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Olomoucký kraj  

I třídění odpadů má svá ocenění. V Olomouci se v prosinci 2015 udělovaly ceny v soutěžích O 

keramickou popelnici, O keramické sluchátko a o Elektrooskara, a to obcím a městům, kde lidé 

separovali odpad nejlépe v Olomouckém kraji. Keramické popelnice zástupci kraje a autorizované 

obalové společnosti EKOKOM předávali už podesáté. Letos se poprvé soutěžilo ve čtyřech 

kategoriích podle rozdělení na počet obyvatel. Na žebříčcích z posledních let je i tak patrné, kde se 

nakládání s odpady daří. "Obhajovat prvenství jsme zvyklí a musím říct, že větší překvapení by pro 

mne bylo, kdybychom keramickou popelnici nedostali. Získali jsme ji asi posedmé," řekl při přebírání 

keramické popelnice v kategorii do pěti set obyvatel starosta Ostružné na Jesenicku Roman Roušal. 

Podobně je na tom i Jeseník, který zatím v hodnocení obcí s počtem obyvatel od 2001 do 15 tisíc 

skončil vždy první. Mezi vesnicemi s 501 až dvěma tisíci obyvateli zvítězil vloni druhý Grygov. 

"Snažíme se třídit odpad tak, aby to pro nás bylo stejně přirozené jako dýchání. Takže prostě 

dýcháme," pronesl grygovský starosta Tomáš Kubáček. Ve srovnání měst nad patnáct tisíc obyvatel 

se první umístila Olomouc. "Věřím, že se nám podaří do budoucna třeba i snížit poplatek za odpad, 

když tak dobře třídíme," uvedl primátor Antonín Staněk.  

Přepočítáno na množství vytříděného odpadu na hlavu patří Olomoucký kraj mezi nejlepší v republice. 

Průměrně obyvatelé kraje vytřídili 68,5 kilogramu papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. 

Odpady mohou vyhazovat do zhruba devatenácti tisíc kontejnerů, do systému zpětného odběru firmy 

EKO-KOM jsou zapojeny téměř všechny obce. Jedno stanoviště sběrných nádob připadá v průměru 

na sto třicet obyvatel. Posedmé se rozdělovaly i ceny O keramické sluchátko za sběr vysloužilého 

elektra. Vítězství mezi městy obhájil Šternberk, nejlepší mezi obcemi nad patnáct set obyvatel je 

Medlov. V obcích do 1500 obyvatel uspěla Velká Kraš, kam míří i ocenění ve speciální kategorii – 

sběru drobných elektrozařízení.  

Podobně zaměřenou cenu Elektrooskar získal Šternberk, Rapotín a Koválovice Osíčany.  

 

Zlínský kraj  

Zástupci obcí a měst ze Zlínského kraje přebírali keramické popelnice na Maštaliskách ve Vsetíně. 

Toto ocenění získávají samosprávy, jejichž obyvatelé ve velkém třídí papír, sklo, plasty a nápojové 

kartony. Neztratily se ani valašské obce.  

Loňské prvenství v kategorii měst obhájily Luhačovice, následované Starým Městem a Brumovem 

Bylnice. Rožnov pod Radhoštěm byl pátý. "V kategorii obcí nad pět set obyvatel letos patří první 

příčka Rymicím, druhá obci Šumice, třetí místo nově obsadila Hošťálková," prozradil Miroslav Grass, 

koordinátor informační kampaně na podporu třídění odpadů ve Zlínském kraji.  

Ve speciální kategorii Skokan roku uspěl Brumov Bylnice, jehož obyvatelé se v porovnání s rokem 

2014 v třídění odpadů nejvíce zlepšili. V uplynulém roce připadlo na jednoho obyvatele Zlínského 

kraje v průměru 18,5 kilogramu vytříděného papíru, více než devět kilo plastu, deset kilo skla a čtvrt 

kilogramu nápojových kartonů. Výsledky kraje jsou zatím pod celorepublikovým průměrem, vytříděné 

množství odpadů z domácností v regionu ale každoročně narůstá. "Zlínský kraj zaznamenal vloni 

dokonce nejvyšší nárůst výtěžnosti tříděného odpadu ze všech regionů v České republice," doplnila 

Pavla Bendová ze společnosti EKOKOM, která společně se Zlínským krajem soutěž O keramickou 

popelnici organizuje.  

 

http://www.olomoucky.denik.cz/

