O vodě a …. KBELÍKU

Zní to jako nadpis pro pohádku, ale pohádka to tak moc není. A kdyby i byla, tak by byla
trošku smutná. Protože je smutný fakt, že voda z našeho světa ubývá. Citelně a znatelně.
Jsou místa a plochy a to i v naší kdysi zavodněný republice, kde je už zjara takový sucho, že
voda dochází. A zatímco dřív vám dovolená klidně propršela, tak teď se vám to rozhodně
teda nestane. Jo, jsou jedinci, kteří se z toho budou slaboduše radovat, stejně, jako budou
protestovat, proti zákazu napouštění bazénů, které leckde vydávají, ale myslím, že hodně z
nás si nad tím spíš povzdechne. Však nikdy nebylo na jaře normální, aby víc jak měsíc a půl
nepršelo. Tak jako tomu bylo letos. O to hůř, že v zimě nebyl ani ten sníh.
Věřím, že hodně z nás se snaží s vodou šetřit a využít ji. Jako třebas Fifijová, která i slévá
misky s vodou pro čoklidy, aby s nima potom mohla zalít, či prostě že využijete vodu z mytí
hlavy na spláchnutí záchoda, vodou z vaření vajec zalejete doma kytku /po vychladnutíííí!!/ .
U těch vajíček krom úspory vody (ano může přijít zanedbatelná, ale není, páč každá kapka se
počítá), je totiž navíc i ten bonus, že si tu kytku tím hnojíte – dělám to už nějakou dobu.
Stejně jako s vodou z brambor vařených ve slupce, kde není pochopitelně sůl. No ale…………
těch nápadů je….. nepočítaně. To byste koukali. Nebo já teda koukala. Narazila jsem totiž na
tyhle výborný stránky, který mě dostaly:
https://kbelik-vody0.webnode.cz/kbelik-vody-do-prirody/
A moc, moc a úplně nejvíc bych vás chtěla šécky poprosit o to, jestli byste si ten odkaz
nemohli přečíst a prostudovat. A pak taky…. ešivá třeba byste ty rady aspoň jenom zkusit,
aspoň trošilinkuuu.
https://kbelik-vody0.webnode.cz/l/co-vsechno-patri-do-kbeliku/
Já vím, že vám to může přijít jako krapítek otravný, ale jednak je to jen o zvyku a pak ve
výsledku je to i o tom, že nejen pomůžete, ale taky ušetříte. No! Nejen tu vodu, ale taky
peníze za ni. Protože víte kolik PITNÝ vody se prostě jen tak spláchne????? Prostě spláchne?
Použije se na něco nechutnýho. A ta voda už nikdy nebude tak čistá, jako byla, než jste ji
použili. Ani po tom vyčištění, protože jsou prostě látky, které z ní nejdou odstranit a ty už
tam budou vždycky. Tak proč nevyužít vodu, kterou chytím do kyblíku když si meju makovici
a pak s ní můžu spláchnout? Nebo vodu, která by jinak utekla zcela čistá do odpadu při mytí
ovoce a zeleniny, využít k zalití keře za barákem, nebo pod balkonem a vrátit ji tak přírodě,
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která nám ji co? Dala – a dala nám ji zdarma, protože jsme její součástí. A tak bychom ji to
aspoň malinko měli vrátit. Si tak jako myslím.
Krom spoření s vodou jako takovou je na stránkách možnost starat se o některý ze stromů
na veřejnosti ve vaší blízkosti. Když se zaregistrujete, pořídíte zdarma zavlažovací vak,
můžete mít pak v péči nějakýho toho zelenáče a ti co navíc mají děti a vnoučky je učit, že o
přírodu jest nutno pečovat.
A navrhuju – že bychom tu mohli rozjet výzkumnou soutěž – skusit si spočítat, kolik vody
každej usyslíme, když budeme pozorný a budem na to myslet a nebudeme líný. Já teda jdu
na startovní čáru určitě a beru s sebou svůj kyblik s béruškou.

P.S. Čím víc se nás do šetření s vodou zapojí, tím spíš třeba jednou v budoucnu ta pohádka
nebude mít smutnej konec.
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