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Lidé z Vysočiny výborně třídí: možná i díky nejvyššímu počtu separačních kontejnerů na jednoho občana si zvyklo dělit 
odpadky do barevných nádob přes tři čtvrtiny zdejších obyvatel.  
Meziročně si nejvíc polepšilo Jihlavsko a dostalo se tak mezi okresy na druhou příčku hned za vynikající Žďársko. Při 
příležitosti krajské kampaně o tom informovali zástupci kraje Vysočina, společnosti EKO-KOM a Agentury Dobrý den.  
V pondělí 20. září zahájila v jihlavském centru další porce odpadové osvěty. Zábavná a zároveň poučná kampaň pod 
taktovkou pelhřimovské Agentury Dobrý den, která zprostředkovává důležité informace během přitažlivého programu, 
bude probíhat ještě v úterý 21. září v Třebíči a o den později v Havlíčkově Brodě.  
"Spousta lidí má o produktech z recyklátů stále velmi scestné představy. Domnívá se, že když je něco z odpadu, má to 
pochybnou kvalitu. Proto je potřeba neustále přicházet s konkrétními příklady. Jako třeba, že osobní automobil je z 80 
% recyklovatelný a interiér nového vozu, který nás tolik okouzluje, je ze 40 % vyroben z vytříděných surovin," usmál se 
prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.  
 
Až 80 % aktivních obyvatel  
 
Dnes na Vysočině odpad třídí 80 % obyvatel kraje, český průměr je o více než 10 % nižší. Každý občan Vysočiny ročně 
odevzdá do separačního kontejneru podle zprůměrovaných čísel bezmála 40 kg odpadu, o necelé tři kg více, než je 
průměr celého Česka.  
"V roce 2009 vytřídil každý občan kraje Vysočina o 11 % více odpadů než v roce 2008," pochválil výsledky osvěty a 
kázeň obyvatel radní kraje pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý.  
"Kraj Vysočina má nejvíce kontejnerů k třídění odpadů v České republice. Na jedno průměrné kontejnerové hnízdo 
připadá jen 106 obyvatel, průměr ČR je 163 obyvatel. K tomu na Vysočině přibylo v letošním roce 301 zbrusu nových 
kontejnerů na bílé sklo a 145 modrých na papír," doplnila Jana Krčmářová, oblastní manažerka společnosti EKO-KOM.  
 

 


