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Kompostér ve školce 
Již na podzim jsme měli plán postavit si úplně sami kompostér. Bohužel nám
nepřálo počasí, a tak nám tento úkol zbyl až na jaro. Soňa přivezla palety,
protože usoudila, že z těch to zvládneme. Museli jsme řezat, zatloukat
hřebíky, a dokonce i šroubovat akušroubovákem. Nakonec jsme museli
přidělat do vnitřku fólii a hlavně – celý kompostér nazdobit. Tak snad bude
dobře fungovat a my se můžeme opět těšit z ekologického zpracování bio
odpadu. V září naše dílo přihlásíme do soutěže o nejkrásnější kompostér!

Milí a milé,
času je málo a mě zase tlačí jak malá bota. Několik článků zůstává rozpracováno už
několik dlouhých týdnů a já nemám chvíli, abych k nim sedla a dodělala je. Ale do
příštího čísla zpravodaje dodělám minimálně další díl o třídění odpadu. Tato tématika
je pro mě čím dál tím více zajímavější. Neustále se dovídám další a další věci, které
pak doma uvádím do chodu. Proto mě také baví i naše místní Mateřská eko-školka, je
skvělé, že už i malé děti budou k naší planetě přistupovat s respektem a tak se k ní i
chovat. S láskou k přírodě, k planetě. Amen. A já abych si po tom pracovním shonu
trošku vyčistila hlavu, tak se jdu rejpat v zemi a vyplít si zeleninovou zahrádku.
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která pleje a už jí leze hrášek jupí

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Jaroslav SMUTNÝ
Květuše MULÁKOVÁ
Jiří DOFFEK
/

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti 

PODĚKOVÁNÍ 
 Rád bych poděkoval za milou návštěvu a dárek k mým narozeninám od OÚ.
Jiří Šveinar

V LIDICÍCH SI
PŘIPOMENEME DEN
VÍTĚZSTVÍ – 8. květen
I letošní rok si připomeneme ukončení
II. světové války položením věnce na
hrob lidických mužů.
Pietního aktu v Den vítězství se můžete
zúčastnit také, sraz se koná ve středu
8.května 2019 v 9:30 před Obecní
úřadem.
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ZÁPIS Č.5/2019 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne
21.3.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ LIDICE
Přítomni: B. Kučera, M. Klapalová, V. Kellerová, H. Kohoutová, Ing. Monika
Vaňhová MBA, M. Ramba
Ověřovatelé: M. Klapalová, H. Kohoutová
Omluveni: T. Skála
Zapsala: Martina Toulcová
Zasedání zahájila starostka obce v 18:00 hodin a přečetla program.
Pan Kučera a paní Vaňhová se dostavili na veřejné zasedání v 18:02.
OZ program schválilo.
Program:
1) Informace týkající se pozemku p.č. 232
2) Schválení per rollam koupě traktoru
3) Projednání prodeje traktoru ve vlastnictví obce
4) Žádost MŠ Lidice o schválení účetní uzávěrky
5) Žádost MŠ Lidice o navýšení rozpočtu
6) Projednání žádosti AVES o finanční příspěvek
7) Projednání žádosti Občanský spolek Lidice o finanční příspěvek
8) Informace o pořízení zprávy o uplatňování ÚP Lidice
9) Různé a) projednání žádosti Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o finanční
příspěvek na rok 2019
b) projednání žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o finanční příspěvek
na rok 2019
c) projednání nabídky firmy Sports Technology s.r.o. na renovaci sportovního
povrchu (víceúčelové hřiště)
d) projednání žádosti Přemyslovské Střední Čechy o finanční příspěvek na rok
2019
e) projednání nabídek na rekonstrukci plotu v areálu zahradnictví
f) projednání odborného posudku vybraných dřevin v obci Lidice na základě
vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu
Ad1) Starostka obce podala OZ informace týkající se pozemku parcelní číslo 232, ke
kterým se vyjádřil pan XX i manželé XX. OZ doporučilo na základě doporučení
soudkyně, aby se strany sešly a pokusily se nalézt společné řešení k rozdělení
pozemku. Obě zúčastněné strany souhlasily s tím, že do 10. 4. 2019 sdělí OZ své
stanovisko. O dalším postupu rozhodne Oz na dalším veřejném zasedání.
OZ vzalo na vědomí tyto informace.
Ad2) Starostka obce předložila OZ per rollam na koupi traktoru ze dne 14. 2. 2019.
Dosavadní traktor je již za dobu používání silně opotřebený a v havarijním stavu, pro
jeho plnohodnotné používání by bylo třeba nákladných oprav.
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OZ schválilo per rollam na koupi traktoru ze dne 14.2.2019.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad3) Starostka obce navrhla OZ prodat starý traktor, který je ve vlastnictví obce.
Traktor je již starý, opotřebený a pro jeho plnohodnotné používání by bylo potřeba
nákladných oprav. OZ schválilo prodej traktoru.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad4) Starostka obce předložila OZ žádost MŠ Lidice o schválení účetní závěrky za
rok 2018. OZ tuto žádost projednalo, schválilo účetní závěrku MŠ Lidice a převedení
celkové částky 16.189,60 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad5) Starostka obce předložila OZ žádost MŠ Lidice o navýšení rozpočtu. OZ tuto
žádost projednalo a schválilo navýšení rozpočtu MŠ Lidice o 60.000,-/rok.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad6) Starostka obce předložila OZ žádost AVES z.s. pro záchranu ohrožených a
handicapovaných živočichů a ekologickou výchovu. OZ tuto žádost projednalo a
schválilo finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad7) Starostka obce předložila žádost Občanského spolku Lidice o finanční příspěvek
ve výši 10.000,- Kč. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši
10.000,- Kč na rok 2019.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad8) Starostka obce informovala OZ o pořízení zprávy o uplatňování ÚP Lidice a
změně č.1 ÚP Lidic. OZ schválilo pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Lidic
v uplynulém období od jeho vydání dne 14.10.2013 s pokyny pro zpracování návrhu
změny č.1 územního plánu Lidic podle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Stavební zákon“) z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) stavebního zákona.
Dále OZ schválilo uzavření smlouvy příkazní č. 39006 se společností PRISVICH,
s.r.o. IČO: 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti v souladu s §
6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona, kterou je zajištěno pro pořizovatele, Obecní úřad
Lidice, splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle
§ 6 odst. 2 stavebního zákona při pořizování zprávy o uplatňování ÚP Lidic a změně
č.1 ÚP Lidic.
Oz pověřilo místostarostu obce Tomáše Skálu k tomu, aby spolupracoval
s pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Lidic a změny č.1 ÚP Lidic jako „určený
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zastupitel“ ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. S použitím § 55 odst. 1 stavebního zákona.
OZ pověřilo starostku obce podpisem Smlouvy Příkazní číslo 39006.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
Ad9) Různé:
a) Starostka obce předložila OZ žádost Mysliveckého sdružení Orel Lidice o.s. o
finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč na rok 2019. OZ tuto žádost projednalo
a schválilo finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
b) Starostka obce předložila OZ žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lidice o
finanční příspěvek na rok 2019. OZ tuto žádost projednalo a schválilo finanční
příspěvek ve výši 90.000,- Kč na rok 2019.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
c) Starostka obce předložila OZ nabídku firmy Vysspa Sports Technology s.r.o. na
renovaci sportovního povrchu víceúčelového hřiště ve výši 31.266,- Kč s DPH.
OZ projednalo a schválilo tuto nabídku.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
d) Starostka obce předložila OZ žádost Přemyslovské Střední Čechy o finanční
příspěvek 5Kč na obyvatele a rok na jejich činnost. OZ tuto žádost projednalo a
schválilo tento příspěvek.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
e) Starostka obce předložila OZ nabídky na rekonstrukci plotu v areálu
zahradnictví. Nabídku zaslaly tři firmy. 1) Firma Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.
částka 377.131,- Kč s DPH 2) Pilecký s.r.o., částka 272.076,- Kč bez DPh a 3)
České ploty, částka 474.584,- Kč s DPh.
OZ projednalo tyto nabídky a schválilo pro oplocení areálu zahradnictví firmu
Pilecký s.r.o.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0
f) Starostka obce předložila OZ odborný posudek vybraných dřevin v obci Lidice.
Odborný posudek se týká dvou stromů, topolu kanadského a smrku ztepilého.
Topol se nachází před bytovými domy mezi silnicí a žulovými dlažebními
kostkami u ulice Marzabotská. Smrk se nachází v ulici Josefa Stříbrného. OZ
vzalo odborný posudek na vědomí.
Zasedání ukončeno v 19:26 hod.

Vážení a milí,
měsíce květen a červen budou, stejně jako každým rokem, nabité akcemi pro děti a
dospělé. Dovolte nám tedy, abychom vás pozvali na Grilovačku aneb nejen rodinný
den v Lidicích, kde se můžete těšit na spoustu dobrého jídla a pití a bohatý
doprovodný program pro děti i dospělé. V druhé polovině května pak proběhne
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členská schůze MC Lidičky, která rozhodne, zda spolek MC Lidičky, z.s. bude
pokračovat v čele s novým vedením, nebo zda dojde k ukončení činnosti spolku a tedy
ke zrušení všech našich aktivit. Zatím stále hledáme a doufáme v předání spolku
někomu z aktivních občanů Lidic či blízkých obcí. Nenajde-li se nikdo takový
nejpozději do poloviny května, bude na členské schůzi MC Lidičky, z.s. rozhodnuto o
zrušení spolku k 30. 6. 2019.
Naší možná poslední oficiální akcí, na jejímž spolupořádání se budeme podílet, tedy
bude Den dětí, na který vás tímto srdečně zveme.
Za MC Lidičky Irena Přibylová a Petra Radová

Program MC Lidičky na KVĚTEN A ČERVEN 2019
18. 5. 2019
27. 5. 2019
1. 6. 2019

od 15:00 hod. GRILOVAČKA aneb nejen rodinný den v Lidicích
od 18:00 hod. Členská schůze v prostorách MC Lidičky
od 9:00 hod. Den dětí

Grilovačka aneb nejen rodinný den v Lidicích
Obecní zastupitelstvo obce Lidice ve spolupráci s MC Lidičky a dalšími zvou všechny z Lidic
a okolí na GRILOVAČKU, která se bude konat v sobotu 18. května 2019 od 15:00 hod. na
fotbalovém hřišti v Lidicích. Kromě grilovaného masíčka a dalších dobrot připravujeme
bohatý doprovodný program. Malí návštěvníci se mohou těšit na bublinkovou show, kouzelné
pohádkové divadlo a skákací hrad. Dospělým pak zahraje k tanci a poslechu kapela Duo s.r.o.
Letáčky s podrobným programem obdržíte do svých poštovních schránek.
Dětský den v Lidicích
Obecní zastupitelstvo obce Lidice, TJ Sokol Lidice a Mateřské centrum Lidičky zvou všechny
děti a jejich rodiče na Dětský den, který se bude konat v sobotu 1. června 2019 od 9:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Lidicích. Přijďte si společně s námi zasportovat, zasoutěžit a pobavit
se. Pro děti je připraveno mnoho soutěžních a sportovních disciplín i sladkých a věcných
odměn. MC Lidičky opět připravuje stánek s dobrotami, tedy jakékoliv pečené dobroty a
speciality z kuchyní ochotných maminek, babiček či tetiček jsou vítány (podrobnosti na čísle:
605 806 074 nebo na mailu: info@mclidicky.cz). Pozvánku s programem obdržíte do Vašich
poštovních schránek.

LETNÍ SEZÓNA V MUZEU MHD ZAČÍNÁ V PÁTEK
19. DUBNA 2019
Text a foto: Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí PID

Letos poprvé bylo Muzeum MHD otevřeno i v zimních měsících, od 5. ledna do 31.
března 2019 o víkendech. Celkem bylo otevřeno 26 dnů, během kterých do muzea
zavítalo 8 415 návštěvníků, což je v průměru 324 návštěvníků denně. Rekordní
návštěvnost byla v sobotu 2. února 2019, kdy se na historické tramvaje, autobusy a
trolejbusy přišlo podívat 694 lidí.
V pátek 19. dubna 2019 začíná letní sezóna v Muzeu MHD, která potrvá do 17.
listopadu 2019. Otevřeno bude o sobotách, nedělích i svátcích od 9 do 17 hodin.
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Vstupné do Muzea zůstalo nezměněno, 50 korun pro dospělé a 30 pro děti od 6 do 15
let. Senioři nad 70 let mají vstup zdarma.
V pátek 19. 4. 2019 také poprvé v letošním roce vyrazí na svou trať historická linka
číslo 41. Jezdí o sobotách, nedělích a svátcích od 12 do 17 hodin a neplatí pro ni běžný
tarif Pražské integrované dopravy. Dospělý zaplatí za jízdenku 35 korun a dítě 20
korun, je to ovšem jedinečná možnost, jak si vychutnat pražské cestování do
sedmdesátých let minulého století. Od letošního roku bude linka 41 odjíždět z nové
zastávky Planetárium Praha, která byla zřízena na kusé koleji za tramvajovou smyčkou
Výstaviště Holešovice.

POZVÁNKA DO OÁZY LIDICE
Text: www.oazalidice.cz

Memento Lidice, obecně prospěšná společnost
Josefa Stříbrného 162, 273 54 Lidice

Ekumenické setkání
v rámci výročí „ukončení druhé světové války“

v neděli 12. května 2019 v 15 hod.
na základech kostela sv. Martina v areálu památníku v Lidicích
(za špatného počasí ve středisku Oáza)

P r o g r a m:
Přivítání a úvodní modlitby
Čtení z Bible a promluva
Přímluvy a modlitba „Otče náš“
Požehnání
Na závěr posezení u kávy a čaje s hosty z několika křesťanských církví ve
středisku Oáza (Josefa Stříbrného 162, Lidice)
K účasti srdečně zvou
za správní radu Memento Lidice, o.p.s.:
Gabriel Rijad Mulamuhič z Římskokatolické církve
Jan Kupka z Českobratrské církve evangelické
a ředitelka Memento Lidice, o.p.s.
Michaela Indráková
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POZVÁNKA
Text: Pavel Horešovský

UZÁVĚRA HLAVNÍ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY NA
LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA
V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena
hlavní ranvej 06/24. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze
v denní dobu od 08:00 do 18:00 hodin.
V první etapě v období od 10.5. do 15.5. bude
letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší
dráze pouze ve směru na Kladno, a to
z důvodu broušení na křížení drah.
V druhé etapě, která je naplánovaná na
období od 18.5 do 23.5., se bude brousit a
opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude
probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to v obou
směrech.
V nočních hodinách, tedy od 18:00 do 08:00 hodin, bude provoz převeden zpět na
hlavní dráhu. Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, které
negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období
na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce.
V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut.
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PŘÍBĚH S NÁZVEM DEŠŤOVKA
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Protože zpracováváme téma VODA, je
úplně jasné, že došlo i na téma úspory vody.
V budově jsme zajistili všechno tak,
abychom vodou šetřili co nejvíce.
Přemýšleli jsme, jak to zařídit venku tak,
abychom využili vodu, kterou nám nosí
déšť. Proběhlo mnoho porad a diskuzí. Do
čeho vodu chytat a kde, jak vypadá sud, kde
ho sehnat a kam ho dát? Viděli jsme video,
jak se přidělává okap a k čemu vlastně
slouží. Opravdu jsme si o dešťové vodě
zjistili, co se dalo.
Pak jsme si udělali plán, co je třeba zařídit.
Prvním bodem bylo sehnat sud. Napsali
jsme tedy inzerát. Vyvěsili jsme ho v obci a
i na naše webové stránky a čekali jsme, co
se stane. A stalo. Jednoho
dne, nám opravdu přinesli do
školky plastový sud. Moc
tímto děkujeme Tomášovi K.
Teď už jen zbývalo ho
správně umístit. Znamenalo to
úpravu starého okapu, do
kterého se vrhli kluci. A
s pilkou na železo jim to šlo
výborně.
Po první fázi jsme však
zjistili, že to taková legrace
nebude. Sud se nám pod okap
nevešel. Museli jsme hledat
náhradní řešení. Projekt si
vzal na starost Fíla.
S tatínkem a kamarádem nám
poradili a dokonce koupili
část okapu, kterou jsme
potřebovali. Pak už se kluci
mohli zase pustit do práce.
Trochu jsme se zapotili, ale
výsledek stojí za to!
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VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Velikonoční svátky se blíží a tak jsme se na ně museli náležitě připravit. Protože nám
přálo počasí, mohli jsme k tomu využít naší školkovou zahradu. Paní kuchařky
navařily dobroty, paní učitelky si přichystaly stanoviště a rodiče s dětmi se pak mohli
vrhnout do práce. Vyráběly se slepičky, motaly hodovačky a sázelo osení. Nám se to
zdálo moc fajn, tak to snad není jen náš pocit. Posuďte sami podle fotek.
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DO PLAS JSME PŘIJELI NA ČAS
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Už ze serpentin nad městem jsme uviděli scenérii mnoha velkých budov, mezi nimiž
nešlo přehlédnout ani masivní školní
budovu, ve které sídlí hned dvě školy –
Gymnázium a Střední odborná škola s obory
obchodní akademie, veterinářství a
agropodnikání.
Před budovou nás očekávala paní Ing. Alena
Staňková (členka předsednictva SOPVP a
„Svatobořické dítě“), se kterou jsme se
seznámili vloni na shromáždění v Lidicích, a
která celou výsadbu hrušně v Plasích s vedením obou škol dohadovala. Po seznámení
se s paní ředitelkou Mgr. Markétou Lorenzovou a panem učitelem Mgr. Pavlem
Bulínem, jsme zahájili v posluchárně besedy o Lidicích.
Co bylo na přivítání potěšující, byla výzdoba jednak vstupních prostor školy a
posluchárny. Dokonce i v místech výsadby štěpu hrušně byly vystaveny dva panely se
studentskými kresbami. Vše na téma Lidické hrušně. Studenti si se svými výtvory dali
práci a na besedách, které jsme vedli, bylo
jejich zaujetí znatelné. Dvě hodiny
poslouchali a nakonec vznesli studenti i
několik otázek, na které jsme rádi
odpověděli.
Krátce po poledni se shromáždili studenti
v parku proti škole, kde jsme společně hrušeň
zasadili.
Na závěr shromáždění jsme si navzájem
poděkovali. Byla to po zimní pauze první
jarní výsadba.
V Plasech je vysazena v pořadí už dvacátá osmá dceřiná hrušeň.
Po oficiální části jsme si měli možnost s členy vedení školy povyprávět o dalších
aktivitách našich spolků. Při této příležitosti jsme nalezli i společné známé Milenu
Městeckou a Josefa Doškáře,
se kterými se pan učitel Bulín
setkal při rekonstrukcích
transportů smrti.
Chtěli bychom ještě touto
cestou poděkovat za zaslané
fotografie a hlavně autorům
obrázků, které zdobily panely
na chodbách školy.
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DĚTI V MŠ LIDICE SI ZKUSILY VYROBIT PRACÍ PRÁŠEK
A AVIVÁŽ
Text: Lenka Králová, MŠ Lidice

Pojďte chránit přírodu s námi, není to nic těžkého!
Praní
Základní recept na domácí prací prášek
- 100g 100% olivového mýdla nebo 100% kokosového mýdla
- 1 kg prací sody
Mýdlo stačí jen nastrouhat a dobře promíchat s prací sodou.
Pokud často perete hodně špinavé prádlo, je možné účinnost prášku ještě zvýšit, aby
lépe odstraňoval skrvny.
- Perkarbonát sodný
- TAED (aktivátor perkarbonátu)
Při teplotách praní nad 60 stupňů lze perkarbonát používat samostatně, při praní na
méně stupňů je potřeba přidat aktivátor TAED (970g perkarbonátu + 30 g aktivátoru).
Na barevné prádlo přidejte k prášku 1 lžíci směsi, na bílé prádlo můžete použít až tři
lžíce. Perkarbonát také ničí usazeniny v pračce, proto je lepší při prvním použití
zapnout ji prázdnou s teplotou 90 stupňů, aby usazeniny neušpinily prádlo.
Domácí aviváž
Místo aviváže můžete použít buď ocet, nebo roztok kyseliny citronové (devět dílů
vody na jeden díl kyseliny). Pro vůni můžete přidat pár kapek éterického oleje.
Nalévejte přímo do dávkovače na aviváž.
Další tipy do domácnosti
V ekologické variantě si doma můžete vyrobit i další domácí čistící prostředky, které
běžně kupujete v drogeriích – pomohou vám například s vodním kamenem, ucpanými
odpady, zanesenou toaletou nebo špinavými skly.
Odstraňovač vodního kamene
- 300g kyseliny citronové
- ½ litru vody
- Láhev s rozprašovačem
Ohřejte 0,5l vody, rozpusťte v ní kyselinu citronovou a nechte vychladnout. Směs
přelijte do lahvičky s rozprašovačem a používejte stejně, jako klasický odstraňovač.
Čistič odpadu
Pro středně znečištěný odpad smíchejte půl hrníčku kuchyňské soli se 4 litry horké (ne
vroucí) vody a nalijte do odpadu.
Pro silně znečištěný odpad smíchejte půl hrníčku jedlé sody a zalijte stejným
množstvím octa, po cca 15 minutách zalijte vařící vodou.
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Čistič WC
Nasypte do mísy jedlou sodu a zalijte ji octem, nechte pár minut působit a záchod pak
klasicky vyčistěte štětkou.
Štětkou zatlačte vodu, nasypte do mísy perkarbonát, nechte pár minut působit, zalijte
horkou vodou s octem (k varu přiveďte společně), vyčistěte štětkou, nechte opět pár
minut působit, vyčistěte štětkou a spláchněte.
Čistič skel a oken
- ¼ šálku octa
- ¼ šálku lihu
- 1 lžíci škobu
- 2 šálky teplé vody
- Nádobu s rozprašovačem
Všechny 4 suroviny smíchejte v nádobě a důkladně protřepejte. Lze používat k čištění
oken, zrcadel a skla tak, jak jste zvyklí.
Vyčištění pračky
- 250g kyseliny citronové, perte na 90 stupňů
- 3 lžíce perkarbonátu sodného, perte na 60 stupňů
Vzorky na zkoušku můžeme darovat! Ingredience lze koupit např. na
www.ekokoza.cz, www.kosmetikahrou.cz nebo www.fichema.cz

JEŠTĚ TROŠKU TĚCH EKO PŘÍPRAVKŮ
Text: Michaela Klapalová

A nebyla bych to já, abych se k tomuto mému oblíbenému tématu nepřidala 
I já mám pro vás několik zajímavých tipů a zkouším další a další.
Letní směs do odstřikovačů
1 díl destilované vody
1 díl octa (klidně použijte obyčejný, nebo třeba jablečný)
Promíchejte a nalejte do nádobky odstřikovače. Pozor, může vás při odstřikování
popadat neodolatelná chuť na jitrnici s octem a cibulí  hehe
Moje čistidlo pračky
Do přihrádky na prací prášek nasypte půl hrnku sody bikarbony, oddíl pro máchání
naplňte octem. Dva hrníčky (nebo klidně i celý zbytek lahve) octa pak nalejeme do
bubnu, peru při 60-90 stupních na nejdelší prací cyklus naprázdno.
Takhle čistím pračku každý měsíc.
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POZVÁNKA NA PROHLÍDKU ČISTIČKY LIDICE
Dovolte mi, abych vás jménem naší Mateřské školy v Lidicích pozvala na prohlídku
čističky v Lidicích. Pan z vodáren nás provede i s výkladem, určitě to bude stát za to!
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Reklama tiskárny

VEŘEJNÁ KNIHOVNA LIDICE – INFORMACE
Všechny zájemce o kvalitní knihy srdečně zveme do naší knihovny. Zajímavé
tituly knih vám rádi osobně představíme.
Knihovna je otevřena každou středu od 15,30 do 17,30 hodin.
Těší se na Vás Jirka Černý a Míša Indráková
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