
 Prosečský zpravodaj 2/2015  str. 4 www.prosec.cz

v pátek 13. března 2015 v 18 hod.
ve staré evangelické škole
mokré setkání s přední postavou současného českého 

vědeckého světa Prof. Mgr. Pavlem Jungwirthem, CSc., DSc., 
fyzikálním chemikem a popularizátorem vědy. Připravte 

se na hodně vody. (Doporučujeme vzít si pláštěnky)
neboť tématem je právě Neobyčejná voda. 

Vedle vody budeme také pít víno....
vstupné jako vždy dobrovolné.....Neváhejte ztratit čas. 

Pozvánka na přednášku 
Ergotep CSR Institut o.p.s. Vás 

zve dne 8. 4. 2015 od 17.00 hod. 
do firmy Ergotep d.i. na přednášku 

„Tomáš Baťa - podnikatelský vzor“. 
Přednášejícím bude výkonný ředi-
tel Nadace Tomaše Bati pan Pavel 
Velev.

Fenomén baťovského podni-
kání je záležitostí, která si zaslouží 
zvláštní pozornost. Nejen z pohledu 
historického, ale také z pohledu 
současných trendů podnikání. Od-
kaz Tomáše Bati a jeho spolupra-
covníků je pro pochopení úspěš-
ného a etického způsobu podnikání 
přímo slabikářem nebo chcete-li 
průvodcem – rádcem.

Přednáška je koncipována jako ži-
votní příběh zakladatele a jeho firmy 
s prezentací pracovních metod, fo-
tografií a grafů ukazující jedinečnost 
myšlení a podnikání Tomáše Bati a 
jeho spolupracovníků. 

Za Ergotep CSR Institut o.p.s.  
Mgr. Lenka Pokorná

Ve vesničce s pouhými pětačtyřiceti obyvateli třídí sklo!

Že i malé vesničky v Pardubickém kraji 
dbají na ochranu životního prostředí do-
svědčuje Kutřín. Nevíte, kde leží? Jde o 
malou vesničku s pouhými pětačtyřiceti 
obyvateli, která je místní částí nedalekého 
Perálce. Je obklopena lesy a loukami, pro-
téká tudy řeka Krounka. Snad právě proto 
v tomto malebném prostředí lidé zodpo-
vědně třídí odpad. 

Svoz odpadu zahájili v Perálci a po-
tažmo v Kutříně v roce 1989, první 
kontejnery na tříděný odpad, konkrétně 
na plasty a sklo, se tu objevily už o rok 
později. V roce 2002 k nim přibyl i kon-
tejner pro sběr papíru, v roce 2008 pro 
nápojové kartony. “Nejnovější aktivitou 
je rozšíření počtu sběrných nádob na bílé 
sklo v Kutříně,“ prozrazuje starostka obce 
Perálec Milada Drahošová s tím, že jednu 
nádobu na sklo si obec pořídila z tzv. pro-
jektu nádob. 

Do stejného programu se zapojila i 
pouhé čtyři kilometry vzdálená obec Pro-
seč. A ta svou sběrnou síť rozšiřuje o kon-
tejnery ve všech obvyklých komoditách. 

“Do Proseče jsme z projektu nádob aktu-

álně poslali čtyři kontejnery na papír, dva 
na plast a dva pro sběr skla,” říká Jiří Zá-
liš, regionální manažer EKO-KOM, a.s. 

Projekt sběrných nádob realizuje spo-
lečnost EKO-KOM a.s. ve spolupráci s 
Pardubickým krajem a Regionální roz-
vojovou agenturou Pardubického kraje 
už více než deset let. „V rámci projektu 
sběrných nádob jsou obcím poskytovány 
nádoby pro sběr papíru a plastů o ob-
jemu 1100 litrů a sklolaminátové zvony 
pro sběr skla o objemu 1500 litrů s cílem 
zvýšit množství vytříděných odpadů v ob-
cích,“ dodává Záliš. 

V Pardubickém kraji je možné třídit pa-
pír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy a 
ostatní složky komunálních odpadů. Od 
roku 2005 je postupně v obcích a městech 
zaváděn sběr čirého skla do samostatných 
nádob. Pro třídění komunálních odpadů 
je v Pardubickém kraji aktuálně využí-
váno více než 12 tisíc barevných kontej-
nerů. 

Informace o třídění v regionu je možné 
najít na stránkách www.ekontejnery.cz. 

Se správným tříděním odpadu pak 
může pomoci web www.jaktridit.cz.

Šárka Nováková,  
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.


