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Vážení spoluobčané!
Zvýšení počtu naočkovaných občanů a těch, kteří získali imunitu onemocněním Covid-19, konečně umožňuje
výraznou regulaci hygienických opatření a snad již trvalé nastartování spolkového, společenského a sportovního života v obci. Po dlouhé době tyto PROMĚNY nabízejí seznam připravovaných akcí spolků a obce do konce letošního roku. Ani si nechci představit situaci, že by se nemohly uskutečnit!
V průběhu prázdnin byla dobudována přírodní zahrada, která na základě auditu získala certifikát. Současně
jsme si vyslechli, že se jedná o jednu z nekrásnějších (a nejlevnějších!!!) zahrad, které auditoři navštívili. Za to
patří dík děvčatům (snad se neurazí za takové označení) z mateřské školy a rodičům, kteří přiložili ruce k dílu…
Špičková školka tak není jen nápis na fasádě, což potvrzuje zájem rodičů (a nejen místních) o využití jejích
služeb.
Konečně se děti a mladiství vrátili do škol a učilišť. Přeji jim příjemné a hlavně nedistanční vzdělávání! A rodičům velkorysý nadhled nad studijními výsledky svých dětí….


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY DOSTALA OD AUDITORKY POCHVALU A CERTIFIKÁT

…uvnitř čísla najdete….

ŠPIČKY - OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
Na skluzavce už je bezpečněji, kříž se dočkal renovace... 
... 2
Co by občané také měli vědět...
Potřebujete se zbavit velkoobjemového a nebezpečného odpadu?... 3
NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
Nový zákon o odpadech - pokračování
... 4
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
MAS dokončila koncepční část strategie rozvoje regionu
PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
Spolek žen pozval děti po tříleté pauze do pohádkového lesa 
Ve Skaličce se konala výstava loveckých trofejí 
Hasičům se nejvíce dařilo v Karolíně
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ŠPIČKY – OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI POSLEDNÍCH TÝDNŮ
NA SKLUZAVCE UŽ JE BEZPEČNĚJI, KŘÍŽ SE DOČKAL RENOVACE A HŘIŠTĚ MÁ NOVÉ BRANKY

Poškozené schodiště skluzavky na dětském hřišti bylo nahrazeno novým z nerezu.

Kříž, který se nachází u komunikace na Hluzov, už nedělá obci ostudu.

Po dlouhých jednáních provedlo Povodí Moravy úpravu několika úseků
Špičského potoka.
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Velkoplošné travnaté hřiště je nově vybaveno hliníkovými brankami
„Junior“.

ŠPIČKY – PRAKTICKÉ I DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY
CO BY OBČANÉ TAKÉ MĚLI VĚDĚT...
Informační linka pro cestující krajského koordinátora dopravy (KIDSOK) 588 88 77 88 je v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.
Cestující se zde dozvědí o cenách, jízdních řádech, průkazech umožňujících slevy, uznávání dokladů při přestupování atd.
Harmonogram svozu komunálního odpadu: 1. 10. 2021, 15. 10. 2021, 29. 10. 2021, 12. 11. 2021, 26. 11. 2021, 10. 12. 2021, 23. 12.
2021 (místo 24. 12. 2021), 7. 1. 2022, 21. 1. 2021, 4. 2. 2022, 18. 2. 2021, 4. 3. 2022, 18. 3. 2022, 1. 4. 2021, 15. 4. 2022 (státní svátek),
29. 4. 2022.
Finanční dar v celkové výši 100 000 Kč poskytla obec organizacím zajišťujícím humanitární pomoc obcím Jihomoravského kraje zasaženým živelnou pohromou v červnu 2021.


Vladimír Zamazal, starosta obce Špičky

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU? MÁTE ŠANCI!

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

sobota 23. 10. 2021
od 10:00 do 11:00 hodin
Zároveň s nebezpečným odpadem bude
probíhat i sběr velkoobjemové odpadu.
Kontejner bude přistaven již v pátek
22. 10. ve 14:00
a odvezen bude v pondělí
25. 10. v 8:00.
Do velkoobjemového odpadu, prosíme,
neodkládejte nebezpečný odpad, elektroodpad a pneumatiky!
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
V minulých dvou zpravodajích jste byli informováni o nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a seznámeni
s částí tohoto právního předpisu. V zákoně o odpadech je dále
uvedeno:
HLAVA VI
Nakládání s vybranými druhy odpadu
DÍL 1
Komunální odpad a další odpady v obecním systému
§ 59
Obecní systém
1. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na
jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Pokud obec
zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků podle zákona
o místních poplatcích, je povinna přebírat směsný odpad vznikající
na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob v množství odpovídající kapacitě soustřeďovacích prostředků.
2. Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů,
skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna
2025 rovněž textilu. Obec není povinna odděleně soustřeďovat odpad plastů, skla a kovů, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání s nimi k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace.
3. Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025
a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a
následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a
letech následujících alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce původcem. Do výčtu
podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikajícího na území obce při
činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do
obecního systému.
4. Ke splnění povinností podle odst. 1 až 3 obec nastaví obecní
systém odpadového hospodářství (dále jen obecní systém). Obecní
systém může obec nastavit obecně závaznou vyhláškou.
5. Pokud obec nastaví obecní systém obecně závaznou vyhláškou,
může touto vyhláškou zároveň určit i místa, ve kterých bude v rámci
obecního systému přebírat
a) stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti
nepodnikajících fyzických osob,
b) movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,
c) komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob, které se do obecního systému
na základě písemné smlouvy zapojí; v takovém případě musí obec
obecně závaznou vyhláškou, kterou nastaví obecní systém, stanovit
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alespoň druhy odpadu, které může právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba předávat do obecního systému, způsob určení výše
úhrady za zapojení do obecního systému a způsob jejího výběru,
d) výrobky s ukončenou životností v případě, pokud je přebírá
v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou
životností, nebo
e) rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování podle § 65.
6. Obec může obecně závaznou vyhláškou, kterou nastaví obecní
systém, stanovit povinnosti osob související s předáváním odpadů
a movitých věcí do obecního systému.
7. Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) rozsah míst pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu
podle odstavce 2,
b) odpady, které se započítají do celkového množství komunálních
odpadů a odpady, které se započítají jako odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu podle odst. 3, a
c) způsob výpočtu plnění cíle podle odst. 3 a způsob doložení jeho
plnění.
§ 60
1. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností,
na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem
této nemovité věci nebo odpadu.
2. Obec může ve vztahu k odpadům převzatým v rámci obecního
systému poskytovat službu autorizované obalové společnosti k plnění povinností podle zákona o obalech.
3. Obec může plnit své povinnosti podle tohoto zákona prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavřené s jinou obcí.
4. Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem
umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu a o možnostech prevence
a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně
obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.
§ 61
Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí
do obecního systému
Každý je povinnen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí tímto zákonem a OZV obce, je-li vydána.
Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob
při nakládání s komunálním odpadem - § 62

NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍCH A OBČANSKÝCH POVINNOSTÍ
DÍL II
Biologicky rozložitelný odpad, komunální kompostování,
kaly a sedimenty
§ 63
Povinnost při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
1. Biologicky rozložitelný odpad musí být zpracován přednostně
v souladu s odstavci 2 až 5 nebo § 64 takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožením životního prostředí nebo zdraví lidí.
2. Provozovatel zařízení smí provozovat zařízení určené pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem pouze v souladu s technickými požadavky na vybavení a provoz a technologickými požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů stanovenými
vyhláškou ministerstva a musí splnit požadavky na ověření účinnosti
technologie úpravy stanovené vyhláškou ministerstva. Odpady vstupující do technologie materiálového využití biologicky rozložitelných
odpadů musí splňovat kvalitativní požadavky stanovené vyhláškou
ministerstva. Při využití biologických odpadů metodou vermikompostování (využití žížal) nesmí roční kapacita zařízení přesáhnout 1 000
tun odpadu.
Odst. 3. – 6. stanovují další podmínky pro nakládání s biologickými
odpady.
§ 64
Malé zařízení

§ 65
Komunitní kompostování
1. Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a) komunitním kompostováním systém soustřeďování rostlinných
zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností z území obce, jejich
úprava a následné zpracování v komunitní kompostárně na kompost,
b) rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce
a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich
zbytky neznečištěné chemickými látkami.
2. Kompost vzniklý komunitním kompostováním může obec využívat
výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně na svém území. Jiné
využití kompostu je možné pouze za splnění podmínek stanovených
zákonem o hnojivech.
3. Obec může pro komunitní kompostování využívat komunitní kompostárnu umístěnou na území jiné obce, pokud tak vyplývá z veřejnoprávní smlouvy s touto obcí, nebo pokud se tak dohodnou obce
v rámci dobrovolného svazku obcí.
§ 66
Stanovuje povinnosti při provozování komunitní kompostárny.
§ 67 - § 69 nakládání s kaly
§ 70 nakládání se sedimenty
Nebezpečné odpady DÍL 3 – DÍL 13 (podle druhů): § 71 – § 93

Stanovuje podmínky pro nakládání s biologickými odpady v malém
zařízení.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO KONCE ROKU
Neděle 7. listopadu od 9:30 hod. Hubertská troubená mše s následným programem v OD
Pátek 12. listopadu od 15:00 hod. setkání zastupitelů se seniory
Pátek 26. listopadu od 18:00 hod. rozsvícení vánočního stromu s občerstvením
Sobota 27. listopadu hon a Kateřinská zábava
Sobota 4. prosince Špičkový koláč s degustací
Středa 22. prosince Vánoční koncert dětí ze Špičkové školky
a klavírní školy Ostrůvek snů v Drahotuších
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CO NOVÉHO V MIKROREGIONU
MAS DOKONČILA KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE REGIONU HRANICKO 2021 – 2027
Místní akční skupina (MAS) Hranicko překročila významný milník a splnila tak další krok k zajištění dalších dotačních prostředků pro region a realizaci nových projektů. Dne 31. srpna
2021 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny
Hranicko na období 2021 – 2027). Koncepční část obsahuje
analytické údaje z území, stanovuje strategické cíle a opatření,
kterými se bude MAS v novém programovém období zabývat.
Na tomto dokumentu MAS Hranicko pracovala společně s Mikroregionem Hranicko, Mikroregionem Záhoran, Městem Hranice a komunitou podnikatelů Business Friends v průběhu let
2020 – 2021.

pracovní skupiny složené ze členů i nečlenů MAS, které se
významnou měrou podílely na přípravě Strategie CLLD na období 2021 – 2027: PS Ekonomický rozvoj, PS Obyvatelstvo
a sociální infrastruktura a PS Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura.
Vzhledem k epidemické situaci, která během přípravy SCLLD
nastala a zkomplikovala tak samotnou přípravu, proběhly první
pracovní skupiny online formou letos v dubnu, kde se všechny
tři podílely na tvorbě SWOT analýz. V první polovině srpna se
pak pracovní skupiny sešly na tvorbě návrhu strategické části.
V závěru procesu tvorby Strategie rozvoje regionu Hranicko
2021 – 2027 se pak uskutečnilo 19. srpna 2021 v hotelu Centrum v Hranicích Veřejné projednání, kde se k podobě strategie mohla vyslovit také
široká veřejnost.
Strategie komunitně
vedeného
místního
rozvoje MAS Hranicko
na období 2021 – 2027
byla poté schválena na
zasedání Valné hromady MAS dne 24. 8.
2021 ve Stříteži nad
Ludinou.
Během podzimu 2021
a jara 2022 bude následovat tvorba jednotlivých akčních a
finančních plánů, které
k cílům strategie přiřadí
konkrétní finanční prostředky, jež bude moci
Veřejné projednání nové rozvojové strategie se 19. srpna konalo v hranickém hotelu Cementář.
MAS rozdělit v regionu
koncovým žadatelům
Cesta ke zhotovení koncepční části vedla přes dotazníková na jejich projektové záměry. Už se těšíme, až dosavadní spíše
šetření u obyvatel našeho regionu koncem roku 2020 a v prv- teoretickou práci vystřídají konkrétní viditelné výsledky v terénu!
ních měsících letošního roku. Poté následovala dotazníková
šetření u podnikatelů všech oblastí, včetně cestovního ruchu
a zemědělců a dále starostů obcí a ředitelů škol. Dotazníko- V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:
Mgr. František Kopecký, manažer MAS
vá šetření monitorovala aktuální potřeby a projektové záměry 
Mobil: 773 583 020, f.kopecky@regionhranicko.cz
ve zmíněných oblastech. Data z dotazníků postupně zpraco- 
vali členové Řešitelského týmu a vytvořili tak podklady pro tři
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŠPIČKOVÁ ŠKOLKA V OBRAZECH: ZÁŘÍ

Poslední předprázdninový měsíc jsme s dětmi trávili venku na školce v přírodě. Tématem byl pravěk.

Navštívily nás děti z naší spřátelené školky v Černotíně, pro které jsme připravili program. Oni pak na oplátku zase pozvali naše
děti k nim na sportovní utkání v několika disciplínách.

Uspořádali jsme na obci výstavu prací našich dětí. K vidění byly kresby, malby, koláže, fotky, práce z keramického kroužku a
plány činností z programu Ekoškola.
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Slavnostně jsme se rozloučili s našimi třemi předškoláky Aničkou, Tomáškem a Matýskem.

Pro děti a rodiče jsme si připravili zábavný program, opékání, stezku odvahy a přespání ve stanech.

Velkou akcí byla rodičovská brigáda na přírodní zahradě. Udělali jsme společně obrovský kus práce.

8
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PROMĚNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mezi posledními vyrostly na zahradě altán s tzv. zelenou střechou a pódium. Dne 27. srpna proběhl na zahradě audit. Splnila
všechna kritéria a byla certifikována a vyznamenána plaketou Přírodní zahrada.

Hned druhý den nového školního roku čekalo na děti v amfiteátru přírodní zahrady divadlo Leonka.

Na nové zahradě teď trávíme většinu času. Děti i my jsme na ní udělali opravdu kus práce a jsme na ni náležitě pyšní. Školka má
opět naplněnou kapacitu, rozjíždí se kroužek keramiky, jógy, angličtiny; čeká nás plavecký kurz, lyžařský kurz a plno dalších akcí
v našem ročním plánu. Budeme doufat, že už je v letošním školním roce nebudeme muset rušit.
Přeji všem hezké podzimní dny.


Zuzana Stejskalíková, ředitelka MŠ Špičky
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
SPOLEK ŽEN POZVAL DĚTI PO TŘÍLETÉ PAUZE DO POHÁDKOVÉHO LESA
Po třech letech jsme v naší obci opět uspořádali akci „Pohádkový les“. Počasí nám přálo a proto jsme se v sobotu 4. září mohli sejít na travnatém hřišti pod mateřskou školou. Všechny děti, které chtěly navštívit náš pohádkový les – a bylo jich bezmála sedmdesát – dostaly na startu
kartičku. Do ní se zaznamenávalo splnění mnohdy i záludných úkolů, které si pohádkové postavy připravily. Splnění úkolu bylo odměněno
drobnou sladkostí. Letos jste na trase mohli potkat: dýni, piráty, Štaflíka a Špagetku, Flinstounovy, Křemílka a Vochomůrku, krtečka s žabkou,
vodníky, kosí bratry, Nasťu, Marfušu a Ivánka, medvěda, lišku a Croodsovy.

V cíli si děti opekly špekáčky. Dále byly pro všechny připraveny dobroty v udírně, párky v rohlíku, hranolky a gofry. Ani letos děti nepřišly
o hledání pokladu, který byl ukryt nedaleko hřiště. Ve velké dřevěné truhle byla pro každého připravena sladká odměna. Celé odpoledne a večer
nám pouštěl známé i méně známé hity Tomáš Frydrych. Při nich si jako už
tradičně s dětmi zaskotačila všemi oblíbená liška. Diskotéka se náramně
vydařila.

Spolek žen
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
VE SKALIČCE SE KONALA VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ
O víkendu 11. a 12. září se v sokolovně ve Skaličce konala chovatelská přehlídka trofejí zvěře, která byla ulovena v loňském roce
ve všech honitbách okresu Přerov. K vidění byly trofeje zvěře jelení, dančí, srnčí a mufloní, dále pak trofeje šelem – lišky obecné
a jezevce lesního.
K hodnocení bylo uživateli honiteb předloženo 798 trofejí, z toho 638 kusů srnce obecného, 108 kusů daňka skvrnitého, 36 kusů
jelena evropského, 8 kusů muflona, 2 lebky jezevce a 6 liščích lebek. Z těchto trofejí bylo komisí shledáno 46 kusů s medailovou
hodnotou.
Také náš myslivecký spolek předložil trofeje za loňský rok – celkem 7 kusů trofejí zvěře srnčí. Všechny odlovené kusy byly shledány jako tzv. „PRŮBĚRNÉ“ (určené k odlovení, nevhodné pro další chov), což znamená, že naši myslivci provádějí odlov na
výbornou.
Letos se nám podařil i odlov jednoho raritního srnce, konkrétně panu Martinu Hendrychovi. Úspěšnému lovci dodatečně přejeme
upřímné „Lovu zdar!“


Radek Novotný, MS Hejné

STOLNÍ TENISTÉ UŽ SE TĚŠÍ NA PODZIMNÍ SOUTĚŽ
Tak nám začíná školní rok 2021/22 a všichni doufáme, že bude v mnoha ohledech „normálnější“. A v tom sportovním obzvláště! Vypadá to zatím velmi slibně. Ve středu 8. září jsme se po roce opět sešli s dětmi i dospělými na tréninku ping-pongu a to
v hojném počtu: 8 dětí + 8 registrovaných hráčů. Oba trenéři (Trousil a Andrš) se nestačili divit, jak šikovné a zapálené děti jsou.
Pokud účast i zápal vydrží, všichni si to moc užijeme. A přitom se i něco naučíme a prospějeme svému zdraví.
Registrovaným hráčům začíná koncem měsíce soutěž. Áčku 2. třída a Béčku 3. třída. Hráčů je relativně dost, do B-týmu byl implementován dorost (Šíbal, Trousil, Lukáš Navrátil a Kryštof Navrátil), tak uvidíme, jak se noví členové týmu s účastí v náročném
hracím systému (25 a 21 zápasů za sezónu) poperou. Soutěž je přece jen kořením každého sportu a kolektivní radost je radost
umocněná. Přejme si tedy, aby nás příroda více netrestala a „Velký Bratr“ neházel více klacky pod nohy.
Sportu zdar a ping-pongu zvlášť.


Martin Trousil
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SPOLKOVÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI ŠPIČKY
HASIČŮM SE NEJVÍCE DAŘILO V KAROLÍNĚ
Se závěrem léta končí také soutěže dospělých i mladých hasičů. Družstvo mužů se letos účastnilo VC OSH Přerov, kde
skončili celkově na 5. místě a Podhostýnské ligy, kde se umístili na konečném 8. místě. Nejlepší čas 16,62 s dosáhli v Roštění a na posledním závodě v Karolíně zvítězili. Naše soutěž
se uskutečnila 7. srpna a za hezkého slunného počasí se sešlo 16 družstev mužů, 7 družstev žen a 9 družstev mužů nad
35 let. Zvítězily Vésky s časem 16,13 s v mužích, v ženách Střítež
nad Ludinou za 17,06 s a ve veteránech Hustopeče za 15,77 s.
Mladí hasiči začali druhou půlku soutěží Velké ceny okresu Přerov až ke konci prázdnin. Naše družstva mladších i starších
žáků skončila shodně na 10. místě celkového pořadí. Předposlední soutěž velké ceny mladých hasičů se uskutečnila 11. září
ve Špičkách a zúčastnilo se jí 31 družstev, která předváděla
krásné útoky. Jinak krásnou soutěž překazily technické problémy s časomírou.
Poslední soutěž měli mladí hasiči v neděli 12. září v Radíkově, kde proběhlo celkové vyhodnocení celého jejich soutěžního
roku. Teď je již čeká jen branný závod v Přestavlkách. Budeme
doufat, že příští rok bude z hlediska soutěží zase takový, na
jaký jsme byli zvyklí před pandemií.


Za SDH Špičky Marek Hložek
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