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TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

ROZHOVOR S HEJTMANEM

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

Ing. Petr Šikýř, MBA
Ředitel klientského oddělení

Výstava vznikla jako designová přehlídka předmětů
vyrobených recyklací, na které
se podíleli zejména mladí čeští
umělci a designéři.
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Když dárky
vystřídají popelnice
SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO
ODDĚLENÍ
Blíží se Vánoce. Stromeček, domácí pohoda a k tomu nutná cesta s obaly od dárků ke kontejnerům. Napadlo vás
někdy, že všechny papírové a plastové obaly od dárků
nebo od láhve dobrého pití musí někdo z kontejnerů odvézt, právě když budete se svými příbuznými nebo dětmi sladce dřímat po půlnoční? František (55) je jedním
z těch, kteří se starají o to, aby obsah kontejnerů během
vánočních svátků co nejrychleji pohltil svozový vůz. Povídali jsme si s ním o tom, jaké jsou Vánoce u popelnic,
ale také o tom, v jaké míře lidé o svátcích používají barevné kontejnery.
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Františku, jak probíhají takové Vánoce popeláře?
Pravda je, že posledních pár Vánoc jsem projezdil. Přes svátky máme
totiž napilno. Jezdíme ve čtyřech autech, takže ve 12 lidech. Běžně během
roku nás jezdí šest nebo devět. Letos
mám ranní hned na Boží hod a potom
taky na Štěpána. Takže do práce budu
vstávat po oba dny tak ve čtyři ráno
a projezdím celé dopoledne.

deseti lety, když
byli ještě mladší,
tak to vstával se
mnou, tahal mě
za bundu a prosil ať nikam nejezdím,
ať si s ním hraju s dárky od Ježíška.
Tehda jsme měli oba slzy na krajíčku.
Dnes už to nijak neřeším. Prostě jdu
do práce a hotovo.
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Tak to by mě zajímalo, jestli lidé alespoň ty balící papíry a různé další obaly
třídí?
Svozy na tříděný odpad máme taky
posílené, takže se toho sveze o Vánocích daleko více. Těžko odhadnout,
jestli lidé třídí o Vánocích více. Pravda je, že celkově směsného odpadu
svezeme více než tříděného. Lidé by
se mohli zamyslet nad tím, co z obalů od dárků by se dalo vytřídit. Proč
by nemohlo být třídění balícího papíru
také součástí ducha Vánoc?

To musí být zajímavá práce, když
vidíš, co si polovina města nadělila
pod stromeček?
Tak jasně že koukám, co si lidi
Takže by se Vánoce mohly stát svátnadělili. Támhle obal od televize, tam
ky třídění odpadu?
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Takže dárky vlastně
střídají
do zeleného, balící papíry a krabici od
jakoby lidi nechali vánočního ducha
popelnice?
televize do modrého a plasty do žludoma a když jdou s těmi balícími paAle nijak moc si to neberu. Je
tého. U barevných nádob pokecám
píry a prázdnými krabicemi ven, tak
spousta povolání, ve kterých lidé nese sousedem, jak chutnal kapr. Co
je švihnou kde je napadne. Klidně na
jsou na Vánoce doma. Pravda je, že
když na třídící lince pracuje Ježíšek
chodník vedle kontejnerů. Však on to
mě často polévá horký pot, když jdu
a všechno to vidí? Kdo netřídí, ten za
popelář zvedne...
s balícími papíry k modrým kontejneSed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
rok nic nedostane (smích).
rům a vidím ten nepořádek, o který
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,

zz
Jde z pohledu popeláře poznat, že
se brzo ráno budeme muset postarat.
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
se lidé mění? Že Vánoce jsou svátky
O Vánocích si člověk taky nějak více
více konzumní?
uvědomí tu zimu, která je venku. NaRozhodně. Každým rokem jsou
štěstí v posledních letech nějak moc
kontejnery více naplněné a musí se
o svátcích nemrzlo.
jezdit více svozů. A kolem popelnic se povalují krabice od dražších
A co na to tvá rodina, tvé děti?
a dražších dárků. A čím dražší dárek,
Manželka si za těch 14 let, co dětím dále je krabice odhozená od polám pro technické služby nějak zvykpelnic.
la. A klukovi je osmnáct. Před těmi
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Nálezy na dotřiďovacích linkách:
Od bankovek po plastové hračky
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SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

Dotřiďovací linky mají v rámci odpadového hospodářství nezastupitelnou roli. Zde se
vytříděný odpad z barevných kontejnerů dotřiďuje podle druhu materiálů, který následně putuje ke konečným zpracovatelům. Třídění probíhá ručně a pracovníci zažívají občas perné chvilky. Někdy třídící linkou projede zdechlý křeček, jindy třeba kufřík
s tajemným obsahem. Pravé žně nastávají hlavně po Vánocích!
Stát několik hodin u pásu a třídit ručně odpad nezní zrovna
jako práce snů. Ovšem jak pro koho. Najdou se i nadšenci, které
práce na třídících linkách vyloženě baví. „Někdy mi přijde, že
tím, co jsou schopni lidé vytřídit, vidím jejich příběhy, je to někdy
jako telenovela,“ říká nám pracovník jedné třídící linky z okolí
Prahy. „Za těch 6 let co tu pracuju, jsem narazil na leccos, od

A jaké zkušenosti mají pracovníci z Technických
služeb Jeseník a.s.?
„Někteří, věci neznalí lidé považují práci na třídící lince
odpadů jako podřadnou, nudnou, nezajímavou. Opak je
pravdou. Protože odpadem je věc, kterou majitel nepotřebuje a chce se jí zbavit, pak mnohdy jsou odpadem věci
zcela nové, nepoužité, ještě v originálních obalech, často
věci kuriózní i cenné, až si člověk musí říci: „Co ti lidé dnes
nevyhodí!“
Pro někoho je tak odpadem broušené sklo, jiný má tolik
peněz, že je používá jako záložky do knih, pro některou zřejmě manžel nevybral tu správnou erotickou pomůcku, tak ji
uraženě vyhodila.
Některým asi vadí, jak ten čas rychle ubíhá a vyhodí hodiny, leckterý pracovník linky si rozšíří svou knihovnu o zajímavé tituly.
Nálezy jsou zdrojem pobavení, vzájemného špičkování
a legrace pro celou směnu – tedy žádná nuda v práci. Právě kvůli těmto zajímavostem si pracovníci své posty hlídají
a neradi se střídají. „Všichni“ by nejraději pracovali na vstupu, u příjmového dopravníku odpadů, prostě mít největší
šanci si odpad prohrábnout první a něco najít.
roztrhaného oddacího listu, který byl poškrtaný sprostými výraSed dignissim
nisipo
eget
tellus congue
auctor. V Aliquam
adipiscing,
turpisjen
eu aliquet
lobortis, sapien
mi posuere
Odpad,
to nejsou
staré, použité,
nefunkční
věci.
zy, milostná psaní mladých
studentů,
vyhozené
bankovky,
libero,
scelerisque
temps
dignissim
nisikteré
eget jsme
telluskoupili
conguezbytečně,
auctor. navíc, z momento i věci,
plastové hračky nebo
kufřík,
ve kterém
jsme non,
našlialiquam
plastovéaliquam.
mas- SedJsou
tálního rozmaru. Jenže tím jsme vlastně vytvořili odpad,
ky zřejmě z oslav Halloweenu. Lidi jsou schopní vyhodit cokoliv,
o který se musí někdo postarat, který se musí někde uložit,
někdo jeho likvidaci musí zaplatit.
A to by mělo stát za přemýšlení!“
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Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
kolikrát se divím, že vyhazují dost nových věcí,“ vysvětluje nám
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
nadšený sběratel, který sbírá staré časopisy o lesnictví.
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero,
scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Občas to může vypadat jako na bleším trhu, a to v případě,
když na páse projede časopis, o který má zájem více pracovníků. Někteří pracovníci třídících linek jsou totiž nadšení sběrači
a tak je jejich práce vlastně i koníčkem.
Ovšem na kuriozity a zajímavé nálezy narazí pracovníci jen
sporadicky. „Lidé během roku třídí relativně dobře, běžně se tam
najdou nežádoucí příměsi, které odstraňujeme. Největší zábava
je to pro nás kolem Vánoc, to si kolikrát dáváme sázky na to, co
tam opět najdeme, “ dodává pracovník třídící linky.
zz
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rozDělení obalů na Vámi vyrobené
v ČR, Vámi importované do ČR a Vámi
nakoupené na vnitřním trhu
SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
V minulých číslech zpravodaje jsme popsali dělení obalů na Obchodní a Průmyslové. Většina listů
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čtvrtletního výkazu o produkci obalů obsahuje ještě strukturu obalů na jednotlivé pod sloupce.
Co toto dělení znamená?

Vámi vyrobené v ČR
Vaše společnost nakoupí nebo vyrobí obalové prostředky (prázdné obaly) a použije
je k zabalení zboží, které dále
prodává.

Vámi
importované
do ČR

Vámi
nakoupené
na vnitřním trhu ČR
Jedná se o případ, kdy vaše společnost nakoupí již zabalené zboží v ČR a dál ho prodává. Do tohoto sloupečku se
uvádí hmotnost obalů od tohoto zboží.

Vaše společnost přímo importuje (doveze ze zemí mimo EU nebo
příhraničně převeze ze zemí EU) balené zboží. Do této kolonky se
uvádějí obaly od tohoto importovaného zboží.

Výše uvedené členění obalů je zpoplatněno v rámci systému
EKO-KOM jednou sazbou, avšak měly by být evidovány odděleně.
zz

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

kultura
ROZHOVOR S HEJTMANEM

Putovní výstava Brána recyklace se
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
poprvé
představila
Designbloku
libero, scelerisque
temps non, aliquam aliquam. Sedna
dignissim
nisi eget tellus congue auctor.
firmy MUJI z recyklovaVýstava Brána recyklace vznikla jako designová přeného papíru, skleničky
hlídka předmětů vyrobených recyklací, na které se
a další artefakty z recyklopodíleli zejména mladí čeští umělci a designéři. „Již
vaných skleněných lahví,
v roce 2007 jsme připravili s mými studenty výstavu
nebo věci méně běžné uměleckých děl, které vznikly zrecyklováním materiáSed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
kabelky a tašky vyrobené
lu jako je sklo, nápojový karton nebo PET lahve,“říká
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
z použitého nápojového
Kurt Gebauer, sochař
a
profesor
VŠUP.
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero,
scelerisque temps non, aliquam aliquam.

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

Letos po pěti letech přehlídka mapuje trh s recyklovaným
zbožím, které se běžně prod\ává. Provádí nás světem recyklace,
ve kterém se denně pohybujeme, a možná si ani neuvědomujeme, že recyklované materiály jsou všude kolem nás.
Výstava, kterou pořádá společnost EKO-KOM, ukazuje i výrobky, které jsou ukázkou výtvarného a designového zpracování
recyklovaných materiálů jako například zrcadlo z recyklovaných
časopisů, odpadkový koš z telefonního seznamu, či bloky od

kartonu nebo z víček od
plechovek. Především děti
zaujmou hračky vyráběné z odpadu v Africe, či Asii, kde výroba
těchto věcí slouží jako jeden ze zdrojů obživy.
Putovní výstava Brána recyklace vznikla v rámci kampaně
na třídění odpadů a jejím cílem je motivovat všechny generace
k zamyšlení se nad tím, proč odpad třídit a jaký je význam recyklace v současnosti.
zz
www.branarecyklace.cz, www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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Ptali jste se nás…
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Řada klientů nachází dnes ve své
korespondenci výzvy týkající se
zápisu do ISPOP
SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
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Mají povinnost se do tohoto systému zapsat?

O integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí hovoří zákon Zákon č.25/2008 Sb. Konkrétně, o obalech pak jeho § 19
Změna zákona o obalech:
V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006
Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova: „…prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů“.
Nově tedy § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů zní takto:
§ 15 Evidence” odst. 1 b)
ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok
nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního

prostředí… prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
A k obalům se vztahuje i další § 20 Přechodné ustanovení:
Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo
využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní
první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010
se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

Jak se tato změna týká povinných osob, které mají uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností
EKO-KOM, a.s.? Musí i ony plnit ohlašovací povinnost prostřednictvím ISPOP?
§ 14 „Seznam osob“
Pokud jsou splněny VŠECHNY! následující podOdst. 1 „Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly
mínky pak NEMUSÍ:
nebo balené výrobky, je povinna podat návrh na zápis do
a) původce MUSÍ mít smluvní vztah s AOS uzavřen na
Sed dignissim
eget tellus
congue auctor.
Aliquam adipiscing,
turpis
eu nositeli
aliquet lobortis,
sapien
mi posuere
osob, které
jsou
povinnosti
zpětného
odVŠECHNY obaly, kterých
se týká nisi
povinnost
zpětného
od- VSeznamu
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed
dignissim
nisi eget
tellus congue
běru
nebo využití
odpadu
z obalůauctor.
(dále jen „Seznam“)…
běru a využití
Odst.10)
b) původce NENÍ zapsán do Seznamu jako osoba, která tyto
…povinnost zapsat se do „Seznamu osob“ se NEVZTApovinnosti plní „…samostatně organizačně a technicky na
HUJE na osoby, které:
vlastní náklady…“ (§6 odst.1)
a) mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny
c) NENÍ provozovatelem jakéhokoliv středního, velkého
obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, nebo
a zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší
b) uvádějí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebited) NENÍ provozovatelem činností E-PRTR (činnosti vyjmeSed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
li, pokud ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo
nované v příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES)
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 a 12 jiná
e) NENÍ ohlašovatelem, kterému vznikla za rok 2010 povinturpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
osoba.
nost hlásit do IRZ, nebo
f) již povinně podával hlášení prostřednictvím ISPOP již
Pozn. Konkrétních povinnosti k ostatním typům znečišv roce 2010
tění jsou v zákonu č.25/2008 Sb. popsány v následujících –
§ 14 (změna vodního zákona), § 16 (změna zákona o ochraOdůvodnění:
ně ovzduší) a v § 18 (změna zákona o odpadech).
Povinnost vést evidenci dle § 15 Zákona o obalech, kteISPOP
rý je zákonem č.25/2008 Sb. novelizován, mají osoby, které
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/
mají povinnost zapsat se do „Seznamu osob“
uvod/souv-legislativa.html
zz
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Vážení obchodní přátelé,

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubení znalostí obalového zákona,
vysvětlit činnost systému EKOKOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout informace týkající
se správného vedení evidence obalů.

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
Témata řešené na seminářích:
• rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů
• činnost autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
• vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci systému EKOKOM
• značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh

místa konání a termíny:
TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ
praha
Brno
Seminář se koná v prvním patře – salonek D

Seminář se koná v saloncích 1+2

Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 15/1684
Praha 4 (stanice metra C - Vyšehrad)

Hotel Holiday Inn
Křížkovského 20
Brno

kapacita: 50 osob

kapacita: 40 osob

ROZHOVOR S HEJTMANEM

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque
aliquam aliquam. Sed 21.
dignissim
eget tellus10:00
congue– auctor.
19. ledna 2012
9:00 –temps
13:00non,
hod.
únoranisi
2012
14:00 hod.

Ústí nad
Labem
V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme
VÍTE,
CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

Vás o potvrzení vaší účasti na e-mail adrese: hribalova@
ekokom.cz, případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
Hříbalová), na kterém Vám budou zodpovězeny podrobnější
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
informace.
Dům kultury Ústí nad Labem
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque
temps non, aliquam aliquam.
Velká hradební 19
Ústí nad Labem
Účast na semináři je zdarma.
Věříme, že návštěva tohoto semináře Vám bude přínosem
a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek v oblasti
kapacita: 40 osob
nakládání s obaly a obalovými odpady.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
17. února 2012
10:00 – 13:00 hod.
Seminář se koná v klubovně č. 205
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Ústav chemie ochrany prostředí
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pořádají pokročilé studium
v rámci celoživotního vzdělávání
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

tualizován se zřetelem na nové poznatky a technologické trendy v odpadovém hospodářství. Účastníkům bude po složení
Třítýdenní studium, pořádané na VŠCHT v Praze od roku
závěrečné zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném absolvo1993 již popatnácté, je zaměřené mimo jiné na význam aktuvání studia.
álních právních úprav v ČR a jejich srovnání s odpovídajícími
legislativními a technologickými opatřeními EU. Významná
část programu je věnována požadavkům na funkci odpadovéČasový plán
ho hospodáře a programům odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou rovněž přednášky související s hodnocením
1. týden – 9. - 13. leden 2012 (odpadové hospodářství, lenebezpečných vlastností odpadů, technologiím jejich zpracogislativa)
vání a odpadům z jednotlivých průmyslových odvětví. Na konci
2. týden – 6. - 10. únor 2012 (způsoby využití a odstraňostudia se konají exkurze do moderních zařízení na zpracování
vání odpadů)
odpadů. Studium je určeno pro pracovníky s vysokoškolským,
3. týden – 21. - 25. květen 2012 (odpady z některých prům.
případně středoškolským vzděláním z průmyslu, státní spráodvětví, exkurze)
vy, zemědělství, podnikatelské sféry, vysokých škol a dalších
organizací, kteří se zabývají problematikou odpadového hosOdborný garant: Prof. Ing. M. Kuraš CSc., tel.: 2 2044 4114
podářství a kteří si chtějí rozšířit znalosti a zvýšit kvalifikaci
Organizační vedoucí (garant kursu): Ing. M. Březina CSc.
v tomto oboru. Zvyšování kvalifikace pracovníků v odpadovém
tel.: 2 2044 4147, fax 2 2044 5029, e-mail: Milan.Brezina@
hospodářství je v souvislosti s opatřeními zákona o odpadech
vscht.cz
i v zájmu zainteresovaných průmyslových podniků a organizaSed dignissim
nisi eget
tellus congue
auctor. VUzávěrka
Aliquam adipiscing,
eu aliquet
lobortis,cena
sapien
posuere
cí. Přednášet budou přední
odborníci
z jednotlivých
odvětví
přihlášek turpis
30.11.2011;
konečná
15 mi
500
Kč
libero, scelerisque
non,jealiquam
aliquam.
dignissim nisi eget tellus congue auctor.
odpadového hospodářství.
Odbornýtemps
program
průběžně
ak- Sed
http://www.vscht.cz/uchop/studium/odpady12.html
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Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
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Na Královéhradecku vylepšují
sběr odpadů
idnes.cz – Hradecký kraj
6. 12. 2011

Je to první město v kraji, kde budou
rozmístěny nádoby pro sběr nápojo11/09
vých kartonů, tedy obalů například od
mléka.
Město Kostelec nad Orlicí zmodernizovalo sběrnou síť na třídění odpadů
a umožnilo občanům třídit jak sklo barevné tak i čiré. Město má nyní k dispozici 55 nových kontejnerů na tříděný
odpad a zároveň výrazně snížilo náklady na provoz systému třídění. V letošním roce tak město nebude muset
na třídění odpadu ze svého rozpočtu
doplácet ani korunu.
zz

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

V loňském roce vytřídil v průměru každý obyvatel Královéhradeckého kraje 61 kilogramů plastu, papíru,
skla, nápojových kartonů a kovů. Za
pozitivními výsledky stojí kromě informačních kampaní společnosti EKO-KOM ve spolupráci s Královéhradeckým krajem také zvyšování počtu
barevných kontejnerů a ochota obcí

zlepšit občanům podmínky pro třídění.
Občané Nového Města nad Metují
budou od nového roku moci třídit nápojové kartony do oranžových kontejnerů, které město získá od společnosti EKO-KOM, společnosti zajišťující
třídění a recyklaci obalových odpadů.

Obyvatelé Vysočiny se zlepšují
ve třídění odpadů
Třídění odpadů neodmyslitelně
patří k životnímu stylu obyvatel Kraje
Vysočina. Lidé v regionu vytřídili v minulém roce průměrně 55,5 kilogramů
papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. V celorepublikovém srovnání se tak kraj umístil na šesté příčce
ze 14 regionů a polepšil si tak o jedno
místo v porovnání s rokem 2009.
Domácnosti dostanou tašky na tříděný odpad

idnes.cz - Jihlava
6. 12. 2011

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

V rámci pilotního projektu na podporu třídění odpadů dostane pětistovka domácností v Pelhřimově zdarma
speciální sadu žluté, modré a zelené
tašky na třídění. Cílem této aktivity
je zejména zvýšení množství, kvality
a čistoty vytříděných odpadů.

Akce propagující odpovědné nakládání s odpady v domácnostech
proběhne v následujících dnech ještě
v dalších čtyřech moravských městech - Přerově, Prostějově, Blansku
a v Kroměříži. Jedná se o oblasti
s vysokým potenciálem růstu v rámci příslušných regionů. Pilotní projekt
proběhne v předem vytypovaných
obytných zónách.

zz
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Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.

je ještě, kvůli spravedlivému hodnoceVÍTE,
CO JE TŘÍDICÍ
LINKA?
Nejlépe
v kraji
třídí odpad
ní, rozdělena do čtyř kategorií podle
počtu obyvatel. Nejúspěšnější v celé
Znojmo Sed
a Čejkovice
dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere

soutěži byly město Znojmo a obec
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
Blanenský deník
Čejkovice z okresu Hodonín. Na poJihomoravský kraj - Prestižní oceturpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non,
aliquam aliquam.
7. 12. 2011
myslném stupni vítězů totiž předstanění v soutěži „My třídíme nejlépe
vitelé Znojma a Čejkovic stanuli hned
2011“ obdržely v uplynulých dnech
dvakrát: v rámci své kategorie si odCeremoniál byl součástí informačních
v Brně obce Jihomoravského kraje,
nesli první cenu jak v hlavní, tak ve vea vzdělávacích aktivit zaměřených na
které za uplynulý rok nejlépe třídily
dlejší soutěži.
podporu tříděného sběru odpadů ve
odpad. Stylové trofeje předali předměstech a obcích regionu.
stavitelům samospráv zástupci Ji
zz
„My třídíme nejlépe“ zahrnuje trahomoravského kraje a autorizované
dičně hlavní a vedlejší soutěž. Každá
obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
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Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012
hodně zdraví, úspěchů a osobní spokojenosti.
We wish you a Merry Christmas and Happy New Year 2012.
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Zapojení do systému EKO-KOM

Fakturace, urgence plateb

+420 729 848 444, +420 261 176 256
+420 729 848 445, +420 261 176 257

+420 729 848 450
+420 729 848 451
tlaskova@ekokom.cz

hribalova@ekokom.cz
ROZHOVOR
S HEJTMANEM

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
EKO-KOM,
s.
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Seda.dignissim
nisi eget tellus congue auctor.
klientské oddělení

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Česká republika
fax: +420 729 848 439
VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ
LINKA?
+420
261 176 274
mail: info@ekokom.cz

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
www.ekokom.cz
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Evidence obalů, výkazy o produkci obalů
+420 729 848 430
+420 729 848 431
kousalova@ekokom.cz

Požadavky na obaly uváděné na trh,
značení obalů
+420 729 848 460
kolar@ekokom.cz

