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Kraj rozdá ve vybraných obcích tisíce barevných tašek na
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Téměř 17 tisíc sad barevných tašek určených k třídění odpadu rozdá zdarma mezi
obyvatele vybraných obcí a měst Moravskoslezského kraje. Tašky mají zlepšit
nakládání s odpady, hejtmanství je nechalo vyrobit ve spolupráci se
společností EKO-KOM. Letos by měly dostat tašky občané v šestnácti obcích,
například v Doubravě, Nýdku, Stonavě, Těrlicku nebo v Albrechticích. "Lidé si pro
tašky na třídění odpadů sami aktivně chodí na obecní úřad. Naší podmínkou pro
jejich předání je, aby měli zaplacený poplatek za komunální odpad. Reakce občanů
jsou zatím pozitivní. Doufám, že to obci přinese vyšší výtěžnost tříděného odpadu,
což má příznivý dopad i na obecní rozpočet," poukázal Pavel Buzek (STAN), starosta
Dolní Lutyně, která je jednou z prvních obcí, kde si mohou lidé tašky vyzvedávat.
Sada na třídění odpadů se skládá ze tří barevných potištěných tašek, které lze
vzájemně spojit díky suchému zipu. Jejich barvy odpovídají barvám kontejnerů –
žluté tašky jsou na plasty, modré na papír a zelené na sklo.
Aby bylo třídění ještě jednodušší, jsou všechny tašky opatřeny i popisem
jednotlivých odpadů, které do nich patří. Tašky jsou vyrobeny z velmi odolného
omyvatelného materiálu, který zaručí jejich dlouhou životnost. Obdobné tašky už
lidem rozdávala v minulosti například společnost OZO, starající se o likvidaci
komunálního odpadu v Ostravě. Podle ředitelky regionálního provozu
společnosti EKO-KOM Martiny Filipové patří bezplatná distribuce speciálních tašek
mezi aktivity motivující občany k lepšímu třídění odpadu.
"V rámci společného projektu jsme přistoupili k tomu, že náklady na jejich pořízení
byly rovným dílem rozděleny mezi naši společnost a kraj. Tímto krokem ještě více
zjednodušíme a přiblížíme třídění odpadů občanům v kraji. Každoročně se zvyšující
výtěžnost vytříděných složek odpadů jednoznačně ukazuje, že tyto aktivity dávají
smysl," zdůraznila Martina Filipová.

