
Vážení občané,  

chceme vám poděkovat za váš přístup k produkci odpadů v roce 2021. Díky vám 
se podařilo snížit předanou tonáž směsného a objemného odpadu téměř o 30 tun 

a splnit tak zákonné limity. Více jste třídili, takže oproti tomu vzrostla váha 
tříděného odpadu o více jak 15 tun.  

Jak jsme však uváděli v jednom z motivačních letáků na začátku roku 2021, 
nejlepší je žádný odpad neprodukovat. Jedním ze způsobů v rámci předcházení 

vzniku odpadů je založení tzv. RE-USE místa. Pokud si zadáte do 
internetového vyhledávače RE-USE POINT, naleznete již několik takových míst 

fungujících v našem kraji. Nenapadl nás obdobný, česky srozumitelný název, 
jelikož se ale ten anglický všude jinde používá, necháme to tak i u nás.  

RE-USE místo nefunguje jako bazar, bleší trh, směnný obchod. Jde o 
znovupoužití (anglicky re-use) předmětů, které byste jinak vyhodili, protože 

díky svému stavu mohou posloužit někomu dalšímu. Typickým příkladem je 
kontejner na vyřazené ošacení, obuv apod. , který máte k dispozici na stanovišti 
ve Slemeně u salaše. Tyto věci jsou Diakonií Broumov přebrány a ve většině 

případů dále využívány.  
 

ANO, DEJTE VĚCEM DRUHOU ŠANCI ! 
 

1. Funkční elektrozařízení 
Máte doma varnou konvici, topinkovač, kulmu nebo jiný elektrický spotřebič, 

který se vám přestal hodit do interiéru, nebo ho nevyužíváte a zabírá místo ? 
Nese malé známky použití a plně funguje? Chystáte se ho vyhodit ? Přineste ho 

do RE-USE místa, určitě poslouží někomu dalšímu. 
 

2. Funkční drobný nábytek 
Chcete vyhodit drobný nábytek do rozměru 1x1x1 metr ? Něco jako poličky, 
odkládací stolky, dětský a zahradní nábytek, židle, zrcadla, skříňky, botníky ? 

Není to silně opotřebované a v žádné části prasklé nebo nefunkční? Nechcete to 
a vyhodili byste to ? Přineste to do RE-USE místa, i toto třeba někdo rád znovu 

využije. 
 

3. Zachovalé a funkční nářadí, náčiní a jiné 
Dostali jste nádobí, vařečku, misku, formu na pečení, které jste nikdy nevyužili? 

Máte doma spoustu hrnků, skleniček a jiných domácích potřeb, které jen 
přebývají ? Nemá to ani jednu otlučeninu, prasklinu ? Použili jste to, ale v 

podstatě to není poznat ? To samé platí pro hračky (NE plyšáky), sportovní 
náčiní, zahradnické náčiní, květináče, košíky, školní potřeby, větší zbytky tapet, 

speciální vruty, šrouby, úchytky, foto rámečky, nikdy nebo skoro nikdy 
neluštěné křížovky, omalovánky, kreativní časopisy. Nevyhazujte to, darujte to 

na RE-USE místě. 
 



4. Sháníte nebo máte zájem o věci uvedené v bodě 1-3 ? 

Přijďte do RE-USE místa, prohlédněte si odložené předměty a pokud se vám 
líbí, jsou zadarmo vaše. 

 
V obci Synkov-Slemeno bude RE-USE místo fungovat v budově bývalého 

salaše ve Slemeně (tam, kde je hnízdo kontejnerů na tříděný odpad ) každou 
první sobotu v měsíci v dopoledních hodinách.  

 

Poprvé se na vás těšíme v sobotu 2.4.2022 9:00-11:30 hodin. 
 
 

POZOR !!! Tato služba má svá pravidla, která jsou přizpůsobená možnostem 
sběrného místa: 

 
1. Věci odevzdávejte osobně pověřené osobě, která bude přítomna na 

uvedeném místě v uvedenou dobu, tzn. přímo na salaši ve Slemeně 
každou první sobotu v měsíci. Nenechávejte nic před vraty, uvědomte 
si, že služba funguje 1x měsíčně a počasí může předmět zničit.  

2. Odkládejte jen věci dle bodu 1-3, čisté a funkční, ne rozměrově větší. 
Silně poškozené věci, o které byste sami neprojevili zájem, nevozte.  

 
Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na čísle 724179617 nebo emailu 

obec.synkov.slemeno@cmail.cz. 
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