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TÉMA
Zlínský kraj vloni zaznamenal nejvyšší nárůst výtěžnosti ze všech ostatních krajů - o více než tři kilogramy na
občana za rok. Z dlouhodobého pohledu vytříděné množství využitelných složek odpadů z domácností v kraji
stále meziročně narůstá. Zatímco ještě v roce 2005 byla průměrná výtěžnost papíru, plastů, skla a nápojového
kartonu na obyvatele necelé 24 kilogramy, na konci loňského roku už to bylo bezmála 38 kilogramů. S
kovovými odpady vytřídil v průměru každý občan ve Zlínském kraji téměř 67 kilogramů. V roce 2014 ve své
kategorii zvítězily v soutěži O keramickou popelnici Luhačovice.
Zlínský kraj při třídění odpadů spolupracuje mimo jiných se společností EKO-KOM. V roce 2003 zahájily
společně projekt na podporutřídění komunálního odpadu, který je každoročně aktualizován v souladu s
momentální situací v oblasti nakládání s odpady na území kraje. "Základní částí tohoto projektu je informační
kampaň, školení veřejné správy a dále pak rozšíření a obnova sběrné sítě nádob natřídění využitelných složek
komunálního odpadu formou zakoupení kontejnerů či jiných sběrových prostředků. Obce mohou díky tomuto
projektu pořízené kontejnery a sběrové prostředky bezplatně užívat," uvedl náměstek hejtmana Ivan Mařák,
zodpovědný za oblast životního prostředí. NAKOUPÍ DALŠÍ KONTEJNERY Za loňský rok přibylo ve Zlínském
kraji 763 nových barevných kontejnerů. Díky tomu jich bylo na konci roku 2014 celkem 12 761. Jedno
průměrné kontejnerové hnízdo tak slouží 161 obyvatelům. "V roce 2015 v projektu se společností EKOKOM plánujeme zakoupení asi 220 ks sběrných nádob pro obce a města, dále se počítá s nákupem a
distribucí 400 ks speciálních kartonových boxů, které budou sloužit k třídění vyprodukovaných odpadů ve
školských a vzdělávacích zařízeních, nebo s pořízením speciálních sad sběrných tašek na papír, plast a sklo
do domácností vybraných obcí a měst Zlínského kraje," upřesnil Alan Urc, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.
Spolupráce s kolektivním systémem ASEKOL je zaměřena na sběr a zpracování vysloužilých
elektrospotřebičů. I zde je, mimo informační kampaně, součástí aktivit vybavení měst, obcí a dalších subjektů
(škol, domovů důchodců, provozovatelů sběrných dvorů apod.) nádobami na třídění vyřazených
elektrospotřebičů. SPOLUPRÁCE S KRAJEM FUNGUJE Ve spolupráci se společnosti EKO-KOM kraj také
chystá například další ročník soutěže "O keramickou popelnici", ve které jsou oceňovány města a obce, které
nejlépe třídí odpad. Cenu v kategorii měst a městysů v roce 2014 uchvátily Luhačovice. "Máme svůj sběrný
dvůr, popelnice na třídění odpadu a v současnosti rozjíždíme projekt biopopelnic na které jsme dostali
dotace," vysvětlil místostarosta Luhačovic Radomil Kop. Radomil Kop dále sdělil, že také s obcemi spadajícími
pod Luhačovice uvažují o budování kompostérů. Ve městě se také snaží šířit osvětu o šíření odpadů.
"Pořádáme různé nárazové ekologické akce pro seniory, děti, školy a podobně. Děláme rovněž i úklidové
akce, kde také téma třídění odpadů řešíme. Naposledy jsme třeba dělali akci Ukliďme Česko," popsal
Krajským novinám Radomil Kop. Ten také pochválil spolupráci se Zlínským krajem, nyní prý společně řeší
projekt biopopelnic a kompostérů.

