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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
ti pozornější z vás si jistě v záhlaví našich novin všimli malé, ale podstatné změny. V kolonce „Redakční rada“ se již nevyskytují pouze dvě osamělá jména, tedy to moje a paní tajemnice, ale je rozšířena
o jména členů kompletní rady města plus Alice Hovardové. Rádi bychom a slibujeme si od tohoto počinu, že se naše noviny postupně stanou pro své čtenáře atraktivnější a čtivější, že nebudou obsahovat
pouze suchá fakta a informace o fungování správy
věcí veřejných. Pro začátek je tu pokus o uspořádání literární soutěže pro žáky ZŠ (plakát dále v novinách), časem se dle zákulisních informací dočkáme
i zajímavých rozhovorů s osobnostmi nejen z našeho
města. Nechme se překvapit. Nám s paní tajemnicí
se každopádně malinko uleví a obsahu a formě našich novin tato změna dozajista prospěje. Doposud
se o „zábavu“ ve Svobodském fóru staral zasloužilý
psavec Tonda Tichý (díky Toníku!), nyní k němu tedy
máme posily 😊.
Začínáme se (opět) zabývat systémem shromažďování
a likvidace komunálního odpadu, produkovaného na
území našeho města. Při Radě města vznikla pracovní skupina pod vedením místostarosty pana Helmuta
Ruse, která bude mít za úkol dosáhnout ve spolupráci se svozovou firmou vyšší efektivity a ekonomického
provozu tohoto systému. Impulsem pro vznik skupiny

je nejen skutečnost, že město svoz odpadů dotuje, ale
také, že musíme být připraveni na zásadní změny, které nás čekají v roce 2024, kdy bude legislativou omezeno ukládání směsného komunálního opadu na skládky.
Rádi bychom postupně uvedli do provozu takový systém, který by na jedné straně šetřil kapsu vás, občanů, na straně druhé byl ale i šetrný k přírodě a produkoval co nejméně směsného odpadu. Zároveň chceme
zabránit „nájezdům dodavatelů komunálního odpadu“
z okolních obcí, které naši kasu stojí také nemalé peníze. O výstupech z jednání pracovní skupiny vás budeme
průběžně informovat. Samozřejmostí je, že případné
změny budeme s vámi konzultovat, tak, abychom předešli následným problémům.
Úplně nejlepší by ale bylo neprodukovat odpady vůbec
nebo co nejméně, jak píše ve svém příspěvku Karolína
Füllsacková (článek dále v novinách). Snad se toho také jednou dočkáme. Při aktuálním stavu téhle planety nám nic
jiného nakonec ani nezbude.
Závěrem vás chci pozvat na dvě tradiční zimní akce města.
Obě dvě se odehrají ve skiareálu Duncan. Tou první jsou
lyžařské a snowboardové závody a uskuteční se v sobotu
9. března (viz leták), druhou je karneval masek, kterým uzavřeme lyžařskou sezonu v areálu o týden později, v neděli
17. března.
Těšíme se na vás!
Ing. Jiří Špetla
starosta
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Ing. Helmut Ruse
místostarosta

ZPRÁVY Z MĚSTA A Z RADNICE
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci březnu oslaví
svá životní jubilea dámy
Milada Jiránková, Růžena Tupá, Věra Kyselová,
Josefa Dubská, Mária
Múdryová, Miloslava Hrušovská a pánové Stanislav
Ondráček a Juraj Molnár.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

Jubilejní XXX. ročník
V únoru vyšlo číslo 825 svobodských novin Svoboda fórum.
Na tom by asi nebylo až tak nic zajímavého, ale v únoru
2019 jsme zahájili vydávání jubilejního XXX. ročníku, kdy
nepřetržitě vycházejí v pravidelných intervalech naše noviny. Úplně první číslo vyšlo v prvních lednových dnech roku
1990, bylo psáno na psacím stroji a mělo čtyři stránky formátu A4 – úplně první stránku nabízíme i našim čtenářům:

Nové složení redakční rady
Usnesením Rady města ze dne 28.1.2019 bylo schváleno
nové složení redakční rady novin Svoboda fórum - Ing. Jiří
Špetla, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Helmut Ruse, Ing. Jaroslav
Chmelař, Tomáš Hovard, Petr Horáček a Alice Hovardová.

Základní škola hledá od 1.4.2019 asistent pedagoga
Popis pracovní činnosti:
Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele zaměřená na speciální vzdělávání, individuální
vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte. Požadujeme
akreditovaný kurz asistenta pedagoga (popřípadě začít ho studovat) a upřednostňujeme zájemce se zdravotnickým vzděláním.
Kontakt: ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou, ředitel Mgr. Jan Hainiš, 731 481 922, hainis@seznam.cz

Provoz lyžařského areálu na Duncanu
Dle sdělení provozovatele lyžařského areálu ve Svobodě na
Úpou na Duncanu se předpokládá, že provoz v tomto lyžařském areálu bude do neděle 17.3.2019, pokud to však dovolí
klimatické podmínky a nepřijde nějaká velká obleva. Lyžařské závody a karneval proběhnou v areálu ve víkendových
dnech, a to v sobotu 9.3.2019 závody a v neděli 17.3.2019
karneval. Plakáty na obě akce najdete dále v novinách.

V loňském roce jsme na radnici začali kompletovat všechna
vydání, zatím se nám povedlo zkompletovat vše od roku
1996 a všechna vydání jsou ve svázané knižní podobě k dispozici v kanceláři u tajemnice. Chybějící čísla nám zapůjčil
Tonda Tichý, takže jen díky jemu se nám povedlo vše dát
dohromady. Ročníky 1990 – 1995 zatím čekají na dokončení, vše se musí překopírovat, tenkrát jsme o počítačích
možná něco málo jen tušili 😊. I z těchto let nám toho poměrně hodně chybí, takže se opět spolehneme na našeho
věrného Tondu, že nám opět pomůže. Dokončit knižní vazbu i těchto zbývajících ročníků bychom chtěli do konce letošních prázdnin.

Sultánky a „Hvězda Orientu“
V sobotu 2.2.2019 jsme vyrazily na soutěž s názvem
„Hvězda Orientu“ do Náchoda. Letos se konala tato akce
v krásných prostorách divadla Beránek. Jeli jsme reprezentovat ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou a město Svoboda nad
Úpou. Z pěti přihlášek jsme vybojovali 1 x zlato, 2 x bronz,
1 x 4. místo a 1 x 7. místo. Soutěž jako vždy byla náročná
a holky dokázaly, že jsou šikovné. A také musím dodat, že
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holky vybojovaly pro trenérku šerpu Hvězda orientu 2019.
Holky moc děkuji, jste všechny zlatíčka. Jsem na vás hrdá.
Děkuji !!! 😊 Touto cestou chci poděkovat organizátorům

Daně Minaříkové Sahar a Tereze Išové, a samozřejmě porotě za zpětnou vazbu.
trenérka Iryna Viničuk
BŘEZEN 2019
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Finanční příspěvky pro rok 2019
Na elektronické úřední desce na webu města www.musvoboda.cz jsou k dispozici schválené nové dotační programy pro poskytování finančních příspěvků v roce 2019. Dotační programy
jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18-ti let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč

mínky v souladu s výzvou v rámci poptávkového řízení:
 provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou
bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
 provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců
v kalendářním roce
 minimální požadovaná otevírací doba provozovny
12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné

4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení
30.000 Kč

 provozovna musí být viditelně označena samolepkou
projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)

Příjem žádostí je od pátku 15.3.2019 do pátku 29.3.2019
do 11,00 hodin.

 zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC

 Případné další informace podá tajemnice
(tel. 731 479 260) nebo starosta (734 609 762).

MěÚ

POZOR jsou změny v dotačních programech a nové povinné přílohy !!!!!

Projekt Vlídná WC

 umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného
WC ze strany zadavatele

Svoz velkoobjemového odpadu ve
Svobodě nad Úpou
sobota dne 13.4.2019

Od března bude fungovat v Měšťanském domě projekt „Vlíd-

stanoviště a časy:
Svoboda náměstí (parkoviště u Národního domu)
8 – 11 hod. Rýchorské sídliště (u výměníku)
8 – 9 hod. Sluneční stráň (u čp. 302)
9.45 – 11 hod. Maršov II (naproti zastávce na Pec)
8 – 11 hod.

Jako každý rok i letos město pořádá svoz objemného odpadu, tentokrát o dva týdny dříve než minulý rok. Pouze
připomínáme, že objemný odpad je příliš velký či těžký odpad, který se nevejde do popelnice či kontejneru.
Jedná se například o:
-

ná WC“, v rámci kterého mohou občané, turisti, prostě široká
veřejnost využívat ZADARMO toalety v této restauraci v centru města na náměstí Svornosti. Toalety i provozovna budou
označeny těmito samolepkami a město za zkušební roční provoz (tj. do 29.2.2020) zaplatí částku 13.068 Kč včetně DPH.
Vlídné WC bude tedy provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny následující pod6
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starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně,
židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny – linolea, koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo.

Pokud to je jen trochu možné, tak objemný odpad jako např.
skříň či postel před tím, než jej odvezete na sběrné stanoviště objemově upravte, tj. rozložte či rozdělejte na desky, aby
se do kontejnerů vešlo co možná největší množství.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SEM NEPATŘÍ STAVEBNÍ ODPAD
!!!!!!
Na všech stanovištích bude možno také odevzdat našim
hasičům železný šrot.
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Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 11.02.2019
USNESENÍ č. ZM/27/3/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 11.2.2019 beze změny.

USNESENÍ č. ZM/28/3/2019

DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov.
b) podání žádosti o dotaci na akci „Workoutové hřiště Svoboda nad Úpou“ v rámci aktuálně vyhlášeného programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně DT
117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/30/3/2019

schvaluje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 12.12.2018 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/29/3/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce bývalých
školních dílen na zázemí pro technickou četu Města
Svoboda nad Úpou“ v rámci aktuálně vyhlášeného programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, konkrétně

schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.1/2019 činí objem celkových příjmů 143.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2019 po této změně se zvyšují na 35.985.000 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 1/2019 činí 4.747.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2019 po této změně se zvyšují na 64.602.000 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2019
činí 4.604.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2019 po této změně se zvyšuje na 28.617.000 Kč).

Výpis usnesení z 5. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 28.01.2019
USNESENÍ č. RM/55/5/2019

-

provozovna musí být viditelně označena samolepkou
projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)

-

zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC

-

umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného
WC ze strany zadavatele

-

platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur –
daňových dokladů vystavených dodavatelem po uplynutí každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní takto ve výši 1 celoroční nabídkové ceny:

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost kolem stavební akce „Administrativní sídlo stavební firmy ,,Kostelní 165, st.p.č. 197/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou“ společně s investorem a projektantem s tím, že výstupy z jednání jsou popsány v zápise.

USNESENÍ č. RM/56/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení „Realizace projektu Vlídné WC
v obci Svoboda nad Úpou“ nabídku od pana Ing. Martina
Hedvičáka, se sídlem nám. Svornosti 497, 542 24, Svoboda
nad Úpou, IČ 61240249, který projevil zájem o projekt Vlídné WC na zkušební období jednoho roku od 1.3.2019 do
29.2.2020 a nabídl cenu za celoroční projekt ve výši 10.800
Kč bez DPH (13.068,-Kč včetně DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny
následující podmínky dle výzvy:
provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou
pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
-

provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců
v kalendářním roce
minimální požadovaná otevírací doba provozovny
12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné.

-

za období od 1.3.2019 – 31.5.2019, splatnost faktury
15.6.2019

-

za období od 1.6.2019 – 31.8.2019, splatnost faktury
15.9.2019

-

za období od 1.9.2019 – 30.11.2019, splatnost faktury 15.12.2019

-

za období od 1.12.2019 – 29.2.2020, splatnost faktury 15.3.2019

USNESENÍ č. RM/57/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
BŘEZEN 2019
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USNESENÍ č. RM/58/5/2019

USNESENÍ č. RM/62/5/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

projednala

výsledky zhodnocení stavu dvou mostů (stanovení zatížitelnosti
mostu), a to Svoboda nad Úpou B.1 03-M-03-UP-Nepomuckého
a Svoboda nad Úpou B.2 01-M-01-UP- Maršov II, kdy oba posudky zpracoval Ing. Jan Chaloupský, aut. inženýr mimo jiné v oboru
statika a dynamika staveb (výtah z obou posudků viz přílohy originálu zápisu) s tím, že výsledky jsou podrobně popsány v zápise
a do příštího jednání rady bude prověřena tonáž komunální techniky, která by byla schopna most udržovat v zimě (Reform, Weidemann) a budou od projektanta zjištěny předběžné náklady na
zvýšení únosnosti celého mostu o 60% zesílením spodního pasu.

Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 2020, který členové rady prošli a vyhodnotili v tom smyslu,
že většina bodů z tohoto plánu je již hotova či jsou ve fázi
realizace, a proto bude do příštího jednání rady vyhotoven
návrh nového dokumentu, který bude předložen poté zastupitelstvu k projednání.

USNESENÍ č. RM/59/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 38 v DPS žadateli o byt pro jednotlivce, který je uveden v Pořadníku
žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 21.1.2019
na prvním místě, a to paní XXXXXX. Pokud žadatelka byt
odmítne, bude byt nabídnout dalším žadatelům v pořadí
dle výše uvedeného Pořadníku.

USNESENÍ č. RM/60/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojka na pozemku p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do čl. II, odst. 4, písm. a) bude doplněno, že
uvedení do původního stavu se týká i části chodníku (stavby)
na části pozemku st.p.č. 324/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/61/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nové aktuální informace ve věci zřízení pracovního místa IT
technika (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/63/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nové složení redakční rady novin Svoboda fórum - Ing. Jiří
Špetla, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Helmut Ruse, Ing. Jaroslav
Chmelař, Tomáš Hovard, Petr Horáček a Alice Hovardová.

USNESENÍ č. RM/64/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o přípravě smluvního vztahu s obcí Malá Úpa na
dobrovolné spolufinancování činnosti stavebního úřadu
pro obec Malá Úpa s tím, že právníci obou obcí společně
připraví smluvní vztah do příštího jednání rady.

USNESENÍ č. RM/65/5/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.9/2018
činí objem celkových příjmů 442.260,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na
45.916.797 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 9/2018 činí 442.260,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na
64.563.959 Kč) a financování rozpočtu se nemění (celkové financování rozpočtu na rok 2018 zůstává ve výši na
18.647.162,-Kč).

Výpis usnesení z 6. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 11.02.2019
USNESENÍ č. RM/66/6/2019

USNESENÍ č. RM/67/6/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“ nabídku od OSVČ Milan Špicar,
IČ 63225913, se sídlem Libavská 183, Trutnov - Voletiny, která
byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu ve výši 355.203,-Kč bez DPH
(408.483,-Kč včetně DPH). Předpokládané hodnota této zakázky
činila 451.533,-Kč bez DPH a na financování této akce bylo příspěvkové organizaci povoleno čerpání investičního fondu usnesením Rady města č. RM/22/2/2018 písm. a) dne 26.11.2018 ,
takže na tuto zakázku je možné uzavřít Smlouvu o dílo, a proto
rada pověřuje ředitelku DPS podpisem Smlouvy o dílo.
6
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a) snížení zatížení mostu Svoboda nad Úpou B.1 03-M03-UP-Nepomuckého z 3,5 tuny na 3,0 tuny.
pověřuje
b) starostu města, aby zajistil orientační cenovou nabídku
na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu Nepomuckého a dle této orientační nabídky bude
připraveno poptávkové řízení na výběr projektanta
v souladu se Směrnicí pro zadávání VZMR.

USNESENÍ č. RM/68/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) souhlas jako vlastník pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov
I ke stavbě „IV-12-2018281, Svoboda n/Ú knn pro p.č.
50/2“ pro společnost CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.,
která byla na základě plné moci pověřena od společnosti ĆEZ Distribuce, a.s. procesem výstavby zařízení distribuční soustavy el. energie.
schvaluje
b) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene ke stavbě „IV-12-2018281, Svoboda n/Ú knn
pro p.č. 50/2“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Rada
města požaduje jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč
bez DPH a dále do článku IV. bude doplněn odstavec 3
ve znění dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/69/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Dohody o umístění stavby „Zařízení distribuční soustavy - výměna úsekového odpínače VN“ na parcele
p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou - č. smlouvy IE-122007517/VB/01 (viz příloha originálu zápisu) za předpokladu, že dojde ke zvýšení jednorázové náhrady na 1.700 Kč
bez DPH (34 m2 / 50 Kč).

USNESENÍ č. RM/70/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou

vit pro výstavbu RD formou nové studie zastavitelnosti
(město sice má studii od Ing. arch. Žateckého, ale ta je
již zastaralá a nereaguje na pozemkové změny, které
v dané lokalitě proběhly).

USNESENÍ č. RM/72/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov
II o výměře 29 m2, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití jiná plocha s tím, že rada požaduje po žadateli
úhradu zálohy ve výši 5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku a doporučuje zastupitelstvu pozemek prodat.
pověřuje
b) starostu města, aby zahájil postupné vyřešení majetkoprávních vztahů ve věci stavby chodníku ve vlastnictví města podél hlavní silnice s vlastníky pozemků (zejména ŘSD, SPÚ).

USNESENÍ č. RM/73/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na dodávku s názvem „Nákup vozu pro technickou četu
Města Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
-

Auto RN, s.r.o., IČ 274 89 582, se sídlem Za Cihelnou
533, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

-

OLFIN Car s.r.o., IČ 609 13 312, se sídlem Královédvorská 517, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

-

Autostyl a.s., IČ 247 27 741, sídlem Horská 579,
Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

vydává
souhlas s umístěním stacionárního zdroje a souhlas s jeho
provozováním pro potřeby vydání závazného stanoviska odboru ochrany ovzduší při Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje. V rámci návrhu nové vzduchotechniky pro přívod čerstvého vzduchu na pracoviště v hale pro výrobu asfaltových
pásů společnosti KVK PARABIT, a.s. je navržen nepřímý ohřev
vzduchu pro chladné období, a to hořákem o skutečném tepelném výkonu 400 kW spalující zemní plyn. Tepelný příkon je
cca 420 kW. Nepřímý ohřev vzduchu pomocí hořáku na zemní
plyn s tepelným výkonem 400 kW je vyjm. zdroj znečišťování
ovzduší s kódem 1.1. dle přílohy č.2 k zákonu 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší v platném znění (ve znění zák.369/2016
Sb.). Vzhledem k výkonu resp. jm.tep.příkonu hořáku, nemusí
se dle § 11 odst.8 a 9 předkládat k žádosti o povolení provozu
ani odborný posudek ani rozptylová studie.

jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 25.2.2019 od 14,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Vilém Kaňka – vedoucí technické čety města, Tomáš Hovard – člen rady
Náhradníci v pořadí: Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Helmut
Ruse, Petr Horáček

USNESENÍ č. RM/74/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/71/6/2019

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

individuální sazbu za ubytování pro společnost GW Train
Regio a.s., a to ve výši 16.000 Kč bez DPH měsíčně za dlouhodobý pronájem pokojů č. 3 a 4 v městské ubytovně na
stadionu (podrobně viz kalkulace v zápise).

předává
a) komisi pro rozvoj města znovu k projednání žádost
manželů Šritrových o koupi části pozemku p.p.č. 236/8
v k.ú. Maršov I jako reakce na zveřejněný Záměr města
č. 2/2019 s tím, že nesouhlasí s prodejem pouze části
parcely (viz zápis).
projednala
b) situaci v lokalitě Nový svět v tom smyslu, že by bylo
vhodné se zabývat celou lokalitou a pokusit se ji připra-

USNESENÍ č. RM/75/6/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města přepracovanou PD na stavební akci
„Administrativní sídlo stavební firmy,, Kostelní 165, st.p.č.
197/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
BŘEZEN 2019
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USNESENÍ č. RM/76/6/2019

USNESENÍ č. RM/77/6/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

a) znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské
školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 27 s nástupem
od 1.7.2019 nebo dle dohody (viz příloha originálu zápisu).

a) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2019 na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let
včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

pověřuje
b) Ing. Ivanu Balcarovou funkcí tajemnice konkursní komise.
c) starostu města a tajemnici konkursní komise, aby zajistili návrhy na členy konkursní komise, kterými musí být:
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b) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2019 na sportovní aktivity dospělých včetně žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
c) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

•

dva členové zastupující zřizovatele,

•

jeden člen – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu
příslušné školy nebo školského zařízení,

d) Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v roce
2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

•

jeden člen za školskou radu,

USNESENÍ č. RM/78/6/2019

•

jeden člen z řad pedagogických pracovníků školy,

Rada města Svobody nad Úpou

•

jednoho člena navrhne Krajský úřad Královéhradeckého kraje na základě písemné žádosti zřizovatele

projednala

•

jednoho člena navrhne Česká školní inspekce na základě písemné žádosti zřizovatele

BŘEZEN 2019

návrh Strategického rozvojového dokumentu města na roky 2019
- 2026 s tím, že tento dokument bude dopracován do konečného
návrhu pro projednání v rámci nejbližšího jednání zastupitelstva.

Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Kostelní 560, PSČ 542 24,
příspěvková organizace, IČO 75017032, DIČ : CZ75017032
tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481 922, e-mail : skola.svoboda@volny.cz
www.zssvoboda.eu
___________________________________________________________________________

zveme vás na

pro školní rok 2019/2020

/děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013 a děti s odkladem povinné školní docházky/

ve čtvrtek 4.dubna 2019 v 14-18 hod.
v budově školy ve III. patře
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný tiskopis
přihlášky k zápisu - možno vyzvednout v MŠ nebo u vedení školy
nebo ke stažení na stránkách školy nebo na místě při zápisu

Nabízíme:

Školičku Nanečisto/odstranění napětí a obav ze školy pro předškoláky/
Od 1.třídy probíhá výuka angličtiny
Od 3.třídy doplňková výuka psaní novým písmem Comenia script
Od 6.třídy výuka němčiny
Lyžařský výcvik ve 2.a 7.třídě
Moderní učebny vybavené interaktivní technikou a interaktivními programy
Zkušený pedagogický sbor
Klidné a příjemné prostředí v nových prostorách
Individuální přístup k dětem
Podpůrná opatření, pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče
Odborné služby výchovné poradkyně a metodika prevence
Zájezdy/poznávací, sportovní, jazykové/ k moři /podle zájmu/, divadla, společenské akce,
výlety
Pokračování projektu „Řešení vrstevnických vztahů – děti pomáhají dětem“
Zapojení do charitativních projektů /fond Sidus, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka apod./
Školní družinu
Školní jídelnu s výběrem ze dvou druhů jídel
Zvýhodněnou cenu celosezónní permanentky na Duncan

Zájmová činnost:

V oblasti umělecké – keramika, hrnčířský kruh,pěvecký kroužek, hra na kytaru, břišní tance,
zpěv, vaření
V oblasti sportovní – florbal, sportovní kroužky,břišní tance, jóga
V oblasti naučně populární – kroužek PC hrátky, přírodovědný kroužek Péče o zvířátka,
elektrotechnický kroužek

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a je-li při zápisu
přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně
dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné
školní docházky.
(3) V případě souhlasu bude proveden rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem a
orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Obě aktivity budou trvat nejvýše 20 minut.

Kriteria pro přijímání žáků

(1) Žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu
( město Svoboda nad Úpou)
(2) Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna první třída, bude naplněna do počtu 30 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle
§16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Popis formální části zápisu

Zde zákonný zástupce žáka požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce. Předloží vyplněnou
žádost, rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Případně žádost o odklad školní docházky
s doporučením lékaře či jiného kompetentního poradenského zařízení.

Popis dalších částí zápisu - rozhovor pedagogického pracovníka se
zapisovaným dítětem

1. Představení se ( jméno, příjmení), navázání kontaktu.
2. Jazykové, řečové a komunikativní dovednosti – pohádky nebo zvířátka, říkanka.
3. Schopnost rozlišování zrakových a sluchových vjemů ( barvy, velikost, tvar, hledání rozdílů
v obrázcích, vytleskávání slabik, pojmenování obrázků, náslovná hláska eventuálně velká
tiskací písmena – A, E, I, O, U,M,L,S P, T, J.
4. Představa čísla a množství do 5, číselná řada do pěti ( deseti), rozlišování základních
geometrických tvarů, třídění předmětů podle daného kritéria – barva, velikost či tvar.
5. Jemná motorika ruky, koordinace oka s rukou, správné držení tužky a PLO ( pastelky).
Obkreslování, ohýbání papíru, vystřihování, skládání drobných stavebnicových prvků,
rozlišování pravé a levé strany.
6. Zavazování tkaniček.
7. Schopnost pracovat samostatně podle pokynů, případně komentovat, co dělá ( přemýšlí
nahlas).
8. Pozná pohádkové postavy nejznámějších pohádek pro děti ( Budulínek, Smolíček,
Karkulka, apod.) a zná jejich děj.

kontakt: Mgr.Jan Hainiš ředitel školy 731481922, 499871109

Zero Waste - Život bez odpadu
autor článku: Karolína Füllsacková
,,Třiďte odpad!”
Slýcháme to celý život, už od naučných přednášek na základce, ,,Musíme recyklovat co nejvíce odpadu, je to ekologické a správné vůči naší planetě.”
,,Třiďte co nejvíce!”
Ale opravdu je to to nejekologičtější chování? Co když
správná odpověď na otázku, jak co nejlépe chránit planetu
od odpadu, je přesný opak?
,,Třiďte co nejméně!”
Jak to může být ekologičtější, než třídění co nejvíce
odpadu? Jednoduše, když se nad tím zamyslíme. To, že
mám něco na vyhození do kontejneru na tříděný odpad,
ve většině případů znamená, že jsem si koupila nějaké
zboží (od spotřebičů, přes kosmetiku, až po potraviny)
a to jsem obdržela v jednom či více obalu. Obal, který
po vybalení okamžitě vyhazuji. Tento obal, ať už plastový nebo papírový, jsem si koupila a zaplatila, i když ho
vlastně vůbec nepotřebuji. Výrobce zboží musel nechat
vyrobit i tento obal, takže jeho cena se přirozeně promítá v ceně samotného zboží. Na výrobu tohoto obalu
se spotřebovaly zdroje a energie, často neobnovitelné.
A i po té, co se z něj stane odpad a skončí v popelnici
nebo kontejneru na plast, je na jeho zpracování potřeba další energie a další výdaje. Neušetřila bych tedy víc,
ať už přírodu, tak finance, kdybych si zboží sehnala bez
obalu?
Heslo ,,Třiďte co nejméně!” je trošku zavádějící. Samozřejmě tím není myšleno, že mám všechen odpad házet do
popelnice na směsný odpad. Předpokládá se totiž, že už
teď se vyhýbám tvorbě odpadu, který je netříditelný, a používám pouze kontejnery na tříděný odpad a kompost na
biologický odpad. Přesně a správně by heslo znělo spíše
“Snižte svou produkci odpadu co nejvíce! Kontejnery na tříděný odpad berte jako poslední možnost, když jinak nešlo
zabránit vzniku odpadu.” A to bychom mohli použít jako
stručnou definici Zero Waste.
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Zero Waste, nebo český překlad Život bez odpadu, je
poměrně nový trend a doposud nejohleduplnější způsob života a chování se k životnímu prostředí. Jak už
vám asi došlo, jeho hlavním principem je přizpůsobit
své každodenní zvyky a rutiny tak, aby člověk vytvořil minimální, nebo vůbec žádný odpad. Je to možné!
A díky tomu, že se to dostává do módy, se to stává čím
dál tím snazší.
Největší ikona životního stylu Zero Waste, Američanka Bea
Johnson dokáže snadno roční odpad, vyprodukovaný jí
a její čtyřčlennou rodinou vměstnat do klasické zavařovačky od marmelády.
Pro život bez odpadu existuje spoustu rad a tipů, které se
dají snadno najít online. Nejdůležitější ale vždycky bude
přesvědčení a přemýšlení. Nejprve musím sama chtít svojí odpadovou stopu na naší planetě zmenšit. Potom už se
stačí jenom přemýšlet a snažit se. Přemýšlet hlavně u nákupů.
,,Opravdu si musím tyhle mrkve dávat do sáčku?”
,,Proč si na nákup nevzít vlastní látkové sáčky na pečivo
a ovoce, místo těch igelitových?”
,,Potřebuji tohle balení vody v PET lahvích, nebo mi stačí s sebou nosit láhev na vodu z vodovodu?”
,,Nevezmu si s sebou do tašky termohrnek, kdybych po cestě
dostala chuť na kávu s sebou?”
,,Neexistuje náhodou alternativa ke všem těm šamponům
a mýdlům v plastových lahvích?”
,,Nenajde se někdo, kdo mi tu varnou konvici spraví, abych si
nemusela kupovat novou?”
Řešení na spoustu těchto otázek jsem našla v takzvaných
bezobalových obchodech, kde vám milerádi poradí a i když
nemáte vlastní obaly (látkové sáčky, zavařovačky, krabičky), tak si je tam můžete snadno obstarat. V těchto obchodech seženu hlavně kosmetiku a ty potraviny, které se jinak
stěží shánějí bez obalu. Nedávno se jeden takový otevřel i v
Trutnově (Bezobalový obchod Krok na Horním Předměstí)
a všem, které myšlenka Zero Waste zaujala, doporučuji se
tam zastavit a porozhlédnout.

Pozn. tajemnice MěÚ:
Výše zmiňovaný bezobalový obchod KROK byl otevřen
v červenci 2018 v Trutnově na křižovatce z ulice Žižkova s odbočkou k „Volárně“ a k Albertu, hned vedle výdejního místa
pro obchod s elektronikou CZC. Informace o tomto obchůdku
najdete na facebooku: https://www.facebook.com/pg/bezobalovyobchodkrok/photos/?ref=page_internal
nebo na webu: https://krok-bezobalovy-obchod.webnode.cz/
Fotky z obchodu nabízíme i našim čtenářům:
zdroj fotografií: https://trutnovinky.cz/zpravy/aktuality/2018/listopad/
uz-mame-i-stalou-klientelu-rikaji-mladi-majitele-bezobaloveho-obchodu/
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY O POHÁR MĚSTA
SVOBODA NAD ÚPOU

SOBOTA 9. BŘEZNA 2019
V AREÁLU DUNCAN

PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT NA 9. ROČNÍK LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ

REGISTRACE:
START:
ZÁVODNÍ KATEGORIE:

8:30 HOD VE FORD BARU V LYŽAŘSKÉM AREÁLU
9:30 HOD

KLUCI - HOLKY (NEJMLADŠÍ, MLADŠÍ A STARŠÍ)
MUŽI - ŽENY

SENIOŘI /KY - NAD 60 LET

SNOWBOARD (NEJMLADŠÍ, MLADŠÍ A STARŠÍ)
SPORTOVCI S TĚLESNÝM HENDIKEPEM
SKIALPCROSS

NA ZÁVĚR - JÍZDA NA ČEMKOLIV

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12:00 HOD
DOSPĚLÍ LAHEV SEKTU + JAHODY
STARTOVNÉ:
DĚTI – LÍZÁTKO

! ÚČASTNÍCI ZÁVODU MAJÍ ZAJIŠTĚNOU PŘEPRAVU NA START ZDARMA !
K POSLECHU ZAHRAJE DJ OLIN KYSELA
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Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
do ski areálu DUNCAN
ve Svobodě nad Úpou

v neděli

Kdy?

17.3.2019 od 13.

00

soutěže o ceny

vyhlášení nejhezčí masky
hudební doprovod
občerstvení
Pořádá
LŠ Ski centrum
ve spolupráci
s městem
Svoboda nad Úpou
BŘEZEN 2019
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Střípky z dějin - Staré svobodské
oficíny
Antonín Tichý
Můj dlouholetý kamarád, významný trutnovský fotograf Ctibor
Košťál, s jehož vymazlenými motivy z Krkonoš se snad každý vnímavý patriot už nesčetněkrát setkal je muž mnoha profesí a koníčků. Vystudovaný stavební inženýr, světoběžník a horolezec,
vtipný vypravěč s nepřehlédnutelnou postavou se již léta živí fotografováním. Jednou z jeho sympatických úchylek je systematické
dokumentování i těch nejbizarnějších holičských oficín ve všech
destinacích, které na svých cestách navštíví. Proč bych se tedy na
jeho originálním nápadu nepřiživil alespoň slovně a v omezeném
prostoru někdejšího katastrálního území městečka Svoboda nad
Úpou? Bradýři a lazebníci patřili v minulosti k váženým povoláním.
Často provozovali veřejné lázně a jako ranhojiči suplovali vystudované lékaře. Půvabné lazebnice ve svůdných splývavých řízách bývaly alespoň podle legend společnicemi králů – nezdárný syn Otce
vlasti Václav IV. by o jisté Zuzaně mohl dlouze vyprávět. Holičská
oficína a kadeřnický salon se i později staly oblíbeným místem společenských setkání a sousedského poklábosení. Břitvou dohladka
vyholené brady pánů zákazníků domácí chlupodravec na baterky
s několika planžetami nikdy nevykouzlí. Bohužel, vražednému
nástroji v rukou holičů zničilo existenci v osmdesátých letech
minulého století nebezpečí přenosu viru HIV při sebemenším
pořezání. Současní kaskadéři, kteří jdou s kůží pod břitvu v těch
několika ojedinělých exkluzivních salonech, zapláčou spíš nad
nehoráznou minimálně třícifernou cenou za výkon. V dějinách na-

Holičství Josefa Dittricha sídlilo téměř polovinu století v budově dnešního
Městského úřadu v přízemí vlevo.
16
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Inzerát kadeřnictví „Jiřina“ z publikace ke Krkonošské výstavě v Trutnově v roce 1949

Vzadu uprostřed s nezaměnitelným
knírem je holič Vilda Lasík, dlouholetý
člen místního hasičského sboru.

šeho města je první jmenovitá
zmínka o tomto povolání spojena s rokem 1714. Tehdy obec prodala ze svého vlastnictví lázeň
v Janově prameni počestnému a znalému lazebníkovi a ranhojiči Johannu Michaelovi Pussmannovi. Podle smlouvy byl, stejně
jako jeho předchůdce oprávněn používat termální Janův pramen
a obsluhovat hosty, kteří jej využijí. Věru skromné počátky věhlasných Janských Lázní. Svobodské holiče a kadeřníky první poloviny 20. století dokumentují početné adresáře živností a majitelů
domů vydávané tiskem. Hned v těch prvních z let 1906, 1910
a 1914 jsou uvedeny jen dvě stálé firmy. Josef Dittrich v čísle 74
(podle původního číslování) a Karl Weger v čísle 109. Ten přišel do
hor už v roce 1885 z Hradce Králové. Potomek starobylého rodu
Pražáků jako poleno se do Svobody, kde v roce 1917 ve věku 63
let zemřel, nejspíš přiženil, když spojil svůj život s Barborou Tippeltovou původem z Velké Úpy. V jejím košatém rodokmenu

Dámský a pánský salon Jäger v novostavbě číslo 66 na pohlednici odeslané
1930. Před domem stojí majitel se dvěma pomocnicemi. Odesílatelka Rosa
Rindtová ve dveřích vpravo.

najdeme samá známá jména
krkonošských horalů od Bönschů přes Brauny, Buchbergery, Mohorny, Richtery až
po několik větví Tippeltů.
V adresáři z roku 1927 je jako
majitelka živnosti uvedena
právě vdova Wegerová. K tradiční provozovně Josefa Dittricha, přibyl ještě Josef Jäger
v nově postaveném domě číslo
66. Stejná sestava posílená
o Rudolfa Bönsche v čísle 42
s poznámkou – všichni též
dámský salon - je i v okresním
adresáři z roku 1930. Kromě
majitelky holičství Wegerové,
která zemřela v roce 1937 a je
zde uvedená jako Berta. Ani
během druhé světové války
se nejspíš mnoho nezměnilo, jen zmiňovanou živnost
V domě číslo109 v hlavní ulici při pravém okraji snímku měl v přízemí oficínu Karl Weger
přebíral v roce 1945 nový národní správce Vilém Lasík od Josefa Richtera. Jägrovo holičství ni už dávno svorně češou kadeře andělům nebeským. Tak si to
převzal Jaroslav Bohadlo a Dittrichovo Miroslav Tuček. Reklam- pamatuje hodně Svoboďáků, kteří se právem mohou považovat
ní inzerát z roku 1949 už zde ale uvádí kadeřnický salon „Jiřina“ za pamětníky. Po sametové obměně vládnoucích garnitur a slibné
paní Valtrové. Když se poměry trochu ustálily, zůstaly v provozu obnově soukromého podnikání vzniklo nové moderní kadeřnictví
po několik desetiletí dvě oficíny. Mistr Lasík se přestěhoval přes v z gruntu stylově restaurovaném domě číslo 31 a kadeřnictví na
ulici do čísla 32 a obsluhoval pod hlavičkou komunálních služeb náměstí se přemístilo blíž do centra do čísla 69 s dnes již také čistě
výhradně pánskou klientelu. Na náměstí v rohovém domě číslo 66 obnovenou fasádou. Laskavý čtenář znalý mého negativního povzniklo dámské kadeřnictví, kde kralovaly postupně paní vedoucí stoje k brutálnímu přečíslování budov nechť si pro orientaci k uveMyšková, Tonička Jarošová - Brátová a Helena Benešová. Všich- deným domovním číslům připočítá hodnotu 400.

Na historické pohlednici z roku 1906 by v bílé kazajce vpravo mohl být před svou oficínou čistě hypoteticky holičský mistr Weger osobně
BŘEZEN 2019
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