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Dlouhodobá snaha o zlepšení podmínek pro třídění komunálního odpadu na území 

Moravskoslezského kraje pokračuje. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. se snaží 

průběžně navyšovat počty barevných kontejnerů ve městech a obcích. Nedávno se nové nádoby 

na tříděný odpad objevily i v několika městech a obcích spadajících pod okres Nový Jičín.  

 

V navyšování počtu barevných kontejnerů se pokračuje například ve městě Fulnek, kde 

se tříděním intenzivně zabývají už několik let. Nedávno zapůjčila společnost EKO-KOM dalších 

deset barevných kontejnerů, které nyní slouží obyvatelům šestitisícového města. Dvě nádoby jsou 

určené na barevné sklo, po čtyřech pak na vytříděné plasty a papír. "Touto bezplatnou zápůjčkou 

pokračujeme v úspěšné spolupráci s městem Fulnek," uvedla regionální manažerka společnosti EKO-

KOM Eva Drimlová.  

Nové kontejnery dorazily samozřejmě i do dalších měst a obcí v okrese. Frenštát pod Radhoštěm 

nedávno získal čtyři nové nádoby (jednu na papír, tři na plasty) a nedaleké Trojanovice dalších šest 

(tři na papír, tři na plasty). Postupnými kroky se tak daří snižovat bariéry, které by mohly odrazovat 

obyvatele od třídění. "Navyšování počtu kontejnerů je velmi důležité už proto, že mnoho lidí nechce 

nebo nemůže chodit s odpadem někam dál od svého bydliště. Pokud před domem uvidí žluté, modré 

a zelené kontejnery, budou je také ochotněji využívat," míní Eva Drimlová. Že mají přibývající sběrná 

místa a rostoucí počet barevných kontejnerů smysl, dokládají i celokrajská čísla související stříděním. 

Jeden obyvatel Moravskoslezského kraje vytřídí v průměru skoro 40 kilogramů papíru, skla, plastu a 

nápojového kartonu. Do systému třídění se navíc zapojilo už skoro 300 obcí.  

Více informací o třídění v kraji nabízí web www.tridime.info, kde lze najít nejen důležité statistiky 

k třídění v regionu, ale také informace o aktivitách, které autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, 

a.s., v kraji pořádá. Veškeré důležité informace o správném třídění a recyklaci odpadů pak nabízí 

www.jaktridit. cz.  

http://www.krajskenoviny.cz/
http://www.tridime.info/
http://www.jaktridit/

