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Vážení spoluob ané,

Obecní ú ad

dne 27. 3. 2007 se v podve#er ztratili dva desetiletí chlapci z naší obce. Po
neúsp šném hledání rodi#i poh ešovaných se následné pátrací akce zú#astnili
p íslušníci Policie 3R z Opavy, Hlu#ína, Krava a Velké Polomi v#. psovod- a
povolaného vrtulníku s termovizí a dále profesionální a dobrovolní hasi#i
z Hlu#ína, Dolního Benešova, Bolatic a Bohuslavic. Pátrání bylo úsp šné a
chlapci byli v p t hodin ráno následujícího dne p edáni zdrávi rodi#-m.
Cht l bych na tomto míst spole#n s rodi#i chlapc- pod kovat za precizní,
profesionální, ob tavý zásah všem zú#astn ným p íslušník-m Policie 3R a
profesionálním a dobrovolným hasi#-m. Jejich spole#né úsilí bylo korunováno
obrovskou úlevou a radostí z nalezených živých a zdravých d tí.
To co ob d ti provedly není hrdinství, ale velká nezodpov dnost, za kterou
mohou také rodi#e. Vážení rodi#e, a tady nemyslím jen rodi#e hledaných
chlapc-, nenechávejte své d ti bezcíln shán t nebo bloumat po obci a vynalézat
r-zné lumpárny spojené #asto s poškozováním majetku, kou ením a možná i
popíjením alkoholu a experimentováním s drogami. Není to dlouho, co jsme našli
rostliny drog u nás na poli. Ur#it je tam nezaseli zem d lci. Nenechávejte
vychovávat své d ti ani televizí, internetem nebo pochybnými kamarády. Vaše
d ti také nevychová jenom škola. O tom jak budou vychovány, rozhodujete a jste
zodpov dní jedin vy a rozhodujete o tom už od útlého v ku. Rozmlouvejte
s d tmi, zjišAujte co je baví, jaké mají koní#ky a rozvíjejte jejich schopnosti a
talent. Zapojte je do kroužk- ve škole nebo do #innosti spolk- a organizací v obci
i mimo ni. Ptejte se kam jdou, s kým a jak tráví sv-j volný #as a kdy p ijdou.
Vaše námaha se vám ur#it vrátí zhodnocena. M-že se vám však vrátit i to, co ve
výchov zanedbáte. P edcházejte v#as budoucímu zklamání a otázkám pro# se to
stalo, že náš syn (dcera) …
Pozvánka na dubnové akce
V m síci dubnu zvu všechny spoluob#any do banketní místnosti KD na
ve ejné jednání obecního zastupitelstva, které se uskute#ní 26. 4. 2007 v 18.00
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hod. Ve druhé polovin dubna se rovn ž uskute#ní informa#ní sch-zka ke
komplexním pozemkovým úpravám, které budou zahájeny v letošním roce a
#innosti místní ak#ní skupiny, zam ené na získání dotací pro soukromé
zem d lce a obnovu venkova.
Srde#n také zvu všechny ob#any na opékání makrel, které tradi#n
po ádají hasi#i 14. 4. 2007 v areálu hasi#ské zbrojnice. Každoro#ní setkání
senior- se letos uskute#ní 19. 4. 2007 v 16.00 hod v sále kulturního domu.
S písni#kami a scénkami z Hlu#ínska vystoupí náš folklórní soubor Vlašanky,
k poslechu i tanci bude hrát dechovka a samoz ejm bude p ipraveno i malé
ob#erstvení. V sobotu 28. 4. 2007 se uskute#ní na sále KD turnaj „O šachového
p eborníka Bohuslavic“ a 30. 4. 2007 po ádá Klub rodi#- p i ZŠ a MŠ
Bohuslavice tradi#ní „Pálení #arod jnic“ v areálu školy. Pro p íznivce sportu byla
zahájena jarní fotbalová sezóna. P ijMte povzbudit naše mužstva. O všech akcích
budete informování relacemi v rozhlase, vyv šenými plakáty a pozvánkami na
webových stránkách.
Na záv r mi dovolte pop át vám radostné Velikonoce, chlapc-m a
muž-m bohatou pomlázku a d v#at-m a ženám pot ebnou trp livost a
shovívavost.
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 14. 3. 2007
Vzala na v.domí:
- Kontrolu usnesení, po které konstatuje, že na posledním jednání rady obce
nebylo p ijato ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
- Sd lení M Ú Hlu#ín k možnosti postupu p i po izování Územního plánu obce
v souvislosti s nabytím platnosti nového stavebního zákona #. 183/2006 od 1. 1.
2007
- Informaci starosty o zajišt ní ve ejn prosp šných prací a dotaci Ú adu práce
na vytvo ení ve ejn prosp šných míst pro nezam stnané ob#any v roce 2007
- Výpov M d tské léka ky ze zajišt ní provozu d tské poradny na Obecním
ú ad v Bohuslavicích v termínu od 1. 7. 2007
- Informace z jednání rady Sdružení obcí Hlu#ínska
- Nutnost provedení dalších pr-zkum- v souvislosti s odkanalizováním hasi#ské
zbrojnice a záporným stanoviskem k návrhu odkanalizování p es pozemek
v soukromém vlastnictví
- informaci o zám ru darovat parcelu #. 795/3 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína obci
Bohuslavice na vybudování místní komunikace a zadání zpracování darovací
smlouvy pro schválení v rad a zastupitelstvu obce
- Informaci starosty obce o požadavcích na zástavbu obecních a soukromých
pozemk-, zajišt ní výstavby inženýrských sítí na pozemku parc. #. 1554/10
developerským zp-sobem
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- Informaci starosty o p ipravovaném jednání Místní ak#ní skupiny Hlu#ínska,
založené za ú#elem získání dotací pro zem d lce a obnovu venkova
- Žádost obce Bolatice o uskute#n ní prezentace výstavby 60 byt- Informaci o zahájení práce na knize o historii Bohuslavic konzultacemi
zpracovatele Dr. Št pána s pam tníky
- Nabídku divadelního p edstavení souboru ze Štítiny ŠAMu „Prolhaná Ketty a
doporu#ila p edstavení uspo ádat v podzimních m sících
- Požadavek na ozvu#ení smute#ní sín a ukládá starostovi v pracovním po ádku
p ipravit na p íští jednání rady obce cenovou nabídku s technickým návrhem
- Výb r 3 písní pro CD lidových písní z Hlu#ínska, písn nazpívá folklórní
soubor Vlašanky
- Nabídku internetové televize opavského regionu – tvOPAVSKO.cz
- Otev ený dopis – výzvu sdružení rodi#- a p átel hluchoslepých d tí na zajišt ní
nezávislého života v chrán ném bydlení
-..Nabídku fy EMTEST s. r. o. na zpracování pr-kazu energetické náro#nosti
budovy a zavedení energetického managementu
- Informaci o seminá i VŠB „Den Biomasy“
- Informaci starosty SDH o termínech spole#enských akcí p ipravovaných SDH
(14. 4. 07 – Makrely, 17. 6. 07 – Hasi#ská slavnost, 3. 8. 07 - No#ní sout ž
hasi#ských družstev, 2. 2. 2008 Ples hasi#- s pochováním basy)
Schválila:
6/5
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 02/2007. Celkové p4íjmy
za 01-02/2007 v#. z-statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 #inily 6.489.893,21
K . Celkové výdaje za 01-02/2006 #inily 1.605.287,21 K . Pen.žní z<statek
k 28. 2. 2007 byl ve výši 4.884.606,- K z této #ástky #inil z-statek na b žném
ú#tu 375.609,50 K na ú#tu za domovní odpad 8.996,50 K a na ú#tu
SPOROINVESTU 4.500.000 K bez výhrad a doporu#uje obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
b) Rozpo#tové opat ení #. 2/2007 bez výhrad
c) Smlouvu o dílo na „Parkovišt u kostela“ a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
d) Výb r dodavatele a výb r jednotlivých prvk- pro d tská h išt v zastav né
#ásti obce v#. návrhu SOD a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
e) Uzav ení dohod o vytvo ení t í pracovních míst ve ejn prosp šných prací
s Ú adem práce Opava
f)
Úhradu náklad- na výkop hrobu, nájem smute#ní sín a poskytnutí
finan#ního daru ve výši 5.000,- K# na pokrytí náklad- spojených s poh bem otce
rodiny se #ty mi poz-stalými nezaopat enými d tmi
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g) Smlouvu na vizualizaci a následné #išt ní kanalizace na ul. Sokolská,
Okružní, #ásti Školní a prostranství p ed KD
h)
P ijetí pozemku parcelní #. 795/3 k. ú. Bohuslavice u Hlu#ína, na které se
nachází místní komunikace v soukromém vlastnictví s p ípojkami k RD do
vlastnictví obce a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
i)
Provedení pr-zkumných a exhuma#ních prací za ú#elem exhumace ostatkn meckých voják- z 2. Sv tové války na vytipovaném volném prostranství
h bitovní zdi
j)
O ez a kácení d evin dle p ílohy v termínu do 31. 3. 2007
k) Uspo ádání Setkání senior- 19. 4. 2007 v 16.00 hod v sále KD Bohuslavice
l)
Ú#ast starosty, místostarosty a p edsedy kulturní komise p. Leo Vitáska na
IV. Ro#níku sportovn spole#enského dne 23. 3. 2007 v Buly arén Krava e
Uložila
7/5
a) Starostovi obce projednat s vedením Opavice , a. s. pr-jezd p es st edisko
Moravec a zajistit instalaci informa#ních tabulí s #asem pr-jezdu
Zodpovídá: starosta, termín: do 31. 3. 2007
b) Starostovi obce projednat s KODIS instalaci p íst ešku pro cestující ve ejnost
na zastávce žel. stanice Dolní Benešov
Zodpovídá: starosta, termín: do 31. 3. 2007
Ing. Kocián, starosta
Dopl%ující informace k zákonu . 20/2004 Sb. – zánik povolení k odb-ru a
vypoušt-ní vod
Kdo nepot4ebuje povolení k odb.ru podzemní vody:
1. Domácnosti, které ze studny neodebírají vodu (používají pouze vodu
z obecního vodovodu a nebudou ani v budoucnosti vodu ze studny odebírat).
2. Majitelé studní, které byly vybudované p ed rokem 1955.
3. Majitelé studní vybudovaných po roce 1955, kte í používají vodu
k individuálnímu odb ru (domácnosti) a mají platné povolení (nesta#í stavební
povolení a kolauda#ní rozhodnutí). Povolení vydával Okresní národní výbor
Opava, pozd ji Okresní ú ad Opava, ale i místní stavební ú ady. Na výše uvedené
p ípady se vztahuje výjimka z výše citovaného zákona.
4. Majitelé studní vybudovaných po roce 2001, kte í používají vodu k
individuálnímu odb ru (domácnosti) a mají platné povolení.
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Kdo nepot4ebuje povolení k odb.ru povrchových vod
1. pokud n kdo odebírá povrchovou vodu pro vlastní pot ebu a nevyužívá
k tomu zvláštní technické za ízení (#erpadlo aj.) – v tomto p ípad se jedná o
obecné nakládání s vodami s povrchovými vodami, nepodléhající vydání
povolení.
Kdo nepot4ebuje povolení k vypoušt.ní odpadních vod do vod povrchových:
1. Domácnosti, které vypoušt jí odpadní vody do obecní kanalizace.
2. Domácnosti, které vypoušt jí odpadní vody do bezodtokové žumpy.
Povolení k vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových pot ebují domácnosti,
které vypoušt jí odpadní vody p ímo nebo p es schválený septik nebo 3OV do
Bohuslavického potoka.
Žádosti se p edávají a povolení pro Bohuslavice vydává M stský ú ad Hlu#ín,
Odbor životního prost edí a komunálních služeb – vodohospodá ství: Ing. Marta
Lindušková, Ing. Markéta Schejbalová, tel: 595020296, Ing. Svatava
Chalabalová tel:595020297
Tiskopisy žádostí pro povolení odb ru podzemní vody jsou k dispozici na OÚ
Bohuslavice
V p ípad jakýchkoliv nejasností o odb ru vod a vypoušt ní odpadních vod se
informujte na OÚ Bohuslavice, M Ú Hlu#ín nebo na internetové adrese:
www.zanikpovoleni.cz
Mgr. Pavel Dominik
Sb-r druhotných surovin
V m síci b eznu byly na kontejnerech pro sb r plast- vylepeny nálepky,
které informují o možnosti odkládání nápojových kartón- do t chto kontejnerspole#n s plasty. OZO Ostrava tak vyhov la žádosti obce a rozší ila možnost
sb ru druhotných surovin o další komoditu, kterou jsou nápojové kartóny od
mléka, mlé#ných výrobk-, ovocných šAáv a dalších potraviná ských produkt-.
Kartóny budou sbírány spole#n s plasty a následn t íd ny na t ídící lince OZO.
V naší obci tak v sou#asné dob zajišAujeme sb r sm sného skla, plast- a kartóna papíru (kontejner u školy). Organizace sb ru druhotných surovin se obcí
vyplácí. V uplynulém roce 2006 získala obec za organizaci sb ru druhotných
surovin v návaznosti na jejich množství do rozpo#tu více jak 100 tis. K#, které
budou vynaloženy zp tn do nakládání s odpady. Dále sd lujeme ob#an-m, že
-5-
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sb r velkoobjemového a nebezpe#ného odpadu se uskute#ní v sobotu 26. 5. 2007
v dob od 8.00 do 13.00 hod na jednom prostranství p ed KD. V uvedené dob
mohou ob#ané p ivézt jakýkoliv odpad krom stavebního a zeleného odpadu.
Odpad bude ihned rozt íd n pracovníky OZO a odvážen k dalšímu zpracování.
Výhodou bude množnost zpracování v tšího množství odpadu o 1/3 a po ádek na
stanovišti.
Ing. Kocián, starosta
Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice – p4ísp.vková organizace
Dne 17. b ezna 2007 se na naší škole uskute#nila mezinárodní matematická
sout ž KLOKAN 2007. Žáci sout žili ve #ty ech kategoriích (Cvr#ek, Klokánek,
Benjamín a Kadet).
Také prob hly volné disciplíny: Jaro a velikonoce u Klokan-, Klokan v
akci, Klokani surfují na internetu aj. Žáci byli odm n ni diplomy, medailemi a
drobnými dárky, které uhradil Klub rodi#- p i ZŠ. Výtvarné práce posloužily
k výzdob školy.
Vyhodnocení sout.že matematický klokan 2007
Kategorie Cvr ek žáci 2. a 3. t4ídy, max. po et bod< - 60
1. místo Hana Kosková, Daniela Borovi ková
2. t ída - 49 bod7
2. místo Ester Ostárková, Gabriela Vitásková
2. t ída - 41 bod7
3. místo Jaroslav Kubík, Václav Mi ka
3. t ída - 40 bod7
Kategorie Klokánek žáci 4. a 5. t4ídy, max po et bod< - 120
1. místo Tadeáš Kriebel
5. t ída - 111 bod7
2. místo Anna Ku erová
4. t ída - 70 bod7
3. místo Petr Cigán
5. t ída - 65 bod7
Kategorie Benjamín žáci 6. a 7. t4ídy, max. po et bod< - 120
1. místo Jarmila Ku erová
6. t ída - 94 bod7
2. místo Vojt-ch Benek, Roman Sýkora
7. t ída - 80 bod7
3. místo Martina Gaidová
7. t ída - 66 bod7
Kategorie Kadet žáci 8. a 9. t4ídy, max po et bod< - 120
1. místo Petr Kopka
9. t ída - 50 bod7
2. místo Klára Scheffcziková
9. t ída - 49 bod7
3. místo Tomáš Fichna, Václav Mosler
8. t ída - 42 bod7
Veronika Poštulková
9. t ída - 42 bod7
Celkovým vít.zem matematické sout.že se stal Tadeáš Kriebel z 5. t4ídy.
Gratulujeme!
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Vyhodnocení volných disciplín
Klokani v ZOO – výtvarná výchova
1. místo
Barbora Kozáková
2. místo
Nikol Slaná
3. místo
Martina Sýkorová

7. t ída
6. t ída
5. t ída

Jaro a velikonoce u Klokan< - Pracovní innosti
I. kategorie
1. místo Klára Borovi#ková
II. kategorie
1. místo Ond ej Svoboda

6. t ída
8. t ída

Klokani surfují na internetu
I. kategorie
1. místo Marek Kašný
II. kategorie
1. místo Veronika Breuerová

5. t ída
8. t ída

N.mecký jazyk
I. kategorie
1. místo
II. kategorie
1. místo

6. t ída
5. t ída

Kryštof Švub
Robin Mi#ka

Klokani v akci – T.lesná výchova
I. kategorie
1. místo Martin Šimoník
Barbora Veverková
Michaela Miková
Veronika Malchárková
II. kategorie

1. místo

Hudební výchova
I. kategorie
1. místo
II. kategorie
1. místo

7. t ída

Jan Horá#ek
Václav Mosler
Pavel Obrusník
Lukáš Vitásek

9. t ída

Adam Matýsek
Veronika Zelinová

5. t ída
8. t ída
Zpracovala Mgr. Karla Poštulková

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ SOUTKŽE V ÚNORU A BNEZNU
KOŠÍKOVÁ
Okrskové kolo košíkové d v#at se konalo 21.2.2007 v ZŠ Krava e.
Naše družstvo tvo ily: L. Kocurová, V. Poštulková, K. Scheffcziková, S.
Štefková (IX.t .), Z. Veverková (VIII. t .), K. Kocurová, V. Malcharková, A.
-7-
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Menšíková, M. Miková (VII. t .). D v#ata se snažila, bojovala, ale soupe ky
byly o n co lepší.
Po adí turnaje:
1. HLU3ÍN, Rovniny
2. KRAVAXE ve Slezsku
3. HLU3ÍN, Hornická
4. BOHUSLAVICE
V pond lí 26.2.2007 se uskute#nilo, taktéž v t locvi#n ZŠ Krava e,
okrskové kolo v košíkové chlapc-. Naši školu reprezentovali: D. Kocur, L.
Kocur, R. Sýkora, M. Šimoník, J. Poštulka ( všichni VII. t .), R. Kocur ( VIII.
t .), P. Obrusník ( IX. t .). Jasn nejlepší družstvo, které velkým rozdílem
porazilo všechny soupe e, bylo ze ZŠ LUDGEXOVICE. Ostatní utkání byla
vyrovnan jší a rozhodla o dalším po adí:
2. KRAVAXE ve Slezsku
3. BOLATICE
4. BOHUSLAVICE
Za odvahu bojovat proti starším nebo lepším soupe4<m zaslouží d.v ata a
chlapci pochvalu!
MEZ STREET HOCKEY 2007
Turnaje, který vrcholí velkým finále v 3EZ Arén v Ostrav , se ú#astní
n kolik stovek školních družstev a utkají se v n kolika postupných kolech.
Školní kolo v naší škole prob hlo 1.b ezna za ú#asti p ti družstev II. až VI. t ídy,
ve kterých hrálo 28 chlapc-. Utkání byla zajímavá, všichni bojovali. Nejmladší
ú#astníci sice skon#ili poslední, ale nevzdávali se.
O vyrovnanosti zápas- sv d#í skute#nost, že družstva na druhém, t etím a
#tvrtém míst vybojovala #ty i body a o po adí rozhodovaly dosažené a obdržené
branky. Ani tento ukazatel o druhém a t etím míst nerozhodl. Jasným vít zem se
stalo družstvo #tvrté t ídy, které porazilo všechny své soupe e.
Po adí:
1. IV. t ída 8 bod(23 : 4)
2.-3. III. t ída 4 body
(12 : 10)
2.-3. V. t ída
4 body
(12 : 10)
4. VI. t ída 4 body
(10 : 11)
5. II. t ída
0 bod(3 : 25)
Nejlepší st elci: Š. Ostárek (IV. t .) - 15 branek, F. Kocur (III. t .) - 8 branek, R.
Mi#ka (V. t .) - 6 branek, I. Poštulka (VI. t .) - 4 branky
Nejlepší hrá#i: družstvo „A“ - Š. Ostárek, F. Kocur, R. Mi#ka, P. Joško
družstvo „B“ - V. Mi#ka, M. Miketa, A. Matysek, V. Fojtík
V oblastním kole reprezentovali naši školu P. Prchala - branká a hrá#i v poli Š.
Ostárek, F. Kocur, P. Joško, M. Miketa a V. Mi#ka. Los rozhodl, že naším
-8-
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soupe em byli chlapci ze ZŠ Dolní Benešov. Utkání se hrála ve #tvrtek 22.
b ezna a v obou byli lepší naši soupe i, kte í postoupili do p edkola finále.
P ejeme jim mnoho sportovních úsp ch-!
Všichni naši hrá i ur it. zaslouží pod.kování a v.4ím, že budou s chutí
sportovat i nadále.
Mgr. A.Hampel, u#itel
ZEMOPISNÁ OLYMPIÁDA 2007
Také v letošním roce se žáci naší školy zapojili do ešení otázek a úkol-, které
se týkají naší planety, sv tadíl-, stát-, r-zných oblastí, života lidí, zví at a
p írody. P emýšlení, hledání odpov dí a práce s atlasy by m ly vést k obohacení
a v tšímu rozhledu každého jedince.
V kategorii A se snažilo 24 žák- VI. t ídy. Na 1. a 2.míst se stejným
výsledkem skon#ili J. Ku erová a K. Švub a t etí místo obsadila N.
Viktorinová.
Kategorie B byla ur#ena žák-m VII. t ídy a o nejlepší výsledek se pokoušelo
25 žák-. Také zde dosáhly stejného po#tu bod- dv ešitelky – V. Malcharková
a B. Kozáková. T etího nejlepšího výsledku dosáhla M. Gaidová.
Nejvíce ešitel- se ú#astnilo kategorie C. Ze #ty iceti devíti žák- VIII. a IX.
t ídy byly nejlepší K. Scheffcziková a V. Breuerová. Na t etím míst se umístila
J. Stola4íková.
Protože školu m-že reprezentovat jen jeden zástupce v každé kategorii,
muselo o jarních prázdninách prob hnout užší kolo a sou#asn p íprava na
okresní kolo. Nejlépe si vedly J. Ku#erová, V. Malcharková a V. Breuerová.
Ve st edu 21.3. se konalo okresní kolo zem.pisné olympiády. Naše
zástupkyn si vedly velmi dob e. V kategorii A skon#ila na výborném osmém
míst J. KUMEROVÁ, v kategorii B obsadila 21. místo V. MALCHARKOVÁ
a v kategorii C byla V. BREUEROVÁ na 25. míst .
Všem úsp.šným reprezentantkám naší školy pat4í pochvala a pod.kování!
Mgr. A. Hampel, u#itel
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
VŠICHNI JSME ÚMASTNÍKY SILNIMNÍNO PROVOZU!
Každý d.láme chyby, chybovat je lidské. Mnohé chyby se dají napravit.
Chyba v silni ním provozu m<že mít trvalé následky nebo m<že být
poslední chybou v život.!
-9-
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Kapitola druhá:
„PSILBA“
Jedno z nejzávažn jších cyklistických zran ní je zran.ní hlavy. 3asto
kon#í trvalými následky nebo smrtí. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy
použít ochrannou p4ilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a po ádn
p4ipevn.nou na hlav..
Co íká výzkum a skute#nost?
Pád cyklisty jedoucího rychlostí 15 km/h na hlavu – pád odpovídá skoku
po hlav. na beton z výšky jednoho metru.
Pád cyklisty p i rychlosti 25 km/h na hlavu – pád se rovná skoku po hlav.
na beton z výšky 2,5 m.
P i kolizi cyklisty ( rychlost 15 km/h ) a auta ( rychlost 35 km/h ) se síla
nárazu rovná rychlosti 50 km/h – odpovídá skoku z výšky 10 m na beton.
Výsledky prokázaly, že cyklisté, kte4í nosí p4ilbu, podstupují 19 krát
menší riziko úmrtí než ti, kte4í ji nepoužívají.
Nezbývá než položit otázku: „ Je 500 korun za p4ilbu a v.tší bezpe í
p4íliš mnoho?“
Mgr. A. Hampel, u#itel
Informace o práci Klubu rodi 7
P i p íležitosti Dne u#itel-, který se slaví v den narození J. A. Komenského
dne 28. b ezna jsme p edali kyti#ky a pod kovali u#itel-m za jejich práci. P ed
námi je m síc duben, který bude ve znamení „Velikonoc“ a „Pálení #arod jnic“.
Velikono#ní svátky d tem osladíme sladkostí, kterou dostanou ve škole od
t ídních u#itel-. Každoro#ní akce „Pálení #arod jnic“ se bude konat v pond lí
30.4.2007. Tímto bychom cht li poprosit rodi#e o pomoc p i vytvo ení masek
svým d tem a jejich ú#ast na této akci. Jako každý rok bude p ipraveno bohaté
ob#erstvení a hudba. Takže vás srde#n na tuto akci zveme. P ijMte se spole#n
pobavit.
Za Klub rodi#- Iveta Theuerová
Z innosti hasi 7
V uplynulém #tvrtletí roku 2007 se #innost Sboru dobrovolných hasi#- v
Bohuslavicích, i když to není ve ejn vid t, nezastavila. První významnou akcí
byla v m síci lednu Výro#ní valná hromada #len-, kde byl hodnocen uplynulý
rok 2006 a aktivním #len-m bylo p edáno ocen ní. Rovn ž byl p ítomnými #leny
SDH p ijat plán práce na rok 2007. V m síci únoru byla všechna #innost
zam ená k zajišt ní plesu spojeného s pochováním basy.
Od ledna se také p ipravovalo v t locvi#n ZŠ a následn i hasi#ské
zbrojnici sout žní dív#í družstvo, které setrvalo beze zm n. Je škoda, že se
nenašla n jaká dívka, nebo lépe i n kolik dívek, které by se zapojily do #inností
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sout žního družstva. Zájemkyn se mohou, i v sou#asné dob , zatím každou
sobotu v 16.00 hodin dostavit do hasi#ské zbrojnice, kde probíhají nácviky.
Jenom #ekáme na p ízniv jší po#así až m-žeme naplno cvi#it venku a tím se
p ipravovat na okrskovou sout ž, která bude v m síci kv tnu v Závad a dále na
sezonu pohárových sout ží v následných letních m sících u nás i v širokém okolí.
Za p íznivého po#así jsme již pro Vás ob#any p ipravili na den 14.4.2007 první
setkání u hasi#ské zbrojnice spojené s tradi#ním opékáním makrel. O tom, zda
akce prob hne, budete informování rozhlasem.
Zárove] bych cht l pod kovat všem ob#an-m, kte í svým hlasem podpo ili
naši #lenku hasi#ského družstva MOSLEROVOU Andreu, zapojenou do sout že
MISS SYMPATIE a MISS HASI3KA 2007. Jelikož ješt nemáme celkové
výsledky hodnocení sout že, nem-žeme taktéž vyhodnotit aktivitu ob#an- p i
podpo e, která byla podmínkou pro hodnocené umíst ní. Již teM ale víme, že se
neumístila na žádném hodnoceném míst , což je škoda! Dále bych cht l vyslovit
pod kování Vám všem, za to, že v uplynulém zimním období nebyl v obci žádný
pot ebný zásah hasi#-, i když se zvýšil po#et domácnosti, které si doma vyráb li
teplo pevnými palivy, které nebylo vždy hodnotným palivem.
Záv rem mi dovolte, abych Vás všechny pozval na první setkání u makrel
na hasi#ské zbrojnice a dále Vás požádal o podporu p i dalších nadcházejících
akcích a to denní sout ží, která bude dne 17.6.2007, no#ní sout ž se uskute#ní
dne 3.8.2007, vždy na h išti SK. Termíny dalších setkání u makrel budou
aktuáln zve ej]ovány ve Zpravodaji a místním rozhlase.
Lasák Robert, starosta SDH v Bohuslavicích
Z innosti v ela 7
Med v našich domácnostech se užívá nejen p i nachlazení do #aje, ale i p i
úpravách r-zných pokrm- a pe#ení perník-. V naší obci je 14 v#ela -, kte í se
starají o 105 v#elstev. V#ela ení mají jako koní#ek, ale práce je to celoro#n
#asov náro#ná a její výsledek je #asto závislý i na po#así. Med se vytá#í v lét a
po posledním vyto#ením medu se v#elstva p ipravují na p íští rok. Krmení v#el
za#íná v srpnu. V#ely musí zpracovat dodaný cukr s vodou a uložit jako zásoby
na zimu. V íjnu za#íná povinné lé#ení t ikrát asi po deseti dnech podle po#así.
Koncem roku se odebírají vzorky k vyšet ení zdravotního stavu v#elstva.
Krmení, lé#ení, kontrola a #išt ní, to je víc než 10 zásah- do každého v#elstva.
Jarní prohlídky se zam ují na rozvoj a p ípravu na sn-šku. A práv sn-ška medu
(medobraní) je odm na za celoro#ní pé#i o naše v#ely. Hlavní význam v#el není
jen med, ale i opylování rostlin. V tšina nás v#ela - jsme d-chodci, ale jsme rádi,
že v posledním roce naše ady doplnili dva mladí. V#ela musí v#elám v novat
opravdu celoro#ní pé#i a nesmí ho odradit ani píchance, kterých není p i
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nep íznivém po#así málo. P ejme v#ela -m hodn zdraví, trp livosti p i
vykonávání jejich práce a Vám, kte í odebíráte náš med spokojenost s jeho chutí,
aby p i užívání p ispíval Vašemu zdraví a teplá medovina Vás zah ála
v mrazivém zimním po#así.
Za v#ela e Rudolf Ostárek
Z innosti zahrádká 7
Za#átkem m síce b ezna prob hla „výro#ní #lenská sch-ze zahrádká -“. Ve
spolku prob hlo n kolik zm n, které výrazn pozm nily stav #len- ale také
složení výboru. Byl zvolen nový p edseda, pokladník, ale hlavn byli p ijati noví
#lenové zahrádká -. Na výro#ní sch-zi byl pozván také starosta obce, který byl
seznámen jak s #inností spolku tak s plánem na rok 2007.
Výbor d kuje #len-m za práci v lo]ském roce a také všem ob#an-m, kte í
se chodí bavit na námi po ádané akce.
Gaida Petr
Nádky z fotbalu – z innosti SK BOHUSLAVICE
V b eznu již ladíme formu na jarní #ást sezóny.
„A“ muži odehráli poslední p ípravná utkání. V pátek 2.3. jsme zavítali na
nové h išt s um lou trávou do V esiny u Ostravy, kde jsme se utkali s mužstvem
Krásného Pole. Vyhráli jsme 4:2, kdy góly vst elili Martin Valig-ra 2 (ale
bohužel se zranil), Radim Kocián a Tomáš Buchta. V ned li 4.3., již tradi#n
v Hlu#ín , jsme porazili mužstvo Staré B lé 1:0 gólem Tomáše Štefka.
V pond lí 12.3. jsme odehráli první zápas na p írodním trávníku s Baníkem
Ostrava „B“. Sice se jednalo o „B“ tým, ale v sestav s Klimplem, Bu#kem,
Neuwirthem, Metelkou, Švr#kem, Mišinským a hlavn St ihavkou, tedy 7 hrá#i
z prvoligové soupisky Baníku. Zajímavostí je, že se St ihavka gólov prosadil
v ligových st etnutích p ed i po zápase s námi a vždy za podstatn kratší dobu
než m l k dispozici s námi. V sou#asné dob je to nejlepší st elec naší nejvyšší
sout že, ale naši obránci jej uhlídali. Prohráli jsme po fantastickém výkonu pouze
1:0 gólem Böhma z první p-le. V druhém polo#ase po vyst ídání prvoligových
posil sedmi #erstvými hrá#i, p estože my jsme mohli vyst ídat pouze jednou,
jsme byli soupe i dokonce vcelku vyrovnaným soupe em a m li jsme také dv
stoprocentní šance ke skórování. V tomto zápase naše mužstvo p edvedlo za
poslední roky snad nejlepší výkon, který v n kterých p ípadech (Radek Dihel)
dokonce zaujal i soupe ovy trenéry.
V ned li 18.3. jsme v domn lé generálce již na domácím trávníku hostili
mužstvo Radvanic na lavi#ce s naším bývalým trenérem Nedabýlkem a v sestav
s 3 našimi bývalými hrá#i: Grycem, Stepkem a Gaidou. Hosté, kte í se netajili
ambicemi, brzy vyst ízliv li, když v p-lce zápasu prohrávali již 4:0 a poté již
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sta#ili pouze zkorigovat na kone#ných 5:2. O naše góly se pod lili Petr Samec
(3), Lud k Odstr#ilík (1) a Standa T íska (1). Na p estupu tohoto hrá#e jsme se
bohužel s mate ským týmem Vratimova nedomluvili a tak nás posílí až od léta.
Po zran ní Martina Valig-ry jsme byli nuceni ešit nedostatek úto#ník- a jsem
rád, že jsme se nakonec domluvili na hostování místního Tomáše Kretka, který
v uplynulých sezónách hájil barvy Fulneku a prošel týmy Opavy, Dolního
Benešova, Neratovic a rodných Bolatic.
Pro ne#ekanou sn hovou nadílku bylo zrušeno úvodní sout žní kolo a tak
jsme se op t na um lce v Hlu#ín st etli s týmem D tmarovic, který je na druhém
míst v divizi. Prohráli jsme 3:1, když za nás skóroval Dan Buhla.
V sobotu 31.3. kone#n za#ínáme jarní sezónu na h išti v Pet kovicích.
V íme, že jsme se p ipravili dob e a že naším fanoušk-m budeme d lat radost.
Ing. Ond ej Mokrý, p edseda SK
U dorostu se po kvalitní zimní p íprav , kterou musel vést asistent trenéra
Antonín Blokša, k týmu vrátil uzdravený trenér Daniel 3ernaj. Oba trené i
naplánovali na b ezen zápasy, v nichž tým prokázal dobrou obrannou #innost, ale
úto#ná fáze je stále na mizerné úrovni.
V prvním zápase hraném na h išti v Chlebi#ov remizoval náš tým s Píšt m
1:1. Celé utkání m li dorostenci Bohuslavic mí# pod kontrolou a jen díky
nemohoucnosti úto#ník- skon#ilo utkaní remízou.
V dalším zápase se tým Sk utkal na um lé tráv v Krava ích proti
Chuchelné. Toto utkaní bylo z naší stránky sehráno velmi mizern . Tomu také
odpovídá výsledek 4:1 v náš neprosp ch. V posledním zápase jsme nastoupili
dvakrát proti našemu družebnímu týmu z Litultovic. Oba zápasy skon#ili smírn .
První vzájemný duel skon#il 2:2, kdy oba góly vst elil Václav Kopka . V druhém
gól nepadl a tak jsme se rozešli bez branek 0:0.
K prvnímu mistrovskému utkání nastoupíme v Chlebi#ov , poté nás #ekají
silné Bolatice a ke konci m síce zajíždíme do Štepánkovic. Z t chto zápasmusíme vyt žit nejmén #ty i body, abychom se nenamo#ili do sestupových vod.
T4i dorostenci Bohuslavic ve výb.ru okresního fotbalového svazu
Ve dnech 24. a 25. b ezna 2007 uspo ádala Komise fotbalu p i OFS Opava
výb r dorostenc- fotbalových oddíl- hrajících okresní sout že v rámci OFS
v Opav . Cílem akce bylo vybrat z pozvaných hrá#- širší nomina#ní kádr
reprezentant- Okresního fotbalového svazu v Opav ve v kové kategorii U17.
Do tohoto výb ru se nakonec probojovali hned t i naši dorostenci a to Vojt ch
Janoš, Lukáš Pisko a branká Marcel Mat j#ek. Všem gratuluji a p eji spoustu
úsp ch- v reprezentaci OFS Opava.
Daniel 3ernaj, trenér dorostu SK
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Nádky z ledního hokeje
V b eznu odehráli naši hokejisté p t st etnutí sout že AHL.V prvním zápase
nastoupili proti Mexiku, týmu, se kterým oba p edchozí zápasy vysoko prohráli.
Na hrá#ích byla vid t snaha zlomit toto prokletí, le# soupe byl op t proti a po
výborném výkonu naše hokejisty porazil v této sezón i do t etice, tentokrát 4:2.
ChuA si naši hrá#i spravili v utkání proti týmu Derby Kouty, který porazili jasn
6:0. Následn na adu p išlo tradi#ní derby se Záb ehem. I když z pohledu
umíst ní mužstev v pr-b žné tabulce by se mohlo zdát, že favorit utkání je jasný,
samotný zápas probíhal podle úpln jiného scéná e. V domi si toho, že nem-žou
nic ztratit, sehráli hrá#i Záb ehu zápas takticky velmi dob e a porazili naše
hokejisty t sn 3:2. Následovala dv st etnutí s posledními celky sout že,
Št pánkovicemi a Isotrou. Pokud cht li naši hrá#i pomýšlet na medailové
umíst ní, museli bezpodmíne#n oba zápasy vyhrát. Což se jim nakonec
poda ilo. Št pánkovice porazili 5:2 a Isotru 5:3, i když se v tomto utkání skóre
divoce p elévalo ze strany na stranu.
V neúplné tabulce sout že jsou naši hokejisté zatím stále na výborném 2.
míst , p i#emž jak vidno z tabulky, ohrožují je hlavn Bolatice se t emi zápasy
k dobru. Doufejme, že se hrá#-m bude da it v posledních dvou utkáních a zajistí
si tak co nejlepší umíst ní v letošním ro#níku AHL.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice – Derby Kouty
HC Buldoci Bohuslavice – Záb eh
HC Buldoci Bohuslavice – Št pánkovice
HC Buldoci Bohuslavice – Isotra
Tabulka AHL:
1. HC Buly Aréna
2. HC Bohuslavice
3. HC Bolatice
4. HC Mexiko
5. HC 3as Man#aft
6. HC Horní Lhota
7. HC Derby Kouty
8. HC Monaco Kouty
9. HC Záb eh
10. HC Isotra
11. HC Št pánkovice

26
28
25
26
26
26
26
25
27
26
26

26
19
16
14
13
12
10
10
9
5
5

0
0
2
2
0
1
2
0
1
1
1

0
9
7
10
13
13
14
15
17
20
20
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211:65
149:86
152:81
102:96
86:119
104:100
72:112
68:97
110:126
68:133
64:169

2:4
6:0
2:3
5:2
5:3
52
38
34
30
26
25
22
20
19
11
11
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Utkání HC Buldoci Bohuslavice v dubnu:
Ne 8.4.2007 20:30
HC Buldoci Bohuslavice – Bulyaréna
Út 17.4.2007 17:00
HC Buldoci Bohuslavice – Monaco
Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování a
rozpis utkání naleznete na internetové adrese: http://www.bulyarena.cz/cz/bulyarena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
Kultura
260. výro í posv.cení kostela ( 3. pokra ování)
Pohledneme-li na výzdobu #elní st ny presbytá e, je všem návšt vník-m
kostela z ejmé, že kostel je zasv cen Nejsv t jší Trojici.
Již minule jsem se zmínil o velké fresce za oltá em. Dnes bych se cht l
v novat obrazu Sv. Trojice a dv ma vitrážím v oknech.
P-vodní oltá ní obraz Nejsv t jší Trojice je malován neznámým autorem
podle d evorytu slavného malí e Albrechta Dürera na d ev (deskách). Na zadní
stran nese datum 1611. Je to datum jeho oprav, takže lze p edpokládat, že obraz
je mnohem starší a zdobil oltá již v d ív jším kostele. V dob p-sobení fará e P.
V. Hurníka byl již ve špatném stavu. P. Hurník, významný malí , namaloval
proto kopii na plátn a tuto kopii nechal zasadit do zlatého rámu a nahradil jí
v roce 1985 p-vodní historický obraz. Ten byl nabídnut zdarma muzeu v Opav .
Obraz byl zrestaurován a od roku 1985 je majetkem Slezského zemského muzea
v Opav , kde je uložen v depozitá i, takže p i návšt v muzea jej nespat íte.
Nyní si všimn me dvou vitráží (barevných oken), které byly zhotoveny
v padesátých letech minulého století podle návrhu P. Vincence Hurníka. Okna
byla i d íve zdobena vitrážemi, vlevo byl obraz Božského srdce Pán a vpravo
Nejsv t jšího srdce Panny Marie. B hem války byla tak siln poškozena, že byla
nahrazena bílým tabulovým sklem. Nyní nám vitráž v levém okn zobrazuje
prom n ní Krista na ho e. V Bibli m-žeme #íst: Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana (
to jsou t i postavy v dolní #ásti okna) a vydal se na vysokou horu, kde byli sami.
A byl prom n n p ed jejich o#ima. Jeho šat byl zá iv bílý (na obraze úst ední
postava Krista v bílém šat ). Zjevil se jim Eliáš (vpravo) a Mojžíš (vlevo Krista,
drží v ruce desky desatera) a rozmlouvali s Ježíšem. Apoštolé byli zd šení. Tu
p išel oblak a z n j se ozval hlas: „Toto je m-j milovaný syn, toho poslouchejte“.
B-h otec, který promluvil a Duch sv. v horní #ásti vitráže dopl]ují Sv. Trojici.
Vitráž v pravém okn ukazuje výjev Ježíšova k tu svatým Janem K titelem v ece
Jordánu. P i této události se op t zjevuje celá Sv. Trojice. V Bibli #teme: V t ch
dnech p išel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pok t n. V tom,
jak vystupoval z vody, uvid l nebesa otev ená a Ducha, který jako holubice
- 15 -

Zpravodaj obce Bohuslavice

duben 2007

sestupuje na n j. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi m-j milovaný syn, tebe jsem si
vyvolil“.
Tím bych uzav el #ást výzdoby, která se zabývá výjevy Sv. Trojice a p ipomíná
nám, že naše farnost a náš kostel má nejmocn jšího ochránce. P íšt si všimneme
výzdoby stropu presbytá e.
Leo Dominik, kroniká
Opereta v Bohuslavicích
Stává se v naší obci již tradicí, že alespo] jednou v roce k nám zavítají
divadelní um lci se svým programem. V roce 2005 to byli amatérští herci ze
Štítiny s p edstavením „Blbec k ve#e i“. Tato hra je v sou#asné dob na
programu Slezského divadla v Opav . Loni se nám p edstavili sólisté opery
Slezského divadla v Opav .
V ned li 4. b ezna zavítali do naši obce s um leckou agenturou Aleny
Bastlové sólisté operety Moravskoslezského národního divadla v Ostrav a opery
Slezského divadla v Opav Eva Brožková a Petr Murcek s operetním zábavným
po adem „Líbánky s operetou“. Program doprovázela tancem Barbora Králová a
slovem Alena Bastlová a František Št pán. Zazn la spousta slavných a krásných
árií známých operet od mnoha hudebních skladatel-.
P edstavení se uskute#nilo v sále kulturního domu, kde se sešlo okolo
jednoho sta divák- nejen z ad našich ob#an-, ale i z okolních vesnic.
Vzhledem k p íznivému ohlasu naších ob#an- na po ádání kulturních akcí
tohoto typu, p ipravujeme na podzim ješt jedno divadelní p edstavení, kde se
p edstaví amatérští herci ŠAMU (Štítinské akademie muzických um ní)
s programem PROLHANÁ KETTY.
Jedná se o francouzskou situa#ní komedie z období 30-tých let minulého
století, kdy bezd-vodná lež hlavní p edstavitelky je p í#inou dalších výmluv a
absurdních situací.
Leo Vitásek, p edseda kulturní komise
Charita Hlu ín informuje
Terénní centrum
V prosinci bylo ve spolupráce s M stem Hlu#ín otev eno Terénní centrum
pro lidi bez domova v Hlu#ín na Rovninách v prostoru bývalé mate ské školy.
Terénní centrum je otev eno každé úterý a #tvrtek vždy od 14 do 16 hodin.
Centrum nabízí klient-m teplou polévku, kávu, #aj a sociální poradenství
(vy ízení doklad-, kontakty na ubytovny).Mají možnost využít služeb šatníku,
který je sou#ástí centra.Šatník mohou navštívit i sociáln pot ební lidé z Hlu#ína
a okolí. Provoz za ízení je zabezpe#en dv ma pracovníky Charity Hlu#ín a
dv ma dobrovolnicemi.
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B hem necelých t í m síc- fungování m lo Terénní centrum celkem 99
návšt v. V únoru byla instalována sprcha a klienti mají možnost se osprchovat.
Tuto možnost velmi vítají a hojn využívají. Klienti, kte í p icházejí, jsou velmi
rádi, že takové centrum pro n existuje. V Hlu#ín je to první za ízení, které se
zam uje na lidi bez domova a sociáln slabé ob#any.
Ve #tvrtek probíhá také sb r šatstva – op t v Hlu#ín na Rovninách
v budové bývalé mate ské školy vždy od 14.30 do 16.30 hodin. Je možno donést
#isté, použitelné oble#ení, obuv, deky, prost radla, pe iny, hra#ky, ko#árky
atd.Vaše dary budou rozdány pot ebným lidem (bezdomovc-m, lidem na
Ukrajin …).
„P isp jte prosím do kasi#ky, která je v místnosti, kde se sbírá šatstvo, na
dopravu humanitární pomoci.“
D kujeme Vám!
Kontakty:
Charita Hlu#ín, Sociáln terapeutická dílna Ludge ovice
Adresa: Domov sv. Mikuláše, Hlu#ínská 1330/7a, 747 14 Ludge ovice
Tel. : 595 053 929, 603 502 618, vedoucí Michal Tvrdý
E-mail : chranena.dilna@charitahlucin.cz
Web : www.charitahlucin.cz
Sociální pracovník má telefonní #íslo : 731 354 877
Charita Hlu#ín
Spole enská kronika - naši jubilanti v dubnu 2007
Fojtíková Kristina

50 let

Newrzellová Hedvika

60 let

Vitásková Anna

93 let

Engliš Karel

60 let

Hurná Magdalena

83 let

Halfarová Marie

50 let

Všem jubilant<m co nejsrde n.ji blahop4ejeme.
Karla Krupová
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Inzerce
• Restaurace u kostela v Bohuslavicích bude od pond lí 2.4.2007 va it denní
menu od 55,- K# a to od pond lí do pátku od 11.00 do 14.00 hodin.
• Prodám oblek #erné barvy, moderní st ih, na výšku 180 cm. Vhodný pro
chlapce vycházejícího ze školy. Cena 1.000,- K#. Telefon 604513076.
• Prodám obraz P. Vincence Hurníka za odhadní cenu. Informace na tel.#.
553659281.
• Prodám chlapecký oblek k prvnímu sv. p ijímání. Cena dohodou. Informace
na tel. #. 553659309.

Informace ob an<m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.hlucinsko.tv
E-mail:
obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz
Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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2. Bezpe nost p4i distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor #inností, které distributor zemního
plynu provádí v souladu s platnou legislativou pro zajišt ní bezpe#né dodávky
zemního plynu kone#ným zákazník-m.
V prvé ad jsou to preventivní innosti zajišAované ve stanovených lh-tách,
jejichž rozsah je
p esn definován zejména v technických normách a
technických pravidlech. P edevším se jedná o pravidelné inspek#ní #innosti, ke
kterým pat í kontrola trasy plynovod- a p ípojek, kontrola ochranných pásem,
kontrola t snosti, kontrola umíst ní vizuálních zna#ek, orienta#ních sloupk- a
identifika#ních tabulek #i provozní revize.
Mezi významné preventivní #innosti zajišAované z hlediska bezpe#nosti pat í
také tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme p idávání chemické
látky (odorantu) do zemního plynu v p edepsaném množství a rozsahu. Odorant
je nejedovatá organická slou#enina, která již v malém množství dodává zemnímu
plynu charakteristický, nezam nitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje
v okolní atmosfé e (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci
a donutit tak osoby opustit „zamo ený“ prostor.
Drtivá v tšina únik-, které se v rámci výjezd- pohotovostní a poruchové služby
Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní #íslo 1239) eší, se týkají hlášených
únik- s koncentrací výrazn pod spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální
nebezpe í, protože v sob. zpravidla skrývá technický problém a tedy
odchylku od bezpe ného provozu za4ízení všech plynárenských kategorií.
Ob ané by proto nem.li váhat s nahlášením n.kdy i jen podez4ení na možný
únik zemního plynu na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s.
tel. . 1239 a p4enechat jeho 4ešení specialist<m z distribu ní spole nosti.
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