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ČISTŠÍ OSTRAVSKO? POMOHOU NOVÉ BAREVNÉ KONTEJNERY!
Třídění odpadů nemusí být pro obyvatele měst a obcí v Moravskoslezském kraji žádná věda. Zvlášť
nyní, když na řadě míst přibyly nové kontejnery, které bezplatně zapůjčila autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s.
Celkem 30 nových sběrných nádob přibylo v okrese Bruntál a to znamená, že obyvatelé řady měst a
obcí budou mít zase o něco méně starostí. Barevných kontejnerů je totiž v místech jejich bydliště víc a
jsou zase o něco dostupnější.
Ve většině případů přibyly žluté nádoby na plasty a modré na papír, ale třeba v Branticích mají i nový
kontejner na sklo. Největší změnu pocítí nepochybně v Horním Benešově, kde nově přibylo celkem
třináct sběrných nádob. Podle regionální manažerky společnosti EKO-KOM Evy Drimlové jde o
významný krok vpřed, který může pomoci životnímu prostředí v regionu i lidem, kteří v něm žijí.
"Obyvatelé už nemusí pracně hledat kontejnery po celém městě, protože je většinou mají na dosah
ruky. Věřím, že je to bude motivovat k ještě lepšímu třídění." TŘÍDĚNÍPAPÍRU? S NOVÝMI
KONTEJNERY TO BUDE HRAČKA!
Řadu obcí v okrese Frýdek-Místek potěšila v nedávné době zpráva, že se dočkají nových nádob
určených ke sběru tříděného odpadu. A protože do této doby chyběly hlavně kontejnery určené pro
sběr papíru, autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která nádoby obcím zapůjčuje, se
zaměřila právě na ně.
Morávka, Pražmo, Krásná. To jsou jen příklady obcí, které se mohou nyní těšit z nových modrých
kontejnerů, díky kterým se zlepší komfort třídění a tím pádem i motivace obyvatel, aby na tuto
záslužnou činnost nezapomínali. Vůbec největší počet sběrných nádob přibylo v Raškovicích.
Malebné obci v podhůří Moravskoslezských Beskyd zapůjčila společnost EKO-KOM celkem 32
kontejnery na papír.
Ostatně Raškovice mají s tříděním své zkušenosti. V 10. ročníku krajské soutěže měst a obcí s
názvem "O keramickou popelnici", která se snaží odměňovat nejlépe třídící obce, dosáhly Raškovice
ve své kategorii na třetí místo. "Věřím, že několik desítek nových nádob, které naše společnost obci
zapůjčila, přispěje k ještě lepším výsledkům. Raškovice mají skvělou příležitost dostat se mezi
nejlépe třídící obce nejen v kraji, ale i v celé zemi," uvedla regionální manažerka společnosti EKOKOM Eva Drimlová. Ačkoliv většina nově zapůjčených nádob je určená ke sběru papíru, najdou se i
výjimky. Třeba v Paskově s necelými čtyřmi tisíci obyvateli mají nově i čtyři žluté kontejnery na plasty.
A že se EKO-KOM snaží pomoci všem městům a obcím bez ohledu na velikost, dokládá třeba obec
Kaňovice. Necelých 300 obyvatel zde může nyní využívat dva nové kontejnery na papír a jeden na
plast.
Vratimov, Václavovice, Zbyslavice. Do těchto sídel v okrese Ostrava zamířily v poslední době nové
kontejnery na tříděný odpad. Cílem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která nové
sběrné nádoby zapůjčila, je především motivovat další obyvatele v regionu k třídění a přispívat tím k
lepšímu životnímu prostředí. A podle všeho se to zatím daří.
Na území zmíněného města a dvou obcí se nyní nachází o jedenáct kontejnerů na tříděný odpad víc.
Zatímco ve Zbyslavicích mohou občané nově využít tři žluté kontejnery na plasty, do Vratimova a
Václavovic přibyly navíc i modré nádoby na vytříděný papír. "Navyšování počtu kontejnerů je velmi
důležité. Obyvatelům se díky tomu zase o trochu zlepšuje komfort a tím i motivace třídit. Věříme, že se
díky tomu podaří navýšit množství a kvalitu vytříděného odpadu," podotkla regionální manažerka
společnosti EKO-KOM Eva Drimlová.
Podle ní je velmi důležitá nejen spolupráce společnosti EKO-KOM s vedením zmíněných obcí a
města, ale i jejich přístup k životnímu prostředí. Například ve Vratimově mohou občané tříděním ušetřit
peníze za svoz odpadu. "Že to občany skutečně motivuje, dokládá i dřívější umístění Vratimova mezi
nejlepšími v soutěži O keramickou popelnici, ve které je porovnáván objem vytříděného odpadu,"
připomíná úspěch města Eva Drimlová.

