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Vyškov třídí odpad nejlépe v kraji, rozhodla soutěž.  

VYŠKOV, BŘECLAVSKO /Celý Jihomoravský kraj strčil v soutěži "My třídíme nejlépe" do kapsy 

Vyškov. V kategorii největších hodnocených měst, tedy těch, v nichž žije nad deset tisíc obyvatel, 

získal první místo.  

Soutěž pořádá obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Hodnotí se 

rozsah třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů, množství vytříděných komodit a hustota 

rozmístění kontejnerů.  

Vyškov patří v Jihomoravském kraji mezi stálice, které třídí odpady nejlépe, již několik let. Letos za 

ním v pořadí druhý skončil Kyjov a třetí Břeclav.  

"Lidé ve Vyškově mají možnost třídit papír, plasty, nápojové kartony a hliníkové obaly, zvlášť čiré a 

barevné sklo, vyřazená elektrozařízení. Město a svozová společnost Respono se snaží občany 

ke třídění stále motivovat. Nejnovějším projektem byla květnová distribuce separačních tašek 

na třídění plastu, skla a papíru do pěti tisíc vybraných vyškovských domácností v bytových domech," 

řekl starosta města Karel Goldemund.  

Loni průměrný obyvatel Jihomoravského kraje vytřídil 36,2 kilogramu plastů, papíru, skla a nápojových 

kartonů. Nejvíce se zlepšilo třídění plastů.  

V kategorii měst se dvěma až deseti tisíci obyvatel jsou ve třídění odpadů nejlepší občané Mikulova 

na Břeclavsku. A v kategorii obcí od pěti set do dvou tisíc obyvatel soutěž zcela opanovaly vesnice v 

jeho okolí.  

V Mikulově již několik let funguje Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO), který zavedla 

odpadová firma STKO. Lidé dostali až domů popelnice nebo pytle na komunální odpad, papír, plasty i 

bioodpad. Všechny nádoby jsou navíc očipované, a tak je možné přesně určit, kdo kolik odpadu 

natřídí. Podle toho se pak lidem snižuje poplatek za odpad na příští rok.  

Velmi podobně vypadá separace odpadů i v Perné. "U nás lidé chtějí třídit, proto jim vycházíme vstříc. 

Nabídli jsme občanům menší barevné nádoby na tříděný odpad přímo k jejich domkům. A této nabídky 

využili téměř všichni. Navíc jsme v loňském roce otevřeli sběrný dvůr. Ten rovněž pomáhá k 

zodpovědnějšímu přístupu lidí," popsal starosta Perné Karel Studénka.  

Výsledky soutěže Obce 500 – 2 000 obyvatel  

1. Perná 2. Novosedly 3. Drnholec Obce 2 000 – 10 000 obyvatel 1. Mikulov 2. Čejkovice 3. Střelice 

Obce nad 10 000 obyvatel 1. Vyškov 2. Kyjov 3. Břeclav  


