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Občan na Vysočině nejpilněji separuje odpad. Vytřídí ho o tři kila více než průměrný Čech.  
 
Jihlava – Osvěta v obecních zpravodajích, zapojení školáků a firem do třídění, výzvy v obecním 
rozhlase. Všechny tyto metody a mnohé další používají na Vysočině obce, které se pravidelně 
umisťují na předních příčkách soutěže v třídění odpadů. Potvrdilo to včerejší vyhlášení už osmého 
ročníku soutěže "My třídíme nejlépe", kterou se společností EKO-KOM uspořádal Kraj Vysočina.  
"S mnoha oceněnými obcemi se setkáváme opakovaně, jsou totiž pořád nejlepší. Samozřejmě bych 
byl rád, kdyby se to podařilo čas od času obměňovat," uvedl radní Kraje Vysočina pro životní prostředí 
Zdeněk Ryšavý.  
Přesto je s výsledky za Kraj Vysočina spokojený. Žádný jiný kraj netřídí lépe. "Na Vysočině se každý 
rok vytřídí o patnáct procent odpadu více než za rok předešlý," zhodnotila Jana Krčmářová z 
EKOKOMU.  
Na Jihlavsku nejlépe sbírají tříděný odpad v Lukách nad Jihlavou, Dobroníně, v Kostelci a ve Ždírci. 
Ve vedlejší soutěži efektivity sběru tříděného odpadu na jednoho občana si ve svých kategoriích 
odvezl prvenství Dobronín a Luka nad Jihlavou. "Lidé se učí pořád třídit. Nyní jsme jim zavedli 
kontejnery na nápojové obaly, protože dříve je házeli do plastů," uvedl na adresu neustálého 
vylepšování třídicího systému starosta Dobronína Jiří Vlach.  
Dobronín stejně jako Luka nad Jihlavou bodoval také v hlavní soutěži s celkovým objemem 
vytříděného odpadu.  
Obě obce se ve svých kategoriích umístily na druhých místech. V Lukách si občané zvykli vozit odpad 
do sběrného dvoru. Na podzim začala v městysi dokonce výstavba nového moderního sběrného 
dvoru, který bude sloužit i občanům z okolních obcí.  
"Je to nejúčinnější způsob, jak přimět lidi k třídění. Naučili se vozit odpady do sběrného dvora, kde si 
nedovolí,mít v tom nepořádek," řekl Deníku před časem starosta městyse Viktor Wölfl.  
 
 


