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Studená rána a houby.
Spousta hub. Klouzky, lišky, suchohříbky, baculaté hřiby,
bedly zápolící s obrovským
kloboukem na tenké nožce,
červené krasavice muchomůrky, různobarevné holubinky
a dokonce podivuhodný kotrč.
Tohle všechno jsme potkali,
když jsme se společně toulali
kolem Kosího potoka v západních Čechách. Přírodě už
vládne podzim. Pro nás dospělé
znamená návrat z dovolených
do reality všedních dní, děti
se radostně či méně radostně
vrátily do škol a všem nám zase
začaly každodenní povinnosti.
Přesto se ohlédněme
za létem. Minule jsem
vyzývala všechny, aby na třídění odpadů nezapomínali ani
při svých dovolených a prostě
všude, kde budou. A tak se
třídily odpady na letních táborech v Plzeňském kraji. Na hudebních festivalech po celé
republice třídili i drsní rockeři.
A vlastně třídili úplně všichni.
Při projížďkách po republice
stojí i v malých obcích baterie

X
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barevných kontejnerů, třídičky
pracují na plné obrátky.
A to není všechno. Začala
platit euronovela zákona
o odpadech, podle které krom
jiného obce stanovují systém
sběru biologických odpadů
v obci, a nový pan ministr se
pilně pustil do práce. Vláda ČR
vzala na vědomí Teze rozvoje
odpadového hospodářství
ČR a dala za úkol ministrovi připravit nové
zákony pro nakládání
s odpady.
Kromě tříděného
sběru zahájily obce
řadu dalších aktivit, je
to především rozvoj
odděleného sběru
bioodpadů, staví
se nové sběrné
dvory, sbírá se
elektroodpad.
V Brně začala zkušebně
pracovat
opravená a přestavěná spalovna
komunálních odpadů, kde se budou
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energeticky využívat odpady
z části Jihomoravského kraje.
V dalších dvou krajích vrcholí
přípravy projektů na stavbu
spaloven, které budou namísto
skládkování využívat energii
skrytou v odpadech.
V září a v následujících měsících proběhne celá řada
akcí v rámci informačních kampaní ve všech
krajích ČR. A bude
se soutěžit o nejhezčí obecní erb, vyrobený z tříděných
odpadů a taky o světový rekord v počtu
vyrobených erbů.
Chcete vyhrát?
Čtěte Zpravodaj a dozvíte
se více.
Plné koše
hub, bohatou úrodu ze
zahrádek a optimismus do každého
dne přeje

X
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MARTINA VRBOVÁ,
ŘEDITELKA ODDĚLENÍ
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Kontroly plnění smlouvy
X

Princip Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřené
mezi obcí a společností EKOKOM, a. s., je jednoduchý. Obec
realizuje sama nebo ve spolupráci s dalšími subjekty systém
tříděného sběru, vytříděné
odpady předává k dalšímu využití a informace o tom poskytuje
společnosti formou výkazu.
EKO-KOM, a. s. na základě výkazu vypočte výši odměny, kterou si obec vyfakturuje. Protože
výkaz je jediným a zásadním
dokumentem, na základě kterého vzniká obci nárok na finanční
plnění, má společnost právo
ověřit si, zda se údaje uvedené
ve výkazu neliší od skutečnosti. Pro tento účel si společnost
EKO-KOM, a. s. najímá externí kontrolory, kteří vlastní
kontroly provádějí. Celý systém kontrol má několik úrovní,
a protože jakákoliv kontrola
je pro kontrolovaný subjekt
stresující záležitostí, pokusíme
se Vám v následujících odstavcích celý mechanismus kontrol
přiblížit.
Kontroly jsou plánované zhruba na půl roku dopředu s tím,
že při výběru obcí se postupuje
podle několika kritérií. Jednak
se vybírají obce, které vykazují nápadně odlišné hodnoty,
jednak obce, u kterých se v minulosti nalezla pochybení, ale
i obce dle náhodného výběru.
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Kontrolor je povinen se
na obci nahlásit písemně minimálně 15 pracovních dní před
uskutečněním kontroly. Pokud
je ale konkrétní případ kontroly
příliš složitý, může být kontrola
v konečném důsledku rozložena
i do několika dní.
Kontrolor je fyzická osoba
a při provádění kontrolní činnosti se prokazuje průkazem, tak
aby bylo zřejmé, že pracuje pro
společnost. Přitom však musí
vystupovat maximálně nestranně vůči smluvním partnerům.
Jediným cílem kontroly je pouze a výhradně celkové a pravdivé
zjištění stavu o plnění povinností
vyplývající ze smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Kontrolor posu-

zuje plnění povinností a jeho
zjištění se promítají do Protokolu o provedené kontrole. V případě neposkytnutí dostatečných
podkladů, což se na obcích stává často, je oprávněn uložit dodatečnou lhůtu k doložení požadovaných podkladů. Kontroloři
jsou přitom vázání mlčenlivostí
vůči třetím osobám s jedinou
výjimkou a tou je případný soudní spor mezi účastníky smlouvy.
Kontroloři jsou taktéž povinní
se řídit instrukcemi společnosti
EKO-KOM, a. s. vztahujícími se
ke kontrolám.

Co kontrolor kontroluje?
Jsou to zejména doklady potvrzující hmotnost a způsob vážení
sebraného odpadu, např. fak2
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tury (pokud je na nich uvedena
hmotnost odpadu), vážní lístky,
případně písemná potvrzení
o převzetí odpadu anebo průběžná evidence odpadů.
Dále se kontrolují doklady
o skutečné frekvenci svozu nádob, čímž může být smlouva se
svozovou firmou, kde je uvedena
frekvence obsluhy nádob nebo
faktury (pokud je na nich uvedena frekvence obsluh nádob), případně písemné potvrzení o provedeném svozu anebo provozní
deník („sešit s čárkami“).
Součástí kontroly je i kontrola využití odpadů. Provádí se
zejména formou kontroly dokladů typu faktury, dodací listy,
vážní lístky, nebo průběžná
evidence odpadů, pokud z nich
vyplývá místo a způsob využití
odpadů.
V neposlední řadě je předmětem kontroly i použití odměny, které je účelově vázáno.
Více o tomto v samostatném
odstavci.
Ze smlouvy vyplývá i povinnost obce spolupracovat při informování veřejnosti o zpětném
odběru a využití odpadů z obalů.
Proto se kontrolor zajímá i o samolepky na kontejnerech a existenci nějakého dalšího způsobu
informování obyvatel (rozhlas,
úřední deska, webové stránky,
místní tisk, letáky).
Kontroloři provádějí od března 2010 namátkově v obcích též
kontroly inventarizace kontejnerů zapůjčených od EKO-KOMu
na základě smluv o výpůjčce
nádob. Zjištěné skutečnosti jsou
uváděny do zvláštní tabulky.
3
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Tato kontrola však není součástí vlastní kontroly obce, tudíž
nemá žádný vliv na konečný
výsledek kontroly.
Na základě provedené kontroly je na místě vyhotoven
Protokol o provedení kontroly

když kontrolovaná strana dodá
požadované materiály k datu
vypršení této lhůty.
Součástí protokolu je samozřejmě vyjádření pověřeného
zástupce kontrolované obce
ke způsobu provedení kontroly.
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Smlouva
porušena
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Celkem

133
183
321
457
471
488
455
2508

111
121
253
375
408
424
401
2093

83
66
79
82
87
86
89
83

22
62
68
82
63
64
54
415

17
34
21
18
13
13
11
17

obsahující základní hodnotící
kritéria, která slouží jako vodítko
při provádění kontroly. Protokol
má svoji formální podobu a musí
obsahovat závěrečné hodnocení
kontroly, kde kontrolor zhodnotí. Závěry kontroly mohou být jen
dva. Buď Smlouva není porušena – plnění smluvních požadavků ve všech bodech smlouvy,
nebo Smlouva je porušena, kdy
kontrolor uvede způsob a příčiny
porušení smlouvy.
V případě, že při kontrole
nebyly na místě kontrolovanou
stranou předloženy kontrolorovi
všechny požadované doklady
a dokumenty vyplývající z plnění
smlouvy, uloží kontrolor kontrolované straně dodatečnou
lhůtu (zpravidla 10 dní) k dodání veškerých požadovaných
skutečností. Kontrola může být
uzavřena pouze v případě, až

V současnosti společnost
EKO-KOM spolupracuje s následujícími kontrolory
•
•
•
•
•
•

Ing. Jiřina Vyštejnová
Ing. Renáta Lišková
Ing. Eva Eisnerová
Ing. Peter Sedlačko
Ing. Richard Marek
Jan Končal

A co se děje po kontrole?
Protokol o provedené kontrole
je kontrolorem předán příslušnému regionálnímu manažeru
společnosti EKO-KOM, a. s.
V případě porušení Smlouvy následují opatření vedoucí
k nápravě stavu. Vše se již dále
řeší s regionálním manažerem. Standardním postupem
při chybném výkazu obce a neoprávněně získané odměně je
vyplnění a zadání opravného
září 2010 | www.ekokom.cz

výkazu a vytvoření vrubopisu
nebo dobropisu a vracení neoprávněně získané odměny.
Obce, které prostřednictvím
dodatku pověřily vykazováním třetí osobu, zejména pak
svozovou firmu, mají z tohoto
pohledu o starost méně, neboť
kontrola probíhá v sídle firmy.
Doporučujeme však důsledně ošetřit si tuto skutečnost
i ve smlouvě mezi obcí a pověřenou osobou.

Použití odměny
Použití odměny je podle smlouvy
mezi obcí a společností EKOKOM, a. s. účelově vázáno. Podle

ustanovení smlouvy „lze odměnu použít jen pro účely související s nakládáním s využitelnými
složkami komunálního odpadu
obsahujícími odpady z obalů,
zejména na financování:

c) systému sběru využitelných
komunálních odpadů, jejich
třídění a využívání“.

a) vzdělávacích a informačních
programů v oblasti odpadového hospodářství, určených
občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů
z obalů;
b) poradenské, konzultační
a projekční činnosti v oblasti
tříděného sběru a využívání
odpadů;

Tak praví smlouva. Avšak
vzhledem k tomu, že součástí
smlouvy je i zajištění zpětného
odběru, tj. vlastně zajištění míst
pro odkládání odpadů, které
obsahují obaly, je možné odměnu použít i na zajištění systému
svozu směsného komunálního
odpadu, případě na další aktivity, které souvisejí s obalovým
odpadem. Každopádně použití
odměny můžete konzultovat
s příslušným regionálním manažerem.


ných na trh a platí do systému,
mohou být auditovány, tak aby
byla prověřena evidence obalů, které jsou uváděny na trh.

Audity provádějí renomované
auditorské firmy a během roku
se jich realizuje několik desítek. Stejně jako evidence obalů
na straně klientů, podléhají
kontrole i odpady na straně
využití odpadů z obalů. Proto probíhají kontroly u všech
typů smluv, které společnost
pro zajištění svých povinností
uzavírá. S kontrolory se tak
potkáte nejen v obcích, ale
i u úpravců a zpracovatelů odpadů. Cílem systému kontrol
je dosažení maximální důvěryhodnosti systému, zejména
pak ve vztahu k výsledkům ČR
v rámci celé Evropy.


VÍTE, ŽE
X

Systém EKO-KOM má
celou řadu nástrojů
na kontrolu svého fungování.
Je to nutnost, neboť výsledky
systému podléhají kontrole
z pohledu zákona o obalech
a celá řada výstupů se poskytuje ministerstvu životního
prostředí. I to je důvod, proč
se v každém typu smlouvy
objevují pasáže o kontrolách
pravdivosti vykazovaných
údajů. V případě klientů systému EKO-KOM, tedy firem,
které využívají systém EKOKOM k plnění svých zákonných
povinností a vykazují do systému množství obalů uvede-
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PŘEDSTAVUJEME

Vy‘roba vla‘ ken z PETu

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

Bc. Petr Pichler a Mgr. Martin Lochovský,
manažeři pro druhotné suroviny

X

PET láhev je symbolem
třídění a recyklace odpadů
Přestože existuje celá řada recyklovaných výrobků, se kterými se
v běžném životě setkáváme častěji, pod pojmem recyklovaný plast
si celá řada lidí představí výrobek vyrobený z PET láhví.

X

Přitom PET láhví je v plastovém odpadu z obcí necelá polovina. Na druhou stranu
recyklace PET láhví je na našem území velmi dobře zvládnutá a existuje zde celá řada
alternativních řešení. Před
vlastní recyklací je nutné PET
láhve na třídících linkách roztřídit podle barev a slisovat
do balíků. Takto upravené je
možné je přepravovat ke zpracovatelům. Asi nejznámější
možností recyklace PET láhví je
výroba polyesterových vláken.
Tato vlákna mohou být použitá
jak v automobilovém průmys5

lu, dopravním stavitelství, ale
i při výrobě oděvů jako velmi
dobrý tepelně izolační materiál.
Dominantním výrobcem PES
vláken u nás je společnost Silon
v Plané nad Lužnicí. Další, velmi
rozšířenou metodou je regranulace PET láhví. Regranulace je
proces, který se běžně používá
při recyklaci plastů. Velmi zjednodušeně se jedná o roztavení
rozdrceného a vyčištěného
materiálu a jeho opětovné
zchlazení do podoby drobných
peciček, tzv. regranulátu. Regranulát pak poslouží k výrobě
jakéhokoliv nového výrobku

z PETu, PET fólií, nebo třeba
i nových PET láhví. Relativně
nejmladší metodou je výroba
vázacích PET pásek. Vázací pásky je možné vyrábět z regranulátu, nebo i ze samotných, dobře
vytříděných PET láhví. Všechny
uvedené technologie v České
republice fungují a plně pokrývají potřeby trhu. Nesmíme
však zapomenout na to, že dobře vytříděné české PET láhve
se recyklují v podstatě po celém
světě, i když podíl PETu vyvezeného z Evropy do Východní
Asie stále klesá na stávajících
cca 16 %.
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Pozice manažera pro druhotné suroviny byla v oddělení využití odpadů zřízena v roce 2006, kdy
systém EKO-KOM rozšířil svoji činnost o spolupráci s úpravci odpadů a následně i zpracovateli
druhotných surovin. Prvním manažerem pro druhotné suroviny byl Miroslav Rybář. S jeho pomocí se
podařilo vyřešit problematický odbyt sběrového skla v roce 2006 nebo zpracování nápojových kartonů.
Od roku 2007 pracuje na této pozici Petr Pichler, který zde zúročuje zkušenosti, které získal mimo
jiné jako technický ředitel jedné z velkých společností zabývajících se sběrem a tříděním odpadů. Spolu s ním se problematice druhotných surovin věnuje i Martin Lochovský, který přešel na toto místo
z pozice regionálního manažera. Do jejich pracovní náplně patří zejména jednání s úpravci a zpracovateli odpadů, uzavírání smluv s nimi a následné zpracovávání výkazů, vyhledávání nových zpracovatelských kapacit, vedení pilotních projektů nebo sledování cen druhotných surovin. Hlavním cílem
jejich snažení je udržení toku druhotných surovin od obcí až ke konečnému zpracování. Z tohoto pohledu byl jejich prubířským kamenem „Stabilizační program“ který v roce 2009 kompenzoval propad
cen druhotných
surovin na trhu a pomohl spolu s dalšími
opatřeními, které
realizovaly obce
a svozové firmy, zajistit fungování celého
systému tříděného
sběru.
MANAŽER
PRO DRUHOTNÉ
SUROVINY

Mgr. Martin
Lochovský

MANAŽER
PRO DRUHOTNÉ
SUROVINY

Bc. Petr
Pichler

Kontakty na jednotlivé členy oddělení využití odpadů najdete na www.ekokom.cz
Pozor změna! Veronika Křečková se v průběhu prázdnin provdala a nyní se jmenuje Sojková.
Došlo tedy ke změně e-mailové adresy. Ostatní kontakty zůstávají v platnosti.
září 2010 | www.ekokom.cz
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Soutěž Tábory 2010 zná vítěze

„Odpadiáda“
v Kutné Hoře
a v Benešově

Realizátoři kampaně na podporu třídění odpadů úspěšně
dokončili v Plzeňském kraji projekt Tábory 2010. Cílem projektu
bylo zlepšit třídění odpadů na letních dětských táborech
konaných na území kraje.

X

X

Do projektu se přihlásilo
21 táborů, z nichž 5 bylo
losem vybráno, aby se zúčastnily
soutěže. Vylosované tábory měly
za úkol připravit soutěžní program s tématikou třídění odpadů.
Ve finále mezi sebou soutěžily tábor 53. oddílu Šedá střelka Plzeň
ve Chvalšovicích na Šumavě,
2. běh pionýrského Tábora z Nepomuka v Přebudově, Ochránci
přírody z Rokycan v Hlohovcích, skautský tábor z Přeštic
v Chlumském mlýně u Strýčkovic
a 11.a 15. oddíl střediska Jožky
Knappa z Plzně v Mezholezích.
Porota složená ze zástupců autorů a pořadatelů projektu všechny tábory objela a na základě
předvedených programů vybrala
2 vítěze. A to 53. oddíl Šedá
střelka Plzeň ve Chvalšovicích
na Šumavě a 2. běh pionýrského Tábora z Nepomuka v Přeludově. Programy obou táborů
byly nejvíce nápadité, pestré,
vtipné a výborně zvládnuté.
Cenu do soutěže v podobě nejrůznějších tábornických pomůcek v hodnotě 10 000,- Kč si proto oba tábory rozdělily. Všech
21 táborů zapojených do projektu
bylo navíc před konáním tábora
vybaveno pytli na tříděný odpad.
Zástupci přihlášených táborů
7

byli před prázdninami formou
semináře seznámeni se základními pravidly třídění a realizátoři
kampaně pomohli každému táboru s hladkým průběhem svozu
vytříděného odpadu z tábora. 
½ Třídění bylo součástí
táborového života
» Nechyběl ani karneval
v kostýmech
¼ Došlo i na unikátní výtvory
z plastů
¾ Na táborech
se odpad třídil do pytlů
Â Děti si vyráběly papír
z rozmočených novin
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Školáci v Kutné
Hoře a v Benešově
zaplní ve čtvrtek 23. září
a v pátek 24. září 2010
hlavní náměstí v obou
městech.
V době od 9 do 12 hodin
se zde děti utkají v různých disciplínách spojených se sběrem a tříděním
odpadů. Akci nazvanou
„Odpadiáda“ pořádá
v rámci informační kampaně Středočeský kraj
ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s.
a oběma městy.
„Odpadiády se konaly
od roku 2007 již v řadě
středočeských měst –
v Kolíně, Kladně, Berouně, Rakovníku, Příbrami
nebo v Nymburku či Mladé
Boleslavi. Soustavné úsilí
naší společnosti a Středočeského kraje přináší
výsledky, vždyť kraj,
který ve třídění odpadů
patřil k těm na posledních
místech v republice, se
nyní postupně posunul do
středu ke slušnému průměru. K tomu jistě přispívají i Odpadiády,“ uvedla
Kateřina Půlpánová, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. pro
Středočeský kraj.
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Loučení s prázdninami
ve znamení třídění
Na karlovarském
koupališti Rolava
se třídil odpad

Ústecký kraj ve spolupráci se společností
EKOKOM, a. s. připravil čtyřhodinový
komponovaný program „Loučíme se
s prázdninami a potkáme se s přírodou aneb
Veselé dovádění, vezeme Vám za třídění“.

X

X

Karlovarské koupaliště Rolava bylo další
zastávkou Ekoher. 8. září zde
bylo pro žáky mateřských
a základních škol připraveno
dopoledne soutěží a her
s tématikou třídění odpadů.
Už od ranních hodin se zde
průběžně střídaly karlovarské školy a školky. Organizátoři akce vydali více než
800 soutěžních karet. Děti
tak měly možnost skládat
obří puzzle, na kterém je
vyobrazena Cesta odpadů,
třídit odpad při jízdě na koloběžkách nebo soutěžit
při závodu barevných kontejnerů. Odpolední část pak
byla věnovaná široké veřejnosti, kde kromě Ekoher bylo
k vidění divadelní představení a jako zlatý hřeb celé akce
koncert vítěze Superstar
Zbyňka Drdy se svým Bandem. Celodenní Ekohry byly
součástí informační kampaně na podporu třídění odpadů v Karlovarském kraji.
Dalším zastavením této akce
je 21. září město Cheb.

9

Program byl připraven
pro všechny, kdo mají rádi
přírodu a jsou ochotni pro ni
i něco udělat. V rámci programu se návštěvníci dozvěděli něco o životním prostředí
v Ústeckém kraji, co to je
šetrný přístup k přírodě, jak se
správně třídí odpad, proč se
nemá spalovat a spoustu dalších zajímavostí a užitečných
informací. Ale hlavně je čekala

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

spousta her, soutěží a odměn.
Velkým lákadlem byla prohlídka svozové techniky, možnost
zazpívat si s Davidem Deylem
nebo zasoutěžit s Tondou obalem.
Akce byla určena především
dětem a rodinám s dětmi, pro
které byl program připraven
v ZOO Ústí nad Labem, v ZOO
Děčín, v ZOO park Chomutov
a v Rumburku.
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Speciální nabídka

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
pořádá pokročilé studium v rámci celoživotního vzdělávání na téma:

X

„ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ“

Jedná se o třítýdenní studium zaměřené mimo jiné na význam aktuálních právních úprav v ČR a jejich
srovnání s odpovídajícími legislativními a technologickými opatřeními EU. Významná část programu
je věnována funkci odpadového hospodáře a programům odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou
rovněž přednášky související s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů, technologiím jejich zpracování a odpadům z jednotlivých průmyslových odvětví. Na konci studia se konají exkurze do moderních
zařízení na zpracování odpadů. Studium je určeno pro pracovníky s vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním z průmyslu, státní správy, zemědělství, podnikatelské sféry, vysokých škol a dalších
organizací, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství a kteří si chtějí rozšířit znalosti
a zvýšit kvalifikaci v tomto oboru. Zvyšování kvalifikace pracovníků v odpadovém hospodářství je v souvislosti s opatřeními zákona o odpadech i v zájmu zainteresovaných průmyslových podniků a organizací.
Přednášet budou přední odborníci z jednotlivých odvětví odpadového hospodářství. Odborný program je
průběžně aktualizován se zřetelem na nové poznatky a technologické trendy v odpadovém hospodářství.
Účastníkům bude po složení závěrečné zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.

Podrobnosti na http://www.vscht.cz/uchop/studium/odpady11.html
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Pokus o světový
rekord nabírá
na obrátkách
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Čistý festival: Kelímky
z Rock for People poslouží
jako dlažba

Na největší Galerii znaků města
obcí vyrobených
z odpadových
materiálů se pilně pracuje.
Již od května pracují školy na výrobě znaků svých
měst a obcí z materiálů,
které si před tím samy vytřídily. Slavnostního zahájení projektu proběhlo
13. 9. v Pelhřimově za účasti pana prezidenta Václava
Klause. V současné době
probíhá další vlna oslovení
všech škol v republice, tak
aby se každá mohla přihlásit, vyrobit erb a přispět
k vytvoření největší galerie
erbů. V současné době je
do akce přihlášeno více než
300 škol a některé výtvory
si již můžete prohlédnout
na webových stránkách
projektu. Na konci roku
proběhnou ve spolupráci
s kraji krajská kola výstav.
Sestavení celé rekordní
kolekce a výběr nejhezčích
a nejnápaditějších znaků –
erbů vyvrcholí v Brně
na veletrhu GO a Regiontour ve dnech 11.–16. 1.
2011. Pojďte si s námi hrát
a tvořit. I z odpadů mohou
vzniknout hezké věci.
Více informací najdete na
www.znakymestaobci.cz 
11
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V neděli byl ukončen již třetí ročník projektu autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a. s. s názvem Čistý festival. Společnost
EKO-KOM, která v České republice zajišťuje třídění a druhotné využití
odpadů, si dala v rámci projektu za cíl umožnit separaci odpadu
na dvaceti největších českých festivalech a zajistit jeho „nový život“.

397 257!

Přesně
tolik půllitrových kelímků se
podařilo na akcích zapojených
do projektu Čistý festival návštěvníkům vytřídit na stánku
Zelený bod. Největší měrou se
na tomto čísle podílel festival
Rock for People, kde návštěvníci nasbírali 110 905 půllitrových kelímků. Díky
Nejlepší čisté festivaly
tomuto výkonu
podle počtu vytříděný
se královehradecký
ch
půllitrových kelímků:
open-air zapsal do
české knihy rekor1. Rock for People – 110
904
dů. Půllitrové kelím- 2. Vot
vírák – 53 468
ky byly složeny do
3. Colours of Ostrava –
47 798
rekordního hada,
4. Mighty Sounds – 35
606
který měřil celkem
5. Benátská noc – 29 465
1155 metrů! Kromě

o ostatod
n plasních
tů a byly
po
použity
na výrobu
za
zatravňoplastových kelímků
va
vací dlažby.
byli návštěvníci festivalů
odměvalů odmě
„Díky
Díky našemu přístupu k třídění,
ňováni různými dárky také za jiné zapojení do projektu Čistý festipřinesené plasty a papíry. Celval a splnění jeho podmínek se
kem se na zapojených festivalech nám podařilo získat mezinárodní
podařilo vytřídit neuvěřitelných
cenu Greener Festival Award
36 tun plastu a papíru, které byly 2010. Tím jsme se zařadili mezi
předány k dalšímu využití.
23 evropských festivalů, které
dbají na třídění odpadu a jeho
Z festivalových kelímků
druhotné využití,“ doplnil za pořadatele Rock for People Luboš
byla vyrobena například
Procházka.
dlažba
Rock for People má již několik
let k třídění odpadu velice blízko. Certifikát získaly
V letošním roce byly plastové po- všechny festivaly
Všechny festivaly zapojené
lypropylenové kelímky na třídící
lince v Hradci Králové odděleny
do projektu Čistý festival se
září 2010 | www.ekokom.cz
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aktivně snažily umožnit a podporovat třídění odpadu. Ve spolupráci se společností EKO-KOM
například pořadatelé zajistili
tříděný sběr odpadů do modrých
a žlutých pytlů na papír a plasty
úklidovými četami a dokonce
v mnohých případech přiměly k třídění odpadu i prodejce
přímo na stáncích. Díky tomu
získaly zapojené festivaly oficiální českou certifikaci ČISTÝ
FESTIVAL, kterou budou v příštím roce obhajovat. Výjimkou se
stal Řípfest, který dva dny před
svým zahájením odmítl přislíbené zapojení mezi Čisté festivaly.
Jeho místo v seriálu čistých akcí
nahradila na začátku září Žatecká Dočesná, která dbá na třídění
odpadu dlouhodobě.
Více informací naleznete na
www.cistyfestival.cz
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V Moravskoslezském kraji
se bude třídit celý den
Na třídění odpadu mimo domácnosti se letos
zaměřila první část kampaně autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
v Moravskoslezském kraji.

X

Dáma s petkami u žlutého
kontejneru a pán s časopisy
u modrého kontejneru a slogan
„TŘÍDIT MŮŽU CELÝ DEN“ provázely od července do srpna obyvatele i návštěvníky severu Moravy
na cestách do práce, za zábavou
i za dovolenou. „Naším záměrem
bylo, aby se lidé setkali s vizuály
na cestě z domova kamkoliv –
na chatu, na nákup nebo za rodinou. Umístěny byly v celém
regionu, v celkem 50 vlacích,
na 5 hlavních železničních sta-
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tøídíme!!!

WEB

tøídit

mùžu

celý den
petku donesu
až do žlutého

.cz
jaktriditOU
MÁ NOV
GR AFICKOU
PODOBU

www.tridime.info

nicích, v téměř 400 městských,
meziměstských i dálkových autobusech a na billboardech u hlavních tahů napříč celým krajem.“
Záměrem celé kampaně bylo
přesvědčit lidi, aby nevyhodili
použitý plast nebo papír do prvního koše, který uvidí, například
ve vlaku nebo na čerpací stanici,
ale aby odpadky, které lze vytřídit ještě chvíli vezli nebo nesli
až k barevným kontejnerům.
„Jedná se o první krok na dlouhé
cestě k tomu, aby lidé separova-

li odpad i mimo domov. Ohlasy
na kampaň byly vesměs kladné,
věříme, že se tedy jednalo krok
správným směrem.“
Od září do října se další část
komunikační kampaně v Moravskoslezském kraji vydá do oblastí, kde je největší potenciál
zlepšení výtěžnosti tříděného odpadu, tedy na Bruntálsko a Karvinsko. Kampaně jsou zaměřeny
na domácnosti, ale také na děti
ve školách.
Více na www.tridime.info 

X

V rámci podzimní komunikační kampaně společnosti EKO-KOM byla spuštěna nová podoba
webu www.jaktridit.cz. Návštěvníci zde naleznou praktické i zajímavé informace z oblasti
třídění recyklace odpadů. Interaktivní web je doplněn o recyklační koloběhy jednotlivých komodit, nechybí videa, fotogalerie, zajímavosti a soutěže.

Pokus o světový rekord byl
odstartován českým rekordem

se do pokusu zapojilo 40 mateřských a základních škol. Jejich
počin bude zapsán do České
databanky rekordů jako Největší
kolekce téhož městského znaku
vyrobeného nejvíce autory.
Kromě připomenutí nutnosti
správného třídění odpadu má
celá akce za úkol prohloubit znalosti dětí z historie svého města
a vědomosti o původu městského znaku. Do 15. 10. 2010 se
mohou k pokusu připojit další
školy z celé České republiky.
Garantem rekordu je společnost
EKO-KOM a. s.
Raf, Agentura Dobrý den


Rodí se světově unikátní galerie znaků
měst a obcí ČR vyrobených z odpadových
materiálů.

X

Pokus o světový rekord,
ke kterému se k dnešnímu
dni přihlásilo již téměř 400 škol
z celé ČR, byl slavnostně odstartován sestavením státního
znaku u příležitosti návštěvy
prezidenta ČR, pana Václava
Klause, a jeho manželky, paní
13

Livie Klausové, v Pelhřimově –
městě rekordů.
Několik desítek hotových
znaků už je k vidění na adrede
www.znakymestaobci.cz a další rychle přibývají. Velká část
na webu sestavené galerie
bude od 13. ledna 2011 k vidě-

ní na veletrhu GO a Regiontour
2011 v Brně.
Dosud nejvýznamnějším
příspěvkem do rekordu je včera
otevřená výstava znaků městské
části Praha 4, která je k vidění
ve společenském centru Arkády
Pankrác. Díky paní Evě Šimkové
září 2010 | www.ekokom.cz
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BAZAR

O BALYNCE, HODNÉM ŠTĚNĚTI – pořad o třídění odpadů
pro mateřské školy – Karlovarské hudební divadlo
DATUM

KRAJ

MÍSTO KONÁNÍ

ČAS KONÁNÍ

13. 09. 2010
14. 09. 2010
15. 09. 2010
16. 09. 2010
17. 09. 2010
18. 09. 2010
19. 09. 2010
22. 09. 2010
23. 09. 2010
10. 10. 2010
11. 10. 2010
12. 10. 2010
13. 10. 2010
14. 10. 2010
14. 10. 2010
15. 10. 2010
08. 11. 2010
09. 11. 2010
10. 11. 2010
10. 11. 2010
11. 11. 2010
11. 11. 2010
12. 11. 2010

Liberecký
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Vysočina
Ústecký
Ústecký
Královehradecký
Královehradecký
Olomoucký
Zlínský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký
Ústecký

Hrádek nad Nisou, KD Beseda
Rumburk, KD
Nový Bor, KD
Hořice, KD
Lanškroun, KD
Třebíč, MKS
Pelhřimov, KD
Louny, Městské divadlo
Louny, Městské divadlo
Nové Město n. Metují, Městský klub
Náchod, Divadlo Klub Beránek
Hanušovice, KD
Hulín, KD
Chropyně, KD
Kojetín, KD
Rousínov, KD
Varnsdorf, Divadlo
Šluknov, MÚ
Velký Šenov, KD
Mikulášovice ,KD
Rybniště, KD
Chřibská, KD
Ústí nad Labem, Národní dům

9.00
9.00
8.30
8.15
9.00

Na tomto místě nabízím
e obcím

BEZPLATNOU INZERCI
NA TÉMA

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

15.00
15.00
8.00, 10.15, 17.00
8.00, 10.15
15.00
10.00
9.00
9.00
8.30
10.45
10.00
8.30
9:00
8.30
10.45
8.15
10.30
9.00

„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.

Více informací o akcích konaných pro
podporu tříděného sběru najdete na webových
stránkách jednotlivých kampaní
22.–24. 9 2010

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ
ODPADY – Konference „Ekonomická
udržitelnost využití bioodpadu“
Mendelova univerzita v Brně, součást cyklu
Odpadové dny, více na www.zeraagency.eu
30. 9.–3. 10. 2010

FOR TOYS – Veletrh hraček a her
Součástí expozice bude i výstava vybraných
erbů vyrobených školami z odpadových materiálů
15

Jihočeský kraj – www.jihoceske-trideni.cz
Jihomoravský kraj – www.tridime-jihomoravsky.cz
Karlovarský kraj – www.kr-karlovarsky.cz
Kraj Vysočina – www.tridime-vysocina.cz
Královehradecký kraj – www.cistykraj.cz
Liberecký kraj – www.jatridim.cz
Moravskoslezský kraj – www.tridime.info
Olomoucký kraj – www.jaksetociodpady.cz
Pardubický kraj – www.ekontejnery.cz
Plzeňský kraj – www.kr-plzensky.cz
Středočeský kraj – www.stredoceska-kampan.cz
Ústecký kraj – www.jatridim.cz
Zlínský kraj – www.tridenijestyl.cz
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