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PANE STAROSTO, NA SLOVÍČKO…
Vážení spoluobčané,
zima už nám končí, přichází Velikonoce
a zároveň i další číslo Senického zpravodaje.
Na začátku bych chtěl zmínit 2 akce,
na které jsme získali dotační prostředky
v minulém roce, a obě akce jsou již hotovy. První je projekt s názvem „Senice
v pohybu“, který byl finančně podpořen
v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci projektu došlo k rekonstrukci dětského hřiště u mateřské školy,
ve vedlejším parku vyrostlo workoutové
hřiště a byly zde instalovány 3 prvky venkovního fitness.
V Cakově podpořil Státní zemědělský
intervenční fond projekt opravy sálu a přísálí. Elektroinstalace v obou místnostech
byla celá zrekonstruována, pod stropem
se rozsvítila nová LED svítidla, v přísálí přibylo obložení stěn, bylo položeno nové
lino a obě místnosti byly vymalovány.
A na co se můžeme těšit letos? Mám
dobré zprávy zpráv ze Státního pozem-

kového úřadu. Teď nemluvím o stavbě
Biocentra Veklice v Senici, která se nám
na podzim krásně rozběhla a na konci letošního roku bude celá stavba téměř hotova. Ale dobré zprávy se týkají pokračováním realizace pozemkových úprav
v Cakově. Podařilo se zajistit dostatek financí na stavbu polních cest C2 a 15 s příkopy a zemním valem, vše v části Kříby.
Celá stavba má rozpočtované náklady 26
miliónů Kč a obec se bude finančně podílet v části u cesty z Cakova na Nové Dvory. V dubnu by mělo být hotovo výběrové řízení na dodavatele a celá akce by
měla být do konce letošního roku ukončena. Tímto by měla být celá jižní strana
ochráněna od škod z možných přívalových dešťů.
Další zpráva se týká také Cakova. Jak
všichni víte, na odkanalizování Senice
i Odrlice se podařilo zajistit potřebné finance již před několika lety. Bohužel
na odkanalizování Cakova se peníze zajistit stále nedařilo. Až v loňském roce to
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začalo vypadat, že se situace může změnit a že snad vidíme světlo na konci tunelu. Naše žádost byla na Ministerstvu zemědělství zařazena do zásobníku projektů. Proto jsme nelenili a začali pracovat
na výběrovém řízení na zhotovitele celé
akce, neboť pro další administraci je nutné zpracovat finanční projekt s cenami
vzešlými z výběrového řízení. Toto jsme
včetně dalších příloh v březnu na Ministerstvo zemědělství doručili a teď čekáme na zasedání výběrové komise. Sice
jsem si řekl, že dokud nepřijde potvrzení dotace písemně, nebudu o nich mluvit,
ale teď dělám výjimku. Přece jenom jedná se o akci za 50 miliónů Kč a v případě,
že výběrová komise náš projekt podpoří,
začalo by se stavět ještě letos a na to se
musíme nachystat.
To je prozatím ode mě vše, přeji vám
všem v této stále nekončící covidové
době pevné zdraví.
Ing. Michal Tichý
starosta obce
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Činnost jednotky SDH Senice na Hané v roce 2020
Činnost jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Senice na Hané byla
v loňském roce výrazně ovlivněna situací kolem onemocnění Covid-19.
Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme museli razantně omezit
výcviky a odbornou přípravu. V oblasti zásahové činnosti však k žádnému útlumu nedošlo. Ba naopak.
V roce 2020 jsme zasahovali celkem
u 113 událostí, z toho 33 událostí bylo
v katastru naší obce a místních částí. Jedná se tak o nejvyšší počet zásahů v historii jednotky. Jednalo se o 23
požárů, 30 dopravních nehod (z toho
bylo třeba v jednom případě vyprošťovat zraněnou osobu a ve 14 případech ošetřovat zraněné), 49 technických pomocí (odstranění spadených
stromů, likvidace obtížného hmyzu
apod.), 6 záchran osob (ve dvou případech jsme prováděli resuscitaci pomocí automatického externího defibrilátoru), 3 úniky nebezpečných látek
a 2 plané poplachy.
V loňském roce jsme po delší době
zasahovali při odstraňování následků povodní, konkrétně v obcích Šumvald a Břevenec, kde jsme pomáhali tři dny. Netradičním zásahem byla
také spolupráce se složkami IZS v období 17. – 29. 3. 2020, kdy jsme zajišťovali společně s jednotkou z Náměště na Hané rozvoz stravy příslušníkům
Policie ČR, kteří byli nasazeni na kontrolních stanovištích na výjezdových

trasách z uzavřené oblasti kolem Litovle a Uničova.
V celkovém souhrnu jsme u zásahů
odpracovali celkem 1 625 hodin. Nejdelším zásahem (vyjma výše uvedené
spolupráce se složkami IZS) byl zásah
u požáru lesa v Luké, kde jsme zasahovali 6 hodin. Druhým nejdelším zásahem byl zásah u dopravní nehody nákladního a osobního vozidla na dálnici
D 35 u Nasobůrek, při jejíž likvidaci došlo k další dopravní nehodě, kdy do cisterny HZS Litovel narazilo zezadu osobní vozidlo. Vlivem velmi vysoké rychlosti při nárazu jsme již nedokázali řidiči pomoci, a ten svým zraněním na místě podlehl. Následky této události jsme
odstraňovali 5 hodin. S ohledem na velký počet zásahů u dopravních nehod
jsme nutně potřebovali nové hydraulické vyprošťovací zařízení, a to se nám
díky obci a dotacím z Olomouckého
kraje podařilo v loňském roce pořídit.
Průměrný čas výjezdu jednotky
k událostem byl 3,5 minuty. Rychlý čas
výjezdů je dán zejména pohotovostmi, kdy jsou 24 hodin denně minimálně 4 členové jednotky připraveni k výjezdu. Cisterna vyjela k 71 událostem
a dopravní automobil k 54 událostem,
při kterých tato vozidla najela celkem
4 443 km. U požárů jsme spotřebovali 65 300 litrů vody.
Vzhledem k průměrnému počtu výjezdů za posledních 5 let a vzhledem
k velké rozloze našeho hasebního ob-
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vodu byla jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Senice na Hané od 1.
1. 2021 přeřazena do kategorie JPO II.
Tato změna nás velmi potěšila, protože posledních 7 let jsme jako jednotka této kategorie již fungovali, což znamená, že jsme drželi pohotovosti a plnili jsme tak pětiminutový časový limit
pro výjezd jednotky. Přeřazení do vyšší
kategorie tak pro nás nese pouze jedno pozitivum, a to je státní dotace, která je určena k odměňování členů jednotky, kteří drží pohotovosti pro výjezd. Jedná se o dotaci ve výši 150 tisíc
korun za rok. Jen pro představu - pohotovost drží 4 členové 24 hodin denně,
čili odměna za hodinu pohotovosti činí
pro každého 4,28 Kč hrubého.
Podrobné informace o zásazích a činnosti jednotky (včetně fotografií a zajímavých videí) naleznete na internetové adrese: www.sdhsenicenahane.estranky.cz nebo www.facebook.com/
sdhsenicenahane, kde také bezprostředně po vyhlášení poplachu naší
jednotce naleznete popis a místo události, ke které právě vyjíždíme.
Závěrem děkuji všem svým kolegům
z jednotky za časově, fyzicky a psychicky náročnou, obětavou a nelehkou práci, kterou vykonávají ve prospěch druhých, a našim rodinám děkuji za trpělivost a pochopení našeho ne
zrovna bezpečného koníčka.
Ing. Jiří Osyka,
velitel JSDH Senice na Hané
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Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti za rok 2020 v obci
Senice na Hané, Cakově a v Odrlicích
V Senici na Hané bylo v loňském roce
zjištěno spáchání 6 trestných činů, kdy
u jednoho byl zjištěn pachatel. V Cakově v tomto období nedošlo ke spáchání žádného trestného činu ani
k přestupku, v Odrlicích byl zjištěn jeden trestný čin majetkového charakteru a 1 přestupek.
V průběhu roku 2020 v Senici došlo ke spáchání 5 přestupků, ve čtyřech byl zjištěn pachatel a byly vyřešeny v blokovém řízení nebo byly oznámeny k projednání správnímu orgánu.
Priority Obvodního oddělení Policie ČR Litovel jsou v souladu s prioritami Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro rok 2021. Jedná se o preventivní činnost spočívající
v předcházení trestné činnosti, ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku - především v nekompromisním postoji vůči protiprávní činnosti radikálních skupin, při shromážděních, pochodech a sportovních
utkáních a v lokalitách ohrožených
sociálním vyloučením. Dále v dohledu nad bezpečností a plynulostí silnič-

„Když pomáháme
druhým,
pomáháme
zároveň
sami sobě“
ního provozu, především v provádění kontrol na alkohol a jiných návykových látek u řidičů motorových a nemotorových vozidel, provádění preventivních akcí ke zviditelňování nemotorizovaných účastníků silničního
provozu a dohled nad silničním provozem v rizikových lokalitách, se zaměřením na porušování pravidel silničního
provozu, které mají za následek vznik
závažných dopravních nehod a také
ve vstřícném, profesionálním, ale rozhodném a spravedlivém přístupu k orgánům místní samosprávy a dalším fyzickým i právnickým osobám.
Zpracováno dle zprávy
OO PČR Litovel

Sbor dobrovolných hasičů
Cakov
uskuteční tradiční

SBĚR ŽELEZNÉHO
ODPADU
v pátek 4. 6. 2021
Železný odpad nachystejte před dům.
Pokud nebudete moct železo sami
vynést, rádi Vám pomůžeme.

Děkujeme Vám
Senický zpravodaj

Letos kvůli nepříznivé situaci
probíhala tradiční Tříkrálová sbírka netradičně, koledníci neobcházeli dárce - dárci mohli příspěvek zaslat bezhotovostně na účet
Charity nebo mohli podporu vložit do kasiček na vybraných místech. Do známých válcových pokladniček označených červenou
nálepkou Charity odevzdali občané v Cakově 3.080 Kč, v Odrlicích
3.540 Kč. V Senici byly pokladničky umístěny na poště, zdravotním
středisku a v knihovně a vybralo
se zde celkem 21.759 Kč. Všichni
dárci si zaslouží za tuto podporu
poděkování.
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Velikonoce – jejich význam, zvyky a symboly
Protože i letošní velikonoční svátky jsou
ve znamení boje s pandemií nemoci Covid-19, ráda bych Vám, společně
s celou kulturní komisí chtěla nadcházející svátky jara zpříjemnit vzpomínkou a zamyšlením nad významem velikonoc, nad symboly a zvyky, které jsou
s těmito svátky jara neodmyslitelně spjaté.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším
svátkem křesťanů, protože připomínají
vrcholné události spásy člověka - ukřižování Ježíše Krista a jeho vzkříšení. Velikonocům předchází 40 dní přípravy,
kterým se říká doba postní. Trvají padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Krista až po nedělní slavnosti Seslání Ducha
svatého. Celému tomuto období se říká
velikonoční doba.
Křesťanské Velikonoce navazují na pohanské a židovské oslavy. Židé v období Velikonoc slaví svůj velký svátek Pesach (přejití), kterým si připomínají vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví. Pohanští Slované i Germáni zase slavili začátkem jara procitnutí přírody ze zimního spánku.
Kdy se Velikonoce slaví?
Velikonoce jsou tzv. pohyblivý svátek
a připadají na měsíc březen nebo duben. V křesťanských církvích je Velikonoční neděle první nedělí po prvním jarním úplňku. Jarní rovnodennost je stanovena na 21. března. Byl-li úplněk v neděli, jsou Velikonoce až další neděli. Velikonočnímu pondělí a neděli předchází tzv.
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoční doba trvá 50 dní.
Velikonoční vajíčko, jako symbol
nového života
Už od pohanských dob je symbolem
plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, snad proto, že obsahuje zárodek ži-

vota. Je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti, slunce a návratu jara, bezpečí (díky skořápce) a zárodečného chaosu, ze kterého vznikl svět.
Vejce se také přirovnává k hrobu, který
skrývá život (symbolické spojení s Ježíšovým zmrtvýchvstáním).
Velikonoční zajíček, jako symbol
přicházejícího jara
Symbol velikonočního zajíčka náš národ převzal z Německa – a děti si ho
velice oblíbily, neboť právě jim o Velikonocích přináší vajíčka, a to hlavně čokoládová. Ale proč právě zajíček? Tajné
roznášení vajíček mu bylo přisuzováno
snad proto, že na jaře býval vídán u lidských obydlí, kde vyhledával potravu.
Lidé také dříve do chleba upečeného
ve tvaru zajíce pokládali vajíčko, z čehož si časem nejspíše vydedukovali, že
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vajíčka nosí – a ne-li rovnou snáší – právě zajíc. Dalším starým zvykem bylo honit „velikonočního zajíce“, což znamenalo hledat ukrytá vajíčka na poli.
A co vůbec zajíc symbolizuje? V mytologii řecké, egyptské i čínské je symbolem štěstí, plynoucího času a krátkosti života. V Bibli je symbolem chudých,
skromných a pokorných, ale také symbolem smyslnosti. A přestože je maličký, je považován za velmi moudrého,
„moudřejšího nad mudrce“. V Byzanci
byl symbolem Krista. V lidovém pojetí
je považován za atribut zmrtvýchvstání, neboť zajíc prý nespí, protože zajíc nemá oční víčka. A nakonec je také
symbolem koloběhu života.
Jaké zvyky k Velikonocům patří?
V domácnostech se často udržují staré
velikonoční zvyky, jako je pečení berán-
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ka či mazance, zdobení vajíček, pletení
pomlázky na pondělní koledování. Lidé
si zdobí své domy symboly jara, posílají
si velikonoční přání.
Barvení vajec
Za typické barvy pro Velikonoce se považují červená, žlutá, zelená, červenohnědá, hnědá a černá, protože se daly
získat z přírodních zdrojů. Koncem 19.
století tyto zdroje nahradila chemie.
Červená barva ochraňovala podle pověr před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě červeně
obarvená vejce se původně označovala za kraslice.
A proč se vlastně barví zrovna vajíčka?
Odpověď můžeme najít v jedné z legend o malování vajec.
Při svém putování po světě přišel jednou Ježíš se svatým Petrem do statku,
kde poprosili hospodyni o kousek chleba. Nešťastná hospodyně však neměla
ani skývu, ale chtěla pocestné pohostit. Vtom uslyšela kdákání slepice, a tak
seběhla do kurníku a našla zde vejce.
Upekla ho v teplém popelu a nakrmila
jím pocestné. Když odešli, chtěla smést
ze stolu skořápky, ale spatřila, že jsou
zlaté! Každému pocestnému potom dávala vejce, avšak žádná skořápka se už
ve zlato neproměnila. Časem začala
vejce rozdávat ve výroční den návštěvy
oněch dvou pocestných.
Pletení pomlázky
Tradice velikonoční pomlázky je velice
stará. Pomlázka je svazek spletených
vrbových proutků, který slouží jako
nástroj ke šlehání. Pomlázkou je však
také nazýván například výsledek z koledování. Plést pomlázku by měl umět
každý muž. Do různě velkých pomlázek z různého počtu vrbových proutků (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12) se vplétala červená stuha.
O Velikonočním pondělí vstávali chlapci a muži časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok, předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost a zdraví mladého proutku. Svobodná děvčata jim
za to zavěšovala na pomlázky barevné
stuhy. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto, aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však do domů sousedů, s nimiž
nebyli zadobře. Také hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby
se brzy otelila, a ovocné stromky, aby
se probudily ze zimního spánku k další úrodě.
Dříve se šlehalo pomlázkou i další den
o takzvaném „odplatném úterý“, kdy
děvčata oplácela hochům. Někde se

místo pomlázky ujímala úkolu omlazení studená voda. Tomuto zvyku se říkalo „oblévačka“. Tradovalo se, že „prašivý bude ten, kdo nebyl politý vodou“.
Vysévání obilí
Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí vysévají
i doma, a to do misek a talířů, aby rostoucí zelená travička přivedla přicházející jaro i do jejich domovů a společně
s dalšími jarními květinkami a ozdobami navodila tu pravou jarní atmosféru.
Zelená je barvou jara, a tak spolu s dalšími hřejivými a jásavými odstíny žluté
a oranžové příjemně oživí po zimě každý domov.
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Žehnání pokrmů
Žehnání velikonočních pokrmů je
v církvi starým zvykem. Připomíná radost ze zmrtvýchvstání Krista, kterým
končí půst. Tímto zvykem se vyjadřuje vzájemné přátelství, sounáležitost
a vlídnost. Požehnané pokrmy se dělí
mezi všechny členy rodiny a předávají
se společně s blahopřáním.
A tak přicházíme se svým blahopřáním i my, kulturní komise. Věříme, že
Velikonoce a přicházející jaro bude pro
nás všechny nadějí, že se zase všechno
v dobré obrátí a my se budeme moci vídat a navštěvovat bez omezení.
Dominika Doláková, kulturní komise
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Mateřská škola Senice na Hané
Jaro přišlo k nám a my se chceme
ohlédnout za letošní zimou v naší
školce.
V prosinci k nám přišla návštěva
z nebe. Mikuláš, Anděl a Čert navštívili každou třídu a za básničky, písničky a tanečky nadělili dětem balíčky
s ovocem a mlsáním. Perníčky do balíčků napekli a nazdobili zaměstnanci školky.
Následující týden děti objevily dárečky pod vánočními stromečky. Největší radost projevovaly ze stolů pro
polytechniku a bubínků pro hudební výchovu. Vánoční dílničky a zpívání u venkovního stromečku se nekonalo, ale i přesto si děti vyrobily krásné dárečky a vánoční přáníčka pro
rodiče.
Ještě před vánočními svátky jsme si
zpříjemnili dopoledne krásným divadelním představením ,,Vánoční příběh“. Paní učitelky a tety srozumitelnou formou seznámily děti s příběhem o narození Ježíška. Zazpívaly si
koledy a poznaly pranostiky týkající
se zimního období.
Když
se
děti vrátily po vánočních svátcích
do školky, čekal na ně další dárek.
V každé třídě objevily objemnou stavebnici SEVA od Regionu Haná.
Počasí v lednu nám umožnilo uskutečnit v krásných prostorách školní zahrady výukový program Divadla plyšového medvídka Zdravá školička. Děti
si hravou formou připomněly správné
hygienické návyky.
Poslední dvě akce proběhly v únoru.
Na obou se podílely naše šikovné paní
učitelky a tety.
Proběhl karneval plný zvířátek, při
němž se děti proměnily v krásná barevná zvířátka. Masky si společně
s paní učitelkami zhotovily samy. Při

různých hrách a tancích se odvázaly
nejenom děti.
Další akcí bylo vyprávění o Josefu Ladovi. Od tohoto autora paní učitelky
a tety zdramatizovaly ,,Nezbedné pohádky“. Příprava trvala déle než měsíc
(nácvik, úžasné kulisy, rekvizity) a výsledek stál opravdu za to. Ujistili jsme
se v tom, že plně nahradíme společnosti, zabývající se představeními pro
děti. Dlouhý potlesk svědčil o tom, že
se představení dětem moc líbilo.
Závěrem přejeme vám všem i sobě
hodně zdraví. A kéž by co nejdříve
mohly děti navštěvovat školky a školy bez omezení.
Kolektiv zaměstnanců
Mateřské školy v Senici na Hané
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Poplatky
Na Obecním úřadě v Senici na Hané se vybírají poplatky za rok 2021. Vzhledem k současné
situaci můžete zaplatit všechny poplatky (popelnice, psy, nájem pozemku, stočné) i v jedné platbě. Poplatek za popelnici (splatný 30. 6.) činí 490 Kč/1 osoba, poplatek za psa (splatný 30. 6.) činí 200 Kč, za každého dalšího psa 300 Kč, za psa, jehož majitel má 65 a více roků
100 Kč a za každého dalšího 150 Kč. Poplatek za stočné (splatný 31. 10.) činí 815 Kč/1 osoba
a za auto 23 Kč/1 auto. Preferujte prosím platbu elektronicky internetovým bankovnictvím
na účet č. 4200323857/6800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné, případně poplatky můžete uhradit hotově na pokladně OÚ v Senici na Hané v úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy od 7.15 do 11.30 hod. a od 12.00 do 16.45 hod. Více informací o platbách
na tel. čísle 777 770 427 nebo na pokladna@senicenahane.cz.

19. června 2021
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Virtuální běh pro Dalibora alias SHD pomáhá,
i když zrovna nikde nehoří a nehouká siréna!!!

Každý se musíme sám vypořádat s bolestí se smutkem, ale když je tu možnost
ten smutek a bolest zmírnit, tak proč to
neudělat. Laskavost plodí Laskavost!
Oslovila jsem nápadité a akční hasičky: Peťku Gbelcovou a Verču Poppovou s nápadem, jak pomoci společně rodině Dalibora a pokusit se zapojit co nejširší veřejnost i z řad „nehasičů“. A tak vznikla akce charitativní
běh pro dospělé i děti „Virtuální běh
pro Dalibora“, kdy má každý možnost
udělat něco pro sebe a zároveň pro
Daliborovu rodinu. Bylo nutné vymyslet pravidla, naplánovat termíny registrace vlastního běhu a vyřešit organi-

zační věci ohledně plateb
od vás. Stačily jen 2 organizační schůzky a vše se
dalo do pohybu. Starosta
SDH David „Gbelda“ Gbelec nabídl svou pomoc,
byl obrovským tahounem
celé této akce. Zařídil vše
do posledního puntíku: registrační formuláře, startovní čísla, děkovné certifikáty. Odpovídal na všetečné otázky našich účastníků virtuálního běhu a ještě stíhal kontrolovat platby
spolu s hospodářkou sboru Verunkou Sachovou. Na začátku
z nás nikdo nepočítal, že na startovním
čísle přistane krásné třímístné číslo 131
a že se částka za startovné vyhoupne na 41 209,61 Kč. Výtěžek z akce,
tedy veškeré přijaté finanční prostředky od všech účastníků, byl po ukončení registrace poukázán na transparentní účet veřejné sbírky.
Dovolte mi za touto cestou Vám všem
srdečně poděkovat, protože bez Vás
a Vašeho nadšení, pomoci, běhu, koloběhu nebo chůze by se nepodařila
uskutečnit tak dobrá věc.
Členka SDH
Vendula Koupilová

Fotbalový klub FK Odrlice
organizuje dne

9.5.2021 od 8.00
sběr kovového ODPADU
Sběr bude probíhat v Odrlicích.

Kovový odpad prosím zanechejte ve svých dvorech,
odkud si jej naložíme. Děkujeme.

Registrace MK ČR E 12644

Tato covidová doba nám
překazila pořádání řady
krásných akcí a různých
tradic v naší obci. Kulturní komise ve spolupráci
s místními spolky nemohla pořádat na koci loňského roku vánoční jarmarky,
letos nemohly spolky připravit žádný ples a masopustní veselice se také nekonala. Teď na jaře nebude mít možnost fandit mladým házenkářům na zápasech a mladým hasičům při
jejich závodech.
Závěrem loňského roku náš Sbor dobrovolných hasičů zasáhla velmi smutná zpráva. Tragická nehoda sboru vzala
skvělého kamaráda a dobráka od kosti,
teprve 36-letého Dalibora Blažka. Byl to
člověk s velkým srdcem, který nikdy neváhal pomáhat ostatním. Základní organizace Odborového svazu hasičů Olomouc pod záštitou ředitele Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje plk. Ing. Karla Koláříka proto vyhlásila, veřejnou sbírku, za účelem pomoci
pozůstalým po příslušníkovi Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje, do které jsme se samozřejmě připojili a sbírku podpořili.
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