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HEJTMAN MORAVSKOSLEZSK0HO KRAJE VÍTÁ PRVŇÁČKY 

Letošní prvňáky přijel osobně přivítat do Rychvaldu na Karvinsku hejtman 
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Díky Moravskoslezskému kraji 
a neziskové společnosti EKO-KOM, a.s., obdrželi prvňácci i praktickou 
pomůcku věnovanou třídění odpadů – „Uvítací balíček pro prvňáky“.  Díky 
němu se dozví, co se děje s plastem, papírem či sklem poté, co je vhodí do 
barevných kontejnerů.  

„Minulý rok jsme sady pilotně rozdali 2 tisícům prvňáčků. Pro letošní rok jsme 
připravili 3 tisíce těchto sad. Obdobně i letos sada obsahuje například rozvrh hodin, 
záložku nebo barevné pastelky vyrobené z recyklované lepenky, které se dětem 
budou hodit. Věříme, že dárek udělá nejen radost malým žáčkům a jejich rodičům, 
ale současně i pomůže přiblížit problematiku odpadového hospodářství,“ uvedl 
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. 

Aktivita je součástí projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných 
složek komunálního odpadu, včetně obalové složky“, na němž se podílí 
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, 
a.s. „Zaměřili jsme se primárně na oblast Karvinska, Bruntálska a Vítkovska, kde je 
z hlediska třídění odpadů velký potenciál ke zlepšení. A v duchu přísloví „Co se v 
mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ začínáme u té nejmladší generace, která 
může důležité informace o správném nakládání s odpady předat dál svým rodičům a 
prarodičům,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM 
Martina Filipová. 

„Důležitost třídění je potřeba si neustále připomínat. Dnešní den, kdy se z dětí stávají 
školáci a nastávají jim školní povinnosti, je vhodný i k tomu, aby si uvědomily, že ne 
všechny odpady musí společně skončit v jednom koši bez dalšího užitku,“ dodal 
závěrem pan hejtman. 

V rámci spolupráce Moravskoslezského kraje a EKO-KOMu bude letos pořízeno mimo 
jiné dalších 5 tisíc sad tašek na domácí separaci odpadů do vybraných obcí kraje. 
Občané kraje mohou aktuálně třídit odpady do více než 32 tisíc barevných 
kontejnerů. 
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