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Že je správné třídit odpad, to ví už každé dítě. Školy a školky v posledních letech věnují pozornost 

ekologické výchově a učit se správně třídit odpad je jedním z úkolů. Pozornost vzdělávání nejmladší 

generace v Královéhradeckém kraji věnuje i autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. V rámci 

projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" realizuje celou řadu soutěží, výukových programů a 

kampaní na podporu separace odpadů.  

 

Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů. Samotná kampaň navazuje na celostátní projekt EKO-KOMu a v 

Královéhradeckém kraji se na ní kromě této společnosti podílí i Královéhradecký kraj, Centrum 

investic, rozvoje a inovací a společnosti Asekol a Elektrowin. "Každoročně v Královéhradeckém kraji 

připravujeme několik projektů určených pro děti. Považujeme za důležité, aby se učily správně třídit už 

od školky. Navíc to má i druhý efekt – děti pak dokážou motivovat i své rodiče," říká Jiří Záliš, 

regionální manažer EKO-KOM, a.s.  

Cílem všech projektů je ukázat dětem, jak odpady vznikají, jak je správně třídit a jak je možné je 

následně znovu využít a ušetřit tak přírodní zdroje. "K tomuto účelu slouží třeba naše výukové 

programy, které jsou cíleny na různé věkové skupiny dětí." V rámci soutěží pořádá EKOKOM, a.s., 

společně s Královéhradeckým krajem a dalšími partnery projektu, soutěž pro základní školy v 

Královéhradeckém kraji s názvem Třídíme s Nikitou. Školy usilují o titul Čistá škola. Vloni se pod 

patronací pestrobarevného papouška Nikity z královédvorské zoologické zahrady uskutečnil už VIII. 

ročník této soutěže. "Účelem soutěže je samozřejmě zvýšit zájem dětí o problematiku třídění a 

recyklaci odpadů, ale také chceme rozvíjet jejich kreativitu a tvůrčí schopnosti," připomíná regionální 

manažer Jiří Záliš. Děti měly vytvořit komiks na téma třídění odpadů, propagace třídění nebo 

předcházení vzniku odpadů. Podle poroty si s úkolem poradily nejlépe děti z Ohnišova. "Žáci vymysleli 

příběh cesty PET lahve až na vrchol Mont Everestu. Je to o lahvi, kterou si koupí turista na výlet, 

prázdnou ji odhodí do žlutého kontejneru, pak je zrecyklována do fleecové bundy. Tu si koupí 

horolezec, který s ní vystoupí až na vrchol Everestu. Děti si daly na příběhu záležet, pracovaly na něm 

asi 14 dnů a náramně si to užily," prozradila při jarním vyhlašování výsledků soutěže vedoucí 

ohnišovského projektu Hana Ježková.  

V rámci spolupráce se školami je nabízena i velmi praktická pomoc. Podobně jako obcím a městům 

poskytuje společnost EKO-KOM, a.s., bezplatné výpůjčky barevných kontejnerů na tříděný odpad, 

školy mohou obdobně získat nádoby menší. Z prostředků Královéhradeckého kraje je totiž v rámci 

projektu možné do školy pořídit speciální koše na třídění papíru, plastů a nápojových kartonů, které 

lze umístit do školních chodeb, jídelen nebo i jednotlivých tříd. Koše jsou kovové a barevně odpovídají 

velkým kontejnerům na tříděný odpad, které známe z ulic. Kromě těchto barevných košů společnost 

EKO-KOM, a.s., nabízí školám i úspornější variantu v podobě speciálních papírových boxů s 

vloženými barevnými pytli. "Je to takové startovací řešení, kterým si škola může např. ověřit, kam je 

vhodné koše umístit, kolik sběrných míst zřídit a jak dobře bude třídění odpadů fungovat." vysvětluje 

Jiří Záliš. Koše i boxy jsou školám poskytovány zdarma.  
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