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Holín – Plastová láhev se v přírodě rozkládá 50 – 80 let, igelitová taška až 30 let. A právě tento odpad se v
příkopech nachází snad nejčastěji. Naštěstí v mnoha obcích a městech proti tomu bojují budováním sítě
sběrných nádob na tříděný odpad a nejinak tomu je i v Českém ráji. Obec Holín ležící u vstupu do
Prachovských skal teď navýšila počet kontejnerů na plastový odpad. Kontejnery obec Holín získala díky
spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která obcím začleněným do
systému EKO-KOM zdarma zapůjčuje sběrné nádoby na tříděný odpad. Do Holína v říjnu "docestovalo"
šest kontejnerů na plast.
Sběrné kontejnery
"Po jednom kusu budou umístěny v každé ze čtyř přidružených obcí, zbylé dva jsou určeny k výměně již
nevyhovujících nádob přímo v Holíně," řekl starosta Holína Radomír Sádlo,který přístup obyvatel
k třídění odpadů hodnotí kladně: "Samozřejmě se občas vyskytne případ, kdy někdo vyhodí odpad do
jiného kontejneru, než kam patří, ale jsou to naštěstí jen výjimky. Většina lidí se snaží třídit zodpovědně."
Nádoby na papír
Kromě kontejnerů na plast mají v Holíně také čtyři nádoby na papír, které od EKO-KOMu získali v loňském
roce.
V roce 2012 bylo v České republice vytříděno a recyklováno na 65 % plastových obalů, ze kterých byly
vyrobeny např. stavební a zahradní prvky, textilní vlákna, tepelné izolace nebo třeba protihlukové zábrany.
"EKO-KOM v rámci svého projektu ale neposkytuje jen kontejnery na plast. Bezplatně obcím nabízíme
také nádoby na papír a čiré i barevné sklo," uvedl Jiří Záliš, regionální manažer EKOKOM,a.s.
Čisté obce
Tato společnost buduje v rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" efektivní systém odděleného
sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů.
Více informací o projektech EKO-KOM naleznete na www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz.

