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Třináct informačních tabulí o třídění odpadu vyroste na krumlovském sídlišti Za Nádražím poblíž
základní a mateřské školy. Postupně je doplní například lavičky z plastových recyklátů. Podobná alej
je zatím jen v Budějovicích.
ČESKÝ KRUMLOV Kde vznikají odpady? Jak je správně třídit a kam po recyklaci putují? V Krumlově
vyroste v nejbližší době druhá Recyklační alej v republice. Ze třinácti informačních panelů na sídlišti
Za Nádražím se obyvatelé dozvědí vše o třídění odpadů. Stejný projekt je zatím jen v Českých
Budějovicích.
"Místo je vybrané záměrně poblíž mateřské a základní školy. Chceme ve třídění vzdělávat i malé děti.
Tabule by měly být ve tvaru medvědů, které ke Krumlovu patří," říká mluvčí Krumlova Olga Kneiflová.
Alej hradí společnost EKO-KOM. Krumlov pravidelně obsazuje druhou a třetí příčku v soutěži
jihočeských měst ve třídění odpadu, kterou vyhlašuje právě EKO-KOM. "Přesto potřebujeme
Krumlováky v recyklaci více vzdělat. Byl jsem se podívat, jak to vypadá na skládce a lince. Město stojí
další roztřídění příliš energie a peněz," podotýká starosta Dalibor Carda.
Tabule postupně doplní různá zařízení a předměty vyrobené z plastových recyklátů, například lavičky.
" EKO-KOM ve spolupráci s dalšími kraji podporuje projekty, které zvyšují povědomí o správném
nakládání s odpady. Na některých místech vznikají recyklační naučná odpočívadla pro turisty a
cyklisty vyrobená z recyklátů, v některých zoo jsou interaktivní recyklační koutky s informačními
tabulemi nebo celé naučné stezky o třídění a recyklaci odpadů," přibližuje mluvčí EKO-KOMu Šárka
Nováková. Recyklační alej už tři roky slaví úspěchy v Českých Budějovicích. Původní tabule ve tvaru
stromů však loni zničili vandalové. V parku v Dukelské ulici je vedle nástěnek dětská lavička ve tvaru
vláčku z recyklátu nebo informační tabule pro různé vzkazy a pozvánky na kulturní akce.
"Nemůžeme si vynachválit hlavně 20 laviček, protože jsou odolné proti vandalismu, na rozdíl třeba od
laviček dřevěných. Jako poslední tam přibyla ještě jedna nádoba na kovy," říká Aleš Mikšátko z
odboru správy veřejných statků budějovického magistrátu.
Kontejnery v centru Krumlova
Třináctitisícový Krumlov vytřídil v loňském roce 404 tun odpadu, naproti tomu stotisícové Budějovice
ročně zrecyklují průměrně tři tisíce tun. Ve městě na seznamu UNESCO je v tuto chvíli celkem 415
kontejnerů na tříděný odpad. Popelnice v centru Českého Krumlova byly jedním z velkých témat v
uplynulých měsících. Radnice totiž nechala všechny kontejnery na komunální a tříděný odpad
přesunout z Hradební ulice až za most do Linecké. To vyvolalo nevoli lidí z centra.
"Zkuste si v noci naložit plný pytel odpadu do osobního auta a každý den ho odvážet mimo centrum.
Je to hrůza," prohlásil například podnikatel a zastupitel Milan Kotlár.
V létě zkusila radnice na čtyři týdny umístit velkoobjemový kontejner do Hradební ulice. "V tuto chvíli
je opět pryč, vyhodnocení zkušebního provozu budeme mít příští týden," dodala mluvčí radnice
Kneiflová.

