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Osvěta v oblasti sběru tříděného odpadu nebo možná odpovědný přístup občanů – to jsou
pravděpodobně důvody, proč v obcích na Svitavsku přibývá tříděného odpadu. Obce proto využívají
nabídky společnosti EKOKOM a stávající sběrná hnízda dovybavují novými barevnými kontejnery.
Aktuálně se v osmi menších obcích na Svitavsku jejich počet zvedl o třicet dva.
Takový počet modrých kontejnerů na papír, žlutých na plast i zelených a bílých nádob na
sklo EKOKOM bezplatně zapůjčil do Oldříše, Širokého Dolu, Pomezí, Bystrého, Pusté Kamenice,
Svojanova, Křenova a Hradce nad Svitavou. Vedení těchto obcí se totiž zapojilo do tzv. projektu
sběrných nádob, který společnost EKOKOM, a.s., společně s Pardubickým krajem a Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje realizuje už od roku 2003. "Jde o jednoduchý projekt,
kterým chceme obce a jejich obyvatele motivovat ke sběru tříděného odpadu. Obcím zapojeným do
našeho systému zdarma zapůjčujeme sběrné nádoby a musím říct, že zájem o ně stále stoupá.
Zřejmé je to zejména u menších obcí, což je potěšitelná zpráva nejen pro nás, ale pro přírodu vůbec.
Lidé už doma tolik netopí plastovými lahvemi nebo jiným odpadem, ale naopak ho vrací zpět do oběhu
a k dalšímu zpracování a využití," říká Jiří Záliš, regionální manažer EKOKOM, a.s.
Jeho slova potvrzuje i starosta Oldříše Michal Serafin. Obec s přibližně 650 obyvateli stávající síť
čtrnácti barevných kontejnerů teď rozšířila o dvanáct dalších a už přemýšlí nad dalším navýšením
počtu sběrných nádob. "Nějakou dobu trvalo, než se na nás dostala řada. Mezi podáním žádosti a
dodáním kontejnerů tak už vyvstala další potřeba navýšení jejich počtu. Kontejnery se hodně plní.
Lidé to k nim teď mají ještě blíž než předtím a jsou více motivováni třídit," tvrdí starosta obce Oldříš
Michal Serafin a dodává, že pokud to takhle půjde dál, zapojí se obec i do soutěže O Perníkovou
popelnici. V této soutěži obce soupeří v množství sebraného vytříděného odpadu a za vítězství mohou
dostat zajímavou finanční odměnu.
Sběrnou síť rozšiřují i v Širokém Dole, kde nově mají pět kontejnerů – dva na plast, dva na sklo a
jeden na papír. "Máme tu tři nebo čtyři sběrná místa, ale hlavně na sklo a plast to bylo málo,"
vysvětluje zájem o nové nádoby starosta Širokého Dolu Václav Vopařil. Stejný "problém" řeší i
nejmenší z této osmičky obcí Pustá Kamenice. S pouhými tři sta třiceti obyvateli potřebují další dva
kontejnery na plast a papír. "Zdálo se nám, že nám přebývá plastů, ale i papíru. A to i přes to, že jsme
ve sběru papíru velmi aktivní společně se školou. Proto jsme se rozhodli nabídku EKOKOMu využít,"
dodává starosta obce Pustá Kamenice Miroslav Myška.
Do další obce Pomezí EKOKOM aktuálně zapůjčil dva kontejnery na papír a dva na plasty, v Bystrém
budou moci více třídit papír – získali čtyři modré kontejnery a ve Svojanově rozšiřují svou sběrnou síť
o sběrné nádoby na barevné sklo (dva kusy). V Hradci nad Svitavou budou nově využívat po jednom
kontejneru na papír a plast a Křenov posiluje o jednu modrou sběrnou nádobu na papír. V rámci
projektu sběrných nádob jsou obcím poskytovány nádoby pro sběr papíru a plastů o objemu 1 100
litrů a sklolaminátové zvony pro sběr skla o objemu 1 500 litrů.

