Koberce, nábytek a další vybavení domácnosti tvoøí
až 10 % komunálního odpadu – to je 350 tisíc tun
roènì. Jedná se èasto o vìci, které by ještì mohly
nìkomu posloužit. *

Produkovat ménì odpadù, ušetøit peníze
a udìlat nìco pro jiné lidi i životní prostøedí mùže
každý. Jak na to?

Zkuste následující:
nákupy si plánujte a pøemýšlejte, zda nové
vybavení domácnosti opravdu potøebujete,
volte takové výrobky, které nezatìžují životní
prostøedí a neohrožují vaše zdraví napøíklad
lepidla na koberce nebo nátìrové hmoty,
udržujte nábytek, koberce i další vybavení
domácnosti dle doporuèení výrobce, bude vám
déle a lépe sloužit,
nepotøebné vybavení nabídnìte k prodeji
v kamenných nebo internetových bazarech, nebo
pøedejte místním organizacím (napø. školám,
domùm dìtí a mládeže, atp.) èi charitativním
organizacím,
neopravitelný nábytek a vybavení odvezte do
sbìrného dvora.

Kdo má židli,
ten bydlí
Rádi budeme sloužit co nejdéle!

Chcete vìdìt víc?
Nábytek je pøedevším ze døeva, ale stále
populárnìjší jsou i další materiály jako kov,
plast nebo papír. Tìžba a zpracování kovù,
výroba plastù a pìstování døeva a výroba z
nìho, na vše bylo potøeba velké množství
energie i lidského úsilí.

Další informace k tématu najdete na internetu:
www.mzp.cz; www.cenia.cz; www.vsezaodvoz.cz;
www.sberne-dvory.cz; atd.

Nádobí, pøíbory, hrnce a další vybavení
domácnosti používají lidé èasto dlouhá léta.
Nìkteré obzvláštì zajímavé kousky se dìdí
z generace na generaci. Nakupovat s rozvahou
a nadèasové výrobky se rozhodnì vyplatí.

* Zdroj: MŽP
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Spolufinancováno
z prostøedkù TAÈR.

1) Zajímejte se kdo, kde a za jakých
podmínek pro vás nábytek, koberce
a další kousky vyrobil. Dávejte pøednost
výrobcùm z vašeho regionu.

2) Buïte tvoøiví. Na internetu
najdete spoustu návodù a nápadù
na drobné opravy. Zajímavé kusy
nábytku èi vybavení domácnosti
z babièèiny pùdy mùžete pøetvoøit
pro interiér, který budete mít jen vy.

4) Øemeslo žije. Opravu a renovaci
zadejte øemeslníkùm nebo výtvarníkùm
ve svém okolí. Sami se mùžete pøihlásit
do nìkteré tvoøivé dílny.

8) Recyklaèní kruh. Víte, že se
nìkteré materiály ze starého
nábytku recyklují? Napøíklad ze
døeva se po vytøídìní a drcení stávají
døevotøískové desky.

7) Za nepotøebné výrobky mìstská
zeleò. V rámci projektu „Druhý život“
mohou Bròané darovat nepotøebné
vybavení domácnosti do veøejné sbírky
na vybraných sbìrných støediscích
odpadù. Výtìžek ze sbírky za první 4
mìsíce ve výši cca 55 000 Kè ozdobil
mìsto kvìtinovou výsadbou.

3) Zaøizujete si studentský byt?
Nákupem z bazaru mùžete ušetøit.
A co navštívit bleší trh?

6) Charitativní programy a sbírky. Použitý
nábytek, ale i nádobí a další vybavení
pomùže lidem v nouzi, dalším dá práci pøi
tøídìní a drobných opravách. O co nebude
zájem, stane se materiálem pro nové
výrobky.

5) Internetové portály – za odvoz.
Nabídnìte nepotøebný nábytek
a další vybavení domácnosti
k prodeji nebo za odvoz na internetu.
Staèí fotografie a zájemce se brzy
najde.

