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Staré Město – K co nejpečlivějšímu třídění odpadů chtějí obyvatele motivovat radní ve Starém Městě. 
Rozhodli se proto, že symbolicky finančně odmění každý odevzdaný pytel PET láhví.  
 
Třídění plastových obalů tady funguje dvojím způsobem. Nejen pomocí obvyklých žlutých kontejnerů, 
ale také vždy začátkem každého měsíce svozem velkých pytlů rozdávaných do domácností. Tento 
systém budou chtít od podzimu ještě vylepšit.  
 
Kdo se zapojí do pytlového sběru, dostane na městském úřadě kromě igelitu také nálepku s čárovým 
kódem. Po odevzdání pytle naplněného smačkanými PET láhvemi pracovníci sběru zaevidují kód do 
počítače. A za každý při vystavování účtenky z poplatků za odpady odečtou tři koruny.  
 
"Rodina s dvěma dětmi za měsíc naplní i čtyři pytle a nalepit na ně čárové kódy je maličkost. Věříme, 
že se nám díky tomu uvolní místo v přeplněných kontejnerech," nechal se slyšet starosta Starého 
Města Josef Bazala.  
 
Vedení města doufá, že se motivačním opatřením podaří ulevit přeplněným žlutým kontejnerům na 
plasty. "Přestože se přes léto vyváží dvakrát týdně, řada z nich stále doslova přetéká," poukázal na 
problém Staroměšťan Vladimír Kučera, jenž se s rodinou do programu s čárovými kódy hodlá zapojit.  
 
Aby město takovým způsobem platilo jeho obyvatelům za třídění odpadu, to je v regionálním měřítku 
unikát. Staroměstští čerpali inspiraci v severočeském Novém Boru, kde podobný systém funguje. Z 
dvou a půl tisíce domácností se tam k pytlovému sběru postupně zapojilo devět stovek, tedy více než 
třetina.  
 
Ve Starém Městě začnou čárové kódy rozdávat na začátku října. Lidé tady platí za odvoz odpadů šest 
set korun na rok a osobu, mohou však využít několika úlev, například pro děti. Městu se tradičně daří 
v krajské soutěži O keramickou popelnici, která porovnává výtěžnost vytříděných surovin na jednoho 
obyvatele v kilogramech. Staré Město loni skončilo v kategorii měst na druhém místě za 
Luhačovicemi.  
 
Zástupci pořadatelské společnosti EKO-KOM , která v České republice zajišťuje 
systém recyklace surovin, tvrdí, že třídění odpadů se již stalo přirozenou součástí životního stylu 
obyvatel celého Zlínského kraje. "Loni tady na jednoho člověka připadalo téměř sedmnáct 
kilogramů vytříděného papíru, což je o kilogram více než loni. Roční průměr odevzdaných plastů činí 
osm kilogramů na hlavu. V odevzdávání této suroviny má Zlínský kraj stále rezervy, je pod 
celorepublikovým průměrem," doplnil pracovník společnosti EKO-KOM Marek Hruška."  

 


