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Konečně jaro. Po dlouhých
šedivých dnech s nekonečnými sněhovými příděly konečně
slunce. Nedočkavé rostliny se
snaží napravit dlouhé otálení,
ven se derou tulipány, narcisy,
hyacinty, aby nahradily křehkou
krásu sněženek a bledulí.
A všude zpívají ptáci jak o život.
Po zimě ale vykouknul
nepořádek, který jsme si
nechali z minulého roku a ještě mu přes zimu přidali. A tak
je potřeba uklidit. V obcích se
zametají cesty, čistí příkopy,
upravují stromy a parky. Uklízejí
se odpady. Co s nimi bude? Roztřídí se, zrecyklují a ten zbytek
skončí na skládkách. Co bude se
skládkami ? Toť otázka, kterou
se od minulého roku intenzivně
zabývají starostové obcí i velkých
měst, kraje, ministerstvo, odpadářské firmy. A dokonce i tzv.
ekologové z různých nevládních
hnutí. Každá strana podle svých
zájmů.
Logicky bychom skládky neměli chtít. Zabírají nám krajinu v naší malé zemi, nevábně
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páchnou a pro životní prostředí
nejsou zrovna to pravé. Lepší by
bylo odpady, které produkujeme
po celé věky a produkovat budeme i nadále, využít v co největší
možné míře. Co jde, zrecyklovat
a použít na výrobu nových věcí,
nebo zkompostovat a zúrodnit
půdu a ze zbytku vyrobit teplo
a energii. A to všechno za rozumné peníze, abychom to dokázali
jako občané zaplatit. Touto logikou nebo alespoň některými jejími principy se řídí některá města
a obce, kraje a ministerstvo.
Uvažují o zákazu skládkování
pro odpady, které lze jinak využít
materiálově nebo energeticky.
Ale netahejme do toho
logiku. Směsný komunální
odpad se stává žádaným zbožím. Pro velké odpadářské firmy
k udržení výdělku ze skládek – ať
už se odpad uloží, nebo se z něj
v linkách MBÚ vyrobí „palivo“,
které se dá někam prodat.
V lepším případě do cementáren,
v horším do obyčejných tepláren
bez čištění spalin (k tomu je potřeba změnit vyhlášku o ochraně
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mají spalovnu, rovněž tak třídí, recyklují, kompostují svoje
odpady.
Uvidíme, jak celý spor dopadne. Ve skrytu duše doufám, že zvítězí zdravý rozum.
Vrátím se zpět k úklidu. I my ta-



kový děláme u nás v EKO-KOMu.
Zahájili jsme výměnu smluv
o výpůjčce nádob. Pro zlepšení
stavu sběrné sítě pro tříděné
odpady nabízíme nové projekty.
Informace naleznete v tomto
čísle Zpravodaje a jako tradičně

vám vše podrobně vysvětlí vaši
regionální manažeři.
Přeji vám spoustu síly do uklízení. A hlavně dobrou náladu.
Máme přeci jaro.
Martina Vrbová
ředitelka oddělení

Nové Smlouvy o výpůjčce
ovzduší, ale když se chce, tak
všechno jde …) nebo se rýsuje
možnost vozit odpad po Evropě
a využít spaloven v Německu
či jinde. Firmy hlásají – hlavně
nestavme spalovny!, které se
sice používají desítky let ve všech
evropských zemích, ale u nás
představují hrozbu jako významná konkurence skládek. Do hnutí
za záchranu skládek se zapojila
i nevládní organizace Arnika
s prohlášením, že je lepší zachovat a prodloužit skládkování,
aby se prý zachránila recyklace.
Možná by se „ekologové“ měli
podívat za hranice naší země,
kde země s nejvyšší mírou recyklace odpadů téměř všechen
směsný komunální odpad používají pro výrobu energie ve spalovnách. Nebo se stačí podívat
doma – všechna tři města, která
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ministrativy s ní spojenou – při zapůjčení dalších
nádob v rámci projektů počínaje rokem 2013 se
bude aktualizovat smlouva pouhým podepsáním
předávacího protokolu (příloha č. 2 ke smlouvě)
pověřeným pracovníkem nebo zástupcem obce.
Odpadne tak nutnost schvalování a podepisování
dodatků ke smlouvě jako v minulosti. Rovněž dochází i ke zmírnění požadavků na náhradu škody
v případě poškození nebo zničení nádob. Podle původních smluv je obec povinna nahradit poškozeAOS EKO-KOM, a.s. obdržela v roce 2012
od MŽP nové Rozhodnutí o autorizaci, kterým nou nebo zničenou nádobu bez ohledu na její staří
a amortizaci nádobou novou na vlastní náklady,
se změnily některé podmínky pro činnost autopodle nové smlouvy se stáří i amortizace v příparizované obalové společnosti a nově přibyly také
povinnosti spojené se zajištěním dostatečné a kva- dě škodních událostí bude zohledňovat a výměnu
litní sběrné sítě na sběr využitelných komunálních nádob zajistí EKO-KOM.
Ve smlouvě je také nově zaveden institut ohlaodpadů včetně jejich obalové složky. S ohledem
šování škod na nádobách včetně totálního zničení
na tyto skutečnosti jsme přistoupili k aktualizaci
nádob. EKO-KOM, a.s. zřídila v minulém roce
a k výměně všech hlavních smluv v rámci systému EKO-KOM. Tato aktualizace se týká také všech dispečink na údržbu nádob, který se zabývá,
kromě jiného, také vyřizováním škodních událostí
smluv o výpůjčce. V minulých dnech jsme proto
začali distribuovat nové smlouvy o výpůjčce. Nová a náhradou poškozených nádob. Pro snížení rizika
smlouva nahrazuje předchozí smlouvy o výpůjčce, v případě škod na zapůjčených nádobách vzniklých vandalismem, nebo přírodním živlem mohou
a to včetně jejich dodatků a slučuje je do jedné.
být tyto nádoby ze strany obce pojištěny v rámci
Principem nové smlouvy zůstává, stejně jako
v předchozí smlouvě, bezplatná výpůjčka sběrných jejího hmotného majetku viz. další samostatný
článek ve Zpravodaji.
nádob, které obec používá v rámci svého obecního systému pro tříděný sběr využitelných odpadů
V případě dotazů a připomínek ke smlouvě
(papír, plast, sklo čiré, barevné, nápojové kartony). o výpůjčce kontaktujte, prosím, svého regionálního
Nová smlouva nahrazuje stávající smlouvy
manažera. Jakékoliv dotazy ohledně stavu sběro výpůjčce a přináší zjednodušení a snížení adných nádob směřujte na Dispečink.
n

V uplynulých letech byly
na základě smluv o výpůjčce naší
společností bezplatně poskytnuty
stovkám měst a obcí sběrné
nádoby na tříděný odpad.
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Nabídka obcím

Hlášení škodní události

projektu je zjištění skutečného
Jak již bylo uvedeno, v podmínkách nové autorizace
technického stavu nádob a námá naše společnost nové povinnosti, které se týkají
dostupnosti a kvality sběrné sítě. Proto jsme v minulém vrh na postupnou obnovu a doplnění sběrné sítě tak, aby obec
roce rozšířili naši nabídku pro obce o ojedinělý projekt, mohla plnit cíle spojené s rev rámci kterého pečujeme o celou sběrnou síť
cyklací komunálních odpadů.
Přitom obnovu a další rozšíření
na tříděný odpad v obci nebo městě.
sběrné sítě zajišťuje po dohodě
společnosti za dohodnutou cenu. s obcí na svoje náklady EKOProjekt je určen obcím
KOM, a.s. Do tohoto projektu se
Součástí prodeje je okamžitá
ve společných svozových
bezplatná výpůjčka všech nádob již v loňském roce zapojila měsoblastech, mikroregionech či
ta jako např. Bohumín, Olomouc,
sdruženích a městům, která vět- obci na základě smlouvy o výOpava, či Příbram.
půjčce. Kontejnery se tedy nišinově vlastní kontejnery a nádoby na třídění odpadů a nemají kam nepřesunují a obec v rámci
V případě zájmu o takový prosvé působnosti dále rozhoduje
dostatek prostředků na jejich
jekt se informujte u svého regioo jejich umístění a zajištění
nálního manažera, který s vámi
obnovu a případné rozšíření
ochotně probere všechny podrobsběrné sítě. Těmto obcím nabízí- služeb tříděného sběru a svozu
me možnost prodeje nádob naší odpadů na území obce. Součástí nosti.
n



Spolupráce při označování nádob



V průběhu celého letošního
roku bude pokračovat označování nádob, které jsou ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s.
a jsou obcím zapůjčeny na základě smlouvy o výpůjčce. Nádoby jsou dodatečně vybavovány
kovovým štítkem, na kterém
je vyražen rok dodání (u nádob
dodaných od roku 2013) + nápis
EKO-KOM a je mimo jiné schopen
odolat požáru nádoby a pomáhá
tak při její identifikaci. V současnosti značení nádob probíhá
v Plzeňském, Karlovarském
a Ústeckém kraji. Obce jsou s do-
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statečným předstihem písemně
informovány o tom, že se v jejich
obci bude prováděno značení
nádob. Obci je následně zaslán
formulář v elektronické podobě,
do kterého je potřeba doplnit
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přesnou lokalizaci zapůjčených
nádob na separovaný sběr v obci,
aby je naši pracovníci mohli najít.
Ve výjimečných případech bude
obec požádána o součinnost pracovníků obce v terénu.
Prosíme proto ještě jednou
obce, ve kterých bude značení
probíhat, aby této skutečnosti
věnovaly patřičnou pozornost
a usnadnily identifikaci nádob.
Děkujeme za pochopení i spolupráci.
Pokud máte jakékoliv dotazy
ke značení nádob, obracejte se
přímo na náš Dispečink.
n
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V zájmu rychlejšího vyřízení škodních událostí na kontejnerech (poškození požárem, vandalem apod.), které mají obce
zapůjčené od naší společnosti byla vypracovaná metodika postupu nahlášení škodní události na Dispečink nádob EKO-KOM, a.s.
Poškození nádob je třeba
nahlásit jak v případě totální
škody (zničení, vandalismu nebo
odcizení vypůjčené nádoby) tak
při škodě vzniklé vlivem běžného opotřebení. Podrobný postup
hlášení škodní události je uveřejněn na http://www.ekokom.
cz/cz/obce-a-mesta/dispecink
-nadob.
n

Pojištění nádob



V souvislosti s uzavíráním nových smluv o výpůjčce a s narůstajícím počtem nádob zapůjčených společností EKO-KOM,
a.s. se množí dotazy ohledně možného pojištění sběrných nádob.
Oslovili jsme proto několik velkých pojišťoven působících na českém trhu a získali následující informace.
Podle vyjádření většiny pojišťoven lze sběrné nádoby na tříděný odpad připojistit v rámci stávajících pojistných smluv na pojištění hmotného majetku, které mají obecní či městské úřady
sjednány. Do pojištění je možné zahrnout i nádoby, které obec
nevlastní, ale má je zapůjčené od společnosti EKO-KOM, a.s.
V obecné rovině se jedná o navýšení limitu pojistného plnění.
Cena pojištění se v těchto případech nedá paušálně stanovit, neboť záleží na sjednaném rozsahu pojištění, zejména na limitech
pojistného plnění a pojištěných rizicích, nicméně je v porovnání
s cenou kontejnerů zanedbatelná. Obecně je možné nádoby pojistit proti vandalismu, poškození požárem, či přírodním živlem.
V případě zájmu, se obce musí obrátit na své kontaktní osoby
(obchodní zástupce) u pojišťoven s nimiž mají pojištění sjednaná.
Uvedené informace jsou pouze orientační a liší se podle pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven. Některé pojišťovací
ústavy vůbec nemusí takovouto službu nabízet.
n
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Dispečink
nádob v systému
EKO-KOM



Dispečink sběrných nádob byl zřízen za účelem
zkvalitnění služeb pro obce,
které využívají sběrné nádoby
bezplatně zapůjčené od společnosti EKO-KOM, a.s.
Dispečink nádob spravuje
sběrnou síť, která je výhradně v majetku EKO-KOM, a.s.
a zabývá se zejména těmito
aktivitami:
•	Vedení evidence a značení
nádob
•	Příjem, evidence a vyhodnocení hlášení o škodě
•	Zajištění servisních služeb
a náhrady nádob
•	Poskytování informací
spojených s vypůjčenými
nádobami

Kontakty a provoz
Provozní doba dispečinku
nádob: Po–Pá 9:00–14:30 hod.
•	E-mail:
dispecinknadob@ekokom.cz
n
•	Telefon: 702 057 333
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Pec pod Sněžkou je v soutěži Čistá obec
absolutním vítězem

Čisté festivaly
Votvírák

14. 6.–16. 6., Milovice



Hudbou pro UNICEF
14. 6.–15. 6., Tišnov

Budišovské Letnice
21. 6.–22. 6., Praha

United Islands

21. 6.–22. 6., Budišov n. Budišovkou

JamRock

27. 6.–29. 6., Žamberk

Sweetsen fest

27. 6.–29. 6., Frýdek-Místek

Basinfirefest

28. 6.–30. 6., Spálené Poříčí

Rock for People

2. 7.–5. 7., Hradec Králové

Přeštěnice Openair

11. 7.–13. 7., Milevsko – Přeštěnice

Colours of Ostrava
18. 7.–21. 7., Ostrava

Rockfest

20. 7., Kadaň

Benátská noc

25. 7.–28. 7., Liberec – Vesec

Sázavafest

1. 8.–3. 8., Světlá nad Sázavou

Povaleč

2. 8.–4. 8., Valeč u Karlových Varů

Chodrockfest

9. 8.–10. 8., Domažlice

Prague Pride
17. 8., Praha

Festival Okoř
17. 8., Okoř

On the Road

30. 8.–31. 8., Lázně Bohdaneč

Žatecká Dočesná
6. 9.–7. 9., Žatec

Dny NATO

22. 9.–23. 9., Ostrava
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Nabídka českých
festivalů:
čisté areály pro návštěvníky
a třídění odpadu



I v letošním roce se dvacet
českých letních festivalů
a akcí pod širým nebem rozhodlo nabídnout svým návštěvníkům komfort v podobě čistých
festivalových areálů a možnost
třídění odpadů. Zapojují se totiž
do šestého ročníku projektu
ČISTÝ FESTIVAL, který zaštiťuje
společnost EKO-KOM, a.s.
n
duben 2013 | www.ekokom.cz

Hradec Králové, 17. dubna
2013 – Sedmý ročník soutěže Čistá obec 2012 zná své
vítěze. Obce a města Královéhradeckého kraje soutěžila ve
sběru tříděného odpadu a brala
to velmi zodpovědně. Výsledky
celoročního snažení jsou totiž
velmi těsné a někdy i překvapující. Například městu Pec
pod Sněžkou se nejen podařilo
obhájit umístění mezi nejlepšími
z předchozího roku, ale ještě
se navíc ve své kategorii posunulo ze třetího místa na vítěznou příčku a dokonce se stalo
i absolutním vítězem roku 2012!
Z vyhlášení výsledků soutěže
v Hradci Králové si tak zástupci města mohli odvézt poukaz
na finanční odměnu v celkové
výši 130 tisíc korun.
Soutěž, kterou tradičně
spolupořádají společnosti
EKO-KOM, a.s. a ASEKOL, a.s.
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Centrem evropského projektování, byla vyhlášena od 1. ledna do 31. prosince 2012. Oproti předchozím
ročníkům však došlo k malé
úpravě pravidel, resp. rozdělení
kategorií. Tentokrát se soutěžilo ve skupinách do 300 obyvatel, od 300 do 2000 obyvatel
a ve skupině nad 2000 obyvatel.
„Obce v Královéhradeckém
kraji jsou ve třídění odpadů tradičně velmi dobré a sběr tříduben 2013 | www.ekokom.cz

děného odpadu berou opravdu
vážně. Zjišťují, že tím ochraňují
nejen přírodní zdroje, ale také
zlepšují podmínky pro život
svých občanů a tedy i obyva-

tel Královéhradeckého kraje.
A navíc to může být i ekonomicky výhodné, jak ukazují výsledky
soutěže Čistá obec,“ říká Jan
Tippner, radní Královéhradec-

K o mp l e tn í V Ý S LE D KY s o u tě ž e Č i st á o b e c 2 0 1 2
Kategorie do 300 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie 301–2000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie nad 2000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Skokan roku:
Absolutní vítěz:

obec Třebešov
obec Hořenice
obec Zdelov
město Pec pod Sněžkou
obec Třebihošť
obec Voděrady
město Nové Město nad Metují
město Solnice
město Dvůr Králové nad Labem
obec Chleny
město Pec pod Sněžkou
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kého kraje zodpovědný za životní
prostředí.
Absolutním vítězem soutěže
Čistá obec 2012 se stala Pec
pod Sněžkou, kde každý občan
vytřídil v roce 2012 průměrně
162 kilogramů odpadů a ode-

vzdal ke zneškodnění 4 kilogramů nebezpečných odpadů.
Skokanem roku je malá obec
Chleny, ležící u města Kostelec
nad Orlicí. V loňském ročníku
soutěže se obec umístila na
407. místě, ovšem letos vysko-

Informace z regionů
čila až na 42. pozici, což je posun o neuvěřitelných 365 příček
nahoru.
Více informací nejen o soutěži, ale i dalších projektech, je
možné najít na internetových
stránkách www.cistykraj.cz.  n

Malá vesnička Neratov je rekordmanem
v třídění odpadů v Pardubickém kraji



Pardubice, 23. dubna 2013 –
Malá obec nedaleko lázeňského města Lázně
Bohdaneč je rekordmanem v třídění odpadů. Neratov s necelými 150 obyvateli
dokázal v soutěži
O Perníkovou popelnici 2012 zvítězit nejen
ve své kategorii, ale i porazit velká města. Je totiž
absolutním vítězem roku 2012!

V pořadí již 6. ročník soutěže
obcí a měst ve sběru tříděného odpadu vyhlásil
Pardubický kraj
společně se systémem EKO-KOM. Tato
společnost v průběhu
celého kalendářního
roku shromažďuje
informace o množství
vytříděných odpadů
v jednotlivých obcích,
přepočítává množství odpadu

V Ý S LE D KY  S OU T Ě ŽE O P E R N ÍKO V OU  P O P EL N ICI  2 0 1 2
Kategorie do 300 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie 301–2000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie nad 2000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Skokan roku:
Absolutní vítěz:
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obec Neratov
obec Trpík
obec České Petrovice
město Seč
obec Staré Hradiště
obec Svinčany
město Sezemice
město Třemošnice
město Žamberk
Statutární město Pardubice
obec Neratov
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na jednoho obyvatele a pak odměňuje vítěze.
Obce byly v roce 2012 hodnoceny ve třech kategoriích podle
počtu obyvatel – do 300 obyvatel, od 301 do 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. Oproti
předchozím letům tak došlo
k úpravám kategorií, ale výsledkem jsou spravedlivější podmínky pro hodnocení jednotlivých
obcí. „Ke změně kategorií
nás vedla snaha ke spravedlivějšímu rozdělení města a obcí.
Například dřívější kategorie
500–5000 obyvatel byla nepoměrná oproti současnému dělení. Přerozdělení kategorií nyní
více odpovídá struktuře měst
a obcí v Pardubickém kraji a je
vyrovnanější v počtu měst a obcí
v každé z kategorií,“ vysvětluje
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s. Oceňován
je také absolutní vítěz a skokan
roku, který se v meziročním
hodnocení posunul o nejvíce
příček směrem nahoru.
Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz. n
duben 2013 | www.ekokom.cz

Výstava Třídit je COOL, tedy Chytré,
Odpovědné, Optimální a Logické



V Galerii Vaňkovka v Brně
se od 11. do 21. dubna konala unikátní výstava, která vznikla na základě dotazů občanů,
kteří navštěvují brněnské ENVIcentrum. Výstava byla určena
nejen těm, kterým třídění odpadu není zcela cizí, ale i těm, kteří
mají otázky a potřebují odpovědi.
Výstava prezentovala systém
třídění odpadů v Brně a přinášela odpovědi na otázky, jak je
to s tříděním odpadu doopravdy
a co všechno se dá z odpadu

získat zpět. Mezi exponáty byly
předměty, které se běžně používají z jiného pohledu bez vědomí
toho, že řada z nich prodělává
několikátý recyklační cyklus.
K vidění byly meziprodukty
tříděného odpadu, na něž si
bylo možné sáhnout, například
rozemletou PET láhev a vlákno
z ní vyrobené, nebo stavební
desky z rozemletých nápojových
kartonů „tetrapaků“. Ty mimochodem posloužily jako informační panely.

Celá výstava vznikala jako
skládačka informací, které byly
získány od těch nejpovolanějších, kteří odpad přímo zpracovávají: skláren, papíren,
zpracovatelů PETek, nápojových
kartonů, hliníkových plechovek
a textilu.
n

Představujeme
Ing. Pavla Bendová

Mgr. Danuše Hykšová

Renáta Sumerauerová

Oblastní manažerka
pro Královehradecký,
Pardubický, Olomoucký,
Moravskoslezský, Zlínsky,
Jihomoravský kraj
a Kraj Vysočina



Loučíme se také s naším
dlouholetým pracovníkem, regionálním manažerem
Tomášem Peškem, kterému
děkujeme za spolupráci. Novou
regionální manažerkou pro
Pardubický a Královéhradecký
kraj je s účinností od 1. května
2013 Ing. Dagmar Hykšová.



Novým pracovníkem
oddělení využití odpadů
je Renáta Sumerauerová,
která má společně s Alešem
Balcarem na starosti veškerou
problematiku spojenou
s nádobami na tříděný odpad,
jež mají obce zapůjčené
od společnosti EKO-KOM, a.s.

tel: 724 396 682
email: bendova@ekokom.cz

tel.: 721 562 554
e-mail: hyksova@ekokom.cz

tel.: 602 729 709
e-mail: sumerauerova@ekokom.cz



Kontakty na jednotlivé členy oddělení využití odpadů najdete na www.ekokom.cz
duben 2013 | www.ekokom.cz
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Pozvánky

Pozvánky

Konference Odpady a obce –
14 let tradice
Všechny zájemce z řad měst, obcí, svozových firem
a dalších subjektů, které sledují vývoj v odpadovém
hospodářství v naší zemi, srdečně zveme na
již 13. ročník konference Odpady a obce tradičně
konané v Hradci Králové.



Konference je koncipovaná jako dvoudenní,
proběhne ve dnech 12. a 13. 6. v Kongresovém
centru Aldis. Kromě přednášek a seminářů je foyer
centra určeno k prezentaci firem, tradičně zde
vystavují firmy zabývající se výrobou nádob na odpady, recyklací odpadů a vývojem software pro odpadové hospodářství. Nádoby na odpad a svozovou
techniku je možné si osobně prohlédnout na ploše
mezi kongresovou budovou a labským nábřežím.

PROGRAM KONFERENCE
Hospodaření s komunálními odpady
Středa 12. června 2013
8.00–9.00 prezence
9.00–17.30 odborné přednášky a panelové diskuse:

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

Aktuální vývoj legislativy odpadového
hospodářství ČR
•	Diskuze k připravovanému zákonu o odpadech
a dalším zákonným normám, POH ČR.
Odpadové hospodářství v regionech
•	Spolupráce měst a obcí při rozvoji odpadového
hospodářství v regionech a krajích ČR.
•	Zkušenosti s přípravou a realizací dlouhodobých koncepcí hospodaření s odpady.
Komunální odpadové hospodářství v Belgii
•	Představení modelu belgického odpadového
hospodářství založeného na maximalizaci
materiálového a energetického využití odpadů.
Ekonomika odpadového hospodářství
•	Ekonomická bilance odpadového hospodářství
obcí v ČR.

Zpětný odběr výrobků
•	Aktuální problematika zpětného odběru
elektrozařízení a vybraných výrobků v ČR.
•	Spolupráce s obcemi.

•	Možnosti využití komunálních bioodpadů
ve vazbě na zemědělskou prvovýrobu.
•	Spolupráce zemědělců a obcí.
Recyklace využitelných komunálních odpadů
•	Plasty v komunálním odpadu.
SPOLEČENSKÝ VEČER
•	Recyklovatelnost jednotlivých složek
Vyhlášení soutěže obcí „O křišťálovou
komunálních odpadů ve vazbě na jejich
popelnici“ za rok 2012
vlastnosti.
•	Recyklace PET.
Čtvrtek 13. června 2013
•	Bioplasty a jejich vlastnosti z pohledu nakládá9.00–13.30 odborné přednášky a panelové diskuse:
ní s odpady.
Komunální bioodpady
Podrobný program a přihlášku
•	Systémy odděleného sběru komunálních
na konferenci naleznete v odborném tisku,
bioodpadů – technickoorganizační řešení,
nebo na www.ekokom.cz. n
nákladovost.

V  r á m c i c y k l u o dpad o v é  dn y 2 0 1 3  s e D o k o n c e  r o k u k o naj í  j e š tě t y t o k o n f e r e n c e :

13. ročník konference

organizátor konference

21. - 22.5. 2013

14. ročník konference

organizátor konference

12. - 13. 6. 2013

pod záštitou:

ODPADY A OBCE
KONFERENCE 2013
pořadatel:
konference je součástí cyklu

9. ročník konference

partneři:

organizátor konference

18. - 20. 9. 2013

mediální
partneři:
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Bazar
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Bazar
Na tomto místě nabízíme obcím bezplatnou inzerci na téma

„koupím, prodám, vyměním nebo přenechám“
v souvislosti s nakládáním s odpady nebo tříděním a recyklací. Svoje inzeráty můžete posílat v elektronické
podobě na adresu: redakce@ekokom.cz, do předmětu, prosíme, uveďte heslo BAZAR. Děkujeme.

Obec Velké
Heraltice
(okres Opava)

nabízí k prodeji 9 ks sklolaminátových
kontejnerů se spodním výsypem
o objemu 1100 l na směsné sklo.
Stáří cca 8 let.
Cena dohodou. Nabídněte.
Kontakt:
starostka Jana Zechová
tel.: 553 663 115
e-mail: ou@heraltice.net,
ouvelh@iol.cz

Obec Horní
Třešňovec

(okres Ústí nad Orlicí)
nabízí k prodeji 5 ks sklolaminátových
kontejnerů se spodním výsypem
o objemu 1500 l na plasty.
Cena dohodou. Nabídněte.

Společnost EKO-KOM, a. s. nabízí
bezplatně obcím informační samolepky
na kontejnery na tříděný odpad.
V případě zájmu kontaktujte svého
příslušného regionálního manažera.
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Kontakt:
starosta Jiří Marek
tel.: 724 186 225
e-mail: starosta@hornitresnovec.cz
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