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Helvíkovice – V obci nedaleko Žamberka velká část ze zhruba 460 obyvatel už několik let třídí odpad, 

a tím přispívá ekonomice i životnímu prostředí. Nyní to mají obyvatelé ještě snazší, protože obec 

rozšířila nejen počet kontejnerů na tříděný odpad, ale i počet sběrných míst.  

Obec je jasným důkazem toho, že odpady ani v menších obcích nekončí v kamnech. Podle starostky 

Jany Kolářové mají Helvíkovice průběžně dobrou výtěžnost. "Je to samozřejmě vždycky o lidech, ale 

obecně jsem s tříděním v naší obci spokojena," říká starostka, která ocenila i spolupráci se 

společností EKO-KOM, a.s. Právě díky ní bylo možné rozšířit v nedávné době v obci počty kontejnerů 

o tři na čiré sklo, tři na sklo barevné, jeden na plast a jeden na papír. "Sběrné místo na rozcestí u 

Ostrova je tímto kompletní," dodává starostka s tím, že nové kontejnery doplní původních patnáct 

nádob.  

Díky novým kontejnerům se rozšířila i sběrná místa. Jedno lze najít na zmíněném rozcestí k Ostrovu a 

další pak za mostem k Popluží a na sídlišti. V plánu bylo i doplnění stanovišť o chybějící zvony na 

papír a plast. "Je to důležité hlavně kvůli lepší dostupnosti a dosažitelnosti těchto míst pro občany. Pro 

řadu z nich je z hlediska kvality a četnosti třídění klíčové, aby to měli ze svého bydliště opravdu co 

nejblíž," míní Jana Kolářová. To ostatně potvrzuje i regionální manažer autorizované obalové 

společnosti EKO-KOM, a.s. Milan Křehlík. Podle něj dnes stále někteří lidé hlavně v menších obcích 

pálí odpad doma. Část neuvědomělých obyvatel větších obcí a měst zase nemá problém se 

zanecháním odpadu třeba v lese. Neuvědomují si při tom, že rozklad plastových obalů může trvat 

desítky let, polystyren se dokonce nemusí rozložit nikdy. "Jsem proto rád, že v Helvíkovicích velká 

část obyvatel chápe, jak důležité je dnes správně třídit. Rozšíření počtu sběrných míst by jim 

mělo třídění usnadnit a třeba se nakonec zapojí i ti, kteří o tom až dosud z důvodu špatné dostupnosti 

nepřemýšleli," uvedl Křehlík.  

Projekt společnosti EKO-KOM, a.s. je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a s Regionální 

rozvojovou agenturou. Informace o třídění je možné najít na internetových stránkách 

www.ekontejnery. cz. Se správným tříděním pak může pomoci web www.jaktridit.cz.  
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