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V Pardubickém kraji je ve městech a obcích rozmístěno na dvanáct tisíc kontejnerů na tříděný odpad.
A díky spolupráci veřejné správy se společností EKO-KOM se jejich počet stále zvyšuje. Třeba na
Hlinecku. O další barevné nádoby aktuálně svou nabídku rozšiřuje pět obcí včetně Hlinska. Do Hlinska
míří hned třináct barevných kontejnerů najednou. Největší podíl na tomto množství mají nádoby na
sběr papíru, kterých je sedm. Však také papíru podle statistik lidé v České republice vytřídí nejvíce ročně to je 45 kilogramů na domácnost. Hlinečtí svou sběrnou síť obměňují a rozšiřují ale také o 4
kontejnery na sklo a dva na plasty. "U nás třídíme všechny komodity včetně tetrapacků. Ty sbíráme
společně s plasty a na třídící lince ve sběrném dvoře je pak dotřídíme," říká Ivana Kopecká z oddělení
odpadového hospodářství Městského úřadu v Hlinsku. Radnice pravidelně pořádá také svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a instalovala také kontejnery na sběr elektroodpadu,
textilu i olejů a tuků z domácností. Hlinečtí sbírají také bioodpad a v rámci svozu nebezpečného
odpadu mají možnost odevzdat v režimu zpětného odběru i vysloužilá elektrozařízení. Hlinsko má
necelých deset tisíc obyvatel, tedy asi třikrát více než obce Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov a
Vysočina dohromady. Přesto se i tyto "malé" obce výrazně podílejí na systému tříděníodpadů a také
jim vznikají zajímavá statistická čísla. Kromě již zmiňovaných 45 kilogramů papíru totiž průměrná
česká domácnost ročně vytřídí také na 25 kilogramů plastu a 27,5 kilogramu skla. A
protože EKOKOM, a.s., i těmto malým obcím nabídl další sběrné nádoby zdarma, možná se podíl
obcí na Hlinecku na těchto statistikách ještě zvýší.
"EKO-KOM se ve spolupráci s Pardubickým krajem a Regionální rozvojovou agenturou snaží v rámci
svých projektů motivovat obce i občany k ještě větší aktivitě v oblasti třídění odpadů. Jedním z mnoha
nástrojů je i tzv. projekt sběrných nádob, v rámci kterého obcím už několik let pomáháme formou
bezplatných výpůjček sběrných nádob dovybavovat sběrnou síť," říká Jiří Záliš, regionální
manažer EKO-KOM, a.s.
Do výše zmiňovaných čtyř obcí letos na podzim EKO-KOM, a.s., zapůjčil dalších sedmnáct sběrných
nádob. Trhová Kamenice v listopadu rozšířila svou síť o pět kontejnerů - po dvou nádobách na sklo a
plast a o jeden modrý kontejner na papír. Dvě zelené nádoby na sklo a dvě žluté na plast míří také do
nedalekého Včelákova. Aktivitu v třídění plastů mohou zvýšit i ve Vítanově, kde instalují tři kontejnery
na plast a také jeden na papír. A hlinecký kvartet doplňuje obec Vysočina, kde sběrná místa
dovybavují dvěma kontejnery na plast a po jednom kusu kontejnerů na papír a sklo.
Například v Trhové Kamenici třídí odpad z domácnosti na sklo, plasty, papír, ale také kovy a
nebezpečné složky. Sběrná místa mají nejen přímo v Trhové Kamenici, ale také v Rohozné či
Kameničkách. Kromě ukládání do kontejnerů mohou obyvatelé využít i pytlového sběru. Svoz železa a
nebezpečného odpadu pořádají vždy na jaře a na podzim. Ve Včelákově, jehož katastrální území tvoří
kromě Včelákova ještě Babákov a Příkrakov, sbírá tříděný papír místní základní škola, ovšem pro
ostatní komodity jsou nové sběrné nádoby zapotřebí. Ve vyhlášce městysu je pamatováno také na
stavební suť, nebezpečný odpad i bioodpad, a dokonce také na sběr vyřazených léků. Podobnou
vyhlášku mají i ve Vítanově a Vysočině.

