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Třídění u nás nikoho neobtěžuje
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V České republice má už 99 % obyvatel možnost třídit odpad. A přibližně tři čtvrtiny z nich to opravdu
dělají. Města a obce se jim k tomu snaží vytvářet komfortní prostředí a kvalitní podmínky. Pozornost
tomu věnují také například v městysu Mladé Buky na Trutnovsku, kde jsou tzv. sběrná hnízda
rozmístěna přibližně každých 150 metrů.
Sběrných míst mají v Mladých Bukách sedmnáct, nově jsou vybavena zbrusu novými kontejnery od
Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Radnice se totiž zapojila do projektu sběrných
nádob a od EKO-KOMu si barevné kontejnery bezplatně zapůjčila. Aktuálně mají v obci osmadvacet
kontejnerů na plast, dvaadvacet na papír a čtrnáct nádob pro sběr skla. Osmnáct z nich do obce přišlo
v loňském roce. "K těmto osmnácti kontejnerům jsme teď v další etapě pořídili ještě dalších čtrnáct.
Sběrná hnízda máme po obci rozmístěná po 150–200 metrech. Třídění tak nikoho neobtěžuje, lidé to
mají ke kontejnerům opravdu jen kousek," popsala stav v Mladých Bukách starostka Mgr. Lucie
Potůčková. Lidé v obci třídit chtějí, největší výhodou je prý to, že ušetří místo v popelnicích na
komunální odpad. Městys Mladé Buky jde ale ve svých plánech ještě dál. "Uvažujeme, že bychom
kontejnery ‚schovali‘ pod zem. Je to určité estetické řešení, chceme mít obec hezkou," dodala
starostka.
Mladé Buky leží v údolí řeky Úpy, žije tu přibližně 2 200 obyvatel. Území městyse částečně spadá pod
Krkonošský národní park. A přestože jde spíše o průmyslovou obec, kde byla například postavena
první mechanická tkalcovna ve střední Evropě, turisté znají Mladé Buky hlavně díky zdejšímu skiparku
se sjezdovkami a bobovou dráhou nebo golfovému hřišti. "Z praxe víme, že lyžařská a turistická
centra věnují třídění odpadů velkou pozornost a že se snaží budovat kvalitní podmínky pro sběr
takového odpadu, a to nejen pro místní občany, ale právě i pro turisty, kteří sem přijíždějí. Pokud obce
chtějí od nás pomoci s vybavením sběrných hnízd, pak stačí, aby se zapojily do systému EKO-KOM a
o nové kontejnery požádaly. Jejich požadavky jsou pak vyhodnoceny, a snažíme se přednostně
vyhovět tam, kde jsou dosud velké donáškové vzdálenosti nebo malá kapacita již instalovaných
nádob," popsal ve stručnosti pravidla projektu sběrných nádob Jiří Záliš, regionální manažer
EKOKOM, a.s. Projekt nádob EKOKOM zahájil už před více než deseti lety. Obce mohou získat
kontejnery na papír a plast a sklolaminátové zvony pro sběr bílého a barevného skla.
Více informací o projektech EKO-KOMu naleznete na www.jaktridit.cz

