OLDŘIŠSKÝ
2/2016
ZPRAVODAJ
Informace z obce :
- Na časté dotazy Vás občanů se vracím k článku „Čistírna
odpadních vod informuje“ ze Zpravodaje č. 1/2016 a
doplňuji: Vámi vyvážené odpadní vody na čističku
v Poličce, které prokážete, že jsou z bezodtokých jímek
(žumpy) Vám budou účtovány za 47,80 Kč /m3. Za odpadní
vody ze septiků Vám bude účtováno 375,10 Kč /m3 . Ceny
jsou uváděny včetně DPH.
- Připomínáme, že poplatky za psy jsou splatné do
31.3.2016. Výše poplatků je 80,- Kč za jednoho psa , 40,- Kč
za psa jehož majitelem je důchodce, 120,- Kč za druhého a
dalšího psa. Platby je možno provádět hotově v kanceláři
OÚ, nebo převodem na účet obce : 1231377379/0800,
Vs = číslo domu.

Poděkování
Děkuji tímto panu Aleši Sílovi a panu Martinu Čermákovi za pokácení a odvoz obecních stromů, kteří tuto práci
odvedli pro obec zdarma.
Dále děkuji firmám I.Agro a.s., HEMT s.r.o., a Agrodílna s.r.o. a Ravensburger Karton s.r.o Polička, kteří sponzorovali
dětský maškarní karneval v Oldřiši.
M. Serafin
Z jednání zastupitelstva obce dne 3.2.2016
Zastupitelstvo obce mimo jiné schválilo :
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice z programu M.V.
„Dotace pro jednotky SDH” obcí pro rok 2016 popřípadě rok 2017 za předpokladu, že Pardubický kraj přispěje 2/6
finančních prostředků a na obec připadne 1/6 financování.
Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 1 navýšení výdajů o 1.2 mil. korun, kryté financováním
z uspořených peněz, na §5512, položka 6121.Finanční prostředky budou čerpány v případě poskytnutí výše uvedené
dotace.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš souhlasí s uspořádáním pracovní schůzky ohledně využití bývalé MŠ.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje nově navržený pasport dopravního značení v katastru
obce Oldřiš.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
-Zastupitelstvo obce Oldřiš, neschvaluje žádost pana Tichého o finanční příspěvek na vybudování kanalizační přípojky
a opravy cesty na pozemcích č. 179/2 a 175/2 v k. ú. Oldřiš.
Zastupitelstvo obce odkládá:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš, odkládá prodej části pozemku p. č. 2584/1 v k.ú. Oldřiš panu Jílkovi na dobu, než bude
vypracovaná DUR pro kanalizaci v obci. Poté nevidí problém část pozemku panu Jílkovi prodat z důvodu narovnání
hraničních nesrovnalostí po digitalizaci.

Z jednání rady obce 4.1., 14.1, a 27.1.2016 :
- RO schvaluje zvýšení nájemného za rok 2016 o výši inflace
- RO schvaluje žádost obce o příspěvek od Borové na spoluúčast na výstavbu hlavní stoky kanalizace přes obec
Oldřiš
- RO pověřuje pana Trávníčka, člena Orla, ohledně jednání o možném odkoupení pozemků za Orlovnou , které
jsou ve vlastnictví Orla a na nichž jsou umístěny stavby patřící obci.
- RO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015
- RO nedoporučuje ZO prodej obecního pozemku p.p.č. 2584/1 v k.ú. Oldřiš
- RO doporučuje vynechat v pasportu DZ obce Oldřiš úseky označené jako „Obytná zóna“ a doporučuje silnice
označit jen hlavními značkami jako jsou – hlavní silnice, dej přednost v jízdě atd., na základě vyjádření Dopravního
inspektorátu Svitavy
- RO nedoporučuje finanční spoluúčast obce Oldřiš na opravě a odvodnění cesty, ležící na parcelách č. 179/2 a 175/2
v k.ú. Oldřiš ve vlastnictví Ing. Tichého
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou k dispozici v kanceláři OÚ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stanovisko k plánované výstavbě nové hasičské zbrojnice
Vážení občané,
na konci minulého roku jsme vás informovali, že zastupitelstvo obce v roce 2015 jednohlasně
schválilo záměr vybudovat v naší obci gravitační kanalizaci. S tímto záměrem úzce souviselo
projednání a nastavení rozpočtových pravidel, které nás co nejlépe na tento finančně náročný úkol
připraví. Při sestavení rozpočtu velkou práci odvedl finanční výbor ve složení Jakub Radiměřský, Kateřina
Andrlová a Jiří Mlynář. Kromě hledání provozních rezerv bylo navrženo a odsouhlaseno zastavení všech
investičních akcí ve prospěch vybudování gravitační kanalizace, včetně akcí již započatých.
Výjimkou zůstala přestavba hasičské zbrojnice. Zastupitelstvo našlo shodu, že dojde ke změně
projektu a tím i ceny celé akce z cca 6,5 mil Kč na cca 4,5 mil. Z této částky 90% nákladů pokryje dotace a
ze zbývajících 400 tisíc Kč, 200 tisíc Kč zaplatí obec a 200 tisíc Kč přispěje SDH Oldřiš. Takto byla částka
200 tisíc Kč za všeobecného souhlasu v listopadu 2015 zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2016.
K našemu překvapení předložil starosta obce Michal Serafin na prvním zastupitelstvu dne 3.2. tohoto roku
návrh usnesení zastupitelstva v následujícím znění:
„Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice z programu
M.V. „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 popřípadě rok 2017 za předpokladu, že Pardubický
kraj přispěje 2/6 finančních prostředků a na obec připadne 1/6 financování.
Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č.1 navýšení výdajů o 1.2 mil. korun, kryté
financováním z uspořených peněz, z §5512, položka 6121.
Finanční prostředky budou čerpány v případě poskytnutí výše uvedené dotace.“
Tak významné rozpočtové změně nepředcházelo žádné projednání s finančním výborem, ani pracovní
schůzka se zastupiteli. Zároveň zastupitelé neobdrželi žádné podklady před konáním zastupitelstva, aby
se na projednávání navržených bodů mohli řádně připravit.
Předložený návrh byl 8 hlasy zastupitelů SNK obce Oldřiš a Hasiči pro obec přijat.
Samotný návrh, ale především způsob projednání nás nutí přijmout kroky, které z našeho pohledu jsou
nevyhnutelné. Nadále budeme hájit zájmy občanů v zastupitelstvu, vyjadřovat naše názory, hlasovat dle
našeho svědomí a vědomostí, ale nejsme ochotni nést odpovědnost za podobné nesystémové kroky,
které zpochybňují nastavený směr a které nejsme schopni ovlivnit. Z tohoto důvodu opouštíme za
„SNK Oldřiš 2014“ funkce ve finančním výboru a radě obce Oldřiš.
Zdeněk Ulrich, Kateřina Andrlová, Jarda Trávníček, Tomáš Lorenc, Jiří Mlynář
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření níže podepsaných zastupitelů
Vážení spoluobčané,
navazujeme na předešlý článek k problematice rekonstrukce hasičské garáže. Rádi bychom také za nás vysvětlili
stanovisko ohledně našeho rozhodnutí na jednání zastupitelstva obce.
Naskytla se nám příležitost řešit problém hasičské zbrojnice za velice výhodných podmínek, kdy na přelomu
roku byla avizována dotace z MV (Ministerstvo vnitra) na podporu rekonstrukce hasičských zbrojnic. Navrženo bylo,
že MV se bude podílet dotací až 50-ti % nákladů do max. výše 4,5 mil Kč. O dalších 50-ti % spoluúčasti se podělí
jednotlivé kraje a obce. Celková rekonstrukce by se tedy financoval v poměru 3/6 MV, 2/6 Pardubický kraj a 1/6
obec. To by znamenalo pro obec 83% dotace z uznatelných nákladů. Do uznatelných nákladů se dá zahrnout
zateplení budovy a také vytápění tepelnými čerpadly (dnes již běžný standard). Po konzultaci s odborníky z řad
profesionálních hasičů nám bylo doporučeno, abychom při takovéto výši dotace zanechali projekt v maximální
navržené výši cca 6,5 mil Kč. Znamenalo by to vyšší investici při případné rekonstrukci, ale naopak daleko nižší
náklady na pozdější provoz budovy. Také by tímto došlo k výraznému navýšení obecního nemovitého majetku. Tento
fakt by nám pomohl při vyjednávání s bankou ohledně úvěru při financování případné výstavby gravitační kanalizace.
Při schvalování rozpočtu na rok 2016 a vyčlenění financí na rekonstrukci hasičské zbrojnice se vycházelo
z předpokladu, že požádáme o dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program, který čerpá dotace ze
strukturálních fondů EU). U této dotace nám bylo sděleno, že uznatelné náklady budou hodně omezené –
předpokládali jsme tedy, že v konečné fázi nemusí být dotace až tak výhodná jako dotace od MV. Vyhlášení termínu
podání žádosti o dotaci z IROP byl v roce 2015 už 2x posunut. Poslední verze je červen 2016. U dotace z IROP je
nutné stavbu předfinancovat v celé její výši a po kontrole budou proplaceny finanční prostředky v uznatelné výši
90 %. U dotace vyhlášené Ministerstvem vnitra by byla celá akce průběžně proplácena a nebyl by touto rekonstrukcí
tedy tolik zatížen rozpočet obce.
Při rozhodování na zasedání jsme zohlednili záměr vybudování gravitační kanalizace, při kterém by došlo
k výraznému zadlužení obce. Měli bychom tak nyní vyřešen problém s havarijním stavem hasičské zbrojnice, o
kterém jsme Vás již informovali v prosincovém vydání Zpravodaje. Kvůli propadlé stropní konstrukci byl statikem
zakázán vstup do objektu. Nyní je objekt zajištěn provizorní nosnou konstrukcí proti propadnutí stropu. Náklady
pouze na opravu stropní konstrukce, která je nevyhnutelná, byly předběžně vyčísleny na cca 300 000,- Kč.
Chtěli jsme se poučit z minulých let a minulých rozhodnutí. Referendem jsme odmítli přislíbené dotace ve
výší 80-ti % procent z celkových nákladů na vybudování kanalizace. V novém finančním období nyní pracujeme
s dotacemi ve výši 63,5 % z celkových nákladů. To samé očekáváme u dotací na rekonstrukce hasičských zbrojnic.
Nyní máme možnost získání dotace ve výši 83%, ale za 5 let až budeme po rozhodnutí ohledně kanalizace, se tato
dotace může rapidně snížit, nebo nemusí být žádná.
Michal Serafin, Luděk Oplištil, Jakub Radiměřský, Josef Hegr, Kamila Lorencová, Jana Hegrová, Jaroslav Andrlík,
Oldřich Brokl
----------------------------------------------------------V návaznosti na předchozí odstavce vyjadřuji ještě svůj názor ohledně konání veřejného zasedání
zastupitelstva.
Čekali jsme na stanovisko Pardubické kraje, které nám do konání zastupitelstva 3.2. neposkytlo informace ohledně
spolufinancování vyhlášené dotace. Proto jsem informoval všechny zastupitele až na veřejném zasedání. Přiznávám,
že zastupitelé neměli požadované podklady k rozhodování před konáním zastupitelstva. Za toto se omlouvám, konal
jsem tak v domnění, že celou věc dostatečně projednáme na veřejném zasedání zastupitelstva.
Michal Serafin

* Stále platí nabídka dovozu knih pro starší, nemohoucí
nebo nemocné občany. Stačí zavolat na tel. číslo: 702 120 281
a knížky dle požadavku dovezu.

INFORMACE Z KNIHOVNY

* Ráda bych přihlásila naši obec do soutěže „Vesnice roku“ a
pokusila se s Vaší pomocí získat nějaké ocenění v této soutěži. Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je
každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na
rozvoji svého domova, upozornit na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich zastupitelů a
občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svou obec, ale podporují a rozvíjejí i její tradice a zapojují se do
společenského života v obci. V neposlední řadě je motivující i prestiž a finanční ohodnocení za umístění v soutěži.
Myslím, že bychom se mohli ucházet o dvě stuhy (ocenění) a to v oblasti společenského života v obci a v oblasti
zeleně. Tímto nabízím všem, kteří by měli zájem, stát se členem realizačního týmu a připravit hezkou prezentaci naší
obce pro hodnotící komisi, která do obce přijede - předpokládaný termín je květen. Nerozhoduje pohlaví, věk nebo
povolání - v týmu bude vítaný každý, kdo má chuť, trošku fantazii a je ochoten věnovat část svého času dobré věci.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ.
Jak jsem se výše zmínila, v soutěži se hodnotí i zeleň v obci – údržba, ošetřování stromů, květinová výsadba a vše
s tím související. Pokud byste chtěl někdo pomoci a současně z toho mít i užitek a radost – zapojte se do soutěže a
pomozte nám tím, že si v letošním roce ozdobíte dům kvetoucími truhlíky, upravíte hezky zahradu, šetrně
zredukujete náletové dřeviny apod. Komise projíždí celou obcí a posuzuje ji jako celek.
knihovnice

Připomínáme …fotografickou soutěž na téma:
NEJHEZČÍ FOTO OLDŘIŠE
Soutěžní snímky odevzdávejte v tištěné formě ve formátu A4 na obecním úřadě do 30.5.
2016 (případně vytiskneme na OÚ) a také v elektronické formě ( CD, USB flash disk). Každý
snímek musí být z druhé strany označen jménem autora, který na obecním úřadě podepíše
souhlas s uveřejněním fotografie. Max. počet snímků od jednoho autora je 10
ks. Nejlepších 12 snímků bude použito k vytvoření kalendáře na rok 2017. Ostatní vybrané snímky budou použity
k prezentaci obce s uveřejněním jména autora. Každý z účastníků obdrží malou pozornost a autor nejhezčího
snímku navíc lahev dobrého vína. Všechny soutěžní fotografie pak budou vystaveny v knihovně a při setkání rodáků.

UDÁLO SE …

MASKY OVLÁDLY ORLOVNU
V neděli 7.2. se v Orlovně konal maškarní karneval pro děti. Téměř
sedmdesát dětí v maskách se svými rodiči a přáteli zaplnily po druhé hodině

celý sál i přísálí. Ihned po promenádě masek soutěžily nejmenší děti v
přenášení míčku na lžičce, větší pak musely co nejrychleji písknout po
snědení suchého rohlíku. Soutěžilo se s velkým zápalem, nejvíce energie
pak děti vložily do války s papírovými koulemi, které si předem samy
vytvořily z novin. Aby děti viděly jak jsou šikovní dospěláci, byla i pro ně
připravena soutěž.
Během soutěžení a tanečního rejdění tajná porota vybírala nejlepší
masku a to nebylo vůbec jednoduché. První cenou byl dort a ten si
odnesl malý mysliveček se srnečkou, těsně za nimi se umístily
kouzelnice, Betmen, andílci, kuřátko, Bořek Stavitel, policista, kovboj,
kocourek a postupně byly oceněny všechny masky. Malou zvláštností
karnevalu bylo, že se sešlo celkem čtrnáct představitelek Ledových
královen, každá jiná, všechny krásné.
Jedním z posledních bodů programu bylo spouštění nafouknutých
balonků od stropu, na což se děti už od začátku těší.
Úplně nakonec se mezi děti vhazují bílé žetonky, které děti sbírají a k
velké spokojenosti rodičů odnášejí domů. Letos byly některé z žetonků
barevně označeny, kdo tyto našel, dostal odměnu.
Během odpoledne bylo připraveno občerstvení, sladkosti a párek v
rohlíku pro děti, svařák pro dospělé.
Děkuji touto cestou všem, kteří pomohli s organizací a podíleli se na
hladkém průběhu celého odpoledne a sponzorům.
Kamila Lorencová

Krajské přebory mládeže ve stolním tenise
Na přelomu ledna a února se konaly v Ústí nad Orlicí a v Poličce krajské přebory staršího a mladšího žactva ve
stolním tenise. Na turnaje bylo nominováno z každé žákovské kategorie 24 nejlepších stolních tenistů Pardubického
kraje na základě výsledků bodovacích turnajů v sezoně 2015-2016. Na krajském přeboru staršího žactva Ondřej a
Tadeáš Ulrichovi z oddílu TJ Sokol Borová obsadili 2. místo ve čtyřhře chlapců. O týden později v kategorii mladšího
žactva turnaj zcela ovládl Ondřej Ulrich. Zvítězil jak ve dvouhře a čtyřhře chlapců, tak i ve smíšené čtyřhře. Tímto
trojnásobným vítězstvím si Ondřej Ulrich vybojoval účast na Mistrovství České republiky mladšího žactva ve stolním
tenise, které se bude konat v květnu letošního roku.
Informace poskytl Ing.Zdeněk Ulrich

Gratulujeme !!

POZVÁNKY…
Kuželník zve na :

Oslava MDŽ
Zveme Vás na posezení a oslavu MDŽ. Sejdeme se 6.3.2016 ve 14.00 hod.
v Kuželníku. Pro každou ženu drobný dárek.

2.turnaj v kuželkách
Kdy: 19.3.2016
Čas: přepokládáme v 10.00 hod. (bude upřesněno)
Startovné: 150,-Kč
Srdečně Vás zveme na 2 ročník turnaje v kuželkách. Přihlášky přijímáme nejpozději do 15.3.2016. Přijďte si
zahrát nebo povzbudit své blízké.

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – březen 2016
Borová
11. 3. 2016 – „Maškarní merenda“ v místní sokolovně
od 20.00 hod. Hraje hudební skupina ŘEMEN
12. 3. 2016 – „Dětský maškarní karneval“ v místní
sokolovně od 14.00 hod.
Bystré
5. 3. 2016 – Integrační turnaj ve stolním tenise „O
zámecký pohár“ - Domov na zámku Bystré pořádá
tradiční turnaj ve stolním tenise. Start v 9:30 hod. pro
mladší a starší žáky - startovné 30,-Kč. Start ve 13:00
hod. pro muže a ženy - startovné 50,-Kč. Turnaj pouze
pro neregistrované!!!
7. 3. 2016 – „Tichá srdce“ – beseda s Alenou Ježkovou,
autorkou knih „Tichá srdce aneb kláštery a jejich lidé“
a „Tichá srdce aneb příběhy míst a lidí“, jež bude
věnovaná přiblížení historie a současnosti českých
klášterů a církevních řádů, které v nich působily či
stále působí. Beseda se koná od 17:00 hod. v
Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
20. 3. 2016 – Jarní trhy – od 9:00 hod. na zahradě za
Hasičskou zbrojnicí. Těšit se můžete na výrobky s jarní
a velikonoční tématikou. V případě nepříznivého
počasí se bude akce konat v budově bývalé knihovny.
Dolní Újezd
19. 3. 2016 - JOSEFOVSKÁ ESTRÁDA
Od 19. hod v sokolovně. V programu vystoupí
divadelní soubor Jožina Janouška. Po ukončení estrády
pokračuje taneční zábava, hraje skupina Mix.
Litomyšl
12. 3. 2016 od 19:30, Smetanův dům, Litomyšl
Benefiční dobový ples
K tanci zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ Litomyšl a
kapela Reflex. Bohatý program nabízí předtančení,
půlnoční překvapení, bohatou tombolu, kde první
cenou bude opět motocykl.
17. 3. - 20. 3. 2016, Zámek Litomyšl
Květina, ozdoba plesů a slavností
- slavnostní otevření zámku květinovou výstavou
23. 3. 2016 od 19:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl
Expediční kamera - festival outdoorových filmů
Telecí
5. 3. 2016 - 18 hodin Divadelní představení Tři
veteráni - ochotníci PRUT Korouhev
12. 3. 2016 - 13.30 - Dětský karneval

Oldřiš
20. 3. 2016 od 13.00 do 18.00 hod. - Předvelikonoční
posezení a výstava v Orlovně v Oldřiši.
Ukázky řemesel, cimbálovka, posezení u koláčků a
kávy, soutěž o nejlepší mazanec.
Polička
11. 3. 2016 - Žalman & spol. - 70 JAR TOUR , velký sál
Tylova domu v Poličce od 19:00 hod. Koncert k
životnímu jubileu Pavla Lohonky Žalmana. Vstupenky v
předprodeji i jako dárkové poukazy.
15. 3. 2016 - Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý
domov
Velký sál Tylova domu od 19:00 hod.
Diashow známého cestovatele a fotografa Jiřího
Kolbaby.
20. 3. 2016 - Velikonoční inspirace
Tradiční prodejní výstava spojená se svátky jara. Tylův
dům Polička
Akce trvá od 13.00 do 17.00 hodin
Pomezí
5. 3. 2016 - dětský karneval v KD Pomezí, začátek v
13.00 hodin
Sebranice
5. 3. 2016 - Kurz zpracování lnu- dozvíte se o
pěstování, sklízení, sami si upředete niť na přeslenu či
kolovrátku. Pořádá SAN, 9-14 hodin, Sebranice
Světnice č. p. 8
20. 3. 2016 - od 13,30 Pouť po kaplích ve Vysokém
Lese. Začátek u Killerovy kaple, zastávky kaple sv.
Anny, Demelova, Schlesingerova. Okruh 6 km. Pořádá
SAN, slovem provází P. Vojtěch Glogar.
12. 3. 2016 - Turnaj v Člověče, nezlob se – od 13.30
hod. v kulturním domě

Slavné osobnosti Kraje Smetany a
Martinů – obec Telecí
Pan řídící –
Ladislav Horníček,
člověk, který po celý svůj
život miloval naši obec a pro
její život věnoval všechen
svůj čas.
Narodil se 15. října 1900
v Jimramovských Pavlovicích, odkud se však rodina
záhy přestěhovala do Telecího. V letech 1915 – 1919
vystudoval učitelský ústav v Poličce a poté působil
jako zatimní učitel postupně v Borovnici, Telecím,
Borové a Pusté Rybné. Od roku 1925 byl ustanoven
definitivním učitelem v Telecím, kde od roku 1938
působil jako řídící učitel až do roku 1953. Svoji
pedagogickou činnost ukončil v roce 1957. Ne však
činnost pro obec. Všechen svůj čas věnoval škole,
obci, Sokolu / jehož byl cvičitelem/ a dalšímu
vzdělávání. Díky jeho nezměrné píli a lásce k historii se
zachovali do dnešních dnů „Pamětní knihy obce
Telecí“, tedy kroniky. Již v roce 1918 se stal
kronikářem obce a tomuto svému poslání zůstal věren
po celý život. Společně s kronikami pak sepsal osm
svazků „Soupisů držitelů usedlostí v Telecím“ / tzv.
Gruntovní knihy /, v nichž jsou uvedeny vlastnické
osudy jednotlivých usedlostí, a to od roku 1538. Ti
kdož měli možnost se seznámit s tímto dílem, žasnou
nad tím, kolik úsilí věnoval jeho zhotovení. Není
v České republice mnoho obcí, které by se mohly
chlubit tak znamenitou kronikou.
Pan řídící Horníček zemřel 7. března 1981, ale jeho
dílo a památka na něj zůstávají v myslích jeho žáků a
občanů naší obce navždy.
Soutěžní otázka - Ve kterém roce byla otevřena
budova školy v obci Telecí? Autoři prvních dvou
správných odpovědí získají sadu knih o škole a obci
Telecí. Odpovědi zasílejte na e-mail:
nsauerova@policka.org do 15. března 2016.
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku – Odkud
pocházela maminka Josefa Václava Síly? Jeho
maminka pocházela z Kamence.
N.Šauerová, Město Polička
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