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Lhenice – Třetí místo v soutěži Jihočeši třídí odpady drží v současné době Lheničtí. A jak potvrdil Jan Stiborek, který
má ve Lhenicích na starosti údržbu a správu majetku městyse, zatím je to nejlepší výsledek.
"Do soutěže, kterou vyhlašuje Jihočeský kraj společně s autorizovanou společností EKO–KOM a.s., se hlásíme již
šestým rokem. A nynější třetí místo je pro nás velkým úspěchem. Prozatím jde ale o průběžný výsledek. Jestli si tak
třetí místo nakonec udržíme, budeme vědět na podzim, kdy šestý ročník této soutěže končí. Slavnostní vyhlášení by
se poté mělo uskutečnit přibližně v listopadu," informoval Jan Stiborek. Města a obce Jihočeského kraje jsou v soutěži
rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Lheničtí v té své, ve které jsou zapojeny obce od 500 – 1999
obyvatel, soutěží ještě s dalšími sto třiceti obcemi. Nad nimi se umístilo Záhoří a první příčku obsadily Opařany.
Hodnocena a bodována je pak celková výtěžnost sběru, úspěšnost třídění, sběr kovů, kvalita a včasnost odevzdání
písemných výkazů a nakonec i osvětová činnost v této oblasti. "Pokud bychom si třetí místo udrželi, odměnou by nám
byla finanční hotovost. Penězi bychom samozřejmě opět podpořili naše odpadové hospodářství. Konkrétně bychom
investovali do nákupu odpadkových košů, kterých je v městysi pořád nedostatek," upřesnil Jan Stiborek s tím, že těch
se už v letošním roce nakoupilo deset.
Tříděný odpad jako papír, plast a nápojový karton je ve Lhenicích podle slov Jana Stiborka řešen pytlovým sběre a
svozem tzv. dům od domu jedenkrát měsíčně.
"Na sklo a plastové lahve jsou rozmístěny příslušné kontejnery v obci a jejich částech. V místní prodejně Jednoty,
budovy úřadu městyse a v neposlední řadě i školy jsou místa odběru malých baterií a monočlánků. Rovněž je v
budově úřadu místo, kde je možno odložit drobný elektrospotřebič a světelné zdroje.
Například výbojky zářivky či úsporné žárovky. Za sebraný oddělený sběr jsme stejně jako ostatní obce hodnoceny
čtvrtletně. I samotná soutěž pak startuje vždy od čtvrtého čtvrtletí do třetího čtvrtletí následujícího roku," vysvětlil
hodnocení v soutěži Jan Stiborek. Ve stejné kategorii se na jedenáctém místě drží Lenorští.
Mezi obcemi a městy od dvou do sedmi tisíc obyvatel jsou zatím na sedmém místě Netoličtí. Prachatičtí pak v
kategorii, kde soutěží města nad sedm tisíc obyvatel, nyní obsadili deváté místo.
Cílem soutěže Jihočeši třídí odpady je zvýšit motivaci obcí v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů. Do
soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, jež jsou zapojeny do systému EKO–KOM.

