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Zlínský kraj – Tuny odpadů přinášejí vánoční svátky, které mají kromě duchovního rozměru stále více
podobu nákupního šílenství. Radostné rozbalování dárků totiž přináší jeden problém: velké množství
obalů, které by měly domácnosti roztřídit a vyhodit do speciálních barevných kontejnerů. Ve Zlínském
kraji se mohou lidé mírně plácat po rameni – zatímco před deseti lety vytřídili za dvanáct měsíců v
průměru necelých 24 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů, nyní se dostali na 34,7
kilogramu. Pořád je však co zlepšovat – průměrný Čech totiž vytřídí 43 kilogramů odpadu. Vánoční
svátky by tedy mohly být ideálním obdobím pro rozhodnutí, že začnete třídit.
Čiré sklo třídí lidé nadprůměrně
"Výsledky ve Zlínském kraji jsou sice pod celorepublikovým průměrem, ale z dlouhodobého
pohledu vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností meziročně stále narůstá, což je
velmi pozitivní trend. Například čiré sklo třídí lidé na Zlínsku nadprůměrně, rezervy mají zejména
v třídění plastů a směsného skla," uvedla Pavla Bendová z neziskové společnosti EKOKOM, která
zajišťuje třídění, recyklacia využití obalového odpadu ze zmíněných surovin.
Příkladem pro ostatní obce v kraji mohou být vítězové soutěže O keramickou popelnici – ocenění pro
obce, které třídí nejlépe. Loňské prvenství v kategorii měst letos obhájily Luhačovice, kde na každého
obyvatele připadá 67 kilogramů vytříděných odpadů, tedy papíru, plastu, skla a nápojových kartonů.
Stříbrné byly v této kategorii Valašské Klobouky následované Starým Městem. V kategorii obcí nad
500 obyvatel patří první příčka obci Rymice (více než 46 kilogramů na obyvatele), druhou a třetí příčku
nově obsadily obce Šumice a Bratřejov. Nejúspěšnější mezi obcemi do 500 obyvatel jsou Haluzice
(téměř 54 kilogramů odpadů na obyvatele),za nimiž se umístily Kelníky a Kyselovice. "Za osm let, co
udělení oceňujeme, se podařilo vybudovat velmi pěknou tradici. Jsme rádi, že soutěž stále motivuje i
ty nejlepší obce, které mohou být příkladem pro ostatní," řekl na slavnostním vyhlašování Ivan Mařák,
náměstek hejtmana zodpovědný za oblast územního plánování, životního prostředí a rozvoje
venkova.
Ve speciální kategorii "Skokan roku" – tedy obcí s nejlepším meziročním zlepšením – zvítězila v
kategorii měst Karolinka, u obcí nad 500 obyvatel se dařilo obci Bezměrov, mezi nejmenšími pak
zvítězily Kunkovice. Jako poděkování získají tyto obce od Zlínského kraje tašky na třídění odpadů,
které pak mohou bezplatně poskytnout svým obyvatelům.
Barevné tašky pomáhají s tříděním
Právě barevné tašky na třídění odpadu do domácností patří k faktorům, které pomáhají zlepšovat
statistiky. Třeba ve Valašském Meziříčí jich letos pro obyvatele objednali celkově dva tisíce, v
Uherském Brodě ještě o tisícovku víc. "Pořídili jsme sady tašek zejména pro domácnosti v bytových
domech, kde je situace s tříděním špatná. Zřejmě je to dané určitou anonymitou prostředí i společných
nádob na odpad," říká Radek Šašinka, referent pro nakládání s odpady na uherskobrodské radnici.
"Sledujeme tím více cílů: například pokud lidé budou víc třídit, ušetříme kapacitu naší skládky a tím
prodloužíme její životnost," dodal Šašinka s tím, že dvě třetiny nákladů na pořízení tašek uhradila
nezisková společnost EKOKOM.
Další důležitou okolností ovlivňující třídění je počet a dostupnost barevných kontejnerů: ke konci roku
2013 jich bylo v kraji 11 996, nejvíce na plasty a na sklo. Je to o padesát procent více než před pěti
lety. A letos dodala společnost EKOKOM ve spolupráci se Zlínským krajem do obcí dalších 407
barevných nádob.

Zajímavá čísla 2 23 700 000 – tolik tun odpadu Češi loni vyprodukovali (meziroční nárůst o 1,2
procenta). Téměř devět z deseti kilogramů připadalo na podniky.
2 3 200 000 – tolik tun odpadu vyhodily loni domácnosti, školy, úřady či drobní živnostníci. Dvě třetiny
z toho tvořil směsný komunální odpad, lidé vytřídili celkem 450 tisíc tun odpadu. 2 307 – tolik
kilogramů komunálního odpadu vyprodukoval loni v průměru každý obyvatel České republiky (o
kilogram méně než v roce 2012) 2 34,7 – tolik kilogramů odpadu vytřídil za dvanáct měsíců průměrně
každý člověk ze Zlínského kraje 2 43 – tolik kilogramů vytříděných odpadů připadalo loni průměrně na
jednoho obyvatele České republiky. SRCM: ČSÚ,EKOKOM

