SUPÍKOVICKÝ OBČASNÍK
III/2014
Zpravodaj obce Supíkovice,
Sup
vydáno dne 22.8. 2014
Ročník VIII.
Registrováno ministerstvem kultury, index MK ČR E 20449

Oslavy výročí
čí obce jsou za námi, léto je ve své druhé polovině, dětem se blíží konec prázdnin. Dovolte mi,
abych Vám poděkoval za účast na oslavách významného
významn
výročí naší obce. Svojí
vojí přítomností jste pomohli navodit
příjemnou atmosféru na všech místech,
místech kde se v sobotu 21.6.2014 a v neděli 22.6.2014 konaly jednotlivé akce
víkendových oslav.
K příležitosti výročí byly vyhotoveny pro všechny majitele nemovitostí v obci Supíkovice pamětní domovské
listy stvrzující vlastnictví objektů v roce 2014. Pro ty, kteří
teří si doklad ještě nevyzvedli,
nevyzvedli je k dispozici na OÚ.
V neposlední řadě musím zmínit potěšení nad zájmem o knihu mapující právě oslavovaných 730 let historie
obce. Tento fakt je určitou satisfakcí pro kolektiv tvůrců za období čtrnácti měsíců,
měsíců kdy se tato jedinečná
publikace rodila. Pro případné zájemce o publikaci „730 let Supíkovice“ uvádím, že kniha je k dispozici na OÚ
Supíkovice nebo v informačním zázemí Jeskyně na Špičáku.
Poslední poděkování týkající se průběhu oslav patří všem, kteří obětovali svůj volný čas a zajistili perfektní
průběh všech aktivit. Dík si zaslouží hlavně členové JSDH Supíkovice, FC Tatran TOUAX Supíkovice,
KRASOHLED o.p.s., SRPDŠ a kolektiv zaměstnanců ZŠ Supíkovice.
Roman Bican

OBEC:
USNESENÍ č.4/2014
z jednání zastupitelstva obce Supíkovice
dne 21.8. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Směnu pozemků v lokalitě Waltrovka na základě ocenění pozemkůpozemků Obec – Agroprodukt Supíkovice
2. Informaci k volbách do zastupitelstva konané v říjnu 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje :

1.

Přidělení uvolněného nájemního bytu č.2 jižní v 2. NP v domě čp. 23 - nový nájemník Anna Dunová
nar. 26.8.1984, bytem Supíkovice 77, na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.12.2015

2. Poskytnutí finančního přípěvku – Svaz tělesně postižených –Okresní organizace Jeseník ve výši
2.000,- Kč

3. Poskytnutí finančního příspěvku na konání XXII. Ročníku mezinárodního hudebního festivalu Karla
Ditterse z Dittersdorfu ve výši 5.000,- Kč

4. Zhotovitele stavby „Zajištění stability svahu parc.č1545 a parc. č.1 u komunikace II/455“ firmu
Ekostavby HZ a.s. Za podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník cena díla 241 153,80 Kč včetně DPH

5. Odkup části pozemku parc.č. 600/8- druh pozemku orná půda o výměře 410 m2 za cenu 20,Kč/m2–

6.
7.

8.

9.

vlastník Dvořák Petr , Česká Ves , náklady na sepsání smlouvy, geometrický plán a vklad do katastru
hradí kupující.
Záměr prodeje pozemků parc.č. 1180 – druh pozemku zahrada o výměře 649 m2 a pozemek parc.č. st.
200- druh pozemku –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2
Bezúplatný převod pozemků p.p.č.1135/3, p.p.č. 1135/5, p.p.č.1461/2, p.p.č.1486/2 a p.p.č.1486/4
v k.ú. Supíkovice ,obec Supíkovice, a zřízení věcného práva k nim včetně zavazujících a omezujících
podmínek a sankčních ujednání uvedených v čl. IV Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OSU/8464/2014-OSUR.
Bezúplatný převod pozemku p.p.č.1121 v k.ú. Supíkovice, obec Supíkovice ,zavazující a omezující
podmínky a sankční ujednání uvedené v článku IV Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OSU/8491/2014-OSUR
Usnesení

Zastupitelstvo obce pověřuje :
1. Místostarostu obce odpovědí na žádost OS/0482/2014 ing. Opálková
2. Místostarostu obce nápravou hraničení a dodržení hranic pozemků u místní komunikace E VII dle
dokumentu Zaměření skutečného stavu nezpevněné komunikace parc.č. 1093/5 ze č.15/2014 ze dne 20. 3.
2014.

ÚZEMNÍ PLÁN:
Oznamujeme občanům, že tvorba nového územního plánu obce Supíkovice postoupila do další fáze. Pořizovatel
dokumentu Městský úřad Jeseník odbor stavebního úřadu, majetku a investic vydal veřejnou vyhlášku, ve
které informuje všechny zainteresované o možnosti nahlédnutí do návrhu územního plánu obce Supíkovice.
Návrh ÚP je k dispozici na OÚ v Supíkovicích, nebo na Městském úřadu Jeseník případně na internetu
www.jesenik.org/informace-meu/33884-uzemni-plan-obci.html
Termín pro nahlížení do návrhu ÚP je ve veřejné vyhlášce stanoven v intervalu od 4.8.2014 do 22.9.2014.
Případné připomínky k návrhu je nutné směřovat na pořizovatele ÚP tedy na Městský úřad Jeseník.
Celé znění veřejné vyhlášky je k dispozici na úřední desce před OÚ Supíkovice nebo na www.supikovice.cz
Územní plán je dosti důležitý dokument pro každou obec. Je vhodné věnovat pozornost zpracovanému návrhu a
v minimálním případě si jen překontrolovat plánované využívání pozemků ve svém vlastnictví.

Obec Supíkovice se v roce 2014 poprvé přihlásila do soutěže Vesnice roku. První kolo
celostátní soutěže je kolo krajské, kam se z celkového počtu 399 obcí Olomouckého kraje
přihlásilo 26 obcí. O titul vesnice roku se ucházely i dvě obce z okresu Jeseník. Obec
Skorošice a Supíkovice.
Devadesátiminutová prezentace obce před desetičlennou komisí je kupodivu velice krátký
prostor pro představení vesnice. Navzdory časové tísni jsme dokázali prezentovat život,
investice a společenské dění v Supíkovicích takovým způsobem, který přiměl komisi
k udělení ocenění za aktivity směřující k udržitelnosti života v obci.

Ocenění, kterého se obci při premiérové účasti v soutěži dostalo, hodnotí atmosféru a aktivitu obce v různých
oblastech. Mezi hlavní hodnotitelská kritéria patří zejména ekologie a péče o zeleň, spolkový život nebo
podpora mládeže.
Účast v soutěži byla před samotným přihlášením několikrát komentována obyvateli Supíkovic celkem skepticky.
Údajně není čím se v Supíkovicích chlubit. Výsledek a ocenění nás ujistilo, že pohled zvenčí na život v naší obci
není natolik tristní, jak k tomu přistupují někteří místní. Je jen na nás, abychom v sobě objevili hrdost na
Supíkovice, na její historii, na jedinečnost okolí a začali z bydliště (určeného na přespávání mezi jednotlivými
pracovními dny) vytvářet společný domov.

Čas letí neuvěřitelnou rychlostí a tak se pomalu sune i čtyřletý mandát současného
zastupitelstva obce do závěrečných měsíců před řádnými komunálními volbami. Prezident
republiky stanovil termín konání voleb do obecních zastupitelstev na pátek 10. 10. 2014 a sobotu
11. 10. 2014. V minulých volbách voliči v obci Supíkovice vybírali zástupce do devítičlenného
zastupitelstva z pěti kandidátních listin. Do komunálních voleb v říjnu 2014 podalo žádost o
registraci celkem sedm subjektů se svými kandidátními listinami. Voliči tedy budou při sestavování nového
zastupitelstva na funkční období 2014 – 2018 vybírat z 63 spoluobčanů ucházejících se o možnost zapojit se
do chodu obce a devět nejúspěšnějších pak svým hlasem bude rozhodovat o směru, kudy se budou Supíkovice
následující čtyři roky ubírat. Uzávěrka pro podání kandidátních listin byla podle zákona stanovena na úterý
5.8.2014.
Všem přeji šťastnou ruku při sestavování kandidátních listin a voličům pak na podzim šťastnou ruku při výběru
zastupitelů.

SRPDŠ:
Dovolte mi, abych Vás jménem pořadatelů pozval na IV. ročník akce pořádané SRPDŠ za vydatné pomoci JSDH
Supíkovice. Pro letošní rok je připraveno několik změn. Start i cíl pochodu bude letos na Vajontu.
Takže plánujte dovolené, návštěvy dětí, vnoučat a zbylých členů rodiny tak, abychom se v co největším počtu
mohli sejít v závěru prázdnin na Vajontu.

SRPDŠ Vás srdečně zve na IV.ročník
procházky Pohádkovým lesem
V pátek 29.8.2014 od 19:00 hodin
Občerstvení zajištěno

BIOODPADY:
V první části osvětové kampaně k nakládání s bioodpady na Jesenicku jsme vás
informovali proč se vůbec tímto druhem odpadu zabývat. Jak již bylo řečeno, státy
EU se zavázaly ke snižování produkce skleníkových plynů, mezi které patří i metan,
hlavní složka skládkových plynů, vznikající při rozkladu rostlinného odpadu. Tento
odpad zabírá průměrně 30% objemu našich popelnic, a když si uvědomíme, že Technické služby Jeseník a.s.
jich ročně svezou kolem 212.000 kusů, pak i v tomto malém regionu jde o slušné množství bioodpadu, který
skončí na skládce. Jeho vytříděním a předáním ke zpracování na kompostárně, může každý z nás přispět ke

zmírnění zhoršování životního prostředí. Naopak – vylepšeme si svoji půdu, vraťme ji chybějící humusovité
látky a organismy. Zrecyklujme si svůj zelený odpad!
Ve druhé části informační kampaně jsme odpovídali na nejčastější dotazy týkající se nového systému
nakládání s bioodpady, kdy jsme vás zároveň vyzvali k dalším otázkám. Zatím žádné nové otázky nepřišly, takže
není na co odpovídat. Výzva však stále trvá – ptejte se, co vám není k bioodpadům jasné. Otázky směřujte
prosím na e-mail: svoz@tsje.cz
Vlastní zařízení k nakládání s bioodpady – kompostárna Jesenicka - se již začalo stavět v prostoru skládky
odpadů v Supíkovicích. V průběhu dubna byla provedena skrývka vrchní zeminy, bylo zhutněno podloží a na něj
navezena a opět zhutněna podkladová vrstva pod vlastní asfaltovou plochu budoucí kompostárny. Celá stavba
podle plánu musí být hotova do 31.8.2014. V průběhu září naběhne zkušební provoz a na jaře 2015, po skončení
zimy, se rozběhne již provoz trvalý. Náklady na výstavbu představují částku 20 mil. Kč, přičemž na 90%
nákladů je poskytnuta dotace.
Zapojení občanů do třídění rostlinného odpadu se předpokládá přes popelnice na bioodpady.

V Jeseníku zastupitelstvo města již schválilo na svém zasedání 21.4.2014 změnu systému nakládání s odpady.
Občanům města, kteří projeví zájem o zapojení do systému, bude zdarma poskytnuta tato sběrná nádoba,
zvažuje se i snížení poplatku, ale na druhou stranu jim bude prováděn svoz klasické popelnice s komunálem jen
jednou za dva týdny - po vytřídění bioodpadu by mělo být v klasické popelnici volného místa dost.
Každá obec si vytvoří vlastní systém nakládání s bioodpady vznikající na jejím území, vlastní systém zapojení
svých občanů a tyto odpady pak bude předávat na kompostárnu Jesenicka. Je nutné připomenout, že se jedná
o zařízení SMOJ (Sdružení měst a obcí Jesenicka) a Technické služby Jeseník a.s., které ji budou provozovat,
budou SMOJ účtovat jen skutečné náklady na provoz, tedy bez zisku. Hotový kompost si pak obce odeberou
zpět pro potřebuvlastní a svých občanů.
Systém nakládání s odpady na Jesenicku se stále vyvíjí a rozvíjí, reaguje na nové požadavky v ochraně
životního prostředí a toto – bioodpady – je jen další, přirozený a potřebný krok kupředu. Udělejme jej.
Technické služba Jeseník a.s.
www.tsje.cz

Zavedení separace biologických odpadů v Mikroregionu Zlatohorsko

Mikroregion Zlatohorsko v současné době dokončuje projekt „Zavedení separace biologických odpadů
v Mikroregionu Zlatohorsko“, který je hrazen z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Projekt

je realizován v návaznosti na vznik regionální kompostárny Sdružení měst a obcí
obcí Jesenicka. Náplní projektu je
vyřešení separace biologických odpadů v obcích mikroregionu, zejména jejich sběr a svoz. Z tohoto důvodu
došlo k nákupu 4 kontejnerů o objemu 20 m3, 270-ti 120 l popelnic a 25 kontejnerů o objemu 1100 l, které
budou sloužitt ke sběru a svozu bioodpadu na kompostárnu. V rámci projektu bylo rovněž pořízeno 400
kompostérů, které budou zdarma rozmístěny v domácnostech. Jednotlivé položky tohoto výčtu budou
umístěny ve čtyřech obcích mikroregionu, které se tohoto projektu účastní.
účastní. V naší obci se jedná o 1
velkoobjemový kontejner, 100 popelnic, 20 kontejnerů o objemu 1100 l a 100 kompostérů.
Celkové náklady na tento projekt dosáhly 1 874 895 Kč, přičemž dotace z fondů EU a státu činí celkem 90 %
nákladů.

OBEC:V souvislosti s předešlými články

několik slov ke konkrétnímu řešení problematiky

třídění bioodpadu v Supíkovicích.
Centrální
entrální legislativa opět projednává normy
norm spojené se zákonem o odpadech. Jedním
edním z ustanovení je i
povinnost třídění ( v textu návrhu zákona je to takto prezentováno) bioodpadu.
bioodpadu V případě, že zákonodárci
návrhy k této právní normě schválí, bude povinností každého občana třídit a odděleně odkládat směsný
komunální odpad a biologicky
ky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
V souvislosti s těmito informacemi vyzýváme všechny občany, kteří mají zájem o zapojení jejich domácností do
systému separace biologického odpadu v obci Supíkovice, aby kontaktovali
ovali pracovníky obecního úřadu (tel.584
(tel.58
432 142, referent@supikovice.cz)
o seznamu budou zájemci osloveni a po podpisu smlouvy o zápůjčce budou do jednotlivých
Na základě vzniklého
domácností zapůjčeny zařízení na separaci bioodpadu. Jedná se o kompostéry a 120 litrové nádoby na BRKO.
Zapojením do systému a podpisem smlouvy se občan zaváže třídit biologickou složku odpadu.
Podmínky pro přidělení nádoby: trvalý pobyt v obci, bezdlužnost vůči obci, pořadí v jakém byly přihlášky
přijímány.
V případě většího zájmu občanů o systém separace bioodpadu než budeme schopni materiálně uspokojit ( k
dispozici 100 kusů kompostérů a sto kusů nádob 120 litrů na bioodpad) bude postupováno podle preferenčních
kriterií. (Vyšší počet osob žijících v domácnosti,
domácnosti výměra zahrady)

Žádáme občany (zájemce) o registraci do 19.9.2014.
2014.
Oznamujeme občanům, že svoz komunálního odpadu v prázdninových měsících bude probíhat ve čtvrtek v liché
týdny jako doposud, pouze hodina svozu bude nepravidelná. To znamená, že je vhodné nádoby s odpadem
připravit na vývoz již
iž ve středu odpoledne. Toto opatření je z důvodů čerpání dovolených ve firmě TSJeseník.
Děkujeme za pochopení.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
VELKOOBJEMO
ODPADU:
Oznamujeme občanům, že pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v Supíkovicích
v

sobotu 8. 11. 2014 na obvyklých stanovištích a v obvyklých časech.

Regenerace vybrané zeleně v obci Supíkovice č. projektu CZ.1.02/6.3.00/12.16718
Právě v těchto dnech se začíná rozjíždět realizace projektu na regeneraci zeleně v obci Supíkovice. V roce
2012 obec podala žádost na SFŽP s projektem zajišťující regeneraci
regener
zeleně v obci. Jedná se o arboristické
arb
práce na významných stromech u č.p.64, stejné opaření,
opaření tedy prořezání korun stromů, proběhne v parku a
kolem cesty na Havaj. Další oblastí, kterou se úspěšná žádost zabývá, je polní cesta od Křížku k obchodu „U
Hečkové“. Zde je naplánovaná výsadba několika
několik desítek nejužitečnějších ovocných stromů – švestek ☺.
Poslední část činnosti realizační firmy Technické služby Jeseník bude probíhat na Liemerových loukách,
loukách
konkrétně
étně na polních cestách od Havaje k cestě u Hájenky. Na těchto obecních pozemcích bude vysázeno
vysáz
18
ovocných stromů a dubová alej.
Právě dubová alej je jednou z posledních akcí související s významným výročím 730 let obce. Výsadba 39
stromů na Liemerové cestě, za přítomnosti veřejnosti, slibuje zážitek z vytvoření krajinného prvku
s dlouhodobým efektem. Již nyní přijímáme na OÚ účastnické přihlášky. Včasné přihlášení je vhodné pro
bezproblémové zajištění akce.
Každý strom bude po vysazení označen jmény aktérů výsadby nebo jménem rodiny, která je patronem právě
tohoto dubu. Plánovaná výsadba je říjen
en 2014. Informace o přesném termínu budou zveřejněny na speciálních
plakátech k této akci.

VÍTE ŽE:
V pondělí 25.8.2014 10.30 vyrazili,, ZTePilí muži na cestách, na svou pouť z Bílé Vody
do Lanžhotu. Pokud máte chuť a i trochu času je přijít podpořit budete vítání.
Projekt ZTePilí muži na cestách je založen na pěší túře
ře dvou studentů trpících
neurologickým onemocněním. Našim cílem je ve dnech 25.8. až 12.9.2014 přejít celou
Moravu ze severu na jih. Trasa túry je dlouhá 269 km. Začíná v nejsevernější obci
o
Moravy – Bílé Vodě a po 19 dnech bude ukončena v obci nejjižnější – Lanžhotě.
Většími městy na trase, kterými budeme procházet jsou Lipová – Lázně, Šumperk,
Uničov, Olomouc, Otrokovice, Staré Město u Uherského Hradiště, Bzenec a Hodonín.
Po celou délku trasy budeme rozdávat letáčky s informacemi o problematice výzkumu a využití kmenových
buněk, se stručnými informacemi o nás a našem projektu a také s odkazem na náš blog, který bude založen v
nejbližší době. Na blogu bude kromě detailnějších informací o tom, kdo jsme a co děláme, veden také deník z
naší cesty. Po dobu túry budete mít možnost připojit se, jít kus cesty s námi a přispět finanční částkou buď
přímo na místě nebo na zřízený účet, který najdete na letáčcích a na našem blogu. Na blogu také naleznete,
nalez
kde se právě nacházíme, naše pocity, zkušenosti a zážitky z cesty, v jakém jsme stavu a zda nestrádáme hlady
a únavou.
Kdo jsme?
David Szotkowski
• Student Univerzity Palackého v Olomouci, obor regionální geografie
• Onemocnění: Spinální svalová atrofie
ofie III. typu
- Projevy: ochabování svalstva celého těla, potíže s chůzí do schodů či zvedáním se z nižších poloh, projevy od
12 let, postupné zhoršování
• Aktivity
2008), florbal (2001-2005),
(2001
dodnes aktivní turistika
- Stolní tenis (2002-2008),
Miroslav Večeřa

• Student Vysoké školy Báňské – Ostravské univerzity, obor telekomunikační technika
• Onemocnění: rozštěp páteře
- Projevy: upoután na invalidní vozík od 6 let, necitlivost dolních končetin
• Aktivní sportovec (florbal, handbike, sledge hokej)
• Reprezentant ČR ve florbale, mistr Vozíčkářské florbalové ligy ČR 2012 a 2013, účastník štafetového
projektu Brémy - Gibraltar na handbiku
Projekt jsme vytvořili za účelem širší informovanosti veřejnosti o problematice výzkumu a využití kmenových
buněk, za účelem vybrání finanční částky, kterou skrze Ústav experimentální medicíny AV ČR věnujeme p.
Kopalovi, trpícím ALS, na aplikaci kmenových buněk, která stojí 150 000 Kč. Amyotrofická laterální skleróza
je neurodegenerativní onemocnění, postihující centrální nervovou soustavu a vede k odumírání svalové hmoty
až s následkem smrti. V neposlední řadě chceme ukázat naši nezlomnou odhodlanost a víru v to, že každý, kdo
chce něco změnit nebo něčemu pomoci, to může dokázat.

JSME NÁROD BAZÉNÁŘŮ.
7. 7. 2014 05:00, autor: rdk reportáž ČT 24
Brno - Podle předpovědi mají teploty dnes vyšplhat až na tropických 33 stupňů Celsia. Počasí na koupání jako
dělané a určitě ho využijí majitelé bazénů. Češi jsou v tomto ohledu přeborníci - v počtu domácích bazénů jsme
třetí v Evropě. Podle odborníků ale neumíme o svá malá vodní díla správně pečovat. Kalná a špinavá voda se
často řeší jen sypáním desinfekce. Zvýšené množství chlóru přitom může koupajícím způsobit kožní nebo
gynekologické problémy. V České republice je asi 400 tisíc různých druhů bazénů a toto číslo dál roste.
„U rodičů máme bazén s chlorovanou vodou a syn měl potom ekzém a léčil se s ním poměrně dlouho. Teď už do
bazénů nechodíme, koupeme se jen v nechlorované vodě," popsala špatnou zkušenost s chlórem Adéla Čechová.
Chlór je sice toxická látka, sám o sobě ale škodlivý není. "Záleží spíš na tom, v jakém je dávkování. Každý
výrobek má totiž jinou koncentraci," varovala prodejkyně bazénů Lucie Sekventová.
Problémem je také to, že chlór reaguje s látkami, které jsou v lidském potu. Po reakci s dusitany či dusíkatými
látkami hrozí podráždění očí i kůže a řada gynekologických nemocí. "Zákazníci nehlídají hodnoty PH a filtraci
pouští jen na tři hodiny denně, aby ušetřili. Kalnou vodu řeší tak, že do ní sypou desinfekční prostředky.
Spousta lidí má bazény přechlorované," upozornil odborník na čištění a údržbu bazénů Vlastimil Zhoř.
Podle dva roky starého průzkumu je v tuzemsku minimálně 200 tisíc pevně zabudovaných bazénů, dalších 200
tisíc tvoří velké nafukovací bazény. Ačkoliv Češi koupání na vlastní zahradě milují, správně pečovat o bazén
neumí.

Počet "pevných" bazénů na 100 tisíc obyvatel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Španělsko – 2 488
Francie – 2 188
Česká republika – 1 980
Švédsko – 1 413
Německo – 972
Velká Británie – 383
Itálie - 345 Zdroj: agentura EUSA (data z roku 2012)
"Vyšší hranice chlóru je pro tělo nebezpečná. Člověk, který plave, dýchá asi pět centimetrů nad hladinou, kde
je vázaný chlór, a ten je nejnebezpečnější. Dostává se do plic a poškozuje dýchací cesty," okomentovala účinky
Čechy milovaného chlóru bioložka Petra Režňáková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Z dlouhodobého hlediska může pravidelná inhalace vázaného chlóru způsobit i rakovinu. "Česká pediatrická
společnost dnes tvrdí, že koupání dětí a batolat v plaveckých kurzech může způsobovat záněty horních
dýchacích cest a kožní vyrážky. V dlouhodobém horizontu i vážná onemocnění ledvin," doplnila Režňáková.

Chlór na vlastní kůži
Otestovat bazény v satelitu nedaleko Brna se rozhodl i štáb České televize. Oslovil pět majitelů bazénů, kteří
nechali svá domácí koupaliště přeměřit co do množství chlóru. Z testovaných bazénů prošel jediný, zbylé čtyři
měly zvýšené hodnoty chlóru, přičemž v jednom případě nestačila chemikům měřicí škála.
S používáním chlóru se proto rozloučila například Miroslava Polášková, hosté si jí u bazénu stěžovali na
podrážděné oči. "Údržba bazénu byla časově i finančně náročná, tak jsme přešli na slanou vodu, díky čemuž
odpadla veškerá chemie," zhodnotila změnu Polášková.

