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Podobně jako v jiných částech Pardubického kraje i na Žamberecku rozšiřují obce své sběrné sítě. Do 

tří obcí v tomto regionu teď nově zamířilo devět nových kontejnerů na tříděný odpad. V rámci projektu 

sběrných nádob je Nekoři, Helvíkovicím i Záchlumí zapůjčila společnost EKO-KOM, a.s.  

Společnost EKO-KOM, a.s., na projektu spolupracuje už od roku 2003 s Pardubickým krajem a 

Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. V rámci projektu sběrných nádob jsou obcím 

zdarma poskytovány nádoby pro sběr papíru a plastů o objemu 1 100 litrů a sklolaminátové zvony pro 

sběr skla o objemu 1 500 litrů. "Jedná se o projekt, kterým chceme obce a jejich obyvatele motivovat 

ke sběru tříděného odpadu. Obcím zapojeným do našeho systému zdarma zapůjčujeme sběrné 

nádoby a musím říct, že zájem o ně stále stoupá," říká Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 

A že má smysl třídit odpad, ukazují i některá statistická čísla. Třeba že za loňský rok bylo 

zrecyklováno a znovu využito na 72 % odpadů a ve svém důsledku tak lidé a firmy v České republice 

zachránili 23 km2 přírody.  

Po jednom kusu kontejneru na papír, plast i barevné sklo teď využili i v Nekoři. V polovině října tu 

otevřeli zbrusu nový sběrný dvůr a aby jeho nabídka byla kompletní, zřídili tu další sběrné hnízdo v 

obci. "V předchozích letech jsme i díky zápůjčkám kontejnerů vybudovali sedm sběrných hnízd, teď 

máme osmé. Jeho umístění u nového sběrného dvora je dalším krokem v systému třídění odpadů v 

naší obci," připomíná starosta Nekoře Jiří Pomikálek, který zároveň říká, že i toto sběrné hnízdo 

pomůže překlenout "čekací" období do chvíle, než obec obdrží dotaci z Operačního programu Životní 

prostředí. "Požádali jsme si o dotaci na dovybavení sběrného dvora, například o kontejnery na 

nebezpečný odpad apod. Snažíme se, aby nabídka možností k třídění odpadů byla v naší obci 

kompletní," dodává starosta obce Jiří Pomikálek.  

V etapách postupuje i nedaleká obec Helvíkovice. První etapu budování sběrné sítě tu realizovali v 

roce 2013, čas pro druhou etapu nastal právě nyní. "Z projektu EKOKOMu jsme teď dostali dva 

kontejnery na papír a dva na plast. Snažíme se motivovat občany k třídění, máme zájem na tom, aby 

objem vytříděného odpadu stoupal. Snažíme se našim občanům vysvětlovat, že když budou 

poctivě třídit, nebudeme muset zvyšovat poplatky za svoz komunálního odpadu," říká starostka 

Helvíkovic Jana Kolářová.  

V Záchlumí nově instalují kontejnery dva - jeden na plast, druhý na sklo. "Máme zájem i o kontejnery 

na papír, s EKO-KOMem o tom jednáme. Máme totiž tři části obce, všude jsou dvě až tři sběrná 

místa, a stále potřebujeme sběrnou síť rozšiřovat," doplňuje starosta obce Miroslav Falta.  
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