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Vrchxabĺ cbce být
bez ođpadu
Vrchtrabĺ - Frojekt Vrch}abí
bez oclBađu sptlst'il iľĺterneto-
vou p}atfoľĺľlu pĺo qýľněnu
věcĺ u"l ođvoe www.vrcľlla-
bi.nevyhanrito.* Tam můŕe
kaŽelý z Vrchlabí a okolí zđar_
ma ĺrahĺzet a eĺskávaţ věeĺ za
odvoz. NeipoţřebľrÉ věci tĺk
neľnusí skorĺčit na sběrn'Éĺn
alvoře či skláclce, ale mthorł
být enovu sľĺtysĺuplně vytĺžiţy
Poĺlľobnosti k pĺo}elĺľĺr łx_
jđete na clatrší straně. {ţfr}'*â

ł_^ECTENAR REPORTER@
Vrchlabí už nevyhazuie.
Má web, kde lze věci
darovat ĺ zÍskat zdaľma

očínaje prvnĺm dnem února odstarto-
vala oficiálně internetová platforma
pro rrýměnu věcĺ za odvoz na webové
adrese www.vrehlabi. nevyhazuj to.cz'
Tam může kaŽd'ý z Vrchlabí a blízkého

okolĺ zdarma nabĺzet a zĺskávat vě ci za advoz.
Nepotřebné věci tak ncm-usĺ skončiţ na sběrném
dvoře či na skládce, ale mobou být znovu smys_
luplně vyuŽiľşĺ. Projekt Vľchlabĺ bez odpadu' inĹ
ciovaný ve rněstě Výborem zastupitelstva pro Ži_

votnĺ prostředí, také rozšĺřil aktivĺty na sociálních
Sĺţích a chysl.á dalšĺ aktivity v nadcházejícíclr
týdnech.

Vrchlabská sekce poľtálu Nevyhazujto.cz se za-
řadĺla k clalší 1o městt)'m v zemi, která podobnou
platformu k: yýměně použitého' ale funkčního
ibozĺ obyvatelům nabízejí. Dosavadnĺ zkušenosti
ođjinud z Česka říkají, Že se nejčastěji na portálu
nabĺzĺ nábytek, hračky, elekţronika či oblečenĺ,
ale nabidnout lze cokoliv v mezích zákona. |edĹ
nou podmínkou je nabĺzet věcĺ zdaľma, pouze za
odvoz. ,,Na portálu se však jiŽ předal například i
trabant, uŽovka či několik klavírů"' řĺká Matouš
Pinkava z portálu Nevyhazujto.cz..

Pľo nabĺdnutĺ věci se stačĺ jednoduše zaregis-
ţrovat na www.vrchlabi.nevyhazujto.cz, vyfotit
danou věc a vloŽit jí na por'tál. Následně skľze
webovou stránku probíhá komunikace se zájemci
a domluva na předávce. Portál pravĺdelně na_

vštěvují i neziskové organizace, azylové domy'
domovy pro seniory či dětské domovy. Motivace k
pouŽĺvání tohoto portálu můŽe být čistě praktic-
ká, ale Čĺm dál tĺm vĺce lidí si uvěđomuje,Žew'
hodit pouŽitelnou či opľa.vitelnou věc je zbytečná
zátěŽ pro planetu. Silnou m-otivacĺ také může být
dobý pocĺt z toho, Že někomu đalšĺmu udělá věc
radost.

,,|e fakt, Že ve Vrchlabĺ se hodně využívá face_

booková skupina Vrchlabí a vše kolem, coŽ je fajn.
Portál vrchlalri.nevyhazujto,cz má ale několik ý-
hod' * přehleĺlnost, snadné hledánĺ podle místa i
kategoriĺ â také jasnou podmĺnku, Že jde o věci
zadarmo, pouze zaod'voz," řĺká předseda Výboru
pro Životní prostředĺ a koordinátorVľchlabĺ bez
odpadu, zastupitel Tomáš Vrbata.

soclÁtNÍ sÍTĚ
K facebookové skupiněVrchlabí bez odpadu
(www.f acebook.com/groups/L17O476696775312),
která uŽ od záÍÍnabizĹmoŽnost vyměňovat si
mezi sebou nápady i inspiraci odjinud, jak snížit
objem odpadu, kteý vyrobíme, přĺbyly nynĺ dalšĺ
attĺvity nä sociálních sĺtĺch. Na Facebookuvanilltl
profil śe stejným názvem - vrchlabí bez odpadu
(www.f acebook.com/Vľchlab%C3%AD'bez-
odpadu-1o77195717 9837 a), který bude informovat
o tóm, co se děje a chystá v oblasti sniŽovánĺ od-
pađové zátěŽe pľávě ve Vrchlabĺ, ĺ co je nového v
projektu. K tońu sloužĺ také Instagram (www.ĺn-
stalram.com/vrchlabi-bez-odpadu) a pro video-
příspěvky také kanál na YouTube (htt-
ps://www.youtube.com/channel/UCľ-ckhz'
ütvsixgzp-alĺ9lw). Za protektový tým Vrchlabí
bez ođpađu lakub Kašpaľ (RedakČně zkrúce'
no, vícě na www.krkanossky.deník.cz.)
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