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Zlínský kraj – Prestižní ocenění "O keramickou popelnici" v uplynulých dnech ve Vsetíně obdržely 
obce Zlínského kraje, které nejlépe třídí odpad. Stylové trofeje a finanční odměny předali 
představitelům samospráv zástupci Zlínského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, 
a.s. Ceremoniál byl součástí informační kampaně "Třídění je styl", zaměřené na podporu tříděného 
sběru odpadu ve městech a obcích. První místo v kategorii měst obsadily, stejně jako v loňském roce, 
Kunovice, následované Uherským Ostrohem a Rožnovem pod Radhoštěm. V kategorii obcí nad 500 
obyvatel patří první příčka obci Loučka, druhé místo obsadila obec Střítež nad Bečvou a třetí skončil 
Bratřejov. Nejlepší mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou Haluzice, druhé místo obhájily Skaštice, 
třetí příčku obsadila obec Kyselovice. "Ocenění, které udělujeme už popáté v historii, má zástupce 
obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat," uvedla na 
slavnostním vyhlašování krajská radní zodpovědná za oblast zemědělství, životního prostředí a 
rozvoje venkova Milena Kovaříková (ČSSD). Situace se podle jejích slov každým rokem zlepšuje. 
"Vloni jsme se stali druhým nejúspěšnějším regionem ve třídění odpadů na Moravě. Celorepublikově 
nám patří osmá příčka a oproti roku 2009 jsme si tak o dvě příčky polepšili," popsala radní.  
Třídění odpadů se stalo přirozenou součástí životního stylu obyvatel Zlínského kraje. "V uplynulém 
roce na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadalo takřka 16 kilogramů vytříděného papíru, necelých 
8 kilogramů plastu, téměř 10 kilogramů skla, 100 gramů nápojového kartonu a 18 kilogramů kovů," 
popsal Marek Hruška ze společnosti EKO-KOM, a.s., která společně se Zlínským krajem soutěž "O 
keramickou popelnici" organizuje. Dodal, že celkové výsledky odpovídají celorepublikovému průměru. 
Nadprůměrně se v kraji třídí sklo a kovy. Rezervy má kraj podle jeho slov zejména v třídění plastu a 
nápojových kartonů.  
Součástí spolupráce Zlínského kraje a společnosti EKO-KOM, a. s. je rovněž zahušťování sítě nádob 
na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. "Tato skutečnost významně napomáhá nejen 
růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci roku 2010 se na území Zlínského 
kraje nacházelo více než 11 tisíc barevných kontejnerů. Největší podíl tvořily nádoby na plast a na 
sklo. Nádob na třídění se v kraji nachází o zhruba 50 procent více, než tomu bylo před pěti lety." 
upřesnil Hruška. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo již v závěru loňského roku sloužilo přibližně pro 
161 obyvatel. V roce 2005 to bylo ještě bezmála 228 obyvatel.  

 


