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V loňském roce vytřídil v průměru každý obyvatel Královéhradeckého kraje 61 kilogramů plastu,
papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Za pozitivními výsledky stojí kromě informačních kampaní
společnosti EKO-KOM ve spolupráci s Královéhradeckým krajem také zvyšování počtu barevných
kontejnerů a ochota obcí zlepšit občanům podmínky pro třídění.
Občané Nového Města nad Metují budou od nového roku moci třídit nápojové kartony do oranžových
kontejnerů, které město získá od společnosti EKO-KOM, společnosti zajišťující třídění a recyklaci
obalových odpadů. Je to první město v kraji, kde budou rozmístěny nádoby pro sběr nápojových
kartonů, tedy obalů například od mléka.
Město Kostelec nad Orlicí zmodernizovalo sběrnou síť na třídění odpadů a umožnilo občanům třídit
jak sklo barevné tak i čiré. Město má nyní k dispozici 55 nových kontejnerů na tříděný odpad a
zároveň výrazně snížilo náklady na provoz systému třídění. V letošním roce tak město nebude muset
na třídění odpadu ze svého rozpočtu doplácet ani korunu.
Systém sběru tříděného odpadu nebyl v Kostelci nad Orlicí dobře nastavený. Problematická byla
zejména hustota sběrných míst, lidé méně třídili a náklady na sběr odpadu byly vysoké. Mohla za to
zejména nedokonalá sběrná síť a také systém sběru, kdy město sbíralo všechen tříděný odpad do
kontejnerů se spodním výsypem.
"Město se rozhodlo systém sběru odpadů optimalizovat. Potřebovali jsme snížit náklady na tříděný
sběr a zefektivnit sběr a svoz tříděných odpadů na úroveň krajského průměru. Součástí projektu bylo
také zavedení kontejnerů s horním výsypem a zavedení sběru čirého skla do samostatných nádob,"
řekla Marcela Černohorská z odboru rozvoje a investic města kosteleckého městského úřadu.
V Kostelci nad Orlicí upravili přeznačením a nástřikem bílou barvou nádoby, které dosud sloužily pro
sběr papíru a plastů, na nádoby pro oddělený sběr skla. "Pro sběr plastů a papíru pak město získalo
od naší společnosti moderní kontejnery s horním výsypem o objemu 1100 litrů. Celkem se ve městě
objevilo 12 nových nádob na papír a 43 nádob na plasty," řekl Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM.
Další vylepšení v systému sběru odpadů se rozhodlo zavést ve svých ulicích město Dobruška. Jeho
obyvatelé mají možnost na řadě sběrných míst třídit do barevných kontejnerů i čiré a barevné sklo.
Soutěž o zajímavé ceny
Tašky na notebook a flash disky, termohrnky, houpací sítě, meteostanice s venkovním senzorem - to
jsou některé z cen, které čekají na výherce soutěže o třídění odpadu. K získání cen si stačí zapnout
Český rozhlas Hradec Králové a odpovědět správně na otázku, která se bude týkat právě správného
nakládání
Šanci na vítězství v soutěži má každý, kdo odpad alespoň příležitostně třídí, a něco málo tak o této
problematice ví. Soutěž se na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové bude vysílat mezi osmou a
devátou hodinou ráno v týdnu od 12. prosince do 18. prosince. Soutěžící bude mít vždy na výběr ze tří
možných odpovědí. Když neuhodne, bude mít šanci na výhru další volající.

O tom, jak třídit odpad, může pomoci lidem web www.jaktridit.cz. Více informací k projektu společnosti
EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na
internetových stránkách www.cistykraj.cz.

