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Vážení klienti,

pomalu se blíží ko-
nec roku a s ním při-
cházejí jedny z nej-
krásnějších svátků 
v roce. Osobně mám 
Vánoce velmi rád, 
a to především kvů-
li krásné atmosféře 
a pohodě.

Náš zpravodaj sice 
nevoní po perníč-
cích a jehličí, ale i tak 
jsme se snažili vá-

noční atmosféru přenést i sem. V tomto čísle 
vám přinášíme vánoční příběh s pohádko-
vým motivem o třídění odpadů právě během 
svátků. Neboť také o svátcích je třeba třídit 
odpad, kterého můžeme mít, především po 
rozbalení dárků, víc, než kdykoliv během 
roku. O tom už více v našem příběhu.

Osobně bych vám chtěl popřát krásné 
vánoční svátky plné radosti a pohody a do 
dalšího roku spoustu zdraví, štěstí, osobních 
a pracovních úspěchů.

Ing. Petr Šikýř, MBA
ředitel klientského oddělení

editorial

o hranatém vánočním strašidlu

Během třídění o Vánocích můžeme narazit na nepěkného 
strašáka především v modrém kontejneru na papír. Nemáme na 
mysli žádnou pohádkovou bytost, ale nezmačkanou krabici, kte-
rá zbytečně zabírá místo dalšímu papírovému odpadu.

s tříděním 
odpadů 
pomáhají školáci

Nový Hrádek patří k obcím, 
kde k třídění odpadů přistupují 
svědomitě. Do systému je za-
pojen celý městys včetně ško-
láků i chalupářů, a tak je třeba 
rozšiřovat sběrnou síť.

Značení 
potravin

V druhém díle seriálu 
o značení potravin se věnu-
jeme značení nebezpečných 
látek.
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O hranatém vánočním strašidlu

Dárky, které otvíráme pod nazdobeným stromečkem, jsou 
většinou zabalené do papíru nebo papírových tašek. Proto ve 
vánočním období převládá v odpadu českých domácností právě 
papír, ať už ten vánoční, nebo v podobě různých obalů, nejčas-
těji lepenkových krabic. A k tomu ještě papír na pečení, použité 
ubrousky a papíry od cukroví (ty prosím hoďte do směsného 
odpadu, protože mastný papír se opravdu recyklovat nedá). Je 
tedy jasné, že modré kontejnery o Vánocích přetékají papírem, 
je ho tolik, že se sváží v mimořádných směnách, tolik, že sklady 
třídiček se plní po střechy a haldy papíru čekají na leden, až se 
třídicí pásy znovu rozjedou, obvykle ve více směnách.

Papír prostě o Vánocích hraje prim v různých podobách 
a lidé ho chtějí třídit. Výpravy k modrým kontejnerům jsou pro-
stě o Vánocích nezbytnou součástí poklidné rodinné atmosféry. 
I Vánoce však mají svoje strašidla, jako je například prázdná ve-
liká krabice.

Toto strašidlo se často s něčí pomocí dostane do kon-
tejneru. Je veliké, hranaté a duté. A nevypadá moc hezky. 
V kontejneru se usadí a nikoho jiného tam už nepustí, nikoho, 
ani papírek.

Čím větší je ta prázdná nerozložená krabice v barevném 
kontejneru, tím hůř. Samotné recyklaci to jistě nevadí, krabice se 
v pořádku dostane na třídicí linku a odtud zpátky do papírny, ale 

určitě není správné, aby někdo vyhodil obrovskou krabici, která 
si vlastně zabere celý kontejner jen pro sebe a ostatním rodinám 
nenechá pro jejich odpad ani kousek místa. Je to nespravedlivé 
a neslušné.

 Nic totiž neodradí od třídění tak jako cesta mrazivým poča-
sím nebo blátem ke kontejneru, který je plný. Ten pocit naštvání 
a to nutkání po cestě zpátky hodit vytříděný odpad do nejbližší 
volné popelnice, třeba i směsné, se jen těžko překonává. A na-
víc, hodně rodin jde k modrému kontejneru s dětmi, je to taková 
rodinná procházka. Vezmete hromadu papíru, děti, sáňky a bác. 
V kontejneru sedí strašidlo. Co teď, půjdete zase domů? To je 
přece škoda, ne?

Je fajn, že lidé u nás třídí, třídí celý rok a třídí i o Vánocích. 
O Vánocích dokonce třídí i ti, kteří během roku moc péče své-
mu odpadu nedají. Ale co najednou s tolika krabicemi, že? Tak 
si vzpomenou na modré kontejnery, které se jim jednou ročně 
hodí. Vezmou několik strašidel a už je nesou. No, jsou mezi námi 
i tací, a tak prosíme, až o svátcích potkáte někoho, kdo nese do 
kontejneru veliké hranaté strašidlo, poraďte mu, jak zlomit jeho 
strašidelnou moc. Stačí ho jen rozložit, zmáčknout a ze strašidla 
bude obyčejný, docela kvalitní papír. Děkujeme a přejeme vám 
hezké a pohodové svátky!

� zz

Během třídění o vánocích můžeme narazit na nepěkného strašáka především v modrém kontejneru na pa-
pír. nemáme na mysli žádnou pohádkovou bytost, ale nezmačkanou krabici, která zbytečně zabírá místo 
dalšímu papírovému odpadu. jelikož nás velmi brzy čekají vánoce, pojďme si o třídění a tomto strašáku, 
který nedělá moc velkou radost popelářům, říci ve vánočně pohádkovém duchu něco víc.
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mailto:zpravodaj@ekokom.cz


TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

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. 

ROZHOVOR S HEJTMANEM

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.

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

UNIKACE

11/09

z p r a v o d a j  p r o  k l i e n t y  s p o l e č n o s t i  E K O - K O M ,  a .  s .

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
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Když vytřídíme vše, co lze recyklovat a nějak využít, zbyde 
nám směsný komunální odpad, který putuje buď do zařízení 
na energetické využití odpadů, nebo na skládky. Další naklá-
dání s vytříděnými odpady odpovídá vlastnostem jednotlivých 
druhů odpadů. Dá se to přirovnat k vydání se na cestu, která 
odpad dovede na různá místa. Cílem každé takové cesty je 
místo, kde odpad buď poslouží k výrobě něčeho užitečného, 
nebo je bezpečně uložen tak, aby nemohl uškodit ani lidem, 
ani životnímu prostředí.

Vytříděné odpady z ba-
revných kontejnerů od-
vážejí svozové firmy na 
dotřiďovací linky, kde se 
dotřiďují a upravují na dru-
hotnou surovinu pro další 
zpracování.

Na těchto dotřiďova-
cích linkách jsou odpady 
dále tříděny na různé dru-
hy, podle jejich materiá-
lového složení nebo po-
dle potřeb a technologií 
konečných zpracovatelů. 
Například dovezený pa-
pír z modrých kontejnerů 
se dále roztřídí na noviny, 
časopisy, kartony, lepen-
ku a další druhy. Plasty ze 
žlutých kontejnerů se třídí 
na barevné a čiré PET láh-
ve, fólie podle barev, duté 
obaly od kosmetiky a po-
dobně.

Takto roztříděné odpa-
dy, zbavené nežádoucích 
příměsí, se lisují do balíků 
a jsou odváženy ke koneč-
ným zpracovatelům k re-
cyklaci. Z odpadů se pak 
pomocí tohoto procesu 
vyrábějí buď úplně nové 
výrobky, nebo se přidáva-
jí k dalším surovinám pro 
výrobu nových předmětů. 

Z tohoto důvodu je celá řada nových věcí kolem nás vyrobena 
s podílem vytříděných a recyklovaných odpadů, aniž bychom 
to poznali nebo si to vůbec uvědomili.

  zz

Více o třídění a recyklaci najdete 
na stránkách www.jaktridit.cz

Život obalu
aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve správně vytřídit. odpad, který má putovat k recyklaci, ne-
smí obsahovat zbytky potravin nebo chemických látek. v opačném případě většinou nejde zpracovat a patří 
do směsného komunálního odpadu nebo mezi nebezpečné odpady.

ekologické okénko
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Toto nařízení má pomoci spotřebitelům při výběru potravin. 
Požaduje od výrobců, aby značení potravin bylo přesné, jasné 
a snadno srozumitelné, čitelné, nesmazatelné, neodstranitelné 
a v češtině. Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, po-
kud jde o: charakteristiky potraviny, složení, množství, trvanli-
vost, zemi původu, způsob výroby nebo získání, charakter (do-
mácí, bio, přírodní, čerstvé).

Musí obsahovat obchodní jméno a sídlo výrobce, dovozce 
nebo prodejce, název potraviny, a to buď zákonný název dle 
komoditní vyhlášky (čokoláda, humrová pomazánka, švestko-
vé knedlíky), nebo vžitý název jako třeba čabajka, špekáček…, 
údaj o množství: g, kg, ml, l, kusy, u potravin v nálevu jejich 
hmotnostní podíl na celkové váze. Povinné bude i uvedení země 
původu nebo místo provenience – pokud by opomenutí tohoto 
údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečné země 
původu.

Dále pak informace o trvanlivosti (datum, do kterého si po-
travina uchovává své specifické vlastnosti při správném způso-
bu uchovávání), uchovávání – datum zmrazení „Zmrazeno dne“ 
(den, měsíc a rok) a další informace o bezpečném použití.

Další skupinou jsou informace o složení, které může být 
škodlivé pro zdraví určité skupiny spotřebitelů, informace o pří-
tomnosti alergenů (např. neobsahuje lepek) nebo dopadu na 
zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebez-
pečné konzumace určité potraviny. Negativní tvrzení např.: má 
snížený obsah živiny o méně než 30 %, má zvýšený obsah živi-
ny o více než 30 %,„obsahuje GMO“ nebo „vyrobeno z GMO“ 
+ název složky…; údaje o nepříznivých účincích jako například 
chinin – nevhodné pro těhotné ženy, obsah soli vyšší jak 2,5 %, 
kofein – „s vysokým obsahem kofeinu“, pokud je jeho obsah 
vyšší než 150 mg/l…

V neposlední řadě je kladen důraz na čitelnost. Zejména veli-
kost písma, odstupy mezi písmeny, odstupy mezi řádky, tloušť-
ka tahů písma, barva písma, druh písma, poměr mezi výškou 
a šířkou písmen a výrazný kontrast mezi písmem a pozadím. 
Výška písma (malého písmene „x“ ) – min. 1,2 mm (v případě 
obalů, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí výška 
písma nejméně 0,9 mm).

je zajímavé, že průzkumy ukazují,  že spotřebitelé sice 
tyto  informace  vyžadují  a  domáhají  se  jich  na  výrobcích 
a distributorech, že je využívají při svém rozhodování. skoro 
by se zdálo, že takový spotřebitel spíš než na nákup vyráží 
do čtenářského kroužku s naučným slovníkem pod bundou. 
praxe  je však zcela odlišná. dle stejných výzkumů zjistíte 
v  jiné kapitole, že více než 60 % spotřebitelů si prohlédne 
minimálně přední stranu obalu a pouze méně než 15 % se 
zabývá informacemi uvedenými i na dalších stranách.

připadlo mi proto daleko závažnější, že méně než 5 % 
spotřebitelů si všímá značení týkajícího se výstrah a vyzna-
čení nebezpečnosti na obalech chemických látek a příprav-
ků. někteří se dokonce domnívají, že ani nejsou určeny jim. 
vybral jsem proto pár těch nejčastěji používaných.

ZnačEní nEbEZPEčnÝCH láTEK

ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ
Xn

Takto označené obaly obsahují látky, které po 
vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 

způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt.
Většinou je tato značka doplněna standardní větou definující 
specifická rizikovost takového to přípravku či chemikálie tzv. R 
větou:
R20, 21, 22 – Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží, 
po požití
R40 – Možné nebezpečí nevratných účinků
R45, 46 – Může vyvolat rakovinu, poškození dědičných vlast-
ností
R48 – Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození 
zdraví
R62, 63 – Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti, 
plodu v těle matky
R65 – Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
A standardní větou vyjadřující pokyny pro bezpečné nakládání 
s takovou nebezpečnou chemickou látkou a chemickým pří-
pravkem i obalem od ní, tzv. S větou
S2, 13 - Uchovávejte mimo dosah dětí, odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv
S22, 23 – Nevdechujte prach, plyny / páry / aerosoly / …
S24 – Zamezte styku s kůží
S36, 37 – Používejte vhodný ochranný oděv, vhodné ochranné 
rukavice
S46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení

ZnačEní potravin

původně jsem se ve svém příspěvku chtěl věnovat 
nařízení 1169/2011/es přijatému 13. prosince 2011 
a povinně zavedenému v zemích eu k 31. 12. 2014. 
nařízení,  které se vztahuje na všechny potravinář-
ské  produkty  určené  pro  konečného  spotřebitele, 
včetně  produktů  dodaných  do  provozů  veřejného 
stravování, a jehož legislativní proces přijetí v rámci 
novely  zákona  o  potravinách  a  tabákových  výrob-
cích byl zastaven v 1. čtení rozpadem vládní koalice 
a parlamentními volbami, pravděpodobně bude po-
kračovat až po novém roce.

informace o Značení, 2. díl
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DRÁŽDIVÝ
Xi
Takto označené obaly obsahují látky, které 
nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlou-
hodobém nebo opakovaném styku s kůží 
nebo sliznicí mohou vyvolat zánět.

Specifická rizikovost těchto látek (R věty)
R36, 37, 38 – Dráždí oči, dýchací orgány, kůži
R41 – Nebezpečí vážného poškození očí
R43 – Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí
Pokyny pro bezpečné nakládání s těmito látkami (S věty)
S18 – Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
S20 – Nejezte a nepijte při používání
S24, 25 – Zamezte styku s kůží, s očima
S26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc
S37 – Používejte vhodné ochranné rukavice
S39 – Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte 
tento obal nebo označení

VYSOCE HOŘLAVÝ
F
Takto označené obaly obsahují látky, které se 
mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při 
styku se vzduchem za normální (pokojové) tep-

loty a normálním (atmosférickém) tlaku a bez přívodu energie, 
které se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku 
se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří 
nebo doutnají. Mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než  
21° C a jsou extrémně hořlavé. Při styku s vodou nebo vlhkým 
vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně  
1 litr/kg/hod.
Specifická rizikovost takových látek (R věty)
R11 – Vysoce hořlavý
R15 – Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R17 – Samovznětlivý na vzduchu
Pokyny pro bezpečné nakládání těmito látkami (S věty)
S2, S3 - Uchovávejte mimo dosah dětí, v chladu
S7 – Uchovávejte obal těsně uzavřený
S9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S16 – Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření
S29 – Nevylévejte do kanalizace
S33 – Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 
elektřiny

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ
n
Takto označené obaly obsahují látky, které po 
proniknutí do životního prostředí představují 

nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné nebezpečí.
Specifická rizikovost těchto látek (R věty)
R50, 51 – Vysoce toxický nebo toxický pro vodní organismy
Dráždí oči, dýchací orgány, kůži
R54, 55, 56, 57 – Toxický pro rostliny, zvířata, půdní organismy, 
včely
R58 – Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním 
prostředí
R59 – Nebezpečný pro ozonovou vrstvu
Pokyny pro bezpečné nakládání s těmito látkami (S věty)
S35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpeč-
ným způsobem
S56 – Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 
zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S57 – Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního 
prostředí
S59 – Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci 
nebo recyklaci
S60 – Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako 
nebezpečný odpad
S61 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí (viz bezpečnost-
ní listy) zz

Autor článku: Zbyněk Kolář, 
kolar@ekokom.cz, specialista na normy

informace o Značení, 2. díl
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Zpětný odběr §10
Povinnost zpětného odběru obalu znamená, že vaše spo-
lečnost musí zajistit, aby spotřebitel mohl bezplatně, bez 
dodatečných nákladů pro něj a bez omezení vrátit použi-
tý obal. Přitom je nutno dbát na dostatečnou četnost sběr-
ných míst a na jejich dostupnost.

Využití §12
Využití zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku před-
stavují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje recyklaci, 
energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného 

tepla) a organickou recyklaci (kompostování biologicky rozlo-
žitelných složek). Recyklace je v podstatě materiálové využi-
tí, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu 
nebo jinému účelu.

Zápis do seznamu osob §14 a platba evi-
denčního poplatku §30
Klienti AOS EKO-KOM nemusí individuálně podávat návrh na 
zápis do seznamu povinných osob, sami platit evidenční popla-
tek dle § 30 zákona o obalech, neboť tyto povinnosti za všechny 
své členy přebírá autorizovaná obalová společnost.

Evidence §15 – předkládání evidence Mi-
nisterstvu životního prostředí
AOS EKO-KOM hromadně za všechny své klienty předkládá 
evidenci vůči Ministerstvu životního prostředí ČR.

PřEHlEd PovinnosTí splněných
smlouvou s aos eko-kom

jaké povinnosti vyplývající ze Zákona o obalech č. 477/2001 sb. má vaše společnost splněné smlouvou 
o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností (dále jen aos)
eko-kom:

Konference je určena pro klienty společnosti EKO-KOM 
a klade si za cíl věnovat se obalům a obalové problematice 
z různých pohledů. Naším cílem je nabídnout Vám novou 
platformu pro získávání aktuálních informací a výměnu zku-
šeností.

Přední čeští i zahraniční odborníci se budou zabývat en-
vironmentálními aspekty obalů z hlediska legislativního, 
technického i socioekonomického a spotřebitelskými pre-
ferencemi.
Konference je určená nejen pro pracovníky vedení firem, 
marketingu a CSR, ale i pro podnikové ekonomy a právníky.

Konference se bude konat v OKsystem Praha  
(Na Pankráci 125, Praha 4-Pankrác).
Účast na konferenci je pro klienty AOS EKO-KOM zdarma.
Veškeré podrobnosti o programu a možnostech přihláše-
ní na Konferenci OBALY 2014 vám zašleme během ledna 
2014.

Předběžný program:

• aktuální informace o systému eko-kom
•  eu aktuality v oblasti obalových odpadů a evrop-

ský benchmark
•  legislativa  (aktuální  stav,  příp.  novela),  kontrolní 

činnost v rámci Zákona o obalech
•  auditing spol. eko-kom, struktura použití odměn 

– tzv. „vyúčtování“ sdruženého plnění
•  10 let komunikace ke spotřebiteli
    - vývoj postojů obyvatel
   -  komunikační aktivity aos eko-kom
    - využití sociálních médií; výsledky kampaní
•  aktuální vývoj segmentů obalového trhu
•  case study: plastové obaly a jejich recyklace

poZvánka na 1. ročník 
konference oBalY 2014

Rádi bychom Vás již nyní informovali o připravované Konferenci o obalech, kterou pro Vás 
pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM 18. března 2014.

tipY a radY klientského oddělení

Klientům nabízíme
• Konzultace bez předchozí domluvy v pracovní dny 8:00-16:30
• Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh
• Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady
• Zajištění informací o spolupráci se zahraničními systémy
• Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona

mailto:kousalova%40ekokom.cz?subject=
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semináře

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 infor-
mace týkající se správného vedení evidence obalů.

semináře se konají na celém území čR.

body řešené na seminářích:
• rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů
• činnost autorizované obalové společnosti EKOKOM, 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

praha
Seminář se koná v prvním patře, salonek D

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

kapacita: 50 osob

21. ledna 2014 od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Ústí nad laBem
Seminář se koná v konferenčním sále Aurum

Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem

kapacita: 70 osob

24. leden 2014 od 10.00 hod. do 13.00 hod.

liBerec
Seminář se koná v salonku č. 33

Kongresové centrum Babylon (část Byznys centrum)
Nitranská 1
Liberec

kapacita: 60 osob

14. únor 2014 od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Brno
Seminář se koná v saloncích 1+2

Holiday Inn Brno
Křížkovského 496/20
Brno

kapacita: 50 osob

20. únor 2014 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

místa konání a termínY:

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mailové adrese: hribalova@ekokom.cz, 
případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka Hříbalová), na kterém Vám budou zodpovězeny podrobnější informace.

Účast na semináři je zdarma.

Věříme, že návštěva tohoto semináře Vám bude přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek v oblasti nakládání 
s obaly a obalovými odpady.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

semináře

mailto:zpravodaj@ekokom.cz
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Nový Hrádek - Nový Hrádek patří 
k obcím, kde k třídění odpadů přistu-
pují svědomitě. Do systému je zapojen 
celý městys včetně školáků i chalupá-
řů, a tak je třeba rozšiřovat sběrnou síť. 
V rámci systému EKO-KOM získal měs-
tys s přibližně osmi set obyvateli dva 
nové kontejnery na plast a dva na čiré 
sklo. Právě po této komoditě byla v No-
vém Hrádku největší poptávka, stejně 
jako po kontejnerech na plast. Nárůst 
tohoto odpadu místní radnice zazna-
menala hlavně v souvislosti s chalupáři. 
„U nás je o třídění odpadů dlouhodobě 

velký zájem. Do systému jsme zapojili 
i školu, kde mají soutěž v třídění. Pomá-
há to nejen v množství vytříděného od-
padu, ale děti si díky tomu zvykají na to, 
že třídit se má. A navíc k tomu vycho-
vávají i své rodiče,“ říká starosta Zde-
něk Drašnar. V obci třídí a sbírají plas-
ty, papír, sklo, ale i nápojové kartony, 
železo či oblečení. „Lidé u nás k třídění 
přistupují zodpovědně, jsem spokoje-
ný,“ dodává starosta s tím, že v případě 
plastů navíc ještě oddělují PET lahve od 

dalšího plastového odpadu. „Nový Hrá-
dek patří k těm obcím, kde nevybírají 
poplatek za obyvatele, ale za skutečně 
svezený odpad. � zz

S tříděníM odpadů 
poMáhají šKoláci

nachodsky.denik.cz
24. 11. 2013

Cerekvice nad Bystřicí – Obec patří 
k těm, které bezplatně získaly od spo-
lečnosti EKO-KOM, a. s., nové kontej-
nery na tříděný odpad, konkrétně na 
plasty. V obci je totiž o třídění zájem 
a vzrůstá i množství odpadů. „V květnu 
jsme požádali o dva nové kontejnery 

na plast a už je tu máme. Byl jsem mile 
překvapen, že to vyšlo,“ říká Milan To-
bolka, starosta obce. „Plastů je čím dál 
více a zájem o třídění stoupá, proto nové 
kontejnery potřebujeme. Rozšíříme tím 
stávající množství,“ upřesňuje Tobolka. 
V obci s více než osmi sty obyvateli lidé 
třídí plasty a sklo, sběr papíru provádějí 
přes sbor dobrovolných hasičů a školu. 
„Mají z toho menší příspěvky na provoz. 
Obci pak finančně pomáhá i systém 
EKO-KOM, kdy se nám finanční odměna 
za třídění odpadů vrací zpět do systé-
mu,“ dodává ještě starosta.

 zz

jicinsky.denik.cz
28. 11. 2013

V cErEKVici nad ByStřicí třídí 
plaSty i SKlo

Opava – V soutěži o Keramickou 
popelnici se letos Opavané ukázali opět 
jako jedni z obyvatel kraje nejlépe třídí-
cí odpad. V kategorii měst nad čtyři tisíce 
obyvatel se slezská metropole dostala až 
na výborné třetí místo. A jelikož se Mo-
ravskoslezský kraj a společnost EKO-
-KOM rozhodly právě ty nejlepší odmě-
nit, bude do Opavy přivezeno několik 
tisíc speciálních plastových tašek. Ty 
budou určeny na třídění odpadu rovnou 

v domácnosti a budou barevně rozlišeny 
stejně jako klasické kontejnery. Navíc bu-
dou vybaveny suchým zipem, aby je bylo 
možno bez problémů téměř hermeticky 
uzavřít. Obdobné tašky už si vyzkou-
šeli například i v Ostravě a letos je kro-
mě Opavy obdrží také obyvatelé Třince, 
Českého Těšína a Frýdku-Místku. Kromě 

netradiční formy poděkování všem lidem, 
kteří poctivě separují, bude rozdávání 
speciálních pestrobarevných tašek slou-
žit zároveň jako motivace pro všechny ty, 
kteří se ještě třídění aktivně neúčastní. zz

opaVané doStanou Za VZorné 
třídění SpEciální tašKy

opavský a hlučínský deník
4. 12. 2013

článkY Z tisku
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evidence oBalů, výkaZY o produkci oBalů

+420 729 848 430

evidence@ekokom.cz

poŽadavkY na oBalY uváděné na trh,
Značení oBalů

+420 729 848 460

kolar@ekokom.cz

eko-kom, a. s.
klientské oddělení

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Česká republika

fax: +420 729 848 439
+420 261 176 274

mail: info@ekokom.cz

www.ekokom.cz

fakturace, urgence plateB

+420 729 848 450

pohledavky@ekokom.cz

Zapojení do sYstému eko-kom

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

info@ekokom.cz

článkY Z tisku
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