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ČESKÉ BUDĚJOVICE První Recyklační alejí v Česku se mohou procházet obyvatelé Budějovic. Tak se od včerejška
jmenuje park mezi Dukelskou ulicí a řekou Malší, ve kterém je nyní 20 laviček vyrobených z recyklovaného materiálu a
speciální kontejnery na tříděný odpad.
"Chtěli bychom ukázat lidem, že se tříděný odpad dál zpracovává a třídění má smysl," řekla vedoucí budějovického
odboru správy veřejných statků Vladimíra Hrušková.
"Do tří let tady nainstalujeme další zařízení a předměty vyrobené z plastů," uvedla regionální manažerka společnosti
EKO-KOM Lenka Pravdová, která projekt spolu s městem připravila. "Chceme sem umístit například tabuli, na kterou
lidé budou nalepovat svoje vzkazy a pozvánky na kulturní akce, dětskou lavičku nebo stojan na kola. Vše bude z
recyklovaného plastu."
Kolik věcí se v parku u Malše nakonec objeví, záleží především na obyvatelích Budějovic. "Podle toho, kolik lidé vytřídí
odpadu, budeme moci nakoupit další předměty z recyklátu," vysvětlila Pravdová.
"Nechceme tady prezentovat výrobky, které jsou běžně na trhu, ale takové, u nichž by lidé nepředpokládali, že jsou z
recyklovaných materiálů," poznamenala. V plánu je tak například zámková dlažba nebo stojany na kola. Celý projekt
vyjde na zhruba tři miliony korun.
Jako první včera využili barevné kontejnery na tříděný odpad desetiletí školáci ze Základní školy Dukelská Dominik
Brom a Jiří Matějka. "Měli jsme doma papíry a krabice. Když jsem dneska uviděl ty nové kontejnery, odnesl jsem ty věci
sem. Papír je věc, která se vyplatí třídit, může se recyklovat až pětkrát," blýskl se svými znalostmi Dominik Brom. "O
ekologii a třídění jsme se učili loni ve škole a nějaké další věci jsem si k tomu našel na internetu," doplňuje ho spolužák
Jiří Matějka.
Zdaleka ne všichni obyvatelé krajského města ale přistupují ke třídění odpadu stejně zodpovědně. Budějovice totiž
zaujímají v množství vytříděného odpadu mezi šestnácti jihočeskými městy nad 7 000 obyvatel až 12. místo.
"Lidé si stále myslí, že věci z kontejnerů končí na skládce a nijak se nezpracovávají," říká Pravdová. Nové kontejnery by
je měly přesvědčit, že to tak není. Mají totiž na přední straně průhledy, takže se lidé mohou podívat, jak a čím se vlastně
plní.

