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Po městě Slatiňany na Chrudimsku je rozmístěno více než sto barevných nádob na
sběr tříděného odpadu a nové stále přibývají. Slatiňanská radnice nově přijala nabídku
společnosti EKOKOM, a.s., a zapojila se do tzv. projektu sběrných nádob. Bezplatně tak získala trojici
nových modrých kontejnerů pro třídění papíru… Ve Slatiňanech mají vybudováno celkem 24 tzv.
sběrných hnízd k oddělenému sběru tříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Celkem je tu
rozmístěno sto devět nádob. "V Pardubickém kraji průměrně na jedno sběrné místo, obvykle složené z
nádoby na plast, papír a směsné sklo, připadá 148 obyvatel. Ve Slatiňanech se díky aktivitě radnice k
tomuto číslu výrazně blíží," připomíná Jiří Záliš, regionální manažer EKOKOM, a.s. s tím, že ve
Slatiňanech na jedno sběrné místo připadá průměrně 165 lidí.
Největší podíl na množství kontejnerů mají žluté nádoby na plast, případně na plast včetně
nápojových kartonů. Takových kontejnerů je celkem třicet sedm. Na směsné (barevné sklo) mají ve
Slatiňanech dvacet osm, na čiré dvacet nádob. Modrých kontejnerů na papír je po poslední výpůjčce
z EKOKOMu celkem dvacet čtyři.
V rámci projektu sběrných nádob, který realizuje EKOKOM, a.s., společně s Pardubickým krajem a
Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje už od roku 2003, 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. Kromě Slatiňan tyto nádoby míří i do obcí Načešice, Libkov, Mladoňovice a Třibřichy.
Zatímco v Načešicích mají zájem o kontejner na sklo, v ostatních obcích "sáhli" po plastu – třeba v
obci Třibřichy. "V naší obci třídíme především plast a sklo, proto jsme si požádali o dva nové
kontejnery na plast. Máme teď na přibližně 277 obyvatel celkem osm kontejnerů. Papír dvakrát ročně
sbírají mladí hasiči, takže potřeba modrých kontejnerů u nás zatím nenastala," vysvětluje Jaromír
Mádlo, starosta obce.
AKTIVITA LIDÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA CHRUDIMSKU ROSTE
Čtyři obce na Chrudimsku, dva tisíce obyvatel a třináct nových kontejnerů na tříděný odpad. Taková je
nová statistika v třídění odpadů. Obce Zaječice, Řestoky, Bítovany a Žumberk rozšiřují svou sběrnou
síť. Aktivita lidí v třídění odpadů totiž stále roste.
Pětka žlutých kontejnerů pro sběr tříděného plastu zakotvila v Zaječicích. Obec – stejně jako mnoho
dalších vesnic i měst v regionu – využila nabídku společnosti EKOKOM, a. s., a zapojila se do
projektu sběrných nádob. "Obcím, které v rámci tohoto projektu požádají, zdarma zapůjčujeme
nádoby na sběr tříděného odpadu. Mimo jiné tím pomáháme zahustit sběrnou síť tak, aby byla co
nejvíce dostupná pro všechny občany." říká Jiří Záliš, regionální manažer EKOKOM, a.s. "U nás v
Zaječicích máme už sedm sběrných hnízd. Nádob na plast máme dost, ale lidi třídí čím dále více, a
tak je potřeba počet kontejnerů zvýšit," vysvětluje starosta Zaječic Robert Pavlačič.
O kontejnery na plast mají zájem také v Řestokách. Na svých webových stránkách o sobě obec říká,
že charakter současného života v obci se vyznačuje aktivním, příjemným a tolerantním tempem.
Možná i proto tu lidé aktivně třídí odpad, tolerují přírodu a vytváří si příjemné prostředí. Do obce
Řestoky EKOKOM, a.s., aktuálně zapůjčil tři nádoby na sběr tříděného plastu.
Trio nádob získala také obec Bítovany. Tady využijí nejen kontejner na plast, ale také jeden modrý
kontejner na papír a jeden zelený na sklo. Čtveřici obcí pak doplňuje Žumberk, kde nyní mohou
aktivněji třídit papír. Obec totiž z projektu nádob získala dva kontejnery na tříděný papír.
Projekt sběrných nádob realizuje společnost EKOKOM, a.s., ve spolupráci s Pardubickým krajem a
Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje už více než deset let. 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. Informace o třídění v regionu je možné najít na stránkách
www. ekontejnery.cz.
Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web www.jaktridit.cz.

