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Frýdek–Místek – Obyvatelé Moravskoslezského kraje vytřídili v minulém roce o šest procent plastů, skla, papíru a
nápojových kartonů více než v roce 2009. Tento meziroční nárůst byl druhý nejlepší mezi kraji v České republice, o
něco lépe si vedli jen lidé z Ústeckého kraje. Loni se také v Moravskoslezském kraji poprvé podařilo překonat hranici
třiceti kilogramů vytříděného odpadu na osobu za rok. "Třídění má cenu. Opravdu na skládce odpad znovu
nemícháme," vyvrátil jeden z rozšířených mýtů ředitel Frýdecké skládky Luděk Žáček.
Na severu Moravy se odpad v uplynulých letech moc netřídil, ve srovnání s ostatními nedokázal kraj v třídění
konkurovat a obsazoval poslední příčky. Ačkoliv se v této statistice ani dnes neřadí mezi nejlepší, šestiprocentní
nárůst je výrazné zlepšení. "Jsme takový skokan roku. Vyplatila se nám dlouhodobá spolupráce se společností EKOKOM, intenzivnější propagace třídění a také rozmístění nových kontejnerů," uvedl první náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Díky společnému projektu kraje a společnosti EKO-KOM jsou nádoby na
tříděný odpad stále dostupnější. Za poslední dva roky se do obcí dostalo patnáct set nových barevných popelnic. Lidé
tak nemusejí chodit s vytříděným odpadem daleko, což se na množství vytříděného odpadu pozitivně promítá.
"Největším problémem Moravskoslezského kraje je to, že kvůli vysoké zalidněnosti a husté zástavbě není kontejnery
kam dávat. Snažíme se situaci ale stále zlepšovat. Pokud se nám podaří nárůst třídění odpadu v regionu udržet, mohl
by Moravskoslezský kraj patřit v třídění za pár let mezi nadprůměrné," řekl regionální zástupce společnosti EKO-KOM
Lubomír Janda.
Třídění bude podporováno i letos. Na nové kontejnery se mohou těšit především lidé z okresu Karviná a z Ostravy,
kam jich přibude nejvíce. Je připravena i rozsáhlá propagační kampaň o tom, jak správně třídit a nakládat s plasty,
papírem, sklem a nápojovými kartony. "Obce motivujeme soutěží O keramickou popelnici, pro děti pořádáme
exkurze," popsal některé ze strategií Novák. Kromě toho se budou na popelnice na směsný odpad lepit samolepky s
informacemi, které odpadky do nich nepatří. Nově by měl být také spuštěn projekt TŘÍDÍM!!!, jehož cílem je umožnit
jednodušší komunikaci s domácnostmi

