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Úplně novou komoditu tříděného odpadu začínají sbírat v Jívce na Trutnovsku. Doposud papírový
sběr vozily děti do školy v sousední obci, teď už mohou i se svými rodiči využít speciálních kontejnerů
přímo v Jívce. Radnice totiž využila možnosti bezplatné výpůjčky sběrných nádob od EKO-KOMu.
Jívka díky tomuto projektu autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., získala hned čtyři nové,
modré kontejnery na tříděný papír. Ke sběru plastů a skla tak přibyla další komodita. "O pořízení
kontejnerů na papír si řekli sami občané. Doposud jsme to měli se sběrem papíru trochu
komplikované.
Jeden čas papír vozily děti do školy do Radvanic, po čase zájem poklesl a nevěděli jsme, kam s ním.
Pak nám z odboru životního prostředí doporučili zkusit projekt EKO-KOMu," prozradil starosta obce
Jívka Jiří Gangur. Obec je zapojena do zmíněného systému EKO-KOM, který realizuje hned několik
projektů na podporu třídění odpadů a pomáhá obcím vytvářet podmínky pro jeho sběr. Jednou z nich,
kromě bezplatných výpůjček sběrných nádob na tříděný odpad, je i soutěž Čistá obec, čisté město,
čistý kraj, kde mohou obce podle množství vytříděného odpadu vyhrát finanční odměnu.
"Jívka se sice umísťovala ve druhé polovině výsledkové tabulky, ale rozšíření
sběru tříděného odpadu o další komoditu jí možná může pomoci dostat se výše. Letošní ročník
soutěže vrcholí, bude uzavřen na konci prosince," připomněl Jiří Záliš, regionální manažer akciové
společnosti EKO-KOM.
Vyhlášení výsledků se uskuteční letos na jaře .
Papír je komodita, které české domácnosti vyprodukují nejvíce. V loňském roce bylo v České
republice využito a recyklováno téměř 300 tisíc tun papíru.
Díky modrým kontejnerům se sbírají časopisy, noviny, sešity, papírové obaly i knihy. Zpracovatelé si
dokonce umí poradit i s kovovými kancelářskými sponkami, takže ani odpad z kanceláří a pracoven
nemusí končit v běžném odpadu nebo kamnech.

