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EKO-KOM se
zapojí do 10. ročníku
Ukliďme Česko
Vážení představitelé
měst a obcí,
čtvrtina letošního roku je už pryč,
je tedy správná chvíle na první letošní vydání našeho Zpr@vodaje.
Pro ty z Vás, kteří jsou nově v úřadě, jsme připravili přehlednou
mapku a představení našich regionálních manažerů, na které se
můžete v případě potřeby obrátit.
Stále více obcí začíná rozšiřovat
třídicí hnízda o šedý kontejner
sloužící ke sběru kovových obalů.
Povíme si, co do nich třídit a co raději ne. Krátce Vás informujeme
o letošní spolupráci EKO-KOMu
na projektu Ukliďme Česko.
A s jarní energií máme pro
Vás také pár tipů, jak své občany
ještě více motivovat ke třídění odpadu. Tady si dovolím vypůjčit
Armstrongův historický výrok:
„Malý krok pro člověka, velký skok
pro lidstvo.“ Tím chci říct, že často
stačí udělat ze strany obce jen
drobnou změnu a výsledný efekt
Vás překvapí. Co třeba umýt barevné kontejnery nebo přidat koše
na tříděný odpad i do veřejných
parků, hřišť nebo na koupaliště.
Přeji Vám tedy klidné a příjemné čtení, krásné Velikonoce a plno
jarního optimismu.
Martina Filipová, ředitelka
oddělení regionálního provozu
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Přestože má Česká republika velmi rozvinutý systém třídění a recyklace odpadů, barevné kontejnery
na tříděný odpad jsou už na každém kroku a 73 %
obyvatel své odpady třídí, stále se najdou jedinci,
kteří své odpadky odhodí, kam se jim zlíbí. Odhodí je
na dálnici z jedoucího auta nebo během procházky
v lese. Na to se snaží upozornit dobrovolnická akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. A tomu se rozhodla
pomoci také společnost EKO-KOM.

}

Desítky tisíc dobrovolníků
tak každoročně pomáhají
z přírody napříč Českem
uklidit vzniklý nepořádek. Úklid

přírody po těch nezodpovědných
není ale hlavním cílem projektu
„Ukliďme Česko“. Tím je snaha
upozornit na vznikající černé
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skládky a na to, že s pohozenými odpady si příroda sama neporadí. Pořadatelé se také stále více zaměřují na předcházení vzniku nepořádku a s tím související osvětu.
Na prevenci a osvětu sází i společnost EKO-KOM, která již od roku
1998 v ČR zajišťuje výuku na základních školách prostřednictvím
vzdělávacího programu zabývajícího se tříděním a recyklací odpadů.
„Vážíme si práce dobrovolníků,
kteří každoročně pomáhají České
republice od pohozených odpadů.
S organizátory projektu sdílíme
stejný cíl – upozornit na to, že odpad nepatří do přírody, ale musí se
s ním správně nakládat. Česká republika má díky dlouhodobé spolupráci s obcemi a městy vybudovaný
velmi kvalitní systém sběru tříděných komunálních odpadů. Aktuálně mají lidé možnost třídit své odpady napříč celou republikou, k dispozici mají přes 400 000 nádob
na tříděný odpad a docházková
vzdálenost k nim je v průměru jen
92 metrů,“ řekl Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace a marketingu EKO-KOM.
Letos je tato úklidová akce naplánovaná na 6. dubna. Zapojují se
do ní jak jednotlivci, tak skupiny
dobrovolníků, ale i celé firmy. Mohou si buď zorganizovat vlastní akci,
nebo se přidat k vybranému úklidu
zobrazenému v interaktivní mapě
na stránkách „Ukliďme Česko“.
A každoročně narůstá počet úklidových akcí, které jsou organizovány
rovnou samotnými obcemi. Protože
uklizená obec určitě vypadá lépe
než ta, kde se po mezích povalují
poházené odpadky. Využijte iniciativu dobrovolníků i ve svůj prospěch,
respektive ve prospěch obce či
městské části. 
n
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Podpora rozšiřování sběrné
sítě kovových obalů

}

Jak jsme již avizovali v minulém vydání Zpr@vodaje
pro obce, EKO-KOM reaguje na rostoucí trend produkce
plechových obalů a od 1. 1. 2019
tedy poskytuje obcím v rámci
rozšiřování sběrné sítě pro tříděný odpad i nádoby na oddělený
sběr kovových odpadů. Tady je
krátký přehled toho, co mohou
lidé do těchto kontejnerů třídit
a co tam rozhodně nepatří.

Co patří do kontejnerů
na kovy?

ANO
Do kontejnerů patří zejména kovové obaly od potravin a nápojů
typicky jsou to prázdné plechovky
a konzervy, kovové tuby a také
další drobné kovové odpady, které neobsahují nebezpečné látky.

NE
Do šedých kontejnerů na kovy
naopak nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek,

tlakové nádoby (hrozí u nich riziko vznícení), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto kovové
odpady se třídí na sběrných dvorech samostatně. Na sběrné dvory by lidé měli odkládat i trubky,
roury, plechy, hrnce, vany, kola
a další objemnější předměty.
I kovové elektrospotřebiče, které
však patří na místa zpětného odběru a vždy jen kompletní.
A pozor!!! Do kontejnerů
na kovy v žádném případě nepatří ani odpady obsahující těžké
nebo toxické kovy, jako jsou olovo
či rtuť, ani kovové součásti vozidel, které je možné odkládat pouze na schválených vrakovištích.
Aktuálně je v ČR více než 6 tisíc
kontejnerů na sběr kovů a s plánovaným rozšiřováním sběrné
sítě předpokládáme, že jich bude
nadále výrazně přibývat. Ke konci roku 2018 se jejich počet zvýšil
meziročně o 28 %. Oproti roku
2015, kdy začala pro obce platit
povinnost zajistit třídění kovů, jde
o více než 160% nárůst. 
n
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Obce mají k dispozici 14 regionálních
manažerů EKO-KOM

}

republika je rozdělena do 14 krajů,
některé jsou ale co do rozlohy větší,
jiné jsou menší. To platí i z hlediska
počtu obyvatel. EKO-KOM tedy pro
své regionální manažery před dvě-

Staronoví zástupci obcí se
s regionálními manažery
EKO-KOM již jistě osobně setkali. Těm, kdo jsou v úřadu nově, teď
našich 14 tváří představíme. Česká

ma lety republiku pomyslně rozdělil
do pěti oblastí. Dle barvy na mapě
zjistíte, do jaké oblasti vaše obec
spadá a na kterého z regionálních
manažerů se můžete obracet. 
n

Oddělení regionálního provozu – rozdělení krajů ČR do oblastí

n Oblast Jihozápad

n Oblast Střed

n Oblast Severovýchod

Lenka Pravdová – Jihočeský kraj
Radka Stehlíková – Plzeňský kraj
Hana Szmitková – Karlovarský kraj

Kateřina Půlpánová – Hlavní město Praha
a Středočeský kraj
Pavel Kubásek – Středočeský kraj
Alice Karlíková – Ústecký kraj

Jiří Záliš – Královéhradecký kraj
Tomáš Bukáček – Liberecký kraj
Stanislav Dokoupil – Pardubický kraj

n Oblast Jihovýchod

n Oblast Morava

Jana Úšelová – Kraj Vysočina
Milan Hroudný – Jihomoravký kraj

Lubomír Janda – Moravskoslezský,
Zlínský a Olomoucký kraj – města
nad 15 tisíc obyvatel
Eva Drimlová – Moravskoslezský
a Olomoucký kraj
Marek Hruška – Olomoucký a Zlínský kraj

Tomáš
Bukáček

tel.: 724 039 988

Alice Karlíková

Jiří Záliš

tel.: 727 984 521

tel.: 607 013 878

Hana Szmitková
tel.: 602 190 578

Kateřina
Půlpánová

Pavel
Kubásek

tel.: 602 581 436

Stanislav Dokoupil

Lubomír Janda

tel.: 721 562 554

Eva Drimlová

tel.: 602 527 244

tel.: 725 372 900

tel.: 724 549 778

Radka Stehlíková
tel.: 728 270 170

Jana Úšelová

Marek Hruška

tel.: 602 432 983

Lenka Pravdová
tel.: 602 620 170
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tel.: 602 231 871

Milan Hroudný
tel.: 721 461 287
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D o s tu p n o s t b arev n ý c h ko n tej n er ů

Lidé by třídili odpad více,
ale nádoby chybí
Obyvatelé v ČR třídí své odpady stále lépe a stále
více. To je fakt podložený statistikami. V každodenní
praxi se pak EKO-KOM setkává i s dalšími poznatky. Třeba, že lidé nechtějí už třídit jen doma nebo
v práci. Barevné kontejnery na tříděný odpad na ulicích považují už za naprostou samozřejmost a volají
po dalších příležitostech, kde by bylo možné třídit
odpad. Máme tedy pár tipů, kde by lidé třídili odpad,
kdyby měli kam.

}

Většina měst a obcí nabízí
lidem relaxační a odpočinkové
zóny – takřka samozřejmostí
tak bývá park s lavičkami, dětské
hřiště, stále častěji v nich nechybí
ani venkovní posilovny, někde jsou
součástí těchto zón i motorické parky nebo kašny. Tyto zóny se tedy
stávají místem pro všechny – bez
rozdílu věku a zájmů. Najdeme

v nich skupiny seniorů, kteří odpočívají na lavičkách, maminky s kočárky, pobíhající děti, procházející
se páry milenců. Často si sem s sebou donesou i nějakou menší svačinku nebo pití – většinou v nějakém
obalu, často tříditelném. Asi by takový obal i rádi vytřídili tak, jak jsou
zvyklí z domova, z práce, ze svého
sídliště. Jenže nádoby na tříděný

odpad jsou tady v nedohlednu. A co
myslíte, že s takovým obalem udělá
maminka, která má jedno plačící
dítko v náruči, za druhým se žene
po parku, aby jí neuteklo do silnice
nebo se nekoupalo v řece, a k tomu
je ověnčená odloženým odrážedlem
a hračkami. Kdyby měla v blízkosti
koš na tříděný odpad, určitě by
tam plastovou láhev od pití a obal
od sušenky ráda vytřídila. Až domů
nebo do města ale obaly neponese,
vyhodí je tedy s provinilým výrazem
do koše, který je v parku. Totéž udělá i důchodce opírající se o hůlku.
Stojí tedy minimálně za zamyšlení,
zda nepřidat i sem pár nádob na tříděný odpad. A třeba i na městská
koupaliště nebo do letních kin, kde
lidé odpadů vyprodukují také více
než dost. Zodpovědní občané si takové novinky určitě všimnou a jistě
ji ocení. 
n
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V zimě lidé třídí
na sjezdovkách, v létě
na festivalech
Naše tvrzení, že lidé chtějí třídit odpad všude, kde to
jde, dokládají i výsledky úspěšných projektů „Čisté
festivaly“ a „Třídíme na sněhu“. I tady totiž produkují
odpad, který lze vytřídit.

}

Když jim to EKO-KOM ve spolupráci s vybranými lyžařskými areály, respektive s pořadateli hudebních festivalů umožnil,
nabídnutou příležitost začali s radostí využívat. A dokazují, že třídit
odpad je baví. Pojďme se tedy podívat, jak se v uplynulé zimní sezóně
třídilo na sněhu.
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V letošní zimní sezóně, přesněji
od prosince do března, mohli lidé
třídit odpad hned v sedmi lyžařských
areálech – od Šumavy přes Krušné
hory a Krkonoše až po Beskydy.
Na spolupráci z minulých sezón
navázaly areály Bílá, Deštné v Orlických horách, Dolní Morava, Karlov
a Klínovec. Nově se do projektu ak-

tivně zapojily Velké Karlovice a Mladé Buky. K dispozici měli návštěvníci
těchto středisek celkem 27 třídicích
míst s 81 patentními koši na třídění
plastů a papíru doplněné o možnost
odložit i směsný odpad.
Rozmisťování košů v jednotlivých
skiareálech vycházelo ze zkušeností
v předchozím roce. Zohlednilo se
tedy využití jednotlivých míst návštěvníky i loňské zkušenosti provozovatelů se svozem vytříděného
odpadu. I díky tomu tak mohli lidé
třídit drobný odpad od svačiny velmi
pohodlně přímo u sjezdovky. To se
promítlo i do konečného skóre.
Od prosince do března lidé v zapojených lyžařských střediscích vytřídili do těchto 81 třídicích košů
10 390 kg plastů a papíru. Použito
bylo 1 263 pytlů a odpad se svážel
v průměru každý pátý den. To, že
návštěvníci poctivě třídili odpad, se
projevilo i na množství vyprodukovaného směsného odpadu – ve většině
skiareálů se ho podařilo snížit na méně než polovinu celkového odpadu.
V zapojených areálech se pohyboval i speciální promotérský tým, který lyžaře informoval o tom, že
ve středisku mají kromě zasněženého svahu k dispozici i speciální třídicí
koše na drobné odpadky, třeba
od svačinky. Součástí akcí byl i stánek s lektory a odborníky na třídění
odpadu, kteří se s návštěvníky podělili o spoustu zajímavostí z oblasti
třídění odpadu. A ti odvážnější si
mohli i zasoutěžit o hromadu recyklovaných cen. Za správně vytříděný
odpad a správnou odpověď na otázku
mohli vyhrát třeba praktický šátek
na krk, brýle nebo rukavice. Díky tomuto propojení si tak návštěvníci vybraných areálů mohli nejen dobře
zalyžovat, ale také třídit odpad a ještě soutěžit o praktické ceny. A domů
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odjížděli s příjemným pocitem, že
po sobě v místní přírodě nenechali
přílišnou „odpadovou stopu“.
Zejména nově zapojené areály ze
začátku v žádný extra úspěch nedoufaly, nakonec byly ale mile překvape-

ny. Některá lyžařská střediska projekt třídění odpadů v zimní sezóně
oslovil dokonce natolik, že se rozhodla rozšířit tuto aktivitu na celý
rok a na více míst, což je hlavním cílem tohoto projektu. To je třeba pří-

@

pad Dolní Moravy, kde se ke třídění
odpadu postavili opravdu zodpovědně. Podobné úspěchy zaznamenal
projekt již loni – tehdy na základě
zkušeností s projektem zavedl Skiareál Černá hora – Pec vlastní systém
třídění odpadů.
V jarní sezóně budeme opět
pokračovat s podobnými projekty,
které již lidé znají z minulých let.
Na jaře Vás tedy zveme na Čisté majálesy, a od června pak na Čisté festivaly. A v rámci pilotního projektu
„Třídíme v pohybu“ umožníme veřejnosti třídit i na běžeckých závodech
nebo na světovém poháru horských
kol v Novém Městě na Moravě. Třídění odpadu má totiž smysl – kdykoliv a kdekoliv. A Češi si to uvědomují stále více. O výsledcích těchto
projektů Vás budeme samozřejmě
informovat. 
n

Třídění jedlých olejů a tuků

}

Obce budou moci tuto povinnost plnit několika
způsoby. Tím organizačně nejsnazším je sběr
použitých kuchyňských olejů prostřednictvím
sběrných dvorů. V mnoha obcích mohou lidé odnášet
jedlé oleje a tuky již nyní – ideálně v uzavíratelných
plastových lahvích. Další variantou, která již v některých obcích ČR také funguje, a je pro obyvatele ČR jistě komfortnější, je pak třídění olejů do k tomu určených separačních nádob. I tady je potřeba slít použitý
olej z pánve nebo z fritovacího hrnce po vychladnutí
do uzavíratelných PET lahví.
Obec si hlavně musí zajistit odvoz sebraných olejů
oprávněnou osobou – svozovou firmou, která má příslušný souhlas k převzetí uvedených odpadů. Obec je
povinna se přesvědčit, že firma potřebným povolením
(souhlasem Krajského úřadu) disponuje. Firmy se liší
svými nabídkami, celá řada z nich poskytuje nádoby
na sběr a jejich svoz zdarma. Sebrané a předané oleje

a tuky je třeba vést v průběžné evidenci odpadů, optimálně pod kódem 20 01 25 – jedlý olej a tuk, odpad
kategorie „O“ (ostatní odpad.)
Aktuálně již sběr jedlých olejů funguje přibližně
v desetině obcí ČR. Na ostatních místech s nimi lidé
zatím nakládají bohužel tak, jak jsou zvyklí z minulosti.
Nejčastěji tedy, po vzoru našich babiček, končí v kanalizaci. Tam ale nepatří, minimálně ze dvou důvodů –
kanalizaci ucpávají a zbytečně se připravujeme o cennou surovinu. Lze je využít při výrobě biopaliv, v bioplynových stanicích z nich lze vyrobit elektřinu a teplo
nebo biometan, v některých případech slouží k výrobě
kosmetických přípravků.
A pozor počínaje letošním rokem už mají obce povinnost zajistit celoroční třídění biologicky rozložitelných odpadů. Pro aktuální rok je start výjimečně odsunut na 1. duben 2019, je tedy nejvyšší čas se na to připravit. 
n
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Jak zapojit školy do edukativního
programu Tonda Obal
Již dvacet let nabízí
EKO-KOM edukativní
program pro děti Tonda
Obal určený pro žáky
základních škol.

}

Nejvíce aktuálních informací
o Tondových aktivitách pro školy
naleznou učitelé na webu
https://www.ucitele.tonda-obal.cz/.
Zde si mohou vybrat materiály
na podporu třídění odpadu nebo si objednat výukový program Tonda Obal
na cestách. V tom případě je navštíví
jeden nebo více lektorů a ti se s žáky
věnují problematice třídění odpadu
a dalšímu nakládání s ním.
Učitelům, kteří se se svými žáky
chtějí odpadové problematice věnovat
více, doporučujeme návštěvu vzdělávacích center v zařízeních pro další
nakládání s odpadem, která naleznou
v Černošíně, Vimperku, Třebíči, Brně,
Vsetíně a Frýdku Místku. Samotným
pedagogům můžeme nabídnout semináře akreditované MŠMT, jejichž součástí jsou i exkurze do zařízení pro
další nakládání s odpadem. Pro menší děti z MŠ jsou určena dvě divadelní představení, kterých se mohou
zúčastnit vždy, když divadelní soubor
účinkuje někde v jejich blízkosti.
Výhodou určitě zůstává, že všechny tyto aktivity jsou pro školy zdarma
v rámci spolupráce obce se systémem EKO-KOM. Vpravo je stručný
manuál pro učitele. 
n
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Manuál pro učitele obecný
•	Jděte na web https://www.ucitele.tonda-obal.cz/ a podívejte se,
co Vám můžeme nabídnout.

•	Kontaktujte nás příslušným formulářem na stránkách, případně
vyplněním objednávky.

Manuál pro učitele k objednání materiálů
•	Máte-li zájem o materiály z nabídky na https://www.ucitele.tondaobal.cz/objednavka-materialu/ nejprve se přihlaste.

•	Ihned po přihlášení zjistíte počet kreditů, za které můžete
objednávku realizovat. Jestliže budete potřebovat více kreditů,
podívejte se na https://www.ucitele.tonda-obal.cz/jak-ziskatkredity/ na možnosti získání dalších.

•	Vyberte materiály jako při nakupování v e-shopu.
•	Dokončete objednávku. Správné dokončení objednávky zjistíte
přijetím shrnujícího e-mailu.

•	Můžete očekávat doručení materiálů.

e l ekt r o n i ck ý zp r avoda j p r o o b ce

Jste ZŠ, MŠ nebo SŠ.

NE

ANO

Máte přiděleno IZO
více než rok?

NE
Podařilo se vám školu
dohledat v našeptávači dole
na stránce https://www.ucitele.
tonda-obal.cz/registrace/?

ANO
Máte v databázi MŠMT
uvedenu e-mailovou adresu
školy (ředitelství)?

Web učitele.tonda-obal.cz
pro vás není určen.
Zkuste nás oslovit s nabídkou
individuální spolupráce.

NE

NE

ANO

NE

ANO
Pamatujete si heslo
pro přihlášení na
https://www.ucitele.tondaobal.cz/prihlasit-se/.

Jste registrováni jako
učitel na https://www.ucitele.
tonda-obal.cz/?

V naší databázi, kterou obnovujeme na roční bázi jsou automaticky
registrovány všechny mateřské,
základní i střední školy působící
v ČR, které jsou vedeny v databázi
MŠMT http://stistko.uiv.cz/registr/
vybskolrn.asp. Všechny školy tedy
průběžně získávají kredity podle
své aktivity. Pouze školy, které se
přihlásí, si mohou za získané kredity vybrat odměny.

Kontaktujte nás s uvedením
IZO a hlavního e-mailu školy na
tonda@ekokom.cz.

ANO

Máte přístup k hlavní školní
e-mailové adrese?

@

NE

Registrujte se na
https://www.ucitele.tondaobal.cz/registrace/.

NE

Odkaz pro obnovení hesla
naleznete ve spamu. Prohledejte
nevyžádanou poštu.

ANO

NE

Využijte funkci pro obnovu
hesla na https://www.ucitele.
tonda-obal.cz/zh/.

ANO
Můžete se přihlásit
a objednávat materiály na
https://www.ucitele.tonda-obal.cz/
objednavka-materialu/.

ANO

Přišel vám e-mail s odkazem
pro nastavení hesla?

Informační samolepky na kontejnery
Společnost EKO-KOM, a.s., nabízí bezplatně obcím informační samolepky na kontejnery na tříděný odpad.
V případě zájmu, prosíme, kontaktuje svého příslušného regionálního manažera.

w w w . e k o k o m . c z   
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Do čistých kontejnerů třídí lidé častěji,
do ušmudlaných jen s odporem
Jaro je spojené nejen s probouzející se přírodou,
s půstem, Velikonocemi, ale také s velkým jarním
úklidem. Jak již zaznělo, tisíce dobrovolníků se
6. dubna vrhnou na úklid odpadů odhozených v přírodě, dámy gruntují domovy, pánové garáže a zahrádkáři se soustředí na úklid zahrady po zimě.

}

Jarní očistu by si ale zasloužily
i kontejnery na tříděný odpad.
Je totiž dokázano, že do kontejnerů, které září a voní, třídí lidé častěji. I čistý kontejner může být tedy
jedním z klíčů k úspěšnému třídění
odpadu v obci.
Novotou nezáří žádný kontejner
věčně. Dříve či později se na jejich
vzhledu podepíší každodenní třídění,
útoky sprejerů, nelegální výlepy
i svozová technika. Většina z nás je
s touto realitou smířena, ale slabší
povahy nevzhledné nebo dokonce
zapáchající kontejnery mohou od třídění odpadu dokonce odradit. Řada
obcí si této problematiky již všímá
a řeší ji. Jednou za čas povolá na pomoc speciální techniku určenou
k mytí kontejnerů a nádoby projdou
řádnou očistou.
Některé obce využívají služeb nezaměstnaných dobrovolníků, jinde si
najmou specializovanou firmu s výše
zmíněnou technikou. Čištění kontejnerů většinou spojí i s úklidem v jejich okolí, takže výsledek je pak takřka dokonalý.
Třídiči se k barevným nádobám
znovu pohrnou a budou třídit se stejným nadšením, jako když byly kon-
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tejnery nové. Vždyť to známe i z domova – dokud nám koš v kuchyni
voní, otevřeme ho klidně i několikrát
po sobě, jakmile začne zapáchat,
jeho otevření si dopředu dobře rozmyslíme. Hromadíme odpadky
na lince a raději je vyhodíme všechny
najednou, abychom si toho linoucího
se odéru neužívali tolik. 
n
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@

Konference Odpady a obce
– dvacet let tradice
Všechny zájemce z řad měst, obcí, svozových firem
a dalších subjektů, které sledují vývoj v odpadovém hospodářství v naší zemi, srdečně zveme na již
20. ročník konference Odpady a obce, tradičně konané v Hradci Králové.

}

Přípravy konference jsou
v plném proudu a i letošní ročník je koncipovaný jako dvou
denní – proběhne ve dnech 12. a 13. 6.
2019 v Kongresovém centru Aldis,
Hradec Králové.
Kromě přednášek a diskusních
panelů bude foyer konferenčního

centra vyhrazeno pro prezentaci firem zabývající se výrobou nádob
na odpady, recyklací odpadů nebo
vývojem software pro odpadové hospodářství. Nádoby na odpad a svozovou techniku bude možné si osobně
prohlédnout na ploše mezi kongresovou budovou a labským nábřežím.

K jubilejnímu 20. ročníku konference Odpady a obce budou již brzy
spuštěny nové internetové stránky
www.odpadyaobce.cz. Na těchto
stránkách naleznete podrobné informace ke konferenci, program a také
on-line přihlašovací formulář. Stručné informace ke konferenci naleznete také na internetových stránkách
naší společnosti www.ekokom.cz.
Konference Odpady a obce je
organizována v rámci cyklu odborných konferencí Odpadové dny zaměřených na problematiku nakládání s komunálními odpady a zpětný
odběr obalů a vybraných výrobků.  n

V cyklu Odpadové dny 2019 jsou zařazeny následující konference:
Odpady 21

Biologicky rozložitelné odpady

(17.–18. 4. 2019 v Olomouci)

(18.–20. 9. 2019 v Náměšti nad Oslavou)

Konference je zaměřena na nakládání s komunálními
odpady, zejména na energetické využívání komunálního odpadu.
Pořádá: FITE a.s., Magistrát města Olomouce
a Technické služby města Olomouce a.s.

9

Odpady a obce 2019
(12.–13. 6. 2019 v Hradci Králové)

Konference zaměřená na hospodaření s komunálními
odpady, legislativu v OH, ekonomiku OH a recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.
Pořádá: AOS EKO-KOM, a.s.

Konference zaměřená na efektivní nakládání s biologicky rozložitelnými odpady.
Pořádá: ZERA – Zemědělská a ekologická
regionální agentura, z.s.

Předcházení vzniku odpadů
(24. 10. 2019 v Praze)

Účelem konference je podpora vyšší míry aplikace
principů předcházení vzniku odpadů a opětovného
použití do života.
Pořádá: CEMC, z.s.

Celý cyklus je určen zástupcům samospráv a státní správy obcí, měst a krajů, odpadářským firmám, průmyslovým firmám
s povinnostmi zpětného odběru, vzdělávacím a odborným organizacím a odborné veřejnosti.

Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 n redakce@ekokom.cz, tel.: 729 848 111 n www.ekokom.cz
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