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Toto číslo vyšlo v červnu 2005
Vydává Obec Radslavice
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Z 13. zasedání ZO,
které se konalo 14.června 2005 za účasti všech členů ZO a osmi občanů s následujícím programem:
kontrola usnesení a zpráva o činnosti RO a OÚ, závěrečný účet obce na za rok 2004, majetkoprávní
záležitosti, úprava rozpočtu obce na rok 2005, 1. změna územního plánu obce. Ve zprávě o činnosti starosta
informoval přítomné o událostech, které probíhaly v období od minulého zasedání. Jednou z největších
starostí uplynulého období byly pokračující poruchy na rozvodech vodovodu, které neměly srovnání s
předcházejícími léty. Oproti tomu výsledky vzorkování vody dopadly dobře, vešli jsme se do limitních
ukazatelů. Nosnou akcí uplynulého období je výstavba knihovny v budově ZŠ, proběhlo přejímací řízení
stavby a pracuje se na doplnění interiéru tak, aby knihovna byla pro veřejnost otevřena v průběhu
Cyrilometodějských slavností. Toto byla jediná stavební akce, na kterou se nám podařilo v tomto roce získat
státní dotaci. Další letos nárokované prostředky pro podobnou podporu nebyly vybrány (úprava stávající
nezpevněné plochy v obci, změna technologie úpravy bazénové vody na koupališti, stavební úprava
střelnice). Pro další období se nevzdáváme naděje na prosazení uvedených akcí. Práce v obci byly řešeny ve
vlastní režii místními občany vedenými na Úřadu práce přijatými na veřejně prospěšné práce na sjednanou
dobu. Takto mohly být dokončeny chybějící úpravy SMŠ, dosadba zeleně i některé dosud opomíjené
činnosti. Dále byly připravovány akce plánované k realizaci letos či později a těmi jsou, likvidace
odpadních vod, kde bylo požádáno o podporu z regionálních fondů na přípravu projektů pro zpracování
dalšího stupně projektové dokumentace. Dále byl ještě předložen námět na vybudování víceúčelového
sportovního zařízení u ZŠ a projekt sběrného odpadního dvora. Pokročila i příprava dopravních akcí,
přechod pro chodce v ul. Přerovská a úprava vjezdu do obce od Sušic. Zpracována je již také projektová
dokumentace na dostavbu ulice Příčná, která nabídne 25 nových stavebních míst. V oblasti odpadového
hospodářství dojde k reorganizaci sběrových míst: u Jednoty bude 1 kontejner na papír, velký a malý
kontejner na plast, 1 na bílé sklo a 1 na barevné, Na Návsi bude velký a malý kontejner na plast, 1 na bílé a 1
na barevné sklo. Rozběhl se zkušebně pytlový sběr obalů Tetra pack, po jehož vyhodnocení by v něm bylo
pokračováno i v následujícím roce anebo by byl změněn za kontejnerový či z důvodu nezájmu občanů
zrušen. V kulturní sféře je nosným tématem příprava letošních CM slavností, dále starosta zhodnotil již
proběhlé kulturní akce jako např. posezení důchodců, divadelní představení, pietní akt k osvobození, závěr
plesové sezony v podání ZŠ a hokejový galavečer hokejového klubu, uskutečněný jako završení vítězného
tažení ročníkem 2004-05 ZHL. V uplynulém období řešila RO také záležitosti týkající se školských zařízení,
jako např. udělení výjimky z počtu dětí a uzavření SMŠ v době prázdnin, zřízení nového fondu či úpravy
rozpočtu. Na závěr starosta provedl shrnutí událostí v dopravní situaci v obci od minulého zasedání: MZ a.s.
nevyhověla naší žádosti o příspěvek na navýšené náklady spojené s výstavbou pojížděného chodníku při
vjezdu do obce od Sušic - návrh na úpravu křižovatky u CM podaného p. St. Bouchalem a vyjádření Policie
ČR k tomuto návrhu - provedení měření hlučnosti - žádost o stanovení přechodného dopravního značení v
ul. Sušická na 30 km/hod. - provedení vodorovného dopravního značení bohužel ne dle našeho návrhu, čímž
došlo k rozsáhlému omezení řady občanů obce. Na závěr proběhla rozsáhlá diskuse mezi přítomnými k
dopisu pana Zmeškala, který byl adresován zastupitelům obce a doručen ráno v den zasedání ZO, tento dopis
jim byl předán před zasedáním. V další části zasedání ZO předseda finanční komise ing. Souček předložil
výsledky závěrečného účtu obce za rok 2004, který byl dle předloženého návrhu s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením bez výhrad schválen. Druhá finanční záležitost se týkala návrhu úpravy rozpočtu
obce na rok 2005. V majetkoprávních záležitostech byl projednáván záměr koupě nemovitostí, o které by
obec v dlouhodobém horizontu měla usilovat, koupě předposledního soukromého pozemku okolo plánované
čistírny odpadních vod, prodeje nemovitosti pro výstavbu řadového rodinného domu v ul. V Zahradách,
odkup zahrady v ul. Trávník z důvodu provedení výměny za pozemek v trati Podílky a změnu průběhu
katastrální hranice Radslavice - Tučín. Posledním bodem jednání byl návrh 1.změny územního plánu obce,
jehož předmětem bylo 6 změn.
Výročí osobností Radslavic - 3. čtvrtletí 2005
Harna Josef narodil se 23.8.1895 v Radslavicích č.p. 37 v rodině rolníka. Obecnou školu navštěvoval ve své rodné
obci. V roce 1914 byl odveden do rakousko-uherské armády a strávil čtyři roky na frontách první světové války, kde
utrpěl i vážné zranění. V roce 1919, v době hrozícího vojenského konfliktu mezi novým čekoslovenským státem a

Polskem při sporu o Těšínsko, byl povolán do československé armády a sloužil několik měsíců na prozatímní
demarkační čáře mezi Československem a Polskem. Po demobilizaci postupně přebíral od svého otce řízení
hospodářství. Ve snaze doplnit si odborné znalosti z oblasti zemědělské výroby navštěvoval dvouletou pokračovací
hospodářskou školu v Přerově. V roce 1957 v druhé vlně kolektivizace byl donucen vstoupit do JZD, kde pracoval až
do vysokého věku. Byl řadu let členem Sboru dobrovolných hasičů, zapojil se také do činnosti divadelních ochotníků.
Nepominutelný je však jeho přínos k rozvoji kulturního života obce v roli správce knihovny. Ujal se této funkce v roce
1923 a vykonával ji do roku 1974, kdy se knihovníkem stal jeho syn Stanislav Harna. Pečoval o rozšiřování knižního
fondu, dbal na to, aby knihovna poskytovala v přiměřené míře i odborné poučení zejména nabídkou naučné literatury
z oblasti zemědělské výroby. Velmi těžce nesl politické zásahy do struktury knižního fondu. Řadu hodnotných knih
zachránil před zničením jak za okupace, tak i v 50. letech. Zpravidla opomenul úředně vyřazené knihy předat
nadřízeným úřadům a většinu z nich rozdal zájemcům z řad místních občanů. Za plných 50 let svého působení ovlivnil
svým vztahem ke knize a svou hlubokou znalostí české i světové literatury několik generací čtenářů. Nejen touto prací,
ale celým přístupem k práci a k životu obce byl v kruhu svých spoluobčanů obecně uznávanou osobností.
Zemřel 21. března 1985, pět měsíců před svými 90. narozeninami. Radslavice si váží jeho celoživotního díla a oceňují
jej za hospodářský, společenský a kulturní přínos k rozvoji obce. Důkazem tohoto tvrzení je udělení Medaile
Fr.Slaměníka v roce 2002.

25.7.1975 zemřel konzistorní rada P.František Borák. Narodil se 25.11.1910 v Bánově, okres Uherské
Hradiště. Vysvěcen na kněze byl 5.července 1935 v Olomouci, v duchovní správě působil ve Slatinicích,
Valašských Kloboukách, Zlámance, Cerekvici, Horčičkách u České Skalice, Mlátovicích. V Radslavicích
působil v letech 1965 – 1975 a byl poslední duchovním správcem, sídlícím na radslavické faře. Živě se
zajímal i o život obce, zejména však o její historii. Je autorem rukopisu „Jak rostly Radslavice“.
Informace pro občany Prodej nepotřebného materiálu OÚ levně odprodá několik kusů elektrických
akumulačních kamen, elektrických přímotopů a šuplíkových kompletů
k psacím stolům
Dvůr OÚ–stavební odpad a železo–sobota 900-1200 hod. 9.7., 30.7., 20.8.,
17.9., 15.10., 12.11., 10.12.
Svoz domovního odpadu - Termíny svozu v roce 2005: 15.7., 5.8., 26.8.,
16.9., 7.10., 28.10., 18.11., 9.12., 30.12.
Obecní knihovna Radslavice upozorňuje čtenáře i další zájemce, že z důvodu stěhování do nových prostor v
objektu základní školy bude v sobotu 2. a 9.července a pondělí 4. a 11.července 2005 pro veřejnost
uzavřena. Zahájení provozu v novém působišti v sobotu 16.července 2005.
K 60.výročí konce 2. Světové války
Rok 1938 měl být rokem 20. výročí konce 1. světové války, 20. výročí vzniku samostatného čs. státu. Skutečnost byla
jiná. Již v září 1937 zemřel první čs. prezident T.G.Masaryk. Rok následující ale přinesl události mnohem smutnější a
tragičtější. Dochází k vyhrocení česko-německých vztahů. Ve jménu záchrany světového míru bylo na Mnichovské
konferenci obětováno ČSR. Jednalo se „o nás bez nás“. Tento akt, z hlediska mezinárodního práva od samého počátku
neplatný, k jeho zachování nepřispěl. V období nesvobody (30.9.1938-4.5.1945) došlo nejen k vnějšímu okleštění
ČSR, ale i jeho vnitřnímu rozpadu, když 14.3.1939 Slováci vyhlásili pod patronací nacistického Německa vlastní stát.
Následujícího dne, po jednání prezidenta Háchy s Hitlerem v Berlíně, vtrhl do země německý Wehrmacht. Dne
16.3.1939 byl výnosem vůdce vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. V rámci germanizace (tj. poněmčování)
obyvatelstva byl změněn název obce na RADSLAWITZ, z pomníku padlých odstraněna mapa ČSR, hlavy legionářů,
socha TGM a nakonec celý pomník. Veškeré orientační tabule nesly dvojjazyčná označení. Nejvíce trpěla ale škola.
Byla zavedena povinná výuka německého jazyka již od 1.ročníku, zakázána výuka dějepisu. Dokonce se mělo užívat i
německého pozdravu. Tak se dělo pouze při oficiálních návštěvách. Ve třídách visely obraz Dr. Háchy a Hitlera.
Co se týče „návštěv“ Gestapa v naší obci, byly až do roku 1943 neškodné. V době okupace se v obci vyskytlo i
několik pokusů udavačství, které byly naštěstí včas zlikvidovány. Dne 1.3.1943 si muži v kožených kabátech přišli pro
Vojtěcha Hošťálka, ředitele místní mlékárny, který byl až do osvobození vězněn v koncentračním táboře Dachau a
domů se vrátil 23.5.1945. O deset dní později potkal stejný osud Bedřicha Zajíce, který byl internován
v koncentračním táboře Mauthausen a zpět se vrátil 24.5.1945. Důvodem jejich zatčení byla podpora rodin
internovaných a popravených Čechů. Zásluhu na této pomoci- peníze, otop, šatstvo, potraviny, mělo i představenstvo
mlékárny, četnictvo a olomoucká pátračka, která dopravovala příděly služebním autem. Zmiňme ještě, že
z radslavských rodáků Jaroslav Dostalík byl 27.10.1942 zatčen pražským Gestapem a zemřel 2.2.1943 v Osvětimi.
Válkou trpěl i kulturní a společenský život v obci. Spolky byly zakázány a rozpuštěny. Tento osud potkal i Sokol,
který byl v roce 1941 rozpuštěn a měl být zabaven veškerý jeho majetek. U nás byl zachráněn - vklady uloženy na cizí
jméno, knihy a obrazy ukryty, nářadí vedeno jako soukromý majetek. Rozhlasové přijímače, s výjimkou V.Hošťálka,
odebrány nebyly. V roce 1944 byly všechny zkolaudovány a zbaveny zařízení na krátké vlny. 16.5.1942 byly
odebrány zvony o celkové hmotnosti 939 kg. Ráno po mši sv. naposledy zvoněno, zvony sejmuty z věže, označkovány
a odvezeny do sběrny v Přerově. Veškerá veřejná shromáždění, obzvláště průvody civilní i církevní byly zakázány.

Stejný osud postihl i kulturní akce (např. divadelní představení), které musely 8 měsíců před datem konání získat
povolení. Tím nejvíce trpěla mládež, která si ale dovedla poradit a pořádala, v dnešním jazyce bychom řekli, soukromé
večírky při reprodukované hudbě na mlatě.
Nesmírnou výhodou byla i skutečnost, že obecní samosprávu měli v rukou místní občané. Do těžkého úrazu v lednu
1942 vykonával funkci starosty František Hrdlička pak Josef Huňka. Velkou oporou všem byl rovněž místní duchovní
správce P.Ludvík Kuksa a významnou osobností života v obci učitel Stanislav Taufer, který zde jako jediný z učitelů
působil po celou dobu války. Ostatní učitelé byli v září 1944 povoláni k válečnému nasazení pro Říši.
Válka se odrazila i do hospodářství - zavedeno vázané hospodářství. Vše bylo na lístky - potraviny, uhlí, oděvy. Mletí,
šrotování a zabíjačky se mohly konat jen na úřední povolení. Později bylo povoleno domácí šrotování, ale jen za
úředního dohledu. Ostatní šrotovníky byly zapečetěny. Avšak mlelo se, šrotovalo, zabíjelo na černo. Všude pobíhaly
„černé“ slepice. Nedostatek veškerého zboží byl živnou půdou pro černý obchod a lichvu (pro příklad některé ceny: 1
cigareta - 10 Korun, 1 l slivovice - 1000 až 1500, husa - 1000, 1 vajíčko - 5 až 10, 1 q obilí - 1000, 1 q brambor - 200,
1 kg sádla - 1200 až 1500, 1 kg másla - 400, 1 l mléka - 10-15, zánovní pánský oblek = 4 kg sádla). Nedostatek a
vysoké ceny některého zboží vedly k jeho domácí výrobě. Tak např. panímámy doma vařily mýdlo, pivo, na
zahrádkách rostl tabák. Málo jídla, přeplněné byty a další faktory se podepsaly na špatném zdravotním stavu
obyvatelstva. Největším nebezpečím byla tuberkulóza. Všichni obyvatelé museli být za účelem pracovní povinnosti,
jíž podléhali muži ve věku 18- 60 let a ženy 17-45 let, evidováni. Z naší obce ji konalo 53 občanů.
V těžkých chvílích svého života každý hledá oporu, naději. Tou byla pro mnohé jejich víra, a proto se na svátek
Neposkvrněného početí Panny Marie v roce 1940 všichni zasvětili Panně Marii Svatohostýnské.
Koncem roku 1943 začíná vzrůstat nebezpečí leteckých útoků, proto se organizuje civilní protiletecká ochrana.
Radslavice byly rozčleněny do 13, později 10 domovních bloků s ochrannými četami a protileteckými kryty, jejichž
funkci plnily sklepy.
Rok 1945. Z událostí na frontě i chování představitelů moci se dal vycítit blížící se konec války. Němci nařizují
zákopové práce, jejichž cílem mělo být podminování důležitých silnic a mostů a vybudování protitankových zábran. U
nás tyto práce probíhaly v únoru 1945 v úseku Oldřichov- Kudlov. Zákopové čety byly ubytovány na místní škole,
povinni byli muži ve věku 18-60 let. Lidé začínají schovávat zásoby potravin, cenné věci, prádlo i šatstvo a obuv do
sklepů. Děti jsou téměř bez vyučování. Probíhá jen domácí výuka třikrát týdně po skupinách v určených
domácnostech. Vrací se z Německa přikázaní na práci. Nevrátil se jen Vladislav Dvořák, který zahynul při
bombardování Giesenu u Frankfurtu n. M. 16.12.1944. O blízkém konci války také mimo jiné svědčí postupný ústup
německých jednotek, které procházejí i naším krajem. 30.4. se ve škole usazuje velkopekárna, u Matyášů polní pošta.
3.5. odpoledne napadlo několik ruských letounů hlubokým letem horní část Radslavic, od pošty až k číslu 10. Škoda
byla neveliká. Den nato zásobovací kolony odjíždějí a jsou vystřídány polním lazaretem.
1.5. došly zprávy o smrti Hitlera a kapitulaci německých armád na západě. Téhož dne vypuklo v Přerově ozbrojené
povstání, které bylo krvavě potlačeno. 7.5. projíždí obcí poslední německé oddíly
A jak prožívala naše obec, její obyvatelé poslední noc války?
Nočním vzduchem se nesou výbuchy vyhazovaných mostů přes Bečvu, hoří zásoby benzínu v Závrbku. Lidé ji tráví
ve sklepech. Před 7. hodinou ranní se ozývá z kostela zvon. Pan děkan oznamuje, že osvoboditelé jsou již nedaleko.
Obcí projíždí rudá armáda. Nejvíce rozruchu asi způsobily kaťuše zaparkované u kostela.
9.5. se usazuje v obci na několik dní ruský lazaret. Oslavuje se konec války. 13.5. byla sloužena slavnostní děkovná
mše sv. Po raním budíčku vychází od mlékárny průvod s hudbou. Před kostelem se koná koncert ve prospěch
pozůstalých po obětech války. Neméně slavné bylo i první svobodné Boží Tělo 3.6.1945
Podle 2. dílu Pamětní knihy obce Radslavice
Martina Trumberová, kronikářka

Pozvání 9.Cyrilometodějské slavnosti se konají ve dnech 1.7. – 9.7. Hlavním spoluorganizátorem je
Myslivecké sdružení Katová. Slavnosti opět nabízejí velmi bohatý a různorodý program. Proti pozvánce
však došlo k několika změnám. Zahajují slavnostním zasedání ZO k připomínce 630 let od první písemné
zmínky o obci, na které již tradičně přímo navazuje divadelní představení. Vzhledem k zdravotní indispozici
člena DS Dostavník vystoupí Divadlo nad kinem Horní Moštěnice se dvěma jednoaktovkami A.P.Čechova
„Výročí“ a „Medvěd“. Po dlouhé době se nedělním slavnostním otevřením knihovny vracíme k pojetí
z prvních ročníků slavností. Nedělní odpoledne bude patřit hasičům a jejich soutěži koňských stříkaček a
netradičnímu víceboji v Koutě. Pondělní večer je vyhrazen tanečnímu večeru na výletišti na školní zahradě.
Ústřední den slavností – úterý – bude v režii myslivců. Dopoledne to bude Svatohubertská mše svatá v
chrámu páně sv. Josefa s hudbou a zpěvem od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení Trubačů OMS
Přerov a Smíšeného sboru Radslavice, odpoledne sportovní a střelecký program s pravou mysliveckou
kuchyní na střelnici. Středa je ve znamení již 7. ročníku turnaje v malé kopané uličních družstev a spolků.
Předběžné přihlášky přijímá a veškeré informace poskytuje Petr Caletka, Trávník 151. O završení slavností
se postará 9.7. tenisový turnaj smíšených dvojic a jezdecké závody s pivními slavnostmi v areálu TVCK.

V neděli 3. července 2005 pořádá TJ Sokol Radslavice již 43. ročník Memoriálu Josefa Tihelky v kopané
za účasti družstev Sokola Prosenice, Želatovice a Lazníky. Zahájení turnaje ve 13.00 hod. Již v sobotu 2.
července 2005 se uskuteční fotbalový turnaj žáků a dorostu. Zahájení turnaje žáků v 8.30 hod, dorostu v
13.00 hod. Dorosti hrají 2 x 30 min vyřazovacím způsobem za účasti Sokola Prosenice, Želatovice a
Lazníky. Žáci hrají 2 x 25 každý s každým za účasti Sokola Prosenice a Želatovice. Po oba dny je zajištěno
bohaté občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů pořádá u příležitosti ukončení prázdnin v sobotu 3.září 2005 od 14.30 hod. na
školní zahradě SPORTOVNÍ ODPOLEDNE zakončené táborákem. Připraveny jsou nejrůznější soutěže pro
děti, mládež i dospělé a ukázky hasičské činnosti. Připraveno tradiční občerstvení i speciality z udírny.
Sportovně střelecký klub Radslavice pořádá dne 12.září 2005 na střelnici v Radslavicích Memoriál
Jaromíra Lukáše ve střelbě z pistole 30+30, zařazený do krajské ligy
Společenská rubrika 2.pol. 2005
55 let
60 let
65 let
70 let
Bařina Svatopluk 110 Hradilová Miroslava 213 Kuběnová Eva 196 Zmeškalová Zdeňka 124
Lacková Zdislava 221 Zemánek Ladislav
152 Krcánková Anna 199 Krcánková Eva
157
Balázsová Vlasta 230 Pavelka Stanislav
19 Dubina Josef
210 85 let
Mazán Juraj
229 Sedláček František
67 Elšík Josef
216
Pechová Marie
13
Radová Milena
97 Zajíc Vojtěch
215 81 let
Šindlerová Františka 3
Lukášová Anežka 214 Jančíková Zdeňka
209 Cagašová Marie
16 Cagaš Vlastimil
16
Pechová Miluška
13 Lukáš Antonín
9 Masařová Kristina 139 91 let
Padalíková Božena 218 Talla Jaroslav
207 82 let
Zbružová Anna
122
Zlámalíková Milada 6 Vondrák Josef
103 Kuželová Pavla
30 93 let
Zlámalík František 222 80 let
84 let
Brázdová Matilda 176
Krátký Rostislav 239 Caletková Anna
172 Mořkovská Berta 155
75 let
Smětáková Marie
40
Hrabalová Ludmila 7 Lon Vladimír
14
Skácelík Augustin 166 Směták Josef
195
Fuksová Milada
74
30. ročník, Branně sportovní den - 7.5.2005 Soutěž ve střelbě z malorážky vleže na 50 m – 10 ran
Kategorie muži - čtyřčlenná družstva
1. SDH Radslavice I – 223 b. (Klar M., Janáček J., Janáček L., Libigr Sv.)
2. MS Katová Radslavice – 201 b. (Hradil P., Hrdlička J., Krcánek J., Lukáš J.)
3. Obecní úřad Radslavice – 180 b. (Krátký R., Jemelík St., Souček J., Pavelka R.)
4. Přerovská 175 b. (Šindler M., Hejda E., Uličný R., Hrdlička J.)
5. Školní 167 b. (Zlámalík J., Cedidla J., Vytrhlík P., Bartl P.)
Jednotlivci: 1. Janáček Jiří – 80b., 2. Klar Martin – 78b., 3. Krcánek Jaroslav – 78b., 4. Caletka Petr 71b.,
5. Šindler Miroslav – 69 b.
Kategorie ženy - tříčlenná družstva
1. Přerovská II.- 146 b. (Fogeltonová H., Lukášová M., Lukášová M.)
2. Přerovská I. – 126 b. (Šindlerová M., Uličná M., Jemelíková K.)
3. SDH Radslavice – 104 b. (Knopová M., Pavelková, P., Hradilová V.)
4. MS Katová – 93 b. (Krcánková M., Kužílková Z., Hrbáčková J.)
Jednotlivci: 1. Fogeltonová Hana - 76b., 2. Lukášová Marie – 70b., 3. Uličná Marcela – 65b., 4. Šindlerová Milena –
61b., 5. Kužílková Zuzana – 57b.
Soutěž ve střelbě ze vzduchovky na sklopné terče
1. - 3. třída – 1. Doláková Nikola, 2. Jiřík David
4. – 5. třída - 1. Dolák Jiří, 2. Veselý Karel, 3. Libigrová Barbora
6. – 7. třída - 1. Dostál Martin, 2. Hejda Michal, Pokorný Antonín
8. - 9. třída - 1. Kocourková Lucie, Zich René, Bija Petr
Soutěž v šipkách
1. - 2. třída - 1. Janáček Jakub, 2.Seidlová Ivanka, 3.Složil Pavel
5. – 6. třída - 1. Veselý Karel, 2. Uličný Martin, 3. Kocourková Zuzana
7. – 8. třída - 1. Hradil Tomáš, 2. Hejda Michal, 3. Brodecká Petra
9. třída a studující – 1. Šimarová Ludmila, 2. Škrabanová Alena, 3. Hradilová Veronika
Dospělí: - 1. Pavelka Roman, 2.Zlámalík František, 3.-4. Hejda Evžen, Krcánek Jaroslav, 5.Cedidla Jaroslav

