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Soutěž O keramickou popelnici se v letošním roce vyhlašovala podesáté. Kvůli spravedlivějšímu
hodnocení má čtyři nové kategorie
Olomoucký kraj – I třídění odpadů má svá ocenění. V Olomouci se včera udělovaly ceny v soutěžích
O keramickou popelnici, O keramické sluchátko a O Elektrooskara. Vyznamenány byly obce a města,
kde lidé letos separovali odpad nejlépe v Olomouckém kraji.
Ceny v podobě keramické popelnice předávali zástupci kraje a Autorizované obalové společnosti
EKOKOM už podesáté. Letos se poprvé soutěžilo ve čtyřech kategoriích.
Na žebříčcích z posledních let je i tak patrné, kde nakládájí s odpady nejlépe. "Obhajovat prvenství
jsme zvyklí a musím říct, že větší překvapení by pro mne bylo, kdybychom cenu nedostali. Získali
jsme ji asi posedmé," řekl při přebírání keramické popelnice v kategorii mezi obcemi do pěti set
obyvatel starosta Ostružné na Jesenicku Roman Roušal.
Podobně je na tom i Jeseník, který zatím v hodnocení obcí s počtem obyvatel od 2001 do 15 tisíc
skončil vždy první. Mezi vesnicemi s 501 až dvěma tisíci obyvateli zvítězil vloni druhý Grygov.
"Snažíme se třídit odpad tak, aby to pro nás bylo stejně přirozené jako dýchání. Takže prostě
dýcháme," pronesl grygovský starosta Tomáš Kubáček. Ve srovnání měst nad patnáct tisíc obyvatel
se první umístila Olomouc." Věřím, že se nám podaří do budoucna třeba i snížit poplatek za odpad,
když tak dobře třídíme," uvedl primátor Antonín Staněk (ČSSD).
Přepočítáno na množství vytříděného odpadu na hlavu patří Olomoucký kraj mezi nejlepší v republice.
Průměrně obyvatelé kraje vytřídili 68,5 kilogramu papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů.
Odpady mohou vyhazovat do zhruba devatenácti tisíc kontejnerů. Do systému zpětného odběru firmy
EKO KOM jsou zapojeny téměř všechny obce. Jedno stanoviště sběrných nádob připadá v průměru
na sto třicet obyvatel. Posedmé se rozdělovaly i ceny O keramické sluchátko za sběr vysloužilého
elektra. Vítězství mezi městy obhájil Šternberk, nejlepší mezi obcemi nad patnáct set obyvatel je
Medlov. V obcích do 1500 obyvatel uspěla Velká Kraš, kam míří i ocenění ve speciální kategorii –
sběru drobných elektrozařízení. Podobně zaměřené ceny Elektrooskar získaly Šternberk, Rapotín a
Koválovice Osíčany.

