Sbor dobrovolných hasičů v Lubenci

V. ročník 2007

Cena 5,-Kč

Poděkování sponzorům
OÚ Lubenec
LUTOS a.s.
MANŽELÉ Tlustých
KOLONIAL pí.Eva Müllerová
TRIMA EDM s.r.o
SKLOART – manželé Kantovi
MASNA – pí. Marie Kiesswetterová

GLAVERBAL CZECH a.s pobočka Kryry
VODOVODY instalace – p.Zukal
ELEKTROMONTÁŽE – p.Holý a syn
ADMINISTR. PRÁCE – p.Kondelík
TRAFIKA – p.Petr Dušek
HOSTINEC BUNKR
CIHELNA Kryry a.s

Všem jmenovaným děkujeme za přispění na dobrou věc !!!
SDH Lubenec
Pro zábavu ...
Ø V pojišťovně zvoní telefon: „Haló, mohu si u vás pojistit dům po telefonu?“
„Bohužel, musíte se dostavit osobně."
„Škoda, tak to radši zavolám hasiče.“
Ø Hasič napomíná návštěvníka v divadle:
„Proč tu zapalujete tu cigaretu?“
„Nevidíte ten nápis…?"
„Nápis vidím, ale vás jsem neviděl."

Ø Nápis na hotelovém pokoji: „Prosíme, nekuřte v posteli. Popel, který tu zůstane, může
být váš vlastní.“

Ø Všichni byli připraveni, ještě než dozněl zvonek telefonu. Ozval se nesmělý ženský
hlas:
„Prosím požární stanici. Je to požární stanice?"
„Mluvte!" Vyzvala ji stručně služba.
„Víte,"vykládala váhavě neznámá, „já mám totiž čerstvě osázenou zahrádku..."
„Paní, co je nám do toho," přerušil ji netrpělivě, „tady je požární stanice!"
„Ale když moje zahrádka..." snažil se pokračovat naříkavý hlas.
„Nezdržujte a volejte zahradnictví!" Rozčílila se služba u telefonu.
„Nechte mě, prosím Vás, domluvit," řekla žena vyčítavě, „vedle u sousedů už hezkou
chvíli hoří, a tak jsem Vás jen chtěla poprosit, abyste mi nešlapali po zahrádce až Vás
zavolají..."
Ø „Co to tam hoří za zámek?“
„ Ale to je jaderná elektrárna Temelín.“

Při nehynoucí památce těch, kteří splnili hasičský slib účinným plněním
hesla „ Na pomoc „ a těch, kteří položili životy své v době nesvobody
za lepší příští budoucnost, skládáme a obnovujeme hasičský slib pevně
rozhodnuti, že i my vykonáme ve prospěch České republiky a jejího lidu.
Vážení spoluobčané,
rok 2007 je rokem oslav pro obec Lubenec. První zmínka o obci Lubenec je
datována z roku 1057, letos tedy oslavíme 950.výročí od tohoto data. Sbor
dobrovolných hasičů v Lubenci se tento rok připojí také svým malým jubileem.
Před 135 lety byl založen sbor dobrovolných hasičů v Lubenci. Ano, už je to 5
let, co jsme se setkali společně u oslav 130.výročí založení sboru. Letošní oslava
proběhne během dětského dne 2.6.2007. Součástí oslav bude noční soutěž
v požárním útoku spojená se zábavou na hřišti. Všichni jste vítáni, vstup je
zdarma!!!
Jako malý dárek k tomuto výročí může působit započatá přístavba požární
zbrojnice dne 1.10.2006. To se povedlo díky zastupitelstvu obce Lubenec, které
našlo v rozpočtu prostor pro realizaci této akce. Práce nejsou prováděny pouze
dodavatelsky, ale členové SDH se aktivně podílí. Během I.etapy bylo
odpracováno členy SDH přibližně 300 brigádnických hodin. V roce 2006 jsme
začali I.etapou, která obsahovala rozšíření přízemních garáží a přípravu pro
1.patro. Letos budeme pokračovat II.etapou, kdy by měla být dokončena
realizace kompletní „hrubé stavby“. Další postup je závislý na financích, které
nebudou zanedbatelné.

25.11.2006 byla oficiálně ukončena I.etapa přístavby

Současné normy pro tyto stavby jsou velmi přísné a jejich plnění je velmi
finančně náročné. Konečné řešení by mělo vyhovovat novým požadavkům pro
požární stanice. Lubenec tak bude připraven na umístění jak poloprofesionální,
tak i profesionální jednotky HZS (hasičský záchranný sbor).
V současnosti registruje SDH Lubenec 38 členů (6 žen a 32 mužů).
V pozici starosty sdružení vystupuje p.Václav Fischer, místostarostkou je
pí.Jitka Holá a velitelem je p.Václav Hadač ml.
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Výjezdy
Hlavním úkolem je výjezdová činnost. Výjezdové činnosti se účastní cca
14 členů, kteří se střídavě podílí na zásazích a námětových cvičeních. Od roku
2004 držíme pravidelné služby o víkendech a svátcích ve složení velitel,
strojník, dva hasiči. Během posledních let se začínají objevovat i asistence na
dopravních nehodách. Jedná se hlavně o pomoc při organizování dopravy a
likvidaci nehod. Přímá asistence na dopravních nehodách není možná, jelikož
pro tyto zásahy nejsme zatím dostatečně vybaveni. Ale i tady svítá naděje
v možném přesunu techniky od profesionálního sboru. Necháme se překvapit…
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

počet zásahů
12
9
13
16
10
12
8

nácviky dopravní nehody
3
0
2
0
3
3
1
5
2
0
1
1
2
1

Naše požární stanice patří zařazením do okruhu JPO II v integrovaném
záchranném systému (IZS) v ČR.

Asistence SDH Lubenec při požáru cisterny na E6

Sport

‹

V loňském čísle Hasičských novin (ve IV.ročníku) jsme psali o
největším sportovním úspěchu SDH Lubenec. V roce 2005 se umístilo sportovní
družstvo SDH na Krajské soutěži ve Štětí na 2.místě. Netajíme se tím, že cílem
sportovního družstva je postup do celorepublikového kola. Ale zpět na začátek
sezóny 2006.
Okresní soutěž se přestěhovala 24.6.2006 na nové hřiště v Telcích, které
je určeno pro soutěže v požárním sportu pro týmy z okresu Louny.
Z okrskových kol postoupilo 9 mužských družstev včetně Lubence a 3 družstva
žen. První disciplínou byl běh na 100m překážek jednotlivců.

David Hadač při svém pokusu (běh na 100m s překážkami)
Do boje byli nasazeni ostřílení závodníci (D.Hadač, Vašek Šeiner, Vlasta Šeiner,
R.Strunz, O.Liška, V.Fischer). Po první disciplíně se Lubenec dostal do vedení
soutěže před družstvy Koštic a Postoloprt. Náskok před druhým družstvem byl
0,96s. V soutěži žen vedlo jednoznačně družstvo Telců. Druhá disciplína, štafeta
na 4x100m překážek, se stala doménou družstva Koštic. Získalo tak náskok nad
družstvem Lubence o 3,42s. Ženám ve štafetě opět kralovalo družstvo Telců.
Náskok družstva Koštic byl před poslední disciplínou v řádu sekund, ale
Lubenec si do poslední disciplíny věřil. Družstvo Koštic nastupovalo do
poslední disciplíny jako první. Předvedlo výkon při kterém se stopky zastavili na
čase 29,30s. To znamenalo, že družstvo Lubence by muselo pro umístění na
1.místě, předvést výkon na hranici 26s. Nezbývalo nic jiného než jít do pokusu
na 200%. Nervozita nebyla na družstvu Lubence znát, pro vítězství chtěli udělat

vše. Požární útok probíhal velmi rychle, voda v hadicích se valila rychleji než se
hadice stačili rozbalovat. Útok vypadal na velmi slušný čas, někde mezi 26s až
27s. Rozhodovaly by opravdu setiny sekundy. Bohužel na pravém proudu se
nepodařilo včas nastříkat a čas se zastavil na 34.56s. Znamenalo to 2.místo a
konec nadějí pro rok 2006 v postupu k republikovému kolu. Požární sport je
také pouze sport a může vyhrát vždy jen jeden. Alespoň máme, co zlepšovat a
tomu bude podřízen i trénink v roce 2007. V roce 2006 tedy reprezentovali okres
Louny za muže družstvo Koštic a za ženy družstvo Telců. Telce vyhráli
s náskokem více jak 90s před družstvy Citolib a Velemyšlevse.
Lubenec může těšit, že v jednotlivcích opět nenašel konkurenci. Vašek
Šeiner vyhrál v čase 19,22s. Pouze pro informaci, nejlepší člen družstva Koštic
dosáhl času 20.97s. Dalším výborným výsledkem se prezentovali naši
„nováčci“, Ondra Liška obsadil výborné 8.místo, Ruda Strunz 10.místo. I
34.místo Vlasty Šeinera je povzbuzením do další sezóny. Tyto výsledky mezi 54
závodníky už něco znamenají.

Celé družstvo po Okresní soutěži v Telcích
Výsledky loňských soutěží shrnuje následující tabulka. Za zmínku stojí
opět účast SDH Lubenec na „noční“ soutěži na Malé Skále. Soutěž začíná ve
22 hodin a končí v ranních hodinách. Této soutěže se účastní přibližně 50
mužských družstev a 15 družstev žen. Pravidla soutěže se liší od klasického
požárního útoku (lze použít upravenou požární stříkačku, užší hadice, atd.)
Pokud se chcete umístit do 10. místa, je třeba docílit čas pod 20s. Družstvu
Lubence se v roce 2006 nepodařil na 100% tzv. „zadek“ tj. spojit sací potrubí a
nabrat co nejrychleji vodu. Díky této ztrátě jsme se umístili na 20.místě.

Pohár starosty okresního SDH
Okrsková soutěž *
Malá Skála - Pohár **
Okresní soutěž *
Bošov
Lubenec - Pohár starosty obce
Krajská soutěž
Chyše - Pohár starosty obce
Pohár starosty okresního SDH

2002
4.místo
1.místo
34.místo
1.místo
x
x
x
x
2.místo

2003
2.místo
x
D
2.místo
3.místo
3.místo
x
x
x

2004
x
1.místo
15.místo
1.místo
7.místo
1.místo
3.místo
3.místo
x

2005
2006
11.místo
x
1.místo
1.místo
20.místo 20.místo
1.místo
2.místo
x
x
2.místo
1.místo
2.místo
x
1.místo
4.místo
x
1.místo

Tabulka výsledků sportovního družstva SDH Lubenec za období 2002-2006
*
**
x
D

v roce 2002, 2004, 2005 se soutěž konala v Lubenci
této soutěže se účastní vždy kolem 50 družstev z celého Severočeského kraje
soutěž se nekonala nebo jsme se nezúčastnili
družstvo bylo diskvalifikováno za nedodržení pravidel

V roce 2006 jsme přidali do sbírky dvě zlatá místa. Jedno na Poháru
starosty obce Lubenec, kde jsme porazili družstvo Bošova a druhé při Poháru
starosty okresního SDH v Telcích. Pěkná soutěž se konala 26.8.2006 v Chyši.
Zde jsme obsadili 4.místo. V královské disciplíně - požárním útoku jsme šlapali
na paty vítězi z Bošova. Zaostali jsme pouze 0,43s (Bošov 21,86s, Lubenec
22,29s). Umístění na 4.místě bylo dáno průměrným časem ve štafetě 4x100m
(Lubenec 80,05s, Bošov 72,70s). Stejně jako na okresní soutěži rozhodla štafeta.
To bude asi hlavní cíl ke zlepšení pro tento rok.

Družstvo Lubence na poháru starosty obce Chyše

”

Mládež
Při současných možnostech, které společnost přináší je velmi těžké udržet
mládež u standardních koníčků jako jsou fotbal, rybaření nebo hasičení. I my
jsme po zdárných začátcích a velké snaze našich vedoucích (pí. Jitka Holá,
p.Václav Hadač ml., pí. Dana Šašková) ztratili naše „mladé Soptíky“. V roce
2005 se uskutečnilo táboření v Tisu u Blatna a přesto se nám mládež nepodařilo
udržet. Letos by se měly objevit v Lubenci hasičské děti z Gonsdorfu. Ty by
mohli některé z Vás inspirovat „lubenečtí Soptíci“ a zkusit to zase s námi,
dobrovolnými hasiči.

°

Kultura
Hasiči se snaží i o podporu kultury v Lubenci. Příkladem může být již
sedmá Velikonoční zábava nebo po páté uspořádaná Václavská zábava tradičně
se vstupem pro každého Václava zdarma. Samozřejmě se snažíme vypomoci i s
akcemi Obecního úřadu, kde hasiči asistují (pochod okolím Lubence, dětský
den, Vavřinecká pouť, atd.)

Pohled na taneční parket Velikonoční zábavy 15.4.2006
Rokem 2006 byl odstartován nový fenomén SDH Lubenec. Hasičský bál
se stává vyvrcholením starého roku a pozitivním nastartováním roku nového.
V tradičních „valentýnských časech“ byl i letos uspořádán Hasičský bál

(v pořadí II.). V programu nechyběla dámská volenka, taneční vystoupení,
bohatá tombola, veselá soutěž. Doufáme, že si každý přišel na své za doprovodu
hudební skupiny Dominant.

Momentky z II.Hasičského bálu 16.2.2007
Hasičský bál oslovil i nové tváře, které rádi uvidíme i příští rok.
Hodnocení akce necháme na těch, kteří svou účastí podpořili hasiče v Lubenci.
Za podporu této akce patří velké díky sponzorům, bez kterých je velmi těžké
podobnou akci uspořádat. Příští rok se na Vás těšíme…
Činnost sdružení ¨
Začátkem roku se každoročně koná výroční členská schůze. Bilancuje se
zde uplynulý rok a schvaluje plán na rok nový. Každým rokem jsou přizváni i
hosté, např. zástupce OÚ Lubenec (starosta obce p.Peterka), zástupce okresního
sdružení (p.Pém) a zástupce HZS (p.Hančár nebo p.Antoš).
Třetím rokem je vytvářena kronika SDH. O profesionální práci se stará
pí.Dana Šašková. Za pomoci OÚ byly opraveny vývěsní skříňky u obchodního
domu, kde můžete najít aktuality z činnosti SDH Lubenec.
To bylo shrnutí naší činnosti za rok 2006 a výhled na rok nový.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za podporu a účinnou pomoc zastupitelům
Obecního úřadu v Lubenci.

Václav Hadač mladší
44 let (3.7. 1962)
profesionální hasič
NESTOR SDH LUBENEC
Václav Hadač pochází ze třetího
pokolení rodu Hadačů – hasičů. O Vaškovi
by se dalo říci, že se za hasičskou stříkačkou,
za volantem hasičského auta a s hasičským
heslem „Na pomoc“ narodil. Tatínek pan
Václav Hadač starší slavil v roce 2002 55 let
aktivní služby u sboru, syn se potatil a svou
profesní kariéru rovněž spojil celoživotně
s Hasičským
záchranný
sborem
v Podbořanech jako profesionál. To mu však
nebránilo aktivně pracovat v SDH Lubenec.
V době, kdy jeho otec Václav pracoval jako
velitel SDH a vedoucí požárního kroužku pro
mládež, Vašek se staral o techniku. Vašek
v roce 2001 převzal funkci velitele SDH
Lubenec. Jeho jméno je neodmyslitelně
spojeno s novodobými velice úspěšnými dějinami SDH Lubenec. Díky jeho usilovné a
obětavé práci, se ač zastaralá technika zdejší požární zbrojnice, pyšní dobrou akceschopností.
Vašek je rovněž duší sportovního družstva,
které jako celek dosahuje v posledních
letech vynikajících úspěchů v okresním i
krajském měřítku mezi dalšími SDH.
Vaškovo heslo: „My jedeme vyhrát“, svědčí
za vše. Bez důslednosti v přípravě a bez
bojovného ducha, který je přenášen
velitelem na ostatní členy SDH, by výsledky
v soutěžích ale nebyly. Vašek je dnes
stále 100% oporou družstva. Na místě
strojníka v požárním útoku si nedokážeme
představit někoho jiného. V roce 2005 ve
Štětí na krajské soutěži ukázal, že stále
dokáže pro družstvo udělat maximum. Ve velmi těžkých podmínkách zdolal běh na 100m
překážek a jeho čas pomohl ke druhému místu SDH Lubenec na této soutěži.
Vašek jde příkladem i při organizaci akcí pořádanými SDH. Nejvíce je však třeba
vyzdvihnout jeho obětavost a ochotu kdykoli pomoci, kde je třeba. Od zásahů při povodních,
hašení požárů a pomoc při autonehodách, ale i běžná sousedská výpomoc. Rovněž nadšení
mladých Soptíků , když vedl kroužek mladých hasičů, bylo velmi „pozitivně“ nakažlivé.
V roce 2007 na výroční členské chůzi SDH Lubenec byl za svou práci vyznamenán
starostou OSH ČMS Louny panem Pémem medailí „Za příkladnou práci“.
Od podzima 2006, kdy se díky obecním dotacím realizuje přestavba požární zbrojnice
v Lubenci patří k těm, kteří tu odpracovali nejvíce brigádnických hodin.
Václave, přejeme ti hodně hasičských i životních úspěchů a samozřejmě dalšího
pokračovatele rodu…

Toto stránka patří tobě…

RÁD SE FOTÍ ...

... I S KAMARÁDY

VŽDY VE STŘEHU...

SOUSTŘEDĚNÍ PŘED...

... I PO SOUTĚŽI

BOLEVECKÁ TRAGÉDIE
Internet: http://www.vplzni.cz/kultura/bolevec/index.html

V sobotu 25.května (uváděno i 1.června – pozn.autora) 2007 uplyne 90 let
od výbuchu muniční továrny Škodových závodů v Bolevci. 25. května 1917
zahynulo při výbuchu muniční továrny přes 200 pracovníků, 114 bylo
nezvěstných a 650 zraněných. Tato katastrofa je označena v historii za tragédii
století. V závodě pracovala i značná část zaměstnaných mladistvých - patnácti a
šestnáctiletých - většinou žen. I dnes je těžko vylíčit hrůzy paniky, která vznikla
po výbuchu. Sdružení boleveckých rodáků s pomocí celé řady autorů ve své
publikaci Bolevec a okolí líčí za pomoci očitých svědků průběh celé katastrofy.
Svědci, lidé kteří se snažili dostat z rozpoutaného pekla, které výbuchem v
oddělení zapalovačů vzniklo, hovoří o panice, šíleném útěku ostnatými dráty,
sálajícím ohni, svištění střel, padajícími zdmi, marném volání o pomoc a marné
snaze svých spolupracovníků uniknout smrti.

Dobová hasičská technika - Praga R rok výroby 1915
Po prvním výbuchu nastaly další - poslední zahřměl krátce po třetí hodině.
Byl největší explozí celé katastrofy a zdálo se, že nastává konec světa. Nad

boleveckou muničkou mohutný sloup krvavě zbarveného dýmu připomínající
tvar hřibu, jež známe z atomových výbuchů. Výbuch to byl tak mocný, že i v
Plzni a okolí způsobil značné škody. Rozbitá okna, popraskané zdi domů,
trhliny, opadaná omítka, vyražené dveře a praskly dokonce i skleněné tabule
Měšťanské besedy, kavárny Slovan apod.
Ve městě a okolí ustal veškerý život. Obchody byly zavřeny, přestalo se
vyučovat ve školách, v úřadech a továrnách se přestalo pracovat. Obyvatelé
okolních obcí a samotné Plzně se utábořili v lesích, polích a lomech, aby se
chránili před dalšími výbuchy.

Dobová hasičská technika - Praga L17 (výroba v letech 1912-1931)
Bolevecká tragédie dala podmět Karlu Čapkovi k napsání románu
"Krakatit", když celou tragédii pozoroval jako mladý vychovatel v rodině
hraběte Lažanského v Chýších u Žlutic. Toho nešťastného pátku se díval z okna
zámku na obrovskou hradbu dýmu s gigantickými jazyky plamenů v průseku
lesů hory Vladače. Sdružení boleveckých rodáků uctívá tuto událost pietní
vzpomínkou a mší svatou slouženou v kapli sv. Vojtěcha na boleveckém
hřbitově, kterou postavily Škodovy závody na památku obětí této tragédie.
Jaroslav Lang

Soutěž v požárním sportu JABLONEC NAD NISOU 2006
O víkendu 8. - 9.4.2006 se konal XXI. ročník halové soutěže v disciplínách požárního sportu
HALA JABLONEC NAD NISOU 2006.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s územním
odborem Jablonec nad Nisou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
a Generálním ředitelstvím HZS ČR uspořádali XXI. ročník halové soutěže
v disciplínách požárního sportu. Soutěž probíhala v atletické hale TJ LIAZ
v Jablonci nad Nisou ve dvou termínech vždy od 8 hodin. I Lubenec měl v této
soutěži své zástupce. Nemohl chybět náš nejlepší jednotlivec Vašek Šeiner,
který reprezentoval HZS Ústeckého kraje. Druhým soutěžícím byl náš nejmladší
talent požárního sportu Ondra Liška. Ten reprezentoval chomutovskou
hasičskou školu.

Naši dva úspěšní reprezentanti na okresní soutěži v Telcích 2006
V sobotu, 8. dubna 2006, se konala soutěž jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí a podniků o pohár TRW LUCAS VARITY. Soutěžilo se v běhu
jednotlivců na 100 metrů s překážkami a ve štafetě 4 x 100 metrů s překážkami
v kategoriích muži a ženy. Před začátkem soutěže bylo přihlášeno 71
dobrovolných sborů, jednotlivci - muži – 273, ženy - 110, štafety – muži – 47,
ženy – 21. V sobotu také závodilo slovenské družstvo dobrovolných hasičů ze
slovenského Popradu.

V neděli, 9. dubna 2006, byla pořádána soutěž PROFI pro příslušníky a
pracovníky hasičských záchranných sborů a příslušníky požárních družstev
vojenských útvarů v kategorii muži. Na nedělní soutěž se přihlásilo 26 územních
odborů HZS krajů a podniků, 158 jednotlivců a 25 štafet. Na konec se v neděli
běželo 28 družstev. Ze zahraničních družstev se zúčastnilo profesionální hasiči
ze slovenského Popradu.
Vašek dosáhl v disciplíně běh na 100m překážek času 19,18s. V celkovém
pořadí obsadil pěkné 86.místo. Takové umístění mezi 180 profesionály z celé
republiky je nezanedbatelný výsledek. Jen pro informaci, první místo mezi

Vašek a Ondra při svých pokusech na krajské soutěži ve Štětí 2005
profesionály obsadil Milan Onderka z HZS Ostrava časem 16,70s. Se
štafetou HZS Ústeckého kraje A obsadil 24. místo časem 69,36s. První místo
obsadila štafeta HZS Plzeň B časem 59,99s.
Pro Ondru to byla velké generálka mezi tolika závodníky (soutěžilo skoro
300 závodníků). Své zkušenosti ještě sbírá. Proto možná nedosáhl svých
standardních výkonů, které se dnes již pohybují kolem 22s při běhu na 100m
překážek a stále se zlepšují. Mezi dobrovolníky zvítězil Martin Provazník
z SDH Doubravka časem 16,70s.
Oba reprezentanti získali obrovskou zkušenost, která jim pomůže
v dalších soutěžních kláních.
Výhodou požárního sportu je možnost reprezentovat, jak v jednotlivcích,
tak i v družstvech, sebe nebo sdružení na republikové úrovni. Toho je možno
dosáhnout, pokud družstvo projde vítězně tři kola požárního sportu (okrsek,
okres, kraj), pak se může zúčastnit mistrovství republiky. Tato možnost zde je
každý rok…

Kalendář akcí pro veřejnost :

16.2.2007 II.Hasičský bál
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Dominant
Taneční vystoupení

7.4.2007 Velikonoční zábava
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Sprint

2.7. 2007 Noční soutěž u příležitosti 135.výročí
založení SDH Lubenec
Místo konání : hřiště TJ Spartak Lubenec
Občerstvení : zajištěno

5.8. 2007 VII.ročník Poháru starosty obce
Lubenec v rámci Vavřinecké poutě
Místo konání : hřiště TJ Spartak Lubenec
Občerstvení : zajištěno
Soutěží se ve štafetách 4x100m a v požárním útoku.

29.9.2007 Václavská zábava
Místo konání : Kulturní dům Lubenec
Hraje : skupina Sprint
Václavové vstup zdarma!!!

