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Slovo starosty

Již se stalo dobrou tradicí, že se žáci naší
školy společně se svými učiteli v rámci Dne
Země zapojují do úklidu odpadů a černých
skládek uvnitř města i v jeho okolí. Letos
tato akce připadla na úterý následující po
velikonočních svátcích. Pomoc dětí byla
jako vždy mimořádně významná, všem patří velký dík a uznání. Černé skládky se asi
nikdy nepodaří úplně vymýtit, ale díky podobným aktivitám, jako je Den Země nebo
nedávno vzniklá iniciativa našich spoluobčanů zaměřená právě na úklid našeho okolí,
se tento problém snad podaří udržet v ještě
přijatelných mezích.
Smutné je, že hned pár dní po akci Den
Země se na cestě od sběrného dvora k Černickému rybníku objevila nová velká hromada pneumatik a dalších odpadů. Chování člověka, který se toho dopustil, je o to
zvrhlejší a arogantnější, že tuto obludnou
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skládku vytvořil přímo uprostřed využívané
komunikace.
V úterý 23. 4. se zástupci našeho města v souvislosti s přípravou nové koncepce
likvidace komunálního odpadu v Horním
Jiřetíně a Černicích zúčastnili prezentace
akce Obec bez odpadu, která proběhla na
Ministerstvu životního prostředí. Zástupci
ministerstva a společností aktivních v třídění a recyklaci odpadů spolu se starosty
obcí, které již dříve uplatnily nové přístupy
v likvidaci komunálního odpadu, zde prezentovali své zkušenosti. U všech těchto
obcí došlo během pouhého roku k výraznému zvýšení podílu vytříděných odpadů,
citelnému snížení směsného odpadu, a v důsledku toho k velmi významným finančním
úsporám.
V sobotu 27. 4. jsme v našem kostele
přivítali Jaroslava Tůmu, jednoho z nejznámějších a nejprestižnějších varhaníků
nejen v rámci Čech, ale i celého evropského

prostoru. Na našich opravených varhanách
nám představil své neobyčejné umění nejen
interpretací známých skladeb J. S. Bacha,
A. V. Michny nebo W. A. Mozarta, ale také
famózním předvedením vlastních improvizací.
Vladimír Buřt

DEN MATEK
12. 5. / 15:00
KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
Maminkám opět popřejí
svými výstupy
naše spolky.

Klub seniorů

Klub seniorů Horní Jiřetín a Černice vstoupil v letošním roce do šestnáctého roku své
činnosti. Na výroční schůzce jsme si určili,
kdo za jakou činnost je odpovědný – nedošlo ke změně. Jako vždy začínáme v únoru
celodenním výletem. Pokud se někdy zadíváme na noční oblohu, budeme moci díky návštěvě planetária v Praze pojmenovat různé
hvězdy a souhvězdí, zbytek dne jsme díky
krásnému počasí věnovali procházce Prahou.
V únoru jsme se také jeli podívat do Nové
Vsi v Horách, kde nás velmi zajímavou formou seznámila majitelka paní Soňa Vydrová
s historií i současností výroby hraček v tomto
regionu. Jako aktéři – různé maškary– jsme
prošli městem v masopustním průvodu, který
i přes nepřízeň počasí měl dost účastníků.
Dbáme o naši tělesnou i duševní schránku.
Tělesnou zlepšujeme návštěvou lázní Evženie v Klášterci nad Ohří. Nové síly jsme
využili při přípravě areálu zámku Jezeří před
sezonou – jako každý rok. Duševní schránku
jsme zase posílili návštěvou našich abonentních představení v divadle v Mostě, účastí na
akci v Citadele Bavíme se sami atd. Duben
byl pro nás plný zážitků, jeli jsme se podívat
na budovu Národního muzea v novém kabátě
i na expozici. Později jsme se jeli potěšit na
jarní výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích
a odtud zamířili do Doksan, kde nás ohromila velikost nejpozoruhodnějšího barokního
komplexu u nás – pohled na venkovní areál je
smutný, ale úprava vnitřku kostela je úžasná.
Těšíme se na další setkávání.
Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská

Divadélko pro školy Hradec Králové
v Horním Jiřetíně
V pondělí 1. 4. 2019 zhlédli žáci 1. stupně
Základní školy Horní Jiřetín v kulturním
domě divadelní představení Divadélka pro
školy Hradec Králové Devatero pohádek
Karla Čapka. Žáci měli možnost si náhodně vylosovat číslo od jedné do devíti a herci

se pustili do hraní jedné z pohádek. Jako
první viděli Tuláckou pohádku. Po ní si děti
vylosovaly Druhou loupežnickou pohádku
o loupežníku Lotrandovi. Obě pohádky byly
veselé a děti se dobře bavily. Zúčastnilo se
celkem 98 žáků.
Irma Vaňková

Noc s Andersenem
v ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Letos se uskutečnil z pátku 29. 3. na sobotu
30. 3. 2019 již 19. ročník akce na podporu čtenářské gramotnosti – Noc s Andersenem. Naše škola se již tradičně přidala
a vybraní žáci 1. stupně přespali ve školní
knihovně. Večerem je nejdříve provázel H.
Ch. Andersen a jeho pohádky, které byly
dětem předčítány. Poté jsme se zaměřili na

postavičku Ferdy Mravence a další tvorbu
O. Sekory. Při práci vyhládlo, a tak přišlo
vhod něco k večeři, a následovala již tradiční STEZKA ODVAHY. Po večerní procházce padli všichni vyčerpáním do svých
pelíšků.
Těšíme se na již na příští 20. ročník.
Martina Koptová

INFOCENTRUM
v Horním Jiřetíně
otevírací doba
STANDARDNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
PLATNÁ OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ 2019
PO: ZAVŘENO
ÚT: 13:00–16:00
ST: 11:00–16:00
ČT: 11:00–16:00
PÁ: 11:00–16:00
SO: 11:00–16:00
NE: 11:00–16:00
CO ÍČKO NABÍZÍ?
pohledy, magnety,
turistické známky, nálepky
i vizitky, turistické deníky, knihy,
trika, hrnky, záložky, mapy,
cyklomapy, termosky, frisbee,
flashky, klíčenky, propisky,
samolepky, švýcarské nože,
sluneční brýle,
plastové lahve do batohu

Jiřetínský dráček se opět povedl
V sobotu 13. 4. 2019 se gymnastky ze všech
koutů ČR sjely závodit do sportovní haly
v Meziboří. Díky oddílu moderní gymnastiky TJ Sokol Horní Jiřetín se zde konal již
III. ročník pohárového závodu Jiřetínský
dráček, jehož organizátorkou je trenérka
Veronika Horáčková. Gymnastky z našeho
oddílu svými výkony vybojovaly 5 medailí.
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci našeho města Horní Jiřetín a přátelského města Meziboří. Oběma městům bychom rády
poděkovaly za podporu. Bez jejich pomoci
by takto velký závod nešel zorganizovat.
Renáta Smoláková
Umístění gymnastek z TJ Sokola Horní Jiřetín:
1. místo
– Vigová Stela (II. kat. B,
ročník 2009)
2. místo
– Berková Linda (II. kat. A,
ročník 2008)
3. místo
– Johanová Anna (II. kat. B,
ročník 2009)
3. místo
– Kotlárová Natálie
(IV. kat., ročník 2005)
3.– 4. místo – Bendlová Daniela (I. kat.,
ročník 2010)
4. místo
– Paulů Klára (II. kat. B,
ročník 2009)

Foto: OMG Horní Jiřetín

Den učitelů v Horním Jiřetíně
28. března, kdy si připomínáme výročí narození J. A. Komenského, navštívil pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Horní Jiřetín p. starosta Ing. Vladimír Buřt. Poděkoval všem
učitelům za zodpovědnou a náročnou práci.
Za přítomnosti p. ředitelky Kláry Křivánkové obdaroval všechny pěknou květinou.

Učitelé si tento den užili sportovně na
bowlingu v Litvínově, kam přizvali i bývalé
členy pedagogického sboru.
Irma Vaňková
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Žákovský parlament ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Členové žákovského parlamentu uspořádali
celoškolní soutěž O nej… Velikonoční
truhlík. Téměř 14 dní se ve všech třídách
selo, lepilo, stříhalo a zdobilo. Ve středu
17. 4. byly truhlíky hotové a vystavené
na školním dvoře. Krásné slunečné počasí
přispělo k té správné jarní velikonoční atmosféře. Všichni žáci a zaměstnanci školy
dávali anonymně hlasy tomu nejhezčímu.

Poté členové žákovského parlamentu hlasy
sečetli a vyhlásili výsledky.
Na třetím místě skončil truhlík žáků 1.
třídy, 2. místo obsadil truhlík žáků ze 4. třídy
a titul s 1. místem Nej… Velikonoční truhlík
získali žáci 2. třídy. Třídy vítězných truhlíků
si odnesly velkou odměnu.
Irma Vaňková
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

V Kolonii to bylo dobré, nebyli tam Němci
Narodila se 18. října roku 1927 v Dolním Jiřetíně na Mostecku. Paní Blanka
zavzpomínala na Dolní Jiřetín, jeho Novou čtvrť, tzv. Kolonii i nedaleké Záluží,
kde ráda navštěvovala obchůdek s botami značky Baťa a cukrárnu. „V Dolním Jiřetíně jsme chodili do sokolovny,
jejíž součástí bylo i staré kino, a každou
neděli jsme se chodili bavit do kuželny na
zábavy s živou hudbou. Je to už hrozně
dávno,“ vypráví paní Blanka, která se
v dolnojiřetínském kostele vdávala. Dnes
už tuto obec na mapě nenajdeme, ustoupila rozšiřování ochranného pásma kolem chemických závodů a také rozšíření
důlní výsypky.

„Horní Jiřetín byl spíš německý a Dolní
zase český, v Koloniích navíc nebyli Němci
žádní,“ těmito slovy začíná paní Blanka své
vyprávění a rozhovoří se o náletu na blízké
Záluží, jehož cílem měla být trať kolem dolu
Centrum. „Vyhlášena byla rychlá evakuace
do nedaleké šachty, která sloužila jako
bunkr. Seběhly se zde pouze ženy a děti,
protože byl nálet v pravé poledne. Já byla ale
zrovna v Litvínově na nucených pracech,“
pokračuje ve vyprávění. „Běžela jsem pěšky
až do Kolonií. Měla jsem strach o maminku
a tátu, jmenovali se Lebruškovi. Přežili, ale
další tři naši příbuzní z otcovy strany – otec
od rodiny, matka a jejich syn – zahynuli,“
dodává smutným hlasem. Bombardovací letadla totiž často vojenské a hospodářské cíle
minula a nálože shodila do civilních oblastí.
Blančina rodina původně odešla v roce 1938
i s tatínkem za pomoci příbuzných do Prahy. Nesměli si však vzít žádné osobní věci,
a proto se rozhodli, že se do Sudet vrátí.
Novou německou správou jim bylo slíbeno,
že jim nikdo neublíží, a tak se do Dolního
Jiřetína vrátili.
Zde pak optovali pro české občanství
a Blanka nastoupila do německé školy. Taktéž si vzpomíná, že byli často i s bratrem

terčem šikany ze strany německých spolužáků, byli biti a ponižování. „Ale to nebylo
jenom ve škole, i na ulici nutili esesáci lidi
hajlovat,“ doplňuje starší paní a v očích se jí
lesknou slzy. „Třeba jen když člověk mluvil
česky. No a když to neudělali, tak je zbili.
Několikrát jsem byla zbita i já, dokonce
jsem dostala ránu pažbou do obličeje, protože jsem nechtěla hajlovat,“ dodává paní
Blanka. „Můj bratr byl voják, byl o pět let
mladší než já, dnes bydlí v Mostě,“ uzavírá
krátkou vzpomínku na bratra. V kontaktu
dnes prý moc nejsou. „V rodině jsme byli
všichni Češi, neměli jsme německé příbuzné,“ odpovídá paní Blanka na otázku ohledně národnosti příbuzných. „Možná proto
jsme se stali terčem nenávisti číslo jedna.“
Na dobu za války nerada vzpomíná.
V roce 1941 byla nuceně nasazena do práce
k německé rodině v Horním Jiřetíně. Tady
ji týrali, a dokonce zde onemocněla kožní
chorobou. „Hlavně jejich otec mi dělal ze
života peklo.“ Pracovala v jejich obchodě
a celou tu dobu žila prakticky výlučně mezi

Němci. „Víte, naše rodina pocházela z Vysočiny, z Trhové Kamenice a Kameničky.
Dolní Jiřetín se rodičům líbil. To až po záboru pohraničí se situace zhoršila,“ vypráví.
Po válce se paní Blanka v roce 1947 vdala a přestěhovala se s mužem na jeden rok
na Osadu do Litvínova. Do Dolního Jiřetína
se následně vrátili, ale hned v roce 1950 se
opět stěhovali, tentokrát do Horního Jiřetína,
který se jim sice moc nelíbil, ale stěhování
bylo podle jejích slov nutné.
Do rukou mi podává pracovní knížku
s říšskou orlicí a vyznačenými obdobími, kdy byla nuceně nasazena. Nejdřív
v Horním Jiřetíně a později v Litvínově.
Naprosto ohromen vyprávěním této staré
ženy v knížce tiše listuji a i mně se začínají
v očích lesknout slzy. 1941 Ladengeschäft
Obergeorgenthal, Fam. Unt. Razítko. Podpis. A žena, před kterou se cítím najednou
tak malý. Tisknu jí ruku, objímám, děkuji
a emočně naprosto zasažen jejím životním
osudem odcházím a doufám, že podobný
osud nebude muset snášet nikdo další.
Marek Moudrý

Putování
za vílou Maribylou
18. 5. / 8:30
RESTAURACE POD LESEM
Tradiční akce turistů
z TJ Baník Dolní Jiřetín.
Pohádková cesta končí
skákacím hradem.
www.zamek-jezeri.cz

foto: Ibra Ibrahimovič

Varhany v hornojiřetínském kostele

V posledním desetiletí 17. století byl původní středověký kostel v Horním Jiřetíně
nahrazen novou a mnohem větší stavbou
v duchu raného baroka. Výstavba nynějšího kostela probíhala v letech 1694 až 1700
a podle dobových záznamů ve farní kronice byly do nového kostela pořízeny nové
varhany za 134 zlatých již v roce 1704.
Zda šlo skutečně o zcela nový nástroj, není
jisté, neboť již k roku 1740 se opět uvádí
pořízení nových varhan. Po tomto datu se
pak kronika o varhanách v našem kostele
nezmiňuje dlouhých 158 let a teprve v roce
1896 se píše o pořízení nového nástroje.
Je pravděpodobné, že právě v té době byl
původní barokní mechanický systém nahrazen tehdy moderním a hojně zaváděným
systémem pneumatickým. Někdy v období
kolem 1. světové války, tedy v době elektrifikace Horního Jiřetína, byl pořízen elektrický ventilátor pro doplňování vzduchu do
varhanního měchu. Tento mechanismus zde
slouží dodnes.
Po celé 20. století pak na našich varhanách probíhala pouze běžná údržba včetně
menších oprav a nedošlo k žádným významnějším změnám.
Varhany jsou opravdu vznešeným a vpravdě královským nástrojem, ale jejich údržba
je mimořádně technicky a finančně náročná.
I z tohoto důvodu zbývá těch opravdu dobře
funkčních nástrojů na Mostecku jen několik.
V roce 2018, přesně den po zdejší tradiční
slavnostní poutní mši, vypověděly naše varhany službu, a tak se ukázalo, že větší oprava

je nevyhnutelná. Z několika navrhovaných
variant se nakonec na doporučení varhaníka
a varhanáře Radka Turčányho vybralo řešení, které propojilo historický nástroj s moderní digitální technikou. Po této rozsáhlé
opravě máme nyní v našem kostele moderní nástroj, který ale v plném rozsahu ctí
a zachovává hodnotu nástroje historického.
Varhaník si může vybrat, zda bude hrát pouze
na „starý“ píšťalový nástroj, nebo zda jej
propojí s novým zařízením, díky čemuž se
mu otevře nepřeberné množství zvukových
a výrazových kombinací.
Tuto velkou modernizaci jiřetínských
varhan, kterou zrealizoval varhanář Jo-

Truck Trial Show Horní Jiřetín 2019
Již 4. 5. si okolí místního sběrného dvora opět pronajmou silné stroje. Speciálně
upravené nákladní vozy budou již potřetí zdolávat obtížný terén. Akce začíná ve
12:30 spanilou jízdou po Horním Jiřetíně.
Oficiální zahájení je naplánováno od 13:00.
Odpolední řádění v sekcích bude doplňovat
bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Večerní koncerty začínají v 17:00.
Hudební program zahájí kapela Extaze.
Následovat budou formace Sklap, Carpatia
Castle, Deviant a Hlahol. Posledním bo-

dem na programu bude rockotéka Zdeňka
Lukesleho. „Akci již potřetí pořádá místní
Truck Trial Team Horní Jiřetína a město
Horní Jiřetín. Doufáme, že podobně jako
v minulých ročnících si za akcí najde cestu
co největší počet návštěvníků. Těšíme se
na všechny!“ okomentoval za město Jiří
Beneš.
bas
foto: Ibra Ibrahimovič

sef Pešava z Hradce Králové, financovala
hornojiřetínská farnost za pomoci dvou
soukromých dárců.
Rekonstruované varhany v kostele Nanebevzetí P. Marie v Horním Jiřetíně budou
představeny již v nejbližších dnech ve dvou
varhanních koncertech. První z nich proběhne již v sobotu 27. dubna od 17 hodin, druhý
pak 11. května. Chystáme i třetí koncert, a to
v červnu. Zvuk našich varhan můžete ale
slyšet také během mše svaté, která je v Horním Jiřetíně sloužena každou neděli od 11
hodin v průběhu celého roku.
Vladimír Buřt
Foto: Jiří Beneš

ČEZ_ODSTÁVKA
07.05.2019 (08:00 – 19:00) - plánovaná odstávka č. 110060642556
Horní Jiřetín – Horní Jiřetín

5. května
parc.č. 221/3

Černická
1290/14, 320/26, parc.č. 1290/13,
parc.č. 1290/15, parc.č. 1290/16

Havlíkova
318/2, 325/3, 327/5, 333/16, 334/6,
335/7, 336/8, 340/12, 341/13, 342/14,
343/15, 348/11, 356/10, 443/9, 49/1

Hornická
323/4, 324/5, 331/1, 349/2, 452/3,
parc.č. 1263/1, parc.č. 1263/2

Horská
131/10, 133/16, 134/18, 138/30,
142/20, 143/28, 150/33, 155/32,
163/8, 17/23, 189/27, 19/19, 190/25,
20/6, 213/17, 23, 24/11, 240, 243/22,
245/51, 251/31, 252/12, 254/26,
260/2, 262/14, 27, 27/35, 28/4, 29/7,
32/3, 33/1, 331 U, 529/15, 53/40, 558

Hřbitovní

nám. 1. máje

1, 125/1, 2/4, 237, 257/2, 3/5, 38/7,
4, parc.č. 3413/3

153/1, 50/2

Janovská

136, 158/3, 160/1, 395/21, 396/19,
397/17, 399/13, 400/11, 401/9, 402/7,
403/5, 435/2, 462/4

192/6, 197/14, 198/16, 201/10, 202/4,
236/8, 276/2, 281/7, 287/5, 296/9,
303/11, 305/13, 306/15, 314/1,
328/12, 329/19, 438/17, 451/3, 65/18

Lipová

Okružní

Pod Zbrojnicí
156/3, 16/5, 558U, parc.č. 221/6

51/67, 52/65, 54/63, 55/61, 56/59,
58/57, 60/53, 64/49

Potoční

Mostecká

Sadová

10, 109, 151/72, 152/37, 170/10,
220/56, 234/28, 235/34, 258/52,
266/33, 267/35, 280/64, 284/25,
288/22, 31/12, 311/69, 34/76, 37/85,
39, 40, 41/79, 42/77, 43/75, 44/73,
45/71, 46/44, 464/83, 480/74, 488/47,
489/38, 528/16, 531, 557/36, 63,
66/45, 67/43, 68, 69/39, 70, 71/27,
72, 72/23, 72U, 73/31, 78/14, 80/20,
81, 82/24, 84/40, 85/42, 86, 86/46,
87/50, 88/48, 92/54, 93/58, 94/60,
95/62, 96/66, 97/68, parc.č. 3060/2,
parc.č. 3084/4
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Nad Nádražím

309/3, 61/1, 62/2

12/2, 13/7, 14/5, 15/1, 21/3, 9/13

Školní
100/8, 101/10, 102/12, 104/14,
105/16, 108/18, 110/20, 111/26,
112/28, 115/3, 117/5, 118/36, 120/42,
121/44, 123/46, 124/48, 124U, 125U,
126/50, 127/54, 128/56, 129/58,
130/60, 157/7, 177/2, 178/34, 237/22,
239/32, 240/40, 241, 249/30, 300/38,
362/24, 566/62, 57, 98/4, 99/6, parc.č. 3423/2, parc.č. 3423/3

Tichá

404/6, 408/4, 411/2, 463/8, 75, 75U

Přinášíme 2. díl seriálu o tom, jak žít doma trochu více ekologicky.
Odličovací alternativy

Používáte‑li k odličování vatové tampony
a odličujete‑li se jimi důkladně, vyhodíte
jich denně velkou spoustu. Množství odpadu
můžete snížit, když přejdete na alternativy,
jakými je třeba jemný odličovací ručník nebo
konjaková houbička, které vás make-upu zbaví stejně, ne‑li lépe. Obojí je k pleti šetrnější,
protože ji není nutné drhnout. Ručník není
třeba neustále prát, protože má samočisticí
schopnost, houbičku můžete obměňovat za
novou v řádu několika měsíců. Seženete je
navíc v každé drogerii. Další variantou je si
odličovací tampony ušít či uháčkovat doma.
Lucie Benešová

O Jiřetínskou štolu
25. 5. / 10:00
KULTURNÍ DŮM HORNÍ JIŘETÍN
Taneční soutěž pro děti.

Pomozte zvířatům miskou vody

Sucho na mnoha místech ohrožuje divoká
zvířata. Zejména ve městech mnoho zvířecích druhů trpí nedostatkem vody. Dopad
sucha je o to závažnější, že mnoho zvířat
v této době pečuje o mláďata. Pomoci přitom
může každý. Stačí na vhodné místo položit
obyčejnou misku s vodou. Miska s pravidelně obměňovanou vodou na zastíněném
trávníku uprostřed zástavby všude tam, kde
je přirozený zdroj vody jinak nedostupný,
pomůže udržet divoká zvířata při životě.
Na zemi ji využijí kromě ptáků také třeba
ježci, veverky či někteří brouci. Důležité je
vodu pravidelně obměňovat a misku alespoň
jednou za týden pořádně umýt. Umístěna by
měla být tak, aby v okolí 4–5 metrů nebyl
žádný úkryt pro číhající kočku, měla by
být ve stínu a úplně nejlépe pod převislými
větvemi stromu.

Takový jednoduchý zdroj vody je vhodný
i na zahrady. Zvířata mu ráda dají přednost
před nebezpečnými a nezabezpečenými bazény, nevhodně konstruovanými jezírky či
sudy na dešťovou vodu, ve kterých se mohou utopit.
Katastrofální sucho bude zřejmě pokračovat i tento rok, a v jeho důsledku dojde
k výrazným proměnám našich zvířecích
populací. Některá zvířata už ale zjevně
mají problém. Ochránci přírody v tomto roce například na tradičních tahových
místech pozorovali extrémně málo žab,
zejména dříve běžných ropuch obecných.
V mnoha potocích se už v loňském roce nepodařilo přežít mláďatům mloků, protože
potoky vyschly. A byl zaznamenám i snížený výskyt kosů v souvislosti se suchem
v loňském roce.
Lucie Benešová

Měsíčník Jiříkoviny vydává město Horní Jiřetín se sídlem Městský úřad Horní Jiřetín, 435 43 Horní Jiřetín,
Potoční 15/1, IČO: 00265942. Členové redakční rady: Bc. Jiří Beneš, Ing.Vladimír Buřt, Ing. Lucie Benešová,
Pavel Hogen, Hana Krejčová ml., Bc. Marek Moudrý, Radek Vrábel. Kontakt: jirikoviny@hornijiretin.cz.
Registrační číslo: MK ČR E 22398.

