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Mezikrajové srovnání výtěžností v komoditách papír, plast, sklo
a nápojový karton (v kg/obyvatele a rok 2009)
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Ústecký kraj
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Jihomoravský kraj
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Moravskoslezský kraj
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Zlínský kraj

X

368 738 tun papíru, plastů,
skla a nápojových kartonů
(489 468 tun včetně kovů). Ke
konci roku 2009 bylo na území
ČR 189 tisíc barevných kontejnerů, do kterých je možno třídit
obalové odpady – což je o deset
tisíc kontejnerů více než v roce
předchozím. Jedno standardní
sběrové místo se třemi kontejnery na sběr papíru, plastů
a skla připadá průměrně na
163 obyvatel (v roce 2008 to bylo
171 obyvatel). Sběrná síť je tak
stále dostupnější, pohodlnější
pro všechny obyvatele a jedna

z nejhustších v celé Evropě.

Karlovarský kraj
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Pardubiccký kraj

X

ference Odpady a obce. Poprvé
v historii na něj zavítala i ministryně životního prostředí.
Mluvilo se hodně o budoucnosti
odpadového hospodářství,
o chybných krocích v minulosti
a také o integrovaných systémech hospodaření s komunálními odpady. No uvidíme,
co nám přichystá nová vláda
s novým panem ministrem…
Středočeské Průhonice
vyhrály Křišťálovou popelnici za rok 2009, jako obec,
která dosahuje nejlepších
výsledků v třídění odpadů a má dobře vedené
odpadové hospodářství
přístupné pro občany.
Třídit svoje odpady
můžete i na letních
hudebních a kulturních festivalech. Právě začal
projekt „Čistý
festival“. Odpady vznikající
na festivalech, kterých
není zrovna
málo, budou

Liberecký kraj

Léto budiž pochváleno.
Slunce už od rána pozitivně nabíjí všechny energií,
vzduch voní kvetoucími rostlinami všech velikostí a barev,
po bradě nám teče šťáva z jahod
a úsměv máme modrý od borůvek. Někteří se těší na dovolenkové lenošení, rodiče se těší
na soukromý klid bez dětí a děti
zase na odpočinek od rodičů.
Většina z nás je ale v práci, léto neléto. Přečtěte si
další číslo Zpravodaje, třeba vás
trošku rozptýlí. Dozvíte se, co
nového se událo v zemích českých a moravských v odpadovém hospodářství. Na kulatém
stole s paní ministryní Bízkovou
byly představeny teze dalšího
rozvoje odpadového hospodářství naší země. Na základě
těchto tezí by měly vzniknout
nové zákony, které budou upravovat nakládání s odpady a s výrobky s ukončenou životností
tak, aby splňovaly cíle na využití
odpadů a přitom zohledňovaly
realitu a podmínky v ČR.
V Hradci Králové proběhl
již jedenáctý ročník kon-

účastníky tříděny a pak odváženy k dalšímu využití. Můžete
zpívat, křepčit a tančit a přitom
udržovat kulturní prostředí.
Vyhlašuji motto letošního
léta: „Třídit se dá všude!“
A vždycky to má a bude mít
smysl.“ Až budete chodit v Alpách, Krkonoších či Jesenících,
jezdit na kole po Šumavě nebo
v Jižních Čechách, sbírat houby
v lese, opalovat se u moře, myslete na to, že se vám líbí, když
je kolem vás čisto.
U nás může svůj odpad
pohodlně třídit každý.
A tak, milí lidé, třiďte
odpady. Bude kolem
nás čisto a každý
vytříděný a využitý odpad ušetří
místo na skládce.
Naše země je malá
a prostor pro nové
skládky nemáme.
Tak si to vždy
připomínejte,
až budete
na chatě,
v penzionu či
pod stanem.
Pěkné léto

Středočeský kraj
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Jihočeský kraj

Úvodní slovo
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Kraj Vysočina
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35,8 kg/obyvatel/rok. V porovnání krajů dosahují nejlepších
výsledků hl. m. Praha (45,2 kg/
/obyvatel/rok), Plzeňský kraj
(42,8 kg/obyvatel/rok) a Královéhradecký kraj (39,8 kg/obyvatel/rok). Naopak nejnižších výtěžností je dosahováno v krajích
Ústeckém, Moravskoslezském
a Jihomoravském. Tyto kraje
však mají velký potenciál růstu.
V roce 2009 bylo do systému
EKO-KOM zapojeno 20 573 klientů a 5 861 obcí, ve kterých žilo
10,31 mil., tj. 98 % populace ČR.
V roce 2009 bylo v těchto obcích
vytříděno a následně využito

Olomoucký kraj

P R O

Královéhradecký kraj

O D PA D E C H

I přes hospodářskou krizi, která měla nepříznivý
vliv i na hospodaření s odpady,
se podařilo v obcích zachovat
a dále rozvíjet systém třídění
odpadů a jeho následné recyklace. Krize postihla zejména
papírové a kovové odpady, které
jsou vykupovány privátními výkupnami (včetně školní soutěží
a dalších komerčních způsobů
sběru). Sběr prostřednictvím
nádob si udržel hodnoty předchozích let.
Výtěžnost tříděného sběru
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v roce 2009 činila

Plzeňský kraj
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Hlavní město Praha
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Výsledky systému EKO-KOM v roce 2009

Výtěžnost bez kovů

Výsledky systému
EKO-KOM
v roce 2OO9
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NOVINKY PRO OBCE
systémy zpětného odběru svoje
výsledky a novinky ve zpětném
odběru elektrozařízení a baterií.
V bloku zazněla také přednáška
o výsledcích studie LCA zaměřené na televize a monitory.
Druhý den se diskutovalo
zejména o realizovaných a připravovaných záměrech regionálních integrovaných systémů
v Moravskoslezském, Plzeňském
kraji a kraji Vysočina. Další blok
se zabýval technickým řešením
sběrových systémů v obcích
a tentokrát si vzal na mušku
pytlové systémy sběru.

Součástí dvoudenní konference jsou mimo odborných přednášek a seminářů i prezentace
odborných firem, v letošním
roce bylo možné se seznámit
s novinkami v oblasti sběrných

nádob na tříděný odpad, jako
například s novými typy podzemních kontejnerů, nebo s kontejnery s průhlednými stěnami,
které umožňují vizuální kontrolu
obsahu.
Vyvrcholením programu je
každoroční vyhlášení výsledků
soutěže v třídění odpadů v obcích o Křišťálovou popelnici.
Letošní ročník se vydařil, tak
doufáme,že si rekordní počet
účastníků konference s sebou
odneslo i odhodlání zúčastnit se
dvanáctého ročníku konference

v roce 2011.
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Výsledky projektu RECYKLOHRANÍ

Odpady a obce 2010

X

9. a 10. června proběhl v Hradci Králové již 11. ročník konference
zaměřené zejména na nakládání s odpady v obcích.

X

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo životního
prostředí, Svaz měst a obcí ČR,
Asociace krajů ČR, Hospodářská
komora a město Hradec Králové.
Slavnostního zahájení se zúčastnila i ministryně životního prostředí Rut Bízková, která zahájila
blok přednášek prvního dne.
Letošní ročník byl zaměřen
na předpokládaný vývoj odpadového hospodářství ČR a s tím
související změny legislativy.
Zástupci MŽP a další odborníci
představili teze rozvoje odpadového hospodářství, ze kterých
budou vycházet nové právní
3

normy upravující nakládání
s odpady a zpětný odběr vybraných výrobků. Dalším tématem,
kterému byl věnován zejména
druhý den konference, byly
integrované systémy nakládání
s komunálními odpady. V rámci
konference byla představena
aktualizovaná verze Strategie

rozvoje OH v městech a obcích
ČR, která je společným dokumentem Svazu měst a obcí
a Asociace krajů. Zajímavá byla
přednáška zástupce německého
ministerstva životního prostředí, který informoval účastníky
o vývojových trendech německého odpadového hospodářství.
V rámci bloku o ekonomice
odpadového hospodářství byly
představeny aktuální náklady
na provoz OH obcí. V bloku byly
také diskutovány ekonomické
nástroje, kterými lze odpadové hospodářství ovlivňovat. Již
tradičně představily kolektivní
červenec 2010 | www.ekokom.cz

V průběhu 2. ročníku projektu
Recyklohraní bylo do projektu
zapojeno více než 2000 škol, přičemž bylo vyhlášeno a vyřešeno
šest výchovných úkolů a společnými silami odevzdáno k recyklaci téměř 60 tun použitých baterií
a více než 341 tun vysloužilého
elektozařízení!
56 nejaktivnějších škol, které
splnily všech 6 vyhlášených úkolů
a zároveň odevzdaly baterie i elektrozařízení, získaly bonus 1000 bodů a Zlatý diplom Recyklohraní
za školní rok 2009/10. Dvacet škol,
které získaly během školního
roku nejvíce bodů, obdrželo navíc
speciální dárkový balíček. Na konci
června proběhlo setkání projektu
Recyklohraní se zástupci nejaktivnějších škol projektu, kde byly
mimo jiné nastíněny další směry
rozvoje tohoto úspěšného projektu.
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N E J A K T I V N Ě J Š Í Š KO LY V R E C Y K L O H R A N Í

Škola
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České
ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny
Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín
Základní škola Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
Základní škola Milín
ZŠ a MŠ Zdiby
Základní škola Ronov nad Doubravou
Gymnázium Chotěboř
Základní škola Slaný, Rabasova
ZŠ a MŠ Tochovice
Gymnázium J. Š. Baara Domažlice
Základní škola Čáslav, Masarykova
ZŠ a MŠ Frenštát p. R., Tyršova
Základní škola Vrchlabí, Školní ul.
ZŠ Skalná
SOŠ a SOU Horšovský Týn
Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí
Základní škola, Okružní 1235, Most
Základní škola Vodní, Mohelnice
Základní škola a Mateřská škola Opařany

Body
6570
6352
4873
4635
3833
3780
3778
3467
2920
2847
2795
2710
2572
2499
2352
2336
2254
2190
2145
2133
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Ekonomika odpadového hospodářství
v obcích České republiky

X

Odpadové hospodářství
obcí je souborem služeb,
kterými obce primárně zajišťují
odvoz odpadů od svých občanů
a z činností obce a kterými udržují čistotu na svém území. Spolu
s rostoucími nároky na kvalitu
nakládání s odpady, které souvisejí s legislativními požadavky
a technickým vývojem, narůstá také rozsah těchto služeb.
A s tím pochopitelně náklady
spojené s jejich provozem. Tento
logický rámec se však v praxi
těžko vysvětluje občanům –
uživatelům uvedených služeb
a ještě hůře politikům, kteří se
na jedné straně podílejí na tvorbě legislativního rámce pro
nakládání s odpady a na straně
druhé odmítají převzít zodpovědnost za rostoucí náklady.
Ekonomické ukazatele komunálního odpadového hospodář-

ství nejsou v ČR systematicky
sledovány. Jediným zdrojem dat
jsou údaje AOS EKO-KOM, a. s.,
která vyhodnocuje ekonomické
údaje od obcí již od r. 2001. Údaje
jsou získávány z ročního dotazníku o nakládání s komunálními odpady, který všechny obce
zúčastněné v systému EKO-KOM
poskytují jedenkrát ročně. Za rok
2009 zpracovávalo tento dotazník
5861 obcí (10,31 mil. obyvatel).
U všech nákladových položek se jedná vesměs o provozní
náklady (v případě investic je
zahrnuta i část odpisů investice
v daném roce. Nikoliv však celková výše investic v daném roce).
Průměrný poplatek od občanů
do systému obce v r. 2009 činil
cca 453,9 Kč/obyvatel (mírný
pokles oproti roku 2008). Přitom ale průměrné náklady obcí
na základní služby v odpadovém

hospodářství dosahovaly hodnoty o cca 92 % vyšší. Poplatek se
zvyšuje s rostoucí velikostí obce.
Místní poplatek zůstává i nadále nejrozšířenějším způsobem
zpoplatnění občanů. V roce 2009
jej používalo 80 % všech sledovaných obcí se 72 % obyvatel z celého hodnoceného vzorku obcí.
Ve skupině obcí používajících
místní poplatek se horní hranice
poplatku (tedy mezi 480–500 Kč/
/obyvatel) využívá pro cca 89 %
jejich obyvatel.
Příjmy za druhotné suroviny
uvedlo jen 17 % obcí sledovaného vzorku, přičemž se jednalo
až na výjimky o obce do 4 tisíc
obyvatel.
U zpoplatňování živnostníků
a právnických osob zapojených
do systému obce uvedlo údaje
cca 32 % obcí z celého vzorku
a to opět především menší obce

do 500
501–1000
1001–5000
5001–10 000
10 001–20 000
20 001–50 000
50 001–10 0000
100 001–1 mil.
nad 1 mil.
Celkem
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Příjmy
Od obyvatel Živnostníci
392,1
410,0
415,8
434,4
455,0
450,9
437,1
466,6
569,3
453,9

37,2
30,7
42,8
65,6
83,2
68,4
3,5
1,2
33,0

Druhotné
suroviny
26,6
22,3
18,5
8,0
15,4
11,8
12,8
12,9
4,0
10,6

Od chatařů Odměna EK
61,2
45,4
34,2
18,1
7,1
6,3
5,0

26,9

84,3
80,1
82,3
87,5
89,1
76,1
67,9
61,0
112,6
82,9

do 4 tisíc obyvatel. Nejméně je
zákonná možnost zapojení živnostníků do systému obce využívána ve velkých městech.
Jak vyplývá z tabulky, obce
v ČR doplácejí průměrně cca

30 % nákladů na odpadové hospodářství ze svých rozpočtů. Lze
očekávat, že se tento rozdíl ještě
v následujících letech zvýší, pokud nedojde k valorizaci místního
poplatku nebo změně zpoplatňo-

Celkem

Náklady
celkem

Průměrně
obec
doplácí

601,4
588,5
593,6
613,7
649,7
613,4
526,4
540,5
687,1
607,3

847,9
799,5
797,0
927,7
946,8
858,2
858,1
805,7
960,5
871,5

29%
26%
26%
34%
31%
29%
39%
33%
28%
30%
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vání živnostníků či k větší provázanosti obchodování s druhotnými surovinami s rozpočty obcí.
RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.,

EKO-KOM, a. s. (zkráceno)

Výsledky VI. ročníku soutěže obcí
„O křišťálovou popelnici“

X

B I L A N C E P Ř Í J M Ů A N Á K L A D Ů V O H O B C Í D L E V E L I KO S T N Í C H S K U P I N V K č / O B Y VAT E L / R O K ( r. 2 0 0 9)

Velikost obce
(počet
obyvatel)
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Vítězem za rok 2009 se stala
obec Průhonice, druhé místo
si odnesla obec Zruč-Senec. Třetí
místo patří středočeskému městu
Řevnice.
Zástupci společnosti EKO-KOM,
a. s. vyhlásili výsledky celostátní
soutěže obcí „O křišťálovou popelnici“ za rok 2009 na slavnostním
večeru, který se každoročně koná
v rámci konference Odpady a obce
v Hradci Králové.
Vítězná obec získala šek
na 150 tisíc korun a její jméno
je vyryto na putovní Křišťálové

červenec 2010 | www.ekokom.cz

popelnici. Obec na druhém místě získala šek na 100 tisíc korun
a obec na třetím místě si odnesla
šek na 70 tisíc korun. Obě obce
byly odměněny také menšími
křišťálovými popelnicemi.
V soutěži jsou obce hodnoceny
podle dosažených výsledků a míry

aktivity v oblasti nakládání
s komunálním odpadem, a to
především v tříděném sběru
využitelných složek odpadů.
Do hodnotících kritérií spadá i komplexnost hospodaření
se všemi komunálními odpady
v obci a také informování občanů
o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů a výsledcích
odpadového hospodářství obce.
Do soutěže jsou automaticky
zařazeny všechny obce, které jsou
zapojeny do systému EKO-KOM.
Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi systému EKO-KOM
v rámci jejich pravidelného výkaznictví, k vyhodnocení byly použity
údaje za rok 2009.
V minulém ročníku soutěže si
ocenění po vítězném Českém Brodu odnesl Jeseník, který skončil
na druhém místě, a třetí místo
obsadilo Nové Město na Moravě. 

V Ý S L E D K Y S O U T Ě Ž E „O K Ř I Š ŤÁ L O V O U P O P E L N I C I “ Z A R O K 2 0 0 9

Pořadí
1.
2.
3.

Obec
Obec Průhonice
Obec Zruč-Senec
Město Řevnice

Kraj
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj

Počet obyvatel
2524
2856
3041
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Jedním z nejdůležitějších článků v celém řetězci
nakládání s odpady jsou koneční zpracovatelé, kteří
používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál
pro vlastní výrobu nových produktů.

může zapojit do systému EKOKOM prostřednictvím Smlouvy
o zajištění využití odpadů. Podmínkou pro uzavření smlouvy
je předložení dokladů, ze kterých je patrné, že zpracovatel
používá při výrobě druhotné
suroviny vyrobené z odpadů v definované kvalitě. Mezi
stávající smluvní zpracovatele
patří společnosti zpracovávající
nápojové kartony, směsné plasty z obcí a společnosti recyklující dřevěné obaly.


PŘEDSTAVUJEME
Představujeme vám jednotlivé
členy oddělení využití odpadů EKO-KOM, a. s.

RNDr. Veronika Křečková

X
X

Patří k nim například
sklárny, papírny, výrobci
umělých vláken, výrobci plastových výrobků apod. Požadavky zpracovatelů na kvalitu
druhotných surovin ovlivňují
činnost úpravců odpadů (dotřiďovacích linek) a v neposlední
řadě také způsob sběru a svozu tříděných odpadů v obcích
7

a u ostatních původců. Smluvní
vztah s tuzemskými zpracovateli navíc pomáhá zajistit plynulý tok odpadů z obcí k recyklaci, zvláště v době ztíženého
odbytu.
Z těchto důvodů rozvíjí EKOKOM, a. s. i spolupráci se zpracovateli odpadů. Prozatím
byla navázána spolupráce se

zpracovateli problematických
komodit odpadů, které představují důležitou složku systému EKO-KOM a u nichž je
zpracování ekonomicky nebo
technicky obtížné. Typicky se
jedná o odpady z nápojových
kartonů, některých druhů plastových a dokonce i dřevěných
obalů. Zpracovatel odpadů se
červenec 2010 | www.ekokom.cz

Veronika Křečková vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity
Karlovy a v oddělení nahradila na pozici analytika a projektového manažera svoji sestru Kateřinu, která se momentálně věnuje dceři na mateřské dovolené. Práce analytika spočívá zejména v realizaci rozborů komunálních odpadů, zpracovávání jejich výsledků a v další projekční činnosti. Rozbory odpadů probíhají celoročně, jak na skládkách, tak ve spalovnách a na
třídících linkách a jejich výsledky jsou následně používány jak k rozvoji
systému EKO-KOM, tak i do různých tuzemských a zahraničních publikací.
Kromě rozborů se věnuje i problematice živnostenských odpadů
včetně smluv a pravidelného výkaznictví. Její další náplní je administrace
a kontrola všech krajských i odborných projektů, které se v oddělení
využití odpadů realizují. Veronika je svobodná, žije v Praze, ráda cestuje

a největší radost jí dělá její neteř.

Kontakty na jednotlivé členy oddělení využití odpadů najdete na www.ekokom.cz
červenec 2010 | www.ekokom.cz
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Soutěž měst a obcí Libereckého kraje
v třídění odpadů „Zlatá popelnice 2009“
K AT E G O R I E O B C E 2 0 0 9

X

Ve čtvrtek 20. 5. 2010 byly na Krajském
úřadě Libereckého kraje slavnostně vyhlášeny výsledky pátého ročníku soutěže „ Zlatá
popelnice“ za rok 2009. Zároveň zde byli představeni nominovaní na diváckou cenu v soutěži
MÁME PÁRU!... třídit odpad.
Do soutěže obcí jsou automaticky zařazeny
všechny obce v kraji. Zdrojem informací pro
hodnocení úrovně sběru jsou použity údaje
společnosti EKO-KOM, a. s. (čtvrtletní výkazy,
roční dotazník), případně další údaje poskytnuté
obcemi. Vzhledem k odlišnostem ve fungování
odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce ve dvou kategoriích podle svého statutu.
Zvláštní kategorií je kategorie „Skokan roku“,
ve které se soutěží bez ohledu na statut obce.
Hlavní cenou pro 1.místo v obou kategoriích –
je poukázka na umístění herních prvků. Herní
prvky budou z velké části vyrobeny z recyklátů
a za odměnu budou sloužit obyvatelům daného

města/obce.

Skokan roku: obec Maršovice, okr. Jablonec n. N.
Vítěz divácké soutěže: Jablonec nad Nisou

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Paseky nad Jizerou
Albrechtice v Jizerských horách
Bedřichov
Karlovice
Troskovice
Kořenov
Jestřabí v Krkonoších
Horní Police
Rádlo
Josefův Důl

K AT E G O R I E M Ě S TA 2 0 0 9

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

Dubá
Lomnice nad Popelkou
Jablonec nad Jizerou
Jablonec nad Nisou
Nový Bor
Železný Brod
Jilemnice
Osečná
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Desná

Soutěž měst a obcí Ústeckého kraje
v třídění odpadů „Skleněná popelnice 2009“

X

15. června byly v sídle krajského úřadu
Ústeckého kraje slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže obcí v třídění odpadů „Skleněná
popelnice 2009.“
Přestože byly výsledky kraje jako celku poznamenány loňskou krizí, nebyl mezi finalisty
jediný zástupce, který by účinnost tříděného
sběru oproti loňskému roku nezvýšil. Tradičně
se na předních místech umístily obce ze Šluknovského výběžku, zlatého hattricku dosáhla
Česká Kamenice v kategorii měst a obec Doubice v kategorii obcí. Poprvé se na medailové
pozice prosadilo i město s více jak 15 000 obyvateli, Louny obsadily bronzovou pozici. Součástí
letošního ročníku byla i divácká televizní soutěž,
která spočívala ve vysílání krátkých spotů o jednotlivých finalistech v regionální televizi, přičemž diváci pomocí SMS hlasů vybírali nejlepší
město nebo obec. Vítězem divácké SMS soutěže
se stalo město Úštěk, které získalo vybavení

dětského hřiště v hodnotě 40 000 Kč.

Skokan roku: obec Lužice, okr. Most
Vítěz divácké soutěže: Úštěk

Karlovarský kraj a společnost EKO-KOM, a. s. vyhlašují v rámci kampaně na podporu
třídění odpadu soutěž obcí s názvem Liga odpadů. Soutěž bude
probíhat ve dvou kategoriích, obce
do tisíce a nad 1 tisíc obyvatel.
„Vítězové soutěže, tedy první
tři obce v každé kategorii, obdrží

9

zajímavé finanční odměny,“
sdělil krajský radní Jaroslav
Bradáč. Do soutěže budou zařazeny všechny obce, které jsou
zapojeny v systému EKO-KOM.
Podmínkou úspěšné účasti je vyplnit přihlášku a nejpozději
do 31. července ji zaslat společně
s dotazníkem adresu:

Václav Maršík, regionální manažer EKO-KOM, a. s., P.O. Box 83,
344 01 Domažlice.
Přihláška s dotazníkem je
uveřejněna na stránkách Karlovarského kraje v záložce Životní
prostředí.
V roce 2010 bude hodnocení
prováděno podle 5 kritérií.

červenec 2010 | www.ekokom.cz

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5.místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Doubice, okr. Děčín
Staňkovice, okr. Litoměřice
Záluží, okr. Litoměřice
Staré Křečany, okr. Děčín
Vrbičany, okr. Litoměřice
Chudoslavice, okr. Litoměřice
Libčeves, okr. Louny
Otvice, okr. Chomutov
Snědovice, okr. Litoměřice
Libočany, okr. Louny

K AT E G O R I E M Ě S TA 2 0 0 9

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5.místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

Česká Kamenice
Krásná Lípa
Louny
Dolní Poustevna
Úštěk
Litoměřice
Benešov nad Ploučnicí
Mikulášovice
Chřibská
Velký Šenov

Sledovat se bude výtěžnost
za druhé pololetí 2009 a první
pololetí 2010 v jednotlivých
komoditách; hustota sběrné sítě,
počet vykazovaných komodit,
informování obyvatelstva a vlastní aktivity. „Vyhodnocení bude
provedeno po uzavření soutěže
a odevzdání přihlášek. Samotné
slavnostní předání cen proběhne
v prosinci tohoto roku,“ uzavřel

Bradáč.

Startuje letošní ročník Ligy odpadů

X

K AT E G O R I E O B C E 2 0 0 9

červenec 2010 | www.ekokom.cz
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Čistý festival
Dvacet českých festivalů se spojilo
v unikátním projektu a společně budou třídit
odpad a soutěžit o český rekord

Kraj a EKO-KOM
nabízejí obcím
šanci získat nové
sběrné nádoby

X

I v letošním roce v rámci
společného projektu Karlovarského kraje a společnosti
EKO-KOM, a. s. budou obcím
nabídnuty zdarma k zapůjčení
nádoby pro separovaný sběr
využitelných složek. Na základě schválených podmínek
projektu bude každá obec, či
město s více než 500 obyvateli
povinna za každé dvě obdržené sběrné nádoby z projektu
zakoupit či pronajmout pro
svůj systém odpadového hospodářství do jednoho roku vždy
jednu sběrnou nádobu na separovaný odpad. U menších
obcí pod 500 obyvatel budou
nádoby zapůjčeny i bez nákupu
nebo pronájmu jedné vlastní.
Poskytnuté nádoby z projektu
budou typově obdobné jako
ty, které obce pro sběr vytříděných složek odpadů běžně
používají, budou tedy respektovat individuální obecní systémy
odděleného sběru.
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X

Rock for People, Colours
of Ostrava, Vizovické Trnkobraní, Votvírák, Sázavafest,
Letní filmová škola a dalších
čtrnáct velkých českých festivalů se v letošním roce
zapojí do třetího
ročníku projektu
Čistý festival. Cíl
je jasný. Umožnit
ve festivalových areálech třídit
odpad a předat jej k dalšímu
využití.
Martina Vrbová, ředitelka
oddělení využití odpadu ze společnosti EKO-KOM, a. s.,

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

upřesňuje smysl projektu: Letní
festivaly vyprodukují stejné
množství odpadu, jako větší česká obec. Ve většině měst a obcí
se v dnešní době snaží velká část
obyvatel odpadky poctivě třídit.
Také na některých festivalech
si pořadatelé
dávají s tříděním
odpadu již řadu
let záležet, ale neplatí to všude. Proto se EKO-KOM rozhodl
pořadatelům a návštěvníkům
dvaceti českých festivalů pomoci
s tím, aby se vytříděné plasty
a papír mohly odvážet ve žlutých

a modrých kontejnerech a předat
k dalšímu zpracování a využití.
Festivaly v rámci projektu zdarma dostávají pytle na tříděný odpad určené k umístění v areálech
a u stánků. Několika festivalům,
které doposud odpad netřídily, dokonce EKO-KOM pomáhá
zajistit ve spolupráci s lokálními
svozovými společnostmi barevné kontejnery. Každý zapojený
festival, který zajistí v požadované míře třídění odpadu a jeho
druhotné využití, získá na závěr
oficiální certifikaci ČISTÝ FESTIVAL, kterou bude muset za rok
obhájit.
Důležitým prvkem v projektu
Čistý festival je také motivace
návštěvníků festivalů k třídění
plastů a papírů. Na každém zapojeném festivalu mají návštěvníci k dispozici stánek ZELENÝ
BOD, kde budou za třídění odpadu odměňováni. Za 25 přinesených pivních kelímků nebo

50 kusů papíru zda dostanou
kupon na piva a nealko nápoje,
případně stylové dárky, z nichž
řada je vyrobena právě z materiálů s podílem recyklátů. Pravidelní třídící návštěvníci festivalů
se mohou také zapojit do soutěže o iPody třetí generace.
Nejzajímavější novinkou v projektu Čistý festival je unikátní
soutěž mezi zapojenými festivaly o největší počet vytříděných
pivních kelímků. Nejlepší festival bude na konci roku zapsán
v České knize rekordů. Průběžné výsledky soutěže festivalů
o český rekord budou během
celého léta zveřejňovány v tabulce na webu www.cistyfestival.
cz a na profilu ČISTÝ FESTIVAL
na Facebooku. Neoficiální
hodnota rekordu byla vytvořena v minulém roce na Colours
of Ostrava, kde se podařilo
na stánku Zelený bod vytřídit

32 900 pivních kelímků.

Fotosoutěž
o ceny na téma
nakládání
s odpady, jejich
třídění a využití

X

EKO-KOM, a. s. ve spolupráci s Deníky Bohemia
vyhlašují fotografickou soutěž
pro každého obyvatele Karlovarského kraje bez omezení
věku. Úkolem je pořídit a zaslat
zajímavé fotografie pořízené
u nás i v zahraniční mapující nakládání s odpady, jejich
třídění a využití. Soutěž bude
vyhlášena v Denících Bohemia
v polovině června a zakončena
20. září 2010. Soutěží se o ceny
v celkové hodnotě 17 000 Kč.
Fotografie s krátkým popiskem zasílejte v elektronické
podobě na e-mailovou adresu
bukovjan@bpress.cz.
Agentura bpress s. r. o.,
Náměstí T. G. M. 282,
334 41 Dobřany

červenec 2010 | www.ekokom.cz
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BAZAR

V ZOO máme „odpadovou“ stezku

X

U příležitosti vyhlášení výsledků soutěže byla v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem slavnostně otevřena naučná stezka
o třídění odpadu. Stezka je tvořena třinácti velkoplošnými panely.
Jednotlivé panely pojednávají o různých druzích odpadu, jejich
vzniku, třídění a recyklaci. Celou stezkou provází postavička maskota třídění odpadu v Královéhradeckém kraji, „papoušek Nikita“.
Stezka je výsledkem společného projektu společností

EKO-KOM, Asekol a ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Na tomto místě nabízím
e obcím

BEZPLATNOU INZERCI
NA TÉMA

Obec Nespeky, okres Benešov,
Benešovská 12, 257 22,
Prodá kontejner na barevné
sklo, spodní výsyp (zvon),
objem 1500 l. Cena dohodou
Tel: 317 779 203
e-mail: ounespeky@quick.cz

„koupím, prodám,
vyměním
nebo přenechám“
v

souvislosti s nakládáním
s odpady nebo
tříděním a recyklací. Svo
je inzeráty můžete
posílat v elektronické pod
obě na adresu:
redakce@ekokom.cz, do
předmětu, prosíme,
uveďte heslo BAZAR. Děk
ujeme.

POZVÁNKY
POZ
ZVÁNKY
Č I S T É F E S T I VA LY V R O C E 2 010
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Jam Rock

Žamberk

Ouvalskej bigbít
Votvírák
United Islands
Sweetsen Fest
Rock for People
Přeštěnice Open Air Musicfest
Colours of Ostrava
Mighty Sounds Festival
Letní filmová škola
Vysmáté léto
Benátská noc
Štěrkovna open Music
Sázavafest
Hrachovka
Beskydy Sound
Vizovické Trnkobraní
Praděda Fest
Řípfest
Dny NATO v Ostravě 2010

Úvaly u Prahy
Milovice
Praha
Frýdek-Místek
Hradec Králové
Přeštěnice
Ostrava
Tábor
Uherské Hradiště
Kadaň
Malá Skála
Hlučín
Kácov
Valašské Meziříčí
Frýdek-Místek
Vizovice
Hustopeče
Hora Říp
Ostrava

Společnost EKO-KOM, a. s. nabízí bezplatně obcím informační samolepky
na kontejnery na tříděný odpad. V případě zájmu, prosíme, kontaktujte
svého příslušného regionálního manažera

3.–5. 6. 2010
5. 6. 2010
11.–13. 6. 2010
24.–26. 6. 2010
2.–3. 7. 2010
3.–6. 7. 2010
8.–10. 7. 2010
15.–18. 7. 2010
16.–18. 7. 2010
23.–24. 7. 2010
24. 7. 2010
30. 7.–1. 8. 2010
30. 7.–31. 7. 2010
5.–7. 8. 2010
14. 8. 2010
14. 8. 2010
20.–22. 8. 2010
27.–28. 8. 2010
28. 8. 2010
15.–19. 9. 2010

Biologicky
rozložitelné odpady
22.–23. 9. 2010,
Náměšť nad Oslavou
Součást cyklu odpadové dny
červenec 2010 | www.ekokom.cz

Elektronický zpravodaj pro obce systému EKO-KOM
EKO-KOM, a. s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4  redakce@ekokom.cz, 729 848 11  www.ekokom.cz
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