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Třídění odpadu se pomalu ale jistě stává celospolečenským fenoménem, který je velmi důležitý pro
zlepšování našeho životního prostředí. Dobře to vědí i na Opavsku, kde je do systému sběru a
využití tříděného odpadu, který v ČR organizuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.,
zapojena celá řada měst a obcí. Mezi nimi například i Hlučín, který se nedávno dočkal nových
kontejnerů na tříděný sběr.
Město Hlučín nacházející se asi deset kilometrů severozápadně od Ostravy motivuje své obyvatele
k třídění už několik let. A průběžně se na jeho území také zvyšuje počet kontejnerů
na recyklovatelný odpad. Naposledy zapůjčila společnost EKO-KOM městu osm nových sběrných
nádob, z nich tři jsou na papír a pět kontejnerů na různé druhy skla. "Navyšování počtu kontejnerů v
ulicích Hlučína je dobrá zpráva pro město i občany. Přispěje to totiž ke zvyšování počtu lidí, kteří
nehází své odpady do kontejnerů na směsný komunální odpad, ale využívají
právě barevné kontejnery. Tím je umožněno následné využití a recyklace odpadů." míní regionální
manažerka společnosti EKO-KOM Eva Drimlová. Zapůjčování nových kontejnerů na tříděný odpad ale
u Hlučína nekončí. Nových nádob se dočkala i řada dalších měst a obcí. Mezi nimi třeba Kravaře, Háj
ve Slezsku, Branka u Opavy, Jakartovice nebo Slavkov, kde mají dokonce osmnáct nových kontejnerů
na papír a plasty. Také ve Slavkově se třídí odpad už několik let a město se snaží o zdravé životní
prostředí i řadou dalších opatření. Ostatně v nedávno vyhlašované soutěži Zelená stuha ČR, která
odměňuje právě obce podporující životní prostředí, získala obec dokonce druhé místo.
S TŘÍDĚNÍM V BUDIŠOVĚ POMÁHAJÍ NOVÉ ŽLUTÉ KONTEJNERY!
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., dlouhodobě pracuje na osvětě ve
věci třídění odpadu a aktivně přitom komunikuje s řadou měst a obcí. Výsledkem této spolupráce jsou
nejen společné aktivity jako například soutěže podporující třídění, ale i postupné navyšování počtu
kontejnerů na tříděný odpad. A právě k dalšímu takovému navýšení došlo nedávno v řadě měst a obcí
Moravskoslezského kraje.
Na podzim například zapůjčil EKO-KOM dalších deset žlutých nádob na plasty třítisícovému městu
Budišov nad Budišovkou, které je v regionu známé skvěle fungujícím systémem odměňování
za třídění odpadu. Kontejnery, které rozšíří stávající sběrnou síť, jsou tak dalším krokem k navýšení
objemu a kvality vytříděného odpadu. "Plastové lahve jsou symbolem moderního věku, ale zároveň
velkou zátěží pro životní prostředí. Dobrá dostupnost žlutých kontejnerů může znamenat rozdíl mezi
tím, zda lahev skončí na třídící lince nebo někde na skládce," vysvětluje regionální manažerka
společnosti EKOKOM Eva Drimlová.
Že je velmi důležité podporovat třídění odpadu i v těch nejmenších obcích, by mohly potvrdit třeba
Svatoňovice nebo Staré Těchanovice. I tam totiž zamířily nové barevné kontejnery na plast, papír i
sklo. "Snažíme se dlouhodobě spolupracovat s městy a obcemi bez ohledu na počet obyvatel nebo
rozlohu. Ve vesnicích je sice potřeba méně kontejnerů, ale jejich umístění je o to důležitější,"
vysvětluje Eva Drimlová.TŘÍDĚNÍ VE VÍTKOVĚ USNADNÍ 22
NOVÝCH BAREVNÝCH KONTEJNERŮ!
Opětovné využití odpadu je jedním z největších témat 21. století nejen v České republice, ale v celém
světě. Jenže vše začíná v obcích a městech u každého občana, který se rozhoduje, zda svůj
odpad roztřídí na jednotlivé suroviny nebo zda vše hodí do jednoho kontejneru. O to, aby přibývalo
těch prvních případů, se stará v Moravskoslezském kraji autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
a.s., ve spolupráci s městy a obcemi. A snaha situaci zlepšit už přináší výsledky.
Na území kraje organizuje společnost EKO-KOM hned několik akcí na podporu třídění. Městům a
obcím navíc zapůjčuje tolik důležité barevné kontejnery. Naposledy se jejich počet navýšil na podzim
a zkrátka nepřišlo ani město Vítkov v okrese Opava. Sídlo s téměř šesti tisíci obyvateli dostalo
dokonce 22 nové kontejnery na papír, plasty a sklo. "Podzimní zápůjčkou kontejnerů pokračuje velmi
úspěšná spolupráce s Vítkovem. Vedení města si je vědomo důležitosti účelného nakládání s odpady

a i díky rostoucímu počtu sběrných nádob se k tomu daří motivovat stále větší počet lidí," uvedla
regionální manažerka společnosti EKO-KOM Eva Drimlová.
Současně s Vítkovem se dočkali i obyvatelé celé řady dalších měst a obcí. Třeba Vetřkovice získali tři
nové nádoby na papír, tři na plasty a tři na sklo. Osm kontejnerů pak zamířilo do Březové a v
budoucnu se dočkají dalších zápůjček i jiné obce. Ale není to samozřejmě jen o kontejnerech.
Jakékoliv sídlo bez ohledu na počet obyvatel se může v regionu zapojit do každoroční soutěže O
keramickou popelnici, ve které se hodnotí objem vytříděného odpadu. Zvyšující se počet sběrných
nádob v obcích a městech kolem Opavy a další podpůrné aktivity přispívají ke zlepšujícímu se stavu v
celém Moravskoslezském kraji. Na jeho území je dnes do systému třídění zapojeno skoro 300 obcí.
Jeden obyvatel vytřídí během jednoho roku v průměru přes 39 kilogramů papíru, skla, plastu a
nápojového kartonu a toto číslo se neustále zvyšuje.

