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Karlovarský kraj – Město Kraslice a obec Otovice zvítězily v letošním, sedmém ročníku soutěže Liga
odpadů Karlovarského kraje, kterou pořádá kraj a společnost EKO-KOM. Kraslice mezi městy nad
1000 obyvatel a Otovice v kategorii do 1000 obyvatel letos vykázaly největší podíl tříděného odpadu
na obyvatele. Přestože se separace odpadu v kraji rok od roku zvyšuje, kraj zůstává stále na
posledním místě mezi kraji České republiky.
Pro obyvatele Kraslic je ale prvenství dobrou zprávou. Město chce své obyvatele dál motivovat. Proto
sníží poplatek za svoz odpadu. Místo 400 korun takzvaně na hlavu zaplatí lidé od příštího roku o
pětadvacet korun méně. "Svoz odpadu nás ročně stojí půlmilionukorun. Chceme ale jít cestou
motivace, proto jsme poplatek za odpad snížili. Co se vytřídí, nemusí se pálit nebo zahrabávat do
země," sdělil Deníku místostarosta Kraslic Otakar Mika.
Samotné Kraslice, které letos zvítězily v kategorii větších obcí a měst, měly průměrnou výtěžnost
48,733 kilogramu. Pokud by se do souhrnu započítával i vytříděný kov, bylo by to dokonce 137
kilogramů. Ve třídění kovů mají Kraslice několikrát vyšší výtěžnost i než srovnatelná města v kraji.
Co se týče kraje, ten měl v roce 2007 průměrnou výtěžnost separovaného odpadu na jednoho
obyvatele a rok 24,71 kilogramu, což byl o 6,93kg méně,než byl celostátní průměr. V loňském roce už
dosáhl 36,10 kilogramu a za celostátním průměrem zaostává už jen o tři kilogramy. Bez odpadů bylo
za loňský rok v kraji vytříděno přes 11.000 tun odpadu. Nejlépe mezi kraji si v třídění odpadů stojí
Olomoucký kraj s průměrnou výtěžností 74,5 kilogramu včetně kovů.
Do systému třídění odpadu EKO-KOM je v Karlovarském kraji zapojeno 128 obcí a měst, které
zahrnují 96,5 procenta obyvatel kraje. "Vítězné obce v obou kategoriích obdržely finanční odměnu 60
tisíc korun za první místo, 30 tisíc za druhé a 10 tisíc´korun za třetí místo," uvedl krajský radní Václav
Jakubík.
V kategorii do 1000 obyvatel se na druhém místě umístila obec Šemnice a na třetím obec Těšovice. V
kategorii nad 1000 obyvatel skončil na druhém místě Ostrov a na třetím Karlovy Vary.

