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Radiměř – V obci nedaleko Svitav třídí odpad od roku 2011 do sběrných nádob. Když nepočítáme 

sklo, které lidé do kontejnerů vhazovali už předtím. Vesnice s více jak tisícovkou obyvatel získává od 

té doby každý rok nové kontejnery od společnosti EKOKOM, a. s. K původním nádobám na plast a 

papír z roku 2011 jich v loňském roce přibylo dalších čtrnáct. Ani letošní rok nebude výjimkou, 

navyšování počtu nádob totiž pokračuje.  

Spolupráce s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a. s. se obci vyplácí nejen po finanční 

stránce. Důležité je i to, že se postupně zvyšuje zájem obyvatel o třídění a tím i potřeba nových 

kontejnerů. Ostatně i starosta Radiměře Roman Satrapa potvrzuje, že nové nádoby už byly opravdu 

potřeba. "Na nové nádoby jsme čekali jak na smilování boží. Zavedení kontejnerů 

na tříděný odpad vedlo v obci až k abnormálnímu zájmu o třídění, což je velmi pozitivní. V letošním 

roce jsme byli v situaci, kdy lidé dokonce začali požadovat navýšení kapacity kontejnerů, aby měli 

kam tříděný odpad dávat," řekl starosta.  

Radiměř se v loňském roce zúčastnila i soutěže v třídění O perníkovou popelnici. A přestože 

nezaznamenala výrazné umístění, rychlý růst zájmu o třídění dává tušit, že v dalším ročníku bude 

výsledek daleko lepší. Možná i proto, že k navýšení počtu kontejnerů letos skutečně došlo. Obec jich 

od společnosti EKOKOM, a. s. získala na podzim hned dvanáct. Osm z nich je určeno na plasty a čtyři 

na papír. "V obci tedy třídíme plasty, papír a sklo, objednanou máme také popelnici na drobný 

elektroodpad," doplnil informace o třídění ve vesnici Roman Satrapa. Podle něj je dnes, po započítání 

nových nádob, v obci dohromady kolem padesáti kontejnerů na tříděný odpad. S obdivem hovoří o 

nárůstu zájmu o třídění v Radiměři i regionální manažer společnosti EKOKOM, a. s., Milan Křehlík. "V 

rámci systému EKOKOM se snažíme obce motivovat k budování sběrné sítě 

na tříděný odpad bezplatnými výpůjčkami kontejnerů a motivačními bonusy za 

množství vytříděného odpadu. Ačkoliv se v Radiměři třídí plast a papír do kontejnerů teprve třetím 

rokem, zájem obyvatel je enormní a může jít příkladem celé řadě jiných obcí i měst," chválí obyvatele 

obce regionální manažer. Věří, že se Radiměř brzy zařadí mezi nejlépe třídící obce nejen v našem 

regionu.  

Projekt společnosti EKOKOM, a.s., je realizován ve spolupráci s Pardubickým krajem a s Regionální 

rozvojovou agenturou Pardubického kraje.  

Informace o třídění v regionu jsou k dispozici na webových stránkách www.ekontejnery.cz.  

Se správným tříděním odpadu pak pomůže web www.jaktridit.cz.  
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