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Toto číslo vyšlo v březnu 2004
Vydává OÚ Radslavice
-------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO
Ve čtvrtek 26.února 2004 se za účasti 12-ti členů Zastupitelstva obce, uskutečnilo 7.zasedání ZO, které kromě stálých
bodů programu – kontroly usnesení, zprávy o činnosti Rady obce a Obecního úřadu, rozhodovalo především o
rozpočtu obce na rok 2004 a projednalo záležitosti související s organizací výuky v ZŠ v příštím školním roce. Ve své
zprávě o činnosti Rady a OÚ, informoval starosta obce pan Jemelík přítomné o dění v obci od posledního zasedání
ZO i připravovaných akcích, které bude třeba zabezpečit v nejbližší době. Ve své zprávě konstatoval, že kromě
závěrečné úpravy fasády, je před dokončením I.etapa rekonstrukce SMŠ, včetně celkové opravy střechy školky. Další
stavební práce budou pokračovat, jakmile to dovolí počasí. II.etapa rekonstrukce SMŠ, bude na základě upravené
projektové dokumentace, zahájena tak, aby všechny stavební práce byly ukončeny k zahájení nového školního roku a
SMŠ mohla být v provozu bez jakéhokoliv omezení. Dále starosta informoval o tom, že byla dokončena rekonstrukce
bytu č.3 v SMŠ. Po aktualizaci již dříve došlých žádostí o byt, probíhá v současné době výběr jeho nového nájemce.
K 31.12.2003 dále vypršela 5-ti letá lhůta nájemních smluv prvních nájemníků v bytovém domě č.294. V návaznosti
na zkušenosti s nájemci, bylo schváleno prodloužení nájmů na období od 6 měsíců do 3 let. Část zprávy o činnosti se
dotýkala také informací o podaných žádostech obce o dotační tituly, výhledu a možností jejich přidělení a následného
využití. Stejně jako v loňském roce, byl negativně hodnocen obecní ples, a to ne z hlediska přípravy a organizace
plesu, ale absolutního nezájmu spoluobčanů, kterých se na letošním plesu sešlo pouhých 62. Z toho důvodu Rada
rozhodla, že v příštím roce již ples pořádán nebude. Tak jako na každém zasedání ZO v posledním roce, i na tomto
byla podána aktuální informace o akci „Plynofikace obce“. K 13.2.2004 je na plyn připojeno 129 domácností a 12
maloodběratelů, ve vyřizování je dalších 33 žadatelů v kategorii domácností a 4 maloodběratelé. Další informace
starosty se týkaly problematiky dopravní obslužnosti obce a zvýšení příspěvku na dopravu společnosti CONEX
Morava a to v souvislosti se zavedením tzv. integrované dopravy a stanovení jízdného podle pásem, jednání s firmou
SITA Morávia v záležitosti svozu TKO, stanovení poplatku ve výši 2.000 Kč za přidělení nového místa v urnovém
háji a informaci o příspěvku obce na stavební úpravy ordinace praktického lékaře MUDr.Kremzera.
V další části zasedání ZO, seznámil předseda finanční komise ing.Souček přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok
2004. Rozpočet je, stejně jako v letech předcházejících, sestaven jako rozpočet vyrovnaný a to ve výši příjmů i výdajů
v částce 12 597 000,-Kč. Nezvyklý únorový termín pro zasedání ZO byl zvolen tentokrát především proto, že
nejpozději do konce února mohla být podána žádost obce, jako zřizovatele ZŠ, o udělení výjimky pro ZŠ
z minimálního počtu žáků na škole, se kterou seznámil přítomné předseda školské komise Dr.Krátký. Vzhledem
k tomu, že od 1.12.2003 vstoupil v platnost nový pokyn ministryně školství k udělování výjimek školám, který se
výrazným způsobem dotýká i organizace výuky v naší ZŠ od příštího školního roku, odsouhlasilo Zastupitelstvo, po
obsáhlé diskuzi, text žádosti o udělení výjimky z počtu žáků pro naši ZŠ na MŠMT, protože spojováním dalších tříd
by s největší pravděpodobností došlo k poklesu úrovně výuky na škole a odchodu žáků z naší školy.

Výročí osobností Radslavic - 2. čtvrtletí 2004
Dne 15.1.1823 se ve Výšovicích u Prostějova narodil František Kobliha, učitel a správce školy. Byl synem Františka
Koblihy, sýraře ve Výšovicích, a Anny, roz. Matzenauerová z Víceměřic. Pocházel z 6 dětí. Věnoval se celý život
učitelskému povolání. V r.1844 získal vysvědčení způsobilosti výuky pro národní (obecné) školy. Učit začal mezi lety
1840 až 1842. Do r.1849 byl pomocným učitelem na dvoutřídní škole v Pavlovicích. Po odchodu učitele Pitrona se stal
v r.1849 učitelem a správcem radslavické školy. Předcházela ho dobrá pověst z Pavlovic. Učitelské povolání v době
Fr. Koblihy bylo obtížné. Příjmy byly skromné. Až do r.1856 činilo služné 100 zlatých ročně, později 200 zlatých,
které si musel od rodičů dětí sám vybírat. Teprve to, co se mu do příslušné částky nedostávalo, doplácela obec. Aby
uživil svou početnou rodinu, musel si přivydělávat. Byl varhaníkem, zastával funkci obecního písaře a jako výborný
hudebník měl dobře sestavenou hudební kapelu, která hrávala při nejrůznějších příležitostech. 24.2.1872 byl ustaven
nadučitelem na dvoutřídní škole v Pavlovicích. Z důvodu onemocnění revmou byl v červnu 1886 výnosem vysoké c.k.
zemské školní rady dán po 44 služebních letech na trvalý odpočinek s roční penzí 900 zlatých. Dne 22.2.1887 se
stěhuje z Pavlovic do Přerova. Revmatické onemocnění ho brzy trvale upoutalo na lůžko a tak setrval plných 12 let. Za
zvlášt dobré výsledky v učitelské činnosti obdržel František Kobliha četná pochvalná uznání a v r. 1875 byl
Z materiálů Ing. Milana Zdráhala
vyznamenán stříbrným záslužným křížem a korunou. Zemřel 7.6.1899 v Přerově.

Obce svazku „Mikroregion Pobečví“ – Osek nad Bečvou
Na pravém břehu Bečvy - po obou stranách důležité obchodní i vojenské cesty vedoucí středem Moravské brány z
Lipníku do Přerova, mezi Helfštýnskými a Oderskými vrchy, leží Osek nad Bečvou - obec ve tvaru silnicovky, které
vznikaly v 11. a 12. století. Obec má katastrální výměru 1303 ha a žije zde 1099 obyvatel. Jméno Osek odvozeno od
"seče" lesní - osekaných stromů - nebo též od soutoku vod - kde je jedna vlévá se do druhé. První písemná zpráva je
zachycena v roce 1322, k tomuto roku se datuje jeho založení, i když nálezy z mladší doby kamenné ukazují, že toto
místo bylo osídleno od pradávných dob. Osada náležela k příslušenství helfštýnského hradu a později lipenského

panství. V polovině 15. století došlo ke značnému rozvoji zásluhou Viléma z Pernštejna, který nechal roku 1474 na
řece Bečvě postavit dřevěný splav a umělý vodní tok "Struhu" /Strhanec/. V té době byly v Oseku 2 mlýny s rybníky Oseckým byla udělena četná privilegia - zvláště povinnost při rybolovu, zproštění povinnosti vykonávat hlásku na
Helfštějně, právo vaření piva k vlastní potřebě v době žní - v Oseku byly 4 krčmy a masné krámy. Znaková privilegia
udělil obci kníže Ferdinand z Ditrichštejna dne 18. března
1680. V roce 1772 má Osek již 791 obyvatel. Požár 21.5.
1780 zničil celou obec i s kostelem. Nový kostel vysvěcen 18.
září 1791. Rovněž byla postavena nová škola. Po bitvě u
Slavkova 1805 - kdy osečtí poskytovali připřeže - stihla obec
infekční horečka, na kterou zemřelo 46 obyvatel. R. 1774 byla
v obci zřízena dědičná rychta na č. 17 - prvním rychtářem byl
Josef Zapletal. Pošta je v obci od r. 1891 a od r. 1912 telefon.
15. srpna 1842 byla zahájena doprava na trati Přerov - Lipník
- dráhy císaře Ferdinanda, zastávka v Oseku však zřízena
nebyla. R. 1896 byla zřízena "Rolnicko-občanská záložna".
Roku 1911 byla v Podolší zřízena při mlýně zemědělská
elektrárna, která zásobovala Osek n. B. /2 turbiny 130 HP/, v
r. 1926 postavená parní pekárna o dvou pecích - chléb
rozvážen do 30 obcí. K obci patří kolonie Rybáře, Chabrov, Hliníky, Podolší, Za branou a samota Haltýře. Za velký
úspěch považuje obec i postavení nové železniční zastávky (rok 2002), která napomohla lepší dostupnosti obce. V
obci Osek nad Bečvou má velkou tradici kulturní život. První zmínky pocházejí z roku 1881, kdy vznikl čtenářskopěvecko-hospodářský spolek Isidor. Z roku 1904 pochází první zmínka o divadelních představeních konaných v obci.
Poslední představení se hrálo v šedesátých letech minulého století. Kromě divadla se vytvářely i jiné umělecké
skupiny, byly to například pěvecké sbory a kapely. Pěvecké sbory vznikaly především při kostele později při
tělovýchovných organizacích (Sokol, Orel) a také při spolku Isidor. Dlouhou tradici má v obci i Sbor dobrovolných
hasičů. Již v roce 1856 se objevuje zmínka, že obec vlastnila měděnou stříkačku. Oficiální datum založení Sboru
dobrovolných hasičů je 3.12.1905. Činnost hasičů trvá dodnes. Roku 1997 po katastrofálních povodních byl Sbor
dobrovolných hasičů zařazen do "Jednotky požární ochrany III" a to především díky dobré technické vybavenosti
sboru a dobré úrovni jejích členů. Již zmíněné tělovýchovné sdružení Sokol vzniklo v obci roku 1919. V roce 1953
dostalo nový název Dobrovolná sportovní organizace a později (1957) Tělovýchovná jednota Sokol, který kromě
jiného provozoval kino od dvacátých let až do roku 1978. Sokol je v obci stále aktivní a dokonce v roce 2000 mladší
žáci získali v národní házené titul mistra ČR. V obci je pošta, základní škola i zdravotnické zařízení. Celá obec je
napojena na kanalizaci s ČOV. Obec je plynofikována. Najdeme zde i několik obchůdků. Během léta je využívána pro
koupání a rybolov vodní plocha zvaná Jadran, ke které vede i cyklistická stezka a každoročně zde probíhá jeden ze
závodů Mistrovství ČR a mezinárodní závod " MORAVA CAP" v rádiem řízených modelů lodí a dále pak populární
závod triatlonu "BEČVOMAN".

Informace pro občany Vodné stočné V době od 25.3. do 5.4. proběhne odečet stavu vodoměrů za období
11/2003 – 3/2004. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude
vybírána na OÚ ve dnech 14.4. – 28.4.2004. Ve stejném termínu lze
uhradit nájemné z obecních pozemků. Při platbě budou odběratelům
předány podepsané smlouvy o dodávání pitné a odvádění odpadní vody.
Odběratelům požadujícím bezhotovostní úhradu bude doručena se
složenkou na platbu.
Svoz domovního odpadu - 19.3., 9.4., 30.4., 21.5., 11.6., 2.7. Zaplatit poplatek ve stanoveném termínu do
28.2. se neobtěžovalo celých 20% poplatníků. Nápravu mohou sjednat do 28.4.2004, pak si připlatí penále.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo – sobota 900-1200 hod. 20.3., 10.4., 15.5., 5.6., 26.6.
Kronikář obce Radslavice – dne 23.2.2004 byla do této funkce jmenována slečna Martina Trumberová, U
Kostela 49. Za Vaši vstřícnost a spolupráci při plnění jejího nelehkého úkolu starosta předem děkuje.
Tříkrálová sbírka 2004 v Tříkrálové sbírce, která proběhla v naší obci se vybralo 17.392,50 Kč, v regionu Přerov
pak 430.868,70 Kč. Všem dárcům srdečně děkuje Charita Přerov i pořadatelé sbírky. Výtěžek sbírky bude použit na
vybavení dětského domova Emanuel ve Staré Vsi, kompenzační a zdravotnické pomůcky pro imobilní a částečně
mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a na přímou pomoc rodinám v nouzi.
Daň z nemovitosti v roce 2004 Poplatníci, kteří nepodali změnové daňové přiznání k dani z nemovitosti do 31.1.2004
v souvislosti s platností nového katastrálního operátu po digitalizací katastru Radslavice tak mohou učinit v průběhu
měsíce dubna. Na OÚ jsou stále k dispozici srovnávací sestavy před a po obnově operátu, tiskopisy pro nová i dílčí
daňová přiznání i formulář pro změnu parcelních čísel bez změny výměry.

Pozvání: Hokejový klub RADSLAVICE pořádá dne 18.března 2004 od 20,00 do 21,15 hod. přátelské utkání mezi
HK Radslavice a fanoušky. Všichni fanoušci jsou srdečně zváni. Brusle a hokejku s sebou.
Aktuální zápasy HK RADSLAVICE - SO 6. 3. 04 20,30-21,45 HRADČANY, PO 15. 3. 04 19,15-20,30 ŽOPY,
ÚT 16. 3. 04 20,15-21,30 CITOV
SRPŠ při ZŠ Radslavice pořádá v pátek 19.března 2004 v Kulturním domě v Radslavicích Školní ples. K tanci i
poslechu hraje taneční skupina Casablanka.
TVCK Radslavice – Pavel Složil a Atletický klub Přerov zve všechny občany na přespolní běh zařazený do Velké
ceny vytrvalců Olomouckého kraje „Radslavická podkova“, který se uskuteční v sobotu 27. března 2004 na
závodišti v Radslavicích od 11.00 hod.
Sbor dobrovolných hasičů v Radslavicích zve všechny na odpolední část noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“, která se uskuteční v sobotu 27.března 2003 od 15.00 hod. v Koutě.
TVCK Radslavice – Pavel Složil zve všechny příznivce koní a dostihového sportu na 2.dostihový den, který se
uskuteční v neděli 25. dubna od 13,00 hod. na závodišti v Radslavicích.

Dopisy, ohlasy, polemika
Jak jste na tom s komíny? V posledním době se nejen v celostátních statistikách, ale i v naší obci objevilo několik
případů požáru sazí v komíně. Jeden z nich byl likvidován i za účasti jednotky HZS. Domníváme se, že špatné situaci
v péči o komínová tělesa nahrává několik skutečností. Za prvé je to využívání jiných zdrojů vytápění. Ve spoustě RD
existuje vedle sebe několik druhů topidel využívaných střídavě. Tato skutečnost vzbuzuje v uživateli pocit, že při
méně častém užívání pevných paliv k zanášení komínu nedochází. Bohužel opak je pravdou. Běžné usazování suchých
pevných částic sazí střídáním teplot a vlhkosti vede k většímu dehtování a následnému zvýšenému usazování většího
množství kouřových částic, které běžně odcházejí do ovzduší. Spalování „speciálních paliv“ situaci jen umocňuje.
S procentem užívání tak úměrně opadá naše ostražitost. I druhá vychází ze záměny paliv. Narazit dnes na klasického
kominíka je i bez držení knoflíku velké štěstí. Příslušníci této profese svou činnost přizpůsobili situaci a dostatečně je
živí práce na rozvoji ušlechtilých paliv. Zcela se rozpadly dříve vybojovávané kominické obvody, nemluvě o jejich
pravidelném objíždění. I dříve obvyklé samočištění občany značně upadlo. Dříve, aby bylo teplo, se vymést nakonec
nějak muselo. Teď spálíme, co je třeba a teplo si zajistíme jinak. Kdo se rád věnuje špinavé práci? Do třetice je zde
zcela zastaralá, ale platná legislativa, stále hovořící o kominických podnicích, ale současně i o jednoznačné
odpovědnosti správce objektu a uživatele spotřebiče paliv, mj. zabezpečit čištění komínů s připojeným spotřebičem do
50 kW jednou za dva měsíce. Ruku na srdce, kdo tento předpis dodržuje? Největším nebezpečím bohužel není pokuta
správního orgánu, ale již zmíněný požár, v lepším případě s poškozením komínového tělesa, v horším s rozsáhlou
škodou na Vašem majetku. Pokud již k požáru sazí dojde, snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Vyhasněte v topidlech připojených ke komínovému tělesu. Nikdy tento požár nehaste vodou.
Oznamte událost bez odkladu HZS. V každém případě po zvládnutí situace nechte komín vyčistit a prohlédnout
odbornou firmou. Daleko lepším postupem však bude dodržování preventivních opatření k předcházení krizovým
situacím. Udržujte komíny a kouřovody v potřebném stavebně technickém stavu, nezapomínejte na pravidelné čištění
a kontrolu komínů. I bez požáru sazí může dojít k prasknutí komínu, porušení těsnosti napojení kouřovodu do komína,
poškození i vypadnutí komínových dvířek. Neskladujte v blízkosti komínového tělesa, zejména u půdních a málo
užívaných prostorách hořlavé látky. Instalujte a používejte tepelná zařízení vždy přesně podle návodu výrobce (včetně
druhu spalovaného paliva) a dodržujte lhůty k provádění všech druhů revizí. Pomocnou ruku Vám nabízí členové
radslavského sboru dobrovolných hasičů, jakékoliv informace poskytne preventista obce Zbyněk Vaculík. Zřejmě
St.Jemelík, starosta SDH
nejbližší příslušník cechu kominického je pan Pavel Hradil, Tučín 50, tel.723 323 399.
KTV,topení a cyklostezka Ještě že ji máme. Zima drží jak luteránská víra, tak si vybereme některý kanál a bavíme
se, vzděláváme se, prostě jak kdo chce. Ale pozor! Pokud příslušný kanál ještě vůbec funguje, jestli ho někdo
nenahradil jiným. Měli jsme TNT, RTL 2, TVE a j. Nahrál jsem tehdy 8 hodin Toma a Jerryho, vnukům už se to
„ohledělo“, chtějí další. Což o to, ale není z čeho nahrát, TNT někdo zrušil. TVE vždy půl roku přenáší býčí zápasy,
dívávali jsme se dokonce i na španělské pořady s kouzelníky atp. Napočítal jsem 21 stanic, když teď „Óčko“ funguje,
což není vždycky. Tuším, že smlouva je na jiný počet stanic. O plnohodnotě však mluvit nelze. Prima teď „brčí“, TV5
taky, u Spektra a Galaxie je to takřka notorické. Samozřejmě tuším, proč tomu tak je. Problémy jsou a asi ještě chvíli
budou. Slušností by ale bylo, kdyby ten, co to má na starosti, nás, platiče, o tom informoval. O změnách by bylo
vhodné informovat dopředu. Doposud jsem takovou informaci (kusou) získal pouze na přímý dotaz od starosty.
Odborníci mlčí. Probuďme je. A vraťte nám tam TNT. V noci, až nebudeme moci spát, budeme se dívat do toho jejich
krbu.
Ráno musíme stejně zatopit. Určitě čadílkové. Neříkám uhlaři, ti škodí trochu míň. Někteří pálí gumu, umělé hmoty a
pod. a to „smrdí“ a dráždí sliznice, zejména alergikům. Na žebříčku uhlařů vede „mlékárna“,stříbrná je Sušická ul. a
bronzový je střed obce. Na dolním konci a v nové zástavbě je uhlařů minimum. Plynem se topí čím dál víc v celé obci.
Tzn. vývoj obvyklý. Lidé musí nejprve spálit zásoby, musí poznat výhody plynu a pak bude plynařů čím dal víc. Ti
šetřivější přechází na dřevo, jak je vidět, a to by snad z hlediska čistoty ovzduší nemuselo vadit. Potom bychom měli
platit za popelnice méně, když celkový objem popela rapidně klesne?!

Cyklostezky jsou teď v módě. A jak se po nich jezdí, třeba i s malými dětmi. Nehodila by se taková cyklostezka do
Sušic?? Zejména kvůli školákům. Stejně zase bude středisková obec. Aspoň tak to chodí v EU. Malé obce ekonomicky
zanikají.
V Radslavicích 2.3.2004
stbouchal@seznam.cz

Personální kronika 2. pololetí 2003
Narození:
Jiřík Josef, V Zahradách 285
Herzogová Aneta, V Zahradách 292
Černošek David, Sušická 232
Talla Daniel, Sušická 123
Vičík Jakub, U Mlékárny 125
Heviánek Radek, Školní 111
Skopal Lukáš, Přerovská 158
Caletková Renata, Trávník 151
Bednárik Marek, V Zahradách 309
Jurečková Nela, Sušická 119
Kudrnová Lenka, Nová 220
Haluzík Zdeněk, U Kostela 52
Martinec Patrik, Školní 111
Sňatek:
Lukášová Jarmila-Palíšek Radovan 161
Složilová Andrea-Janek Pavel 11
Mořkovská Lucie-Karlík Michal 126
Neckařová Blanka-Bubeník Miroslav 230
Zlámalík Michal-Valehrachová Yveta 6
Bednařík Libor-Záhorová Dana 205
Holý Marek-Michálková Jana 240
Úmrtí:
Jankot Eduard, Trávník 150
Pavelková Zdenka, Na Návsi 19
Masař Josef, Na Návsi 139
Valentová Marie, Sušická 121
Petrášová Marie, Školní 62
Rozpis fotbalových soutěží jaro 2004

Přistěhování:
Muzikant Václav, Na Návsi 89
Holý Marek, Matěj, Široká 240
Zubík Vladimír, Na Návsi 84
Palíšek Radovan, Sušická 161
Vyňuchalová Ivana, U Mlékárny 90
Skopal Richard, Přerovská 158
Slivečka Zdeněk, Zdeněk,Zdeňka,
Silvie V Zahradách 289
Odstěhování:
Kubová Věra, Přerovská 192
Nerušil Ondřej, V Zahradách 265
Talášková Irena, Lucie, Na Návsi 6
Janková Andrea, Na Návsi 11
Karlíková Lucie, U Mlékárny 126
Neradilová Miroslava, Michaela,
Dalibor, Přerovská 294
Stržanovský Richard, Marcela,
Marcela, Vendula, Sušická 231
Zlámalík Michal, Na Návsi 6
Dlouhý Martin, V Zahradách 260
Holý Vladimír, Široká 240
Bednařík Libor, Nová 205
Hradilová Božena, Slaměníkova 46

A mužstvo–1.B tř. sk. A – jaro 2004

B mužstvo OS sk. B – jaro 2004
odjezd
Ne 11.4.Horní Nětčice-Radslavice
Ne 28.3.Jezernice-Radslavice 10,00 8,45
Ne 4.4. Radslav.-Brodek u Pr.16,00
So 17.4.Radslavice-Skalička
So 10.4.Nezamyslice-Radslav. 16,30 14,15 Ne 25.4.Hustopeče-Radslav.
Ne 18.4.Radslavice-Kojetín
16,30
Ne 2.5. Drahotuše-Radslavice
So 24.4.Lověšice-Radslav.
16,30 15,15 So 8.5. Radslavice-Bělotín
So 1.5. Vrahovice-Radslavice 16,30 14,45 Ne 16.5.Opat.-Všech.-Radslav.
Ne 9.5. Radslavice-Býškovice 16,30
So 22.5.Radslavice-Horní Újezd
Ne 16.5.Bělotín-Radslavice
16,30 15,00 So 29.5.D.Hranice-Radslavice
Ne 23.5.Radslav.-Lipník n/B. 16,30
So 5.6. Radslavice-Žákovice
So 29.5.Klenovice-Radslavice 16,30 15,00 Ne 13.6.Černotín-Radslavic
Ne 6.6. Radslavice-Všechovice16,30
So 19.6.Radslavice-Ústí
Ne 13.6.Pivín-Radslavice
16,30 15,00
Ne 20.6.Radslavice-Mostkovice16,30
Dorost OP sk. B – jaro 2004
Žáci – OP sk. B – jaro 2004
Ne 11.4.Soběchleby-Radslav. 15,00 13,45 Ne 11.4.Soběchleby-Radslavice
Ne 18.4.Radslavice-Želatovice
Ne 18.4.Volný termín
So 24.4.Hustopeč-Radslavice 16,30 15,00 Ne 25.4.Hustopeče-Radslavice
Ne 2.5. Pavlovice-Radslavice 14,15 13,15 Ne 2.5. Pavlovice-Radslavice
Ne 9.5. Radslavice-Lazníky
14,15
Ne 9.5. Radslavice-Dolní Újezd
So 15.5.Domaželice-Radslavice14,00 12,45 Ne 16.5.Domaželice-Radslavice
Ne 23.5.Radslavice-Kozlovice 14,15
Ne 23.5.Radslavice-Kozlovice
So 29.5.Dolní Újezd-Radslav. 15,00 13,45 So 29.5.Beňov-Radslavice
14,15
Ne 6.6. Radslavice-Prosenice
Ne 6.6. Radslavice-Čekyně

odjezd
16,00 14,45
16,30
14,00 12,30
10,00 8,45
16,30
10,00 8,45
16,30
16,30 15,15
16,30
16,30 15,00
16,30

13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
14,00
10,00
10,00
10,00

12,00
8,30
9,00
13,00
9,00

