa
v sedemdesiatke bojí, že nebude môcť mať deti”. K staršiemu pánovi sa pridali ľudia, ktorí boli zaočkovaní: ,,Vážení, vaša neznalosť a neochota nahráva ďalším vlnám
vírusu a možno s niektorými z vás sa tu vidíme posledný
krát”.
A.O.

Osobnosti

Peter Macko – narodil sa pred 100 rokmi (22.6.1921)
v Bobrovci. Zaslúžilý umelec, herec, spoluzakladateľ
Národného divadla v Košiciach. Účinkoval okrem divadla aj v televíznych inscenáciách a rozhlasových hrách.
Zomrel v Košiciach.
Jozef Kubala – narodil sa pred 105 rokmi (14.9.1916)
v Bobrovci. Profesor, dirigent dychovej hudby a mužského spevokolu. Skladateľ piesni a básnik samizdatov.
Venoval sa mládeži a výchove muzikantov.
Jozef Kello – bobrovecký rodák, zomrel pred 70 rokmi v Bratislave. Herec, spoluzakladateľ Slovenského
národného divadla v Bratislave. Za 30 rokov odohral asi
6000 divadelných predstavení. V obci podnietil aktívnejšiu ochotnícku divadelnú činnosť. Má pamätnú tabulu.
A.O.

Zrnko múdrosti:

Človek nemôže byť hrdinom bez lásky k blížnym.
LESSING

Pranostiky:

- Horúce počasie na Dominika (4.8.) znamená
studenú,tuhú zimu. (skutočnosť- bolo chladno)
- Za teplým a suchým septembrom ide chladný
a mokrý október
- Začiatkom októbra hoci pekný býva, predsa
v druhej polovici severák podúva.
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