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Slovo úvodem
Tak uţ to asi bývá. Ačkoliv v kaţdém čísle
Jetřichovského zpravodaje vyzýváme na moţnost
přispívání do zpravodaje, neboť podkladů bývá často
nedostatek, najdou se i tací, pro které zpravodaj v
podstatě nestojí za nic (samozřejmě to bylo řečeno
jadrněji). Prohlašují, ţe tedy oni budou přispívat a
zpravodaj oţiví. Do dnešního dne (tedy 3 dny po
uzávěrce) však ţádný článek ani podklady pro
oţivení zpravodaje od předmětné osoby nepřišly...
I přes takovouto kritiku se do tohoto čísla sešlo
dost informací a doufáme, ţe i zaujmou. Čekáme
především na ohlasy nového cyklu „Víme vše o

našich občanech“, kde bychom chtěli čtenářům
zpravodaje představit něčím zajímavé osoby ţijící v
Jetřichově.
Na závěr přeji příjemné proţití Velikonoc a
nezbývá mi neţ opět napsat, ţe přispívat do
zpravodaje můţe kaţdý, neboť především na
námětech občanů a organizací by měl být zpravodaj
zaloţen. Zároveň je moţné otisknout zajímavé
fotografie nebo grafické prvky. Jakékoliv návrhy a
připomínky ke zkvalitnění obsahu nebo grafiky
zpravodaje jsou stále vítány.
M. Doleţal

INFORMACE PRO OBČANY:
Usnesení z veřejného zasedání ZO v Jetřichově ze dne 27.2.2009
1.
2.
3.
4.

ZO schvaluje program veřejného zasedání bez výhrad.
ZO souhlasí s kontrolou usnesení z minulého veřejného zasedání ze dne 22.12.2008 bez výhrad.
ZO schvaluje zprávy finančního a kontrolního výboru bez výhrad (jsou přílohou usnesení).
ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2009 s doplněním o paragraf 3349 noviny a zpravodaje (návrh
rozpočtu je přílohou usnesení).
5. ZO určuje starostu obce Jaroslava Doleţala za určeného zastupitele pro tvorbu územního plánu.
6. ZO schvaluje příspěvek neziskovým organizacím TJ Praha zrakově postiţení 6000,- Kč, Klubu důchodců v
Meziměstí 5000,-Kč, a občanskému sdruţení zdravotně postiţených v Broumově 5000,- Kč.
7. ZO bere na vědomí výroční zprávu školy v Jetřichově (je přílohou).
8. ZO schvaluje opravu podlahy v skladových prostorách a vstupu v pronajatých prostorách obchodu p.
Salabové (přílohou ţádost a protokol z kontroly).
9. ZO schvaluje od 1.3.2009 nové odměny členů zastupitelstva obce podle sbírky zákonů 2009, částka 7,
kterou se mění nařízení vlády 37/2003 (přílohou návrh nových odměn).
10. ZO schvaluje nákup slavnostních uniforem sboru hasičů v počtu 10 kusů.

ROZPOČET OBCE pro rok 2009

Výdaje

Příjmy
Položka
1113
1111
1112
1121
1211
1341
1361
1511
4112

Název
DPFO zvl. sazba
DPFO ze záv. činnosti
DPFO sam. výd. činnosti
DPPO
DPH
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace ze st. rozp

1031 2111
3113 2111
3612 2132
3613 2132
3722 2111
6171 2111
3111
6310 2141

Pěstební činnost – lesy
Škola
Bytové hosp
Nájem nebyt. prost
Odpady
Místní správa-služby
Prodej pozemků
Příjmy z úroků

Zůstatek z roku 2008
Příjmy celkem vč. zůstatku z roku 2008

Kč
50.000,660.000,550.000,985.000,1.410.000,3.000,4.000,300.000,61.610,4.023.610,40.000,7.000,450.000,130.000,120.000,50.000,10.000,18.000,825.000,1.113.853,5.962.463,-

Položka
1031
2212
3113
3314
3319
3343
3392
3399
3419
3612
3613
3631
3722
3745
5512
6112
6171
3635

Název
Pěstební činnost /lesy/
Silnice
Škola
Knihovna
Kultura
Zpravodaj
KD
Ostatní zál. kultury
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Komunální odpad
Péče o vzhled obce
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní zprávy
Uzemní plánování
Výdaje rok 2009 celkem

Kč
110.000,100.000,319.000,12.000,22.000,28.000,685.000,20.000,30.000,310.000,30.000,135.000,300.000,100.000,80.000,500.000,2.681.463,500.000,5.962.463,-

Svozy komunálního odpadu
Jetřichov (svozy v pondělí)
6.4.2009

20.4.2009

Bělidlo a směr Hynčice
(svozy středa)
8.4.2009
22.4.2009

4.5.2009

18.5.2009

6.5.2009

20.5.2009

1.6.2009

15.6.2009

3.6.2009

17.6.2009
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU vytříděného z komunálního odpadu
Obec Jetřichov a firma RUMPOLD s.r.o., si Vás dovoluje upozornit,
ţe dne 9.4.2009 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby,
mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloţí obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2009.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude
odvezen.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čtvrtek 9.4.2009
Jetřichov

křiţovatka Hynčice-Jetřichov
Bělidlo – směr Meziměstí
křiţovatka u hospody
u váhy
křiţovatka Pasa

15:30
15:40
15:50
16:05
16:20

–
–
–
–
–

15:35
15:45
16:00
16:15
16:25

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Jetřichov a firma RUMPOLD s.r.o., si Vás dovoluje upozornit,
ţe dne 4.5.2009 pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu
Obec i svozová firma má zájem na tom, aby jste měli moţnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde
do sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd. ) a odpadu , který nepatří do sběrných nádob jako např.
papír, ţelezo, plastové výrobky, pneumatiky.
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů!
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu. Proto je
důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je bylo
možné naložit.

1. Popelářské auto bude sbírat – odpad, který se nevejde do popelnice – staré matrace, starý nábytek,
koberce, atd. Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla
naloţit – drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.

2. Avia bude sbírat – papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně
svázaný; Pneumatiky z osobních vozidel; Ţelezo (drobné části v sudech, kbelících atd.). Noviny,
časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu, a proto Vás tímto prosím o
dodržení podmínek uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodkládejte lednice, televize, elektrozařízení, nebezpečné a stavební odpady – tyto odpady
nebudeme odvážet. Odvezeme (mimo stavebních odpadů) je při svozu nebezpečných odpadů
z určených stanovišť, který proběhne ve Vaší obci dne 9.4.2009.
Případné dotazy zodpoví: RUMPOLD s.r.o, Rieger Bohuslav telefon: 491 524 691, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
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Když rozbolí zuby
04.04.
05.04.
11.04.
12.04.
13.04.
18.04
19.04.
25.04.
26.04.
01.05.
02.05.

Stomatologická lékařská pohotovost okresu Náchod 2009, oblast Broumov
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 09.00 - 11.00 hod.
MUDr. Jaromír
17. listopadu 387
602304594
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291
03.05
Kopecký
Police nad Metují
Police nad Metují
MUDr. Libor
5. května 14
491582381
MUDr. Dana
5. května 14
08.05.
Kapitán
Meziměstí
Kapitánová
Meziměstí
Bc. J. N.
ZS VEBA –
491502425
MUDr. Josef Práza
Zdrav.střed.
09.05.
Ogriščenko – dent
Olivětín 66
Machov 119
MUDr. Vjačeslav
ZS VEBA –
491502525
MUDr. Ladislav
Masarykova 30
10.05.
Ogriščenko
Olivětín 66
Růžička ml.
Broumov
MUDr. Jaroslava
Horní 109
491581394
MUDr. Miloš
Sadová 44
16.05.
Neoralová
Teplice n. Metují
Pastelák
Broumov
17.05.
MUDr. Ladislav
Masarykova 30
491521839
MUDr. Alena
Masarykova 30
23.05.
Růžička
Broumov
Slezáková
Broumov
24.05.
MUDr. Daniel
17. listopadu 388
491543844
MUDr. Ludvík
17. listopadu 291
30.05.
Blažek
Police n. Metují
Neoral
Police nad Metují
31.05.
MUDr. Lukáš
17. listopadu 291
491541654
MUDr. Libor
5. května 14
06.06.
Neoral (ml.)
Police n. Metují
602333427
Kapitán
Meziměstí
07.06.

491543398
491582381
491547139
603479132
491524334
491523607
491541654
491582381

PŘÍSPĚVKY ORG ANIZACÍ A OBČANŮ
Z činnosti TJ SOKOL Jetřichov
Jako kaţdoročně uspořádala Tělovýchovná
jednota SOKOL Jetřichov 7. března 2009
OSTATKOVOU ZÁBAVU. Obcí prošel za zvuků
kapely pana Vlka tentokráte početný průvod masek
(viz. foto z titulní strany), který zval na večerní
zábavu. Den pak vyvrcholil v prostorách kulturního
domu (ne v hospodě U Suchánků, jak uvedla autorka
článku v úterním Náchodském deníku)
taneční
zábavou, kterou na současnou dobu navštívil solidní

počet návštěvníků. Tito se pak také díky hudební
skupině "Fontána" z Náchoda pod vedením p.
Drahoňovského velmi dobře bavili aţ do pozdních
nočně ranních hodin. Jménem organizátorů děkuji
všem, kteří se postarali o zdárný průběh celé akce.
Taktéţ se sluší poděkovat všem, kteří ať uţ
přispěním do tomboly, případně i účastí na zábavě,
podpořili činnost místní TJ SOKOL Jetřichov.
Martin Doleţal

V měsíci dubnu TJ SOKOL Jetřichov plánuje uspořádat tradiční pětiboj míčových her. Podrobnosti
budou včas plakátovány.
Uţ od podzimu se u „Kulturáku“ kaţdé úterý
navečer schází parta ţen. Co tam asi hledají? Co
byste řekli? Od šesti do sedmi navečer tam chodí
cvičit.
Jednou za týden si uděláme čas, sejdeme se a
při hudbě a v dobré společnosti uděláme něco pro
svoje zdraví, aby to nebylo tak jednotvárné, tak uţ
jsme cvičili na ţíněnkách, s balonem, s činkami,
s ručníkem, se ţidlí, s pruţnou gumou apod. Není to
ţádný AEROBIC, ale cvičení s protaţením celého
těla. Můţeme si při tom ověřit i tu skutečnost, co nám
ještě v porovnání s druhými cvičenkami jde zacvičit a
co uţ nám dělá problém. Můţeme to Paroma během

týdne i nacvičit a vylepšit. Děláme to hlavně pro sebe
a svoje zdraví. Hlavně klouby, páteř a záda.
Je to příjemné a podle toho, ţe se sejdeme
vţdycky skoro všechny, tak soudím, ţe se to líbí
všem. Cvičitelkám i nám cvičenkám. Cvičitelky se
nám střídají, aby to nebylo stejné.
Do jara je ještě pár úterků, tak přijďte mezi nás.
Nebo si to naplánujte uţ od podzimu. Chodí nás tak
12 – 15, jak kdy má která čas. Určitě je to dobrá a
prospěšná činnost.
Marie Chaloupková
Bělidlo

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu
Školníkovi za neúnavné a soustavné odklízení sněhu
z obecních cest v obci Jetřichov při letošní sněhové
nadílce. Bez něj bychom se ani nedostali ráno do
práce. Nejenţe odklízel v časných ranních hodinách,
ale i pozdě večer, v noci tak, aby cesty byly stále
průjezdné v případě nutnosti příjezdu sanitky,
hasičů.....

A odklízel i sníh v místech, které nejsou obecní a
to se cení.
Za to mu patří náš obrovský dík.
Martina Hofmanová
Jetřichov

Vicehejtman Derner upozorňuje na lichváře
V poslední době se rozmohla nabídka firem, které
nabízejí finanční pomoc lidem v nouzi. Tato pomoc
se ale ukazuje jako lichvářská, protoţe tyto firmy mají

nastavené smluvní podmínky tak, ţe člověk v krátké
době přijde i o to, co by mu po řádné soudní exekuci
zůstalo. Zásadní problém je v tom, ţe smlouvy o
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půjčce kromě úroků obsahují vysoké poplatky a
s tím jsem dopisem vyzval poslance a senátory KDUsankce a jsou doplněny o tzv. rozhodčí doloţku, která
ČSL, aby podnikli kroky k úpravě současného
zneuţívá toho, ţe se do těchto problémů dostávají
nevyhovujícího zákona. Společnost by totiţ měla lidi
lidé, kteří se nejsou schopni orientovat v základní
v těţké ţivotní situaci přiměřeně chránit!
ekonomické a právní problematice. V souvislosti
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
http://www.derner.cz/
Co tedy dělat v nouzi?
1. Nevyhledávat pomoc u firem, které nabízejí finanční pomoc a nic s nimi nepodepisovat!
2. Pozor na slevy, předváděcí akce, nabídky zboží zdarma, drobné písmo na smlouvách a letácích
3. Obrátit se v tísni pro radu na proškolené zaměstnance sociálních odborů na úřadech
Sociálním pracovníkům v kraji bylo nabídnuto Krajským úřadem školení „Dluhy trendem současnosti,“ podpořené
Evropským sociálním fondem. Pokud na některých úřadech není nikdo proškolen, vyzývám tímto příslušné
úředníky k doplnění vzdělání!)
4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách, kde poskytují dluhové poradenství
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové, Velké náměstí 34, tel: 495 591 382, 777 737 612, e-mail:
plt@hk.caritas.cz, Konzultační hodiny: PO+ČT pro objednané, ÚT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00; ST 8:00 –
12:00 a 13:00 – 18:00)
Občanské poradenské středisko, o.p.s. – občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz)
Hradec Králové, Veverkova 1343, tel: 498 500 357, e-mail: ophk@ops.cz
Náchod, Hálkova 432, tel: 491 421 723, e-mail: opnachod@ops.cz
Jičín, Tyršova 246, tel: 493 523 495, e-mail: opjicin@ops.cz
Trutnov, Horská 5/1 (budova bývalého OÚ), tel: 499 859 301, e-mail: optrutnov@ops.cz
AGAPÉ, o.s. – občanská poradna, Rychnov nad Kněţnou, Panská 1492, tel: 494 535 112, e-mail:
oprk@wo.cz
Sdruţení SPES – www.pomocsdluhy.cz, e-mail: spes@pomocsdluhy.cz
Farní charita Dvůr Králové nad Labem – občanské poradny
Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99, tel: 499 620 431, e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz
Jaroměř, nám. Československé armády 16, tel: 739 801 852, e-mail:
obcanska.poradnadk@centrum.cz
Hořice, Husova 321, tel: 739 801 852, e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz
Rada seniorů České republiky, o.p.s., Hradec Králové Gočárova třída 1620/30-Praţské Předměstí, tel:
495 521 048, e-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz
PRO BONO PUBLICO, o.p., Dvůr Králové nad Labem, T.G. Masaryka 40, tel: 499 620 438, e-mail:
probonopublico@mkinet.cz
Sdruţení obrany spotřebitelů – tel: 900 080 808 (8Kč/min), PO-PÁ 8:00-17:00

Spolek přátel koní Jetřichov o.s. pořádá 11.7.2009 Chovatelskou přehlídku koní plemene
českomoravského belgického koně, pod záštitou Svazu chovatelů českomoravského belgického
koně ČMBK. Slavnostní zahájení v 9:00 hod. na požárnickém hřišti. Občerstvení po celý den
zajištěno. Srdečně zveme všechny milovníky a přátele koní.
S pozdravem Josef Vlach ml.

Cyklus
Víme vše o našich občanech
Od nerostů k pivním relikviím
Kdyţ vstoupíte do domu p. Šály a vykročíte
směrem ke schodišti, tak nalevo uzříte obrovskou
prosklenou
vitrínu
plnou
vzácných
minerálů
východních Čech. Na tomto relativně malém prostoru
v domě majitel s pýchou ukazuje nejcennější kusy své
celoţivotní sbírky. Tento ne koníček, ale spíše kůň
pana Šálu provází uţ od malého kluka a při kaţdé
otázce mířící k tomuto pokladu můţete uzřít v jeho
očích jiskřičky štěstí a hrdosti ze svého díla.
Za sběračskou vášní se tento horlivý regionální
amatérský mineralog vypravuje hned do několika
lokalit. Obvykle do oblasti Javořích hor k obcím

Roţmitál a Šonov u Broumova, pod kterými se
nalézá souvrství lávových vyvřelin, které je bohaté na
tyto nerosty a upomíná nás na sopečný původ této
části Broumovska. Nebo do podhůří Orlických hor,
konkrétně do Litic nad Orlicí, které znají turisté kvůli
středověkému hradu a propojení s nedalekým
Potštejnem, jehoţ okolí rovněţ navštěvuje. Jednou z
jeho oblíbených lokalit je také podorlická obec Černá
Skála u Prorub, kde realizuje svůj koníček.
Nezapomíná se ale i na další generace, takţe i
synové rozumí mineralogii a dokáţí popsat nejeden
blyštivý kámen.
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Ţe není Martin Šála ţádným nováčkem v tomto
oboru dokládá i to, ţe uţ dvakrát publikoval článek
v odborných časopisech a také věnoval několik
minerálů na výstavy a do regionálních muzeí. Kromě
toho však tento pozoruhodný občan Jetřichova našel
zálibu ještě v dalších koníčcích.
Velkým hobby se staly staré lahve na zlatavý mok.
Nejedná se o jen tak ledajaké lahváče. Ty které
shromaţďuje Martin Šála uţ by si nepamatovali ani
naše prabáby. Jeho lahve na pivo slouţily ještě
sudetským Němcům a vrací nás do doby, kdy ještě
kaţdá větší obec na Broumovsku měla pivovar a vařila
si vlastní pivo. Najdeme zde láhve z pivovaru
polického, broumovského i jiných. Nejstarší si troufá
pan Šála podle poznávacích znaků zařadit aţ k období
kolem roku 1890. Překvapí vás přitom um a
Interview s M. Šálou:
Pamatuješ si, kdy poprvé a co tě vedlo ke
sbírání vzácných minerálů?
Na základní škole, ale uţ jako malého kluka mě
strašně bavily kameny. Sbírat jsem je ale začal aţ
kolem 15-ti let.
Na
jaký
nerost
si
nejvíce
pyšný
a
upřednostňuješ některé minerály před jinými?
Jaké druhy minerálů obsahuje tvá sbírka?
Nemám konkrténí druh, který bych nějak
upřednostňoval. Ale dívám se spíše na celek. Na
celou lokalitu, která mě zajímá. Zajímají mě místní
lokality Broumovska, Náchoda - Bělovse a Podorlicka.
Jsem regionální sběratel a patriot.

vynalézavost tehdejších výrobců lahodného nápoje.
Vyleptané nápisy na lahvích, jejich uzávěry a lze
vypozorovat i postup v technologii výroby.
A jak Martin Šála tyto skvosty nachází? Zdá se to
jednoduché, ale zdání klame. Musíte umět správně
odhadnout místo nálezu černých skládek odpadů
našich předků, vzít detektor kovu a nejdřív objevit v
lesích skládku kovovou a doufat, ţe mezi ní tehdejší
obyvatelé vyhodili i nějakou láhev. Někdy nalezne i
nějaký původní uzávěr na lahev do své sbírky úplnou
náhodou na poli, kdy pluh či jiný zemědělský stroj
poodkryje hliněnou slupku a vyzdvihne na odiv své
poklady. Pak uţ zbývá jen čištění a odhadování stáří,
coţ jsou činnosti, kdy teprve zaplesá srdce hledače
pokladů.
Přejeme hodně zdaru, Martine.

Co bys doporučil člověku, který by se chtěl
věnovat některému z tvých koníčků?
Pokud má zájem, tak si musí nejdříve přečíst
správnou literaturu, aby věděl, co a kde hledat. Taky
si musí uvědomit, proč chce kameny sbírat. Protoţe
se mu kameny líbí a můţou pocházet odkudkoliv a
nebo je chce sbírat jen ze zdejších nalezišť, jako to
dělám já.
Jak dlouho ti trvá, než nalezneš jeden kus do
sbírky?
Někdy 10 let a někdy ale i míň (smích). Dokonce
někdy o hodně míň. Jde o to, v jaké lokalitě se
pohybujete. Mám rád Podoorlicko a to je
mineralogicky velmi chudé, ale jezdím tam rád. A o to
víc jsem rád, kdyţ tam za těch 10 let nějaký kus
najdu. Protoţe pro mě je důleţité, ţe je to odtamtud.
Znáš nějaké lidi z okolí (z Broumovska či
Policka), kteří by měli stejné záliby jako ty?
Třeba p. Wik z Broumova nebo p. Čáp. Nebo p.
Malý taktéţ z Broumova, který sbírá zkameněliny.
Občas s nimi některý kus vyměním. Znám a mám i
spoustu známých z jiných částí České republiky.
Vyhledávání starých lahví od piva je docela
kumšt. Vysvětli nám prosím přesný postup, jak
k takovému nálezu dospěješ?
Nejvzácnější úlovky mám z lesů v okolí. Taky přes
antikvariát v Náchodě občas něco koupím.
Skládku najdeme většinou úplnou náhodou.
Většinou se jedná o staré lůmky či písníky v lese, kde
najdete staré závozy po těţbě. Zkušené oko uţ je
pozná. A většinou se právě něco najde v těchto
skládkách. Na vyhledání pouţívám detektor kovu,
který se mi hodí i při vyhledávání kovových minerálů.
Také pouţívám detektor na radioaktivitu, ale ten je
spíš na minerály.

Komentář k fotografii:
Martin Šála s geologickým kladívkem u sopečné vyvřeliny melafyru, ve které jako první objevil na Broumovsku minerál
klinoptilolit, o kterém se geologové a mineralogové dosud domnívali, že se zde v horninách nevyskytuje (Šonov u Broumova,
2004)
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