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Keramická popelnice  

 

Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpad obyvatelé Luhačovic a Haluzic na Zlínsku a Rymic 

na Kroměřížsku. Představitelé samospráv včera v Rožnově pod Radhoštěm převzali ocenění „O 

keramickou popelnici“.  

Soutěž samospráv v třídění papíru, plastu, skla a nápojových kartonů pořádá sedmým rokem Zlínský 

kraj ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM. Odpady patří k nejproblematičtějším věcem v 

ochraně životního prostředí. "Je dobře, že se kraj dostává do lepší poloviny v průměru Česka, co se 

týče třídění," zmínil na předávání cen hejtmanův náměstek Ivan Mařák (KSČM).  

Soutěž hodnotí třídění v prvním pololetí letošního a druhém pololetí loňského roku. Jeden obyvatel 

kraje vytřídil průměrně 16,5 kilogramu papíru, osm kilogramů plastů a téměř deset kilogramů skla, 

uvedla Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM. Nadprůměrně se v kraji třídí čiré sklo. "Rezervy má 

kraj naopak zejména v třídění plastů a barevného skla, nicméně právě v těchto oblastech se statistika 

zlepšuje," uvedla Bendová.  

Luhačovice obhájily loňské vítězství v kategorii měst, za nimi se umístily Valašské Klobouky a Staré 

Město. Na každého obyvatele Luhačovic připadá více než 63 kilogramů vytříděných odpadů. "Jsme 

lázeňské město, živí nás naše prameny a životní prostředí, snažíme se zachovávat město čisté nejen 

pro obyvatele, ale i hosty. Loni jsme začali nově třídit tetrapaky," řekla místostarostka Marie 

Semelová. Rymice byly nejlepší v kategorii obcí nad 500 obyvatel, zvítězily také v nové kategorii 

Skokan roku. Jeden člověk tam ročně vytřídí více než 40 kilogramů odpadu. "Rozhodně se vyplatí 

sbírat oddělené složky. Máme malotřídku, když děti naučíte třídit, je to mnohem účinnější, než když 

chcete předělat starého člověka," řekl starosta Martin Bartík. Podle něj pomohlo obci to, že plasty se 

sváží jednou měsíčně v pytlích a lidé nemusejí chodit ke kontejnerům.  

V obci Haluzice, která zvítězila mezi obcemi do 500 obyvatel, vytřídí každý obyvatel průměrně 56 kg 

odpadů.  
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