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SLOVO STAROSTY:
Vážení občané, dovoluji si Vás pozdravit a jen několika slovy přispět do tohoto našeho občasníku.
Pomalu vítáme jaro, všechno kolem nás kvete a probouzí se a také se objevují nešvary po zimě, kdejaká
hromádka nebo vyvezený odpad najednou bije do očí. Máme ale radost z kvetoucích krásně upravených
záhonů a předzahrádek, pučících stromů a těšíme se na zahrádky, políčka, zkrátka nenechat ruce v klidu.
Přeji Vám do krásných slunečních dnů hlavně hodně zdraví, pohody, osobní spokojenosti a radosti ze
všeho Vašeho konání. Věřím, že se nám v letošním roce podaří zrealizovat naplánované investiční akce
a také další záměry. Pokud začne Olomoucký kraj realizaci stavby nového mostu na Senici, prosím Vás
o trpělivost, silnice bude směrem na Senici delší dobu uzavřená, bude průchod pouze pro pěší dočasnou
lávkou. Části občanů to zřejmě na čas ztíží dopravní situaci, ale věříme, že výsledek bude stát za to.
Velice rád bych získal Vaše podněty pro činnost obce, zastupitelstva a rady. Na všechny Vámi zvolené
zastupitele a samozřejmě na mě, se můžete kdykoliv obrátit s dotazem, připomínkou, námětem nebo i se
stížností. Rád si vyslechnu Vaše názory, zkušenosti i kritiku. Celé 15-ti členné zastupitelstvo obce je tu
proto, abychom se společně s občany snažili naši obec zvelebovat, aby se nám zde společně dobře žilo.
Děkuji Vám za každou pomoc a spolupráci a přeji Vám krásné jarní dny.
Starosta obce, Ing. Jaroslav Loutocký
******************************************************************

Loučanské hody
Rok se s rokem sešel a v Loučanech budou zase HODY….
Ale co to hody jsou možná všichni neví. V některých krajích se užívá spíš název
„posvícení nebo pouť „
Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec
mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle
možností i peněz. Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako pouť.
Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se musel
slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit
pro služby Bohu.
Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno
termínem dedicatio či jako oslavy svátku patrona chrámu - svatého, kterému je kostel
zasvěcen, patrocinia. V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť, hody a posvícení.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, taneční zábavy a průvody. Místy, především na Moravě, se
při posvícení či hodech staví máje, kolem níž poté chasa tančí. Bývá zvykem, že stárci máji hlídají, neboť se ji chasa
ze sousední obce pokouší ukrást, podříznout nebo ukrást její věnec. Pokud se to sousedům povede, je to pro
okradenou vesnici velká ostuda. Při hlídání máje dochází i ke rvačkám. Na Moravě se posvícení říká hody.
U příležitosti svátku patronů naší kapličky Svatého Floriana a Svatého Isidora se budeme na hody více potkávat a
pokud nám počasí bude přát, tak si užijeme pěkné dny. Hodový týden zahájíme v pátek 3.5., kdy se potkáme na
hodovém odpoledni s taneční zábavou na hřišti, zahraje skupina Nepijou, bude připraveno občerstvení i udírna,
pro děti malování na obličej a tetování, vystoupení tanečnic Flamenca. Pro děti bude také zdarma skákací
nafukovací hrad a vstupné pro všechny zdarma!
V neděli 5.5. dopoledne budou tradičně naši obec obcházet
muzikanti, kteří zahrají u každého domu na přání, třeba tu Vaši oblíbenou písničku.
Od 9.3o hodin se bude
v neděli na hřišti konat velká pohárová soutěž mladých hasičů a bude připraveno bohaté občerstvení po celý den.
V pondělí 6.5. v 18 hodin se bude konat slavnostní mše svatá v naší kapličce. Zejména oblíbený patron hasičů
Sv.Florián je v naší obci velmi uctíván a proto věříme, že i hasiči se této mše rádi zúčastní a svými uniformami
přispějí k důstojnému obřadu. Budeme si přát, aby nám sluníčko zpříjemnilo naše Loučanské sváteční dny,
abychom se mohli společně setkat na uvedených akcích.
Srdečně zveme všechny občany i Vaše hodové návštěvy, přátele, rodinu, známé!
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VELIKONOCE…..
Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarem chceme přivítat
znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli
zapomenout vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby,
mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.
Pašijový týden: trvá od Modrého pondělí po Boží hod velikonoční
Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního
beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo,
které vede Hospodin. V křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl obětním beránkem za
spásu světa. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle
historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl. Zajíc je symbolem plodnosti, života a štěstí.
Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval
znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením.
Velikonoční kraslice
Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy
bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako
pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních
obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale požití jejich
obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem,
proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si měli
plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro
každou ženu to v minulých letech byla čest a ženy svobodné a neprovdané měly naději, že nakonec
najdou svého vyvoleného. Vajíčko je jako odměna za omlazení, znamená symbol života a vzkříšení.
Mazanec. Pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec. Zadělává se na Bílou sobotu
a dělá se ze stejného těsta jako vánočka.
Jidášky Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta, jako
připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo
malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na
kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil.
Hledání pokladů
Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme
něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc….
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které
znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá, vajíčko kolíbá,
proutek se zláme, slepička z něj spadne.
Vajíčko se odkoulí do strejčkovy stodoly,
vajíčko křáp, slepička kdák,
panímámo, máte mi ho dát!

Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče
vám slepička.
Do horního rybníčka.
A z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
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Středa 1.5.2019
Od 15 hodin

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Loučany hřiště, přílet čarodějnic, rej a taneční kreace ježibab,
připraveno občerstvení,….

Neděle 5.5.2019
dopoledne

HODOVÉ ODPOLEDNE A VEČER se skupinou NEPIJOU,
Připraveno vystoupení tanečnic Flamenca, malování na obličej
a brush-tetování, občerstvení a tombola.
Skákací hrad pro děti a vstupné zdarma.
HODOVÝ HUDEBNÍ BUDÍČEK
Muzikanti zahrají u Vašeho domu na přání…..

Neděle 5.5.2019
Od 9,30 hod.

Soutěž
mladých hasičů v požárním útoku

Pondělí 6.5.2019
18.oo hodin, kaple
Loučany

Slavnostní mše svatá
k uctění patronů kaple Sv.Floriána a Sv.Isidora,
mše za hasiče

Pátek 3.5.2019 od 16
hodin

SDH Loučany zve, pořádá a připravuje…..

5.5.2019
SOUTĚŽ
MLADÍ
HASIČI

18.5.2019 27.7.2019
SOUTĚŽ
PIVNÍ
MUŽI
KOŠT 30.8.2019
A ŽENY
ZÁBAVA
- SAX

MLADÍ HASIČI
I letos se mladí hasiči schází každý čtvrtek na pravidelných schůzkách. Přes zimu jsme se scházeli v
klubovně a tělocvičně, ale krásné počasí už nás vylákalo ven. Začínáme trénovat na nadcházející sezonu,
na kterou se moc těšíme. Čeká nás spousta závodů a budeme vyjíždět po celém okrese Olomouc. První
nás čekají hned koncem dubna a jsou součástí okresního kola hry Plamen.
Dalšími jsou domácí závody v požárním
útoku, které jsou součástí seriálu ligy
mladých hasičů okresu Olomouc. Ty se
uskuteční u nás v Loučanech v neděli
5.května od 9:30 hodin. Na tyto závody
bychom velice rádi pozvali nejen rodiče a
rodinné příslušníky, ale i občany Loučan a
všechny, kdo by se chtěl podívat na soutěž
dětí v požárním sportu. Během dubna a
října nás čeká spousta závodů. V září
máme v plánu tradiční třídenní soustředění.
Na podzim plánujeme návštěvy krytého
bazénu, besídky a jiné akce.
D.B.
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Zprávičky ze školy
Přehouplo se nám 2. pololetí a čas rychle běží do prázdnin. Abychom si zpestřili vyučování, pozvali jsme mezi
nás myslivce, který dětem ze školy a školky povyprávěl hodně zajímavého ze života lesa.
Také beseda s Policií ČR byla velmi poučná.
Žák naší školy slavil úspěchy při Recitační soutěži v Těšeticích, kde v silné konkurenci získal 2.místo.

Ve 2. pololetí také proběhnou zápisy do školy a školky.
Máme 6 předškoláčků, tak se těšíme, kolik dětí nastoupí do 1.třídy základní školy. Zápis se konal 9.4.2019.
Zápis do mateřské školy proběhne v měsíci květnu, rodiče dětí budou informováni pomocí letáčku a na
www.skola-loucany.cz.
Než ale začnou prázdniny, čeká nás ještě spoustu zajímavých akcí.
Od dubna jezdí žáci ZŠ a předškoláci na výuku plavání do Plavecké školy Litovel, žáci 3.-5.ročníku se zúčastní v
květnu dvoudenní exkurze do Prahy, kde obejdeme všechny nejkrásnější památky našeho hlavního města,
společně oslavíme Den matek i Den dětí.
A na závěr roku se těšíme na setkání s Vámi na zahradní slavnosti na hřišti 21.6.2019 od 16 do 18 hod. !!!
Přijďte mezi nás, těšíme se na setkání se všemi občany Loučan.

Vyběhni si za svým snem
TOMÁŠ PŘIDAL
Jako malý
jsi mohl
pouze jít,
teď ovšem
můžeš vyběhnout
za svým snem...
Běž,
Běž.
V pohodlných botách,
v páru, který ti sedí
(se svojí dívkou snů).
Společně si vyšlápnout
skrz tekoucí cestičky světel;
jak se míhají,
přibližují i vzdalují
vstříc novým zítřkům.

Vyběhni,
neohlížej se,
ty malý princi
v současnosti.
Vyběhni si za svým snem...
To ostatní nech jiným,
máš jej nadosah.
Tak běž,
běž!
Čas tiká a pouze ty
určuješ směr,
kterým povede
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24. a 25. května 2019 se konají volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.
pátek 24. 5. od 14 do 22 hodin, v sobotu 25. 5. od 8 do 14 hodin.
V Česku může volit každý občan České republiky který minimálně 25. května dovrší 18 let
věku. Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Nelze volit ze zahraničí - voličský průkaz lze
využít jen na území České republiky
Volební místnost: Zasedací místnost obecního úřadu, Loučany 749, 783 44
Telefon do volební místnosti: 774200852
Použití přenosné volební schránky. Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební
schránky, může se nahlásit na Obecním úřadě Loučanech osobně nebo na tel. 585 952 112, příp.
mob. 774200852 do pátku 24. května 2019 do 10 hod. Je možné se dohodnout i ve volební
místnosti v pátek do 22 hod.

BLAHOPŘEJEME BARUNCE !!!!!!!!
Barbora Mlčochová z Loučan - vybojovala 1.místo v obřím slalomu na Mistrovství
České republiky v lyžování
dne 18.3.2019 v Koutech nad Desnou.
V druhé polovině března se výběr těch nejlepších neslyšících lyžařů sjel do Jeseníků, aby zde mezi sebou
závodil na republikovém šampionátu ve sjezdařských disciplínách. Kromě dospělých se na start tratí
postavily také děti včetně přípravky.
MČR neslyšících v alpských disciplínách se konalo ve dnech 17. až 19. března v jesenickém Skiareálu
Kouty nad Desnou. Záštitu nad celou akcí převzal Český svaz neslyšících sportovců a Sportovní klub
neslyšících SKIVELO Olomouc, který také vyslal do bojů největší počet závodníků. Na programu byl obří
slalom a na start se postavilo celkem 38 závodníků v pěti věkových kategoriích.
Vynikající je, že byly obsazeny také nejmladší kategorie žactva, a to i včetně přípravky – tedy ročníku
2009 a mladší.
Naše obec si váží toho, že právě 1.místo ve své kategorii získala BARUNKA MLČOCHOVÁ, která má
8 roků, chodí do 2.třídy a my jí blahopřejme!!! Jsi moc šikovná!!!
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SK Loučany
pořádá na hřišti v Loučanech v sobotu 13. července 2019 celodenní
sportovní turnaj v malé kopané a v plážovém volejbale.
Začátek turnaje v 9.oo, ukončení cca v 17.00. V průběhu turnaje v 15.00
proběhne sportovní odpoledne pro všechny přítomné děti. Přibližně od
16.00 pak bude následovat příjezd a výstava historických vozidel . Od
19.00 hod.- taneční zábava s kapelou Modrá rosa. Vstupné po celý den zdarma. Bohaté
občerstvení a zábava od ranních hodin až do noci bude zajištěna. Těšíme se na společně
strávený den i večer s Vámi v krásném areálu na hřišti v Loučanech.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POPLATKY
poplatek za psa
100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč,
splatný byl 31. 3. 2019 !!!
poplatek za odpady
pro rok 2019 za 1 osobu 400,- Kč. Splatný je k
30. 6. 2019
stočné
se hradí zpětně za rok 2018 ve výši 735,- Kč/1 os. a je splatné k 30. 9. 2019

Poplatky lze uhradit na účet obce č. 1817702319/0800, variabilní symbol= číslo domu
Poplatky můžete hradit na obecním úřadě v hotovosti každou středu 7:30-11:00 a od
13:00-16:30, DODRŽUJTE PROSÍM URČENÝ DEN PRO PŘÍJEM PLATEB
V HOTOVOSTI. UPOZORŇUJI , ŽE NĚKTEŘÍ OBČANÉ JSOU V PRODLENÍ S
PLATBOU VÍCE JAK 2 ROKY A TYTO BUDOU EXEKUČNĚ VYMÁHÁNY!!!!

Občanské sdružení Diakonie Broumov a OBEC LOUČANY
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky
(minimálně 1m2, nedávat odřezky látek), domácí
potřeby-nádobí bílé i černé, knihy, hračky, skleničky vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky, znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se bude konat v domku bývalé váhy v těchto dnech:

Čtvrtek 9.5. od 16 do 17 hodin
Pátek 10.5. od 16 do 17 hodin
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SENIORSKÁ OBÁLKA
Olomoucký kraj se jako jeden z dalších krajů zapojil do
projektu „Seniorská obálka“ - https://www.olkraj.cz/seniorskaobalka-muze-zachranit-zivot-nove-take-v-olomouckem-krajiaktuality-8770.html
Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a
sociálních věcí a krajských samospráv v rámci projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

Jedná se o formulář, do kterého senior vyplní aktuální informace o svém zdravotním
stavu tzn. aktuálně užívané léky, alergie, poslední hospitalizace (doporučujeme vždy
přiložit poslední propouštěcí zprávu), dále kontakt na osobu blízkou či na svého
praktického lékaře. Obálky budou umístěny na viditelném místě v bytě, na dveřích
lednice či na vchodových dveřích ze strany bytu, a to např. v průhledné plastové obálce,
pomocí magnetky, magnetického klipu atd...
Je velmi důležité, aby tyto dokumenty byly pravidelně aktualizovány, protože slouží pro složky
Integrovaného záchranného systému (IZS) k prvotnímu vyhodnocení zdravotního stavu a zvolení dalších
kroků ke stabilizaci zdraví a života.
Formuláře, v nichž senioři, nejlépe ve spolupráci s praktickým lékařem a rodinnými příslušníky, vyplní
podstatné informace, už Olomoucký kraj zveřejnil na webových stránkách www.olkraj.cz/seniorskaobalka-cl-4555.html.
Vyzýváme všechny občany, aby tuto informaci pečlivě zvážili, protože projekt „seniorská obálka“ může
opravdu pomoci a třeba i zachránit život.
I dnes jsou věci, které vás nic nestojí a přesto jsou k nezaplacení!!!!
Pokud bude mít kdokoliv z občanů zájem, rádi Vám na obecním úřadě v Loučanech příslušné
formuláře vytiskneme nebo zašleme.
PEJSCI 😊
Každý majitel by pro svého
psího miláčka určitě udělal
cokoliv, ale moc prosíme,
nenechte pejsky běhat po
čerstvě osetých polnostech,
hřišti nebo cizích zahrádkách.
Také
prosíme
o
úklid
„pokladů“ po svých pejscích.
Nikomu
jistě není moc
příjemné přinést si domů na
botách voňavou nadílku.
Vzít s sebou na procházku
pytlíček a po pejskovi uklidit
patří také k tomu, že ho máte
rádi a budou vás mít rádi i
Vaši spoluobčané.

MOST – snad už letos by měla proběhnout výstavba
nového mostu na Senici, pro obyvatele bydlící za mostem
bude zřízena provizovní lávka pro pěší.

OPRAVA KAPLIČKY
Obec získala dotaci na opravu
naší kaple, na výměnu oken,
opravu fasády atd… Realizace
již letos.

ČIŠTĚNÍ
BIOLOGICKÉ
JEDNOTKY ČOV
bude provedeno
v letošním roce.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
*Stavební úpravy kulturního domu a
zřízení bezbariérového vstupu
*Stavební úpravy klubovny č.p.724
*Vybudování multifunkčního hřiště
*Vybudování venkovního workoutového hřiště
Držme pěsti, abychom dotace získali
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CHODNÍK KE HŘBITOVU
Obec Loučany nechala zpracovat dokumentaci na stavbu chodníku směrem ke hřbitovu.
Jedná se o úsek, kde chodník velmi chybí a chodci
musí vstupovat do silnice, uhýbat do krajnic nebo
příkopy, aby se vyhnuli projíždějícím autům. Tato
velice potřebná stavba je ve fázi příprav, probíhá
jednání o odkupu a směně částí soukromých pozemků,
přes které bude chodník procházet.
Věříme, že se vše povede vyřídit a stavba bude moci
být realizována.
Přikládáme jednoduchý situační
výkres, jak a kde má být chodník umístěn.

Uvádíme jubilanty (leden – červen), kteří se dožívají 70, 75, 80 a dále každý rok.
70 roků:
Čeplová Jiřina 17.1.
Kohoutková Vlasta 12.2.
Chytil Květoslav 4.3.
Vymyslická Zdenka 27.3.
Stavěla Ludvík 25.6.

83 roků:
Snášelová Libuše 10.5.
Stavělová Zdeňka 10.5
85 roků:
Kroutil Vladimír 25.2.
Navrátil Květoslav 20.3.

75 roků:
Kolomazník Miroslav 23.4.
Skoupilová Helena 10.5.

87 roků:
Hrabalová Květoslava 4.3.
Šamierová Agneša 15.3.

80 roků:
Mlčoch František 3.2.
Hynek Vladislav 13.2.
Zelinková Vlasta 16.3.

89 roků:
Kutá Zuzana 26.3.
Nevrlá Květoslava 4.5.

81 roků:
Stratil Antonín 11.1.
Pešát Antonín 17.2.
Navrátilová Háta 23.3.

91 roků:
Zhébalová Jarmila 1.3.
93 roků:
Vojáčková Marie 23.5.

82 roků:
Hrušková Marie 28.3.

94 roků:
Demianová Anna 26.6.

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme
s přáním pevného zdraví, osobní spokojenosti, k
lidu, pohody a úsměvů na tváři.

96 roků:
Gatěková Vlasta 8.5.

Pokud by si někdo z občanů nepřál být v občasníku příště uveden, prosíme o toto sdělení na OÚ.
Kontakty: Obecní úřad Loučany: tel.585952112, fax: 585751699, e-mail: obec@loucany.cz, www.loucany.cz
Úřad městyse Náměšť na Hané (matrika, stavební úřad), náměstí T.G.Masaryka 100, 783 44
tel. 585 757 815, 585 757 813, 585 757 814,
www.namestnahane.cz, stavebni@namestnahane.cz matrika@namestnahane.cz,
Připomínky i příspěvky do občasníku můžete odevzdat na obecním úřadě, paní Palátové nebo na
e-mail: obec@loucany.cz.
Za redakční radu: Pavla Palátová
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