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V soutěži o nejvíce vytříděného odpadu na obyvatele města vyhrál Jeseník posedmé. Z malých obcí
bodovaly Hradčany Kobeřice a Grygov
Olomoucký kraj – Z malých obcí třídí v kraji odpad nejlépe v Hradčanech Kobeřicích na Prostějovsku.
Z měst zvítězil v každoročním klání "O keramickou popelnici" Jeseník. Soutěž je součástí informační
kampaně Jak se točí odpady, jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění smetí v regionu.
Za příkladné třídění využitelných odpadů si obce převzaly ocenění od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM.
Tři nejlepší okresy
"Do čelní pozice v kategorii nejmenších obcí – do pěti set obyvatel – se vrátil předloňský vítěz, obec
Hradčany Kobeřice z Prostějovska. Každý její obyvatel vytřídil za uplynulý rok v průměru 68,9
kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Obec Hradčany Kobeřice tak odsunula na druhé
místo loni nejlepší obec Branná z okresu Šumperk. Do první trojky, na bronzovou pozici, se letos
probojovala obec Svésedlice nacházející se v okresu Olomouc," informoval Miroslav Grass, hlavní
koordinátor informační kampaně Jak se točí odpady.
V kategorii zahrnující obce s více než pěti sty obyvateli potvrdil vedoucí pozici loňský vítěz Grygov.
"Výtěžnost na obyvatele byla v této obci v průměru 78,1 kilogramu. Stříbrnou příčku si letos vytřídila
obec Majetín. Třetí skončily, stejně jako loni, Charváty," uvedl.
V kategorii měst již tradičně vítězí Jeseník, následovaný Olomoucí. Každý obyvatel vítězného
Jeseníku vytřídil za rok celkem 61,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Město
Jeseník je v soutěži unikátem, v uplynulých ročnících dosud nenašlo přemožitele. Na třetím místě se v
kategorii měst za Jeseníkem a Olomoucí umístil Uničov.
"Těší nás, že patříme ve třídění odpadů k nejlepším krajům v republice. Svůj podíl na tom má i soutěž
obcí, díky níž mají obyvatelé zpětnou vazbu, jak jsou na tom ve srovnání s druhými. Oceněné obce a
města pak soutěž motivuje ke stále lepším výkonům, a ty ostatní k tomu, aby se jim přiblížily," vysvětlil
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na
jednoho obyvatele dlouhodobě mezi nejlepší v zemi, i předloni mu patřila jedna z medailových příček v
rámci všech krajů v zemi. Průměrně lidé v regionu vytřídili takřka třiačtyřicet kilogramů papíru, plastu,
skla a nápojových kartonů. "V roce 2011 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v
průměru více než dvacet kilogramů vytříděného papíru, deset kilogramů plastu, 11,5 kilogramu skla a
necelý půl kilogram nápojového kartonu," popsal Petr Balner ze společnosti EKO-KOM, která aktivity,
jejichž součástí je i předávání ocenění vítězným obcím, společně s Olomouckým krajem financuje. To,
že je region na špici v rámci České republiky, souvisí podle představitelů Olomouckého kraje zejména
s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů ve spolupráci se systémem EKO-KOM.
"Chceme i v následujících letech hledat způsoby, jak třídění odpadů podporovat. Zaměříme se hlavně
na oblasti s horšími výsledky, ale i na motivaci obcí, jejichž obyvatelé patří v třídění k těm vzornějším.
Hodláme také čerpat inspiraci v oblasti odpadového hospodářství, například výměnou zkušeností se
zahraničními partnery," řekl na ceremoniálu náměstek hejtmana Michal Symerský.
Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí–celkem tři sta osmdesát
pět. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procenta obyvatel kraje.
O keramickou popelnici Soutěž, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu
přepočítaného na jednoho obyvatele města nebo obce, se konala už posedmé v historii. V rámci
slavnostního předání získaly nejlepší obce a města ve třech kategoriích kromě stylových keramických
popelnic a věcných cen také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získaly 30 tisíc
korun, na druhých místech 20 tisíc a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun.

