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SOLÁŇ – Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního desátého ročníku krajské soutěže „O keramickou
popelnici" se dnes uskutečnilo v informačním centru Zvonice na Soláni. V této soutěži jsou každoročně
hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném
sběru jeho využitelných složek, tedy papíru, plastu, skla a kovů. Předávání ocenění se zúčastnili
náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za životní prostředí Ivan Mařák a předsedkyně výboru
krajského zastupitelstva Milena Kovaříková.
Soutěž „O keramickou popelnici" je součástí kampaně „Třídění je styl", kterou společně realizují Zlínský
kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Další partnery projektu jsou společnosti ASEKOL a
ELEKTROWIN.
V desátém ročníku soutěže zvítězilo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel Uherské Hradiště, na druhé
příčce skončil Rožnov pod Radhoštěm, třetí se umístil Uherský Brod. V kategorii obcí s počtem obyvatel
od 1 501 do 15 tisíc skončily první Luhačovice, následované Šumicemi a Starým Městem. Mezi obcemi
do 1 500 obyvatel patří první příčka obci Rymice, druhá Bratřejovu a třetí Horní Lhotě. Nejúspěšnější
mezi malými obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, následují Kunkovice a Rudimov.
Hlavním kritériem při hodnocení bylo množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na
jednoho občana v kilogramech, přičemž konečné umístění ovlivnil také součet pořadí v jednotlivých
sledovaných komoditách.
„Množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji rok od roku stoupá a vloni dokonce obsadil náš kraj
mezi ostatními kraji třetí příčku v nárůstu tohoto množství. Za to si poděkování zaslouží nejen obce a
jejich obyvatelé, ale také všechny tři společnosti, které jsou naším partnerem v kampani zaměřené na
propagaci třídění odpadů," uvedl Ivan Mařák.
V roce 2015 připadlo na jednoho obyvatele Zlínského kraje v průměru 40,9 kg papíru, plastu, skla a
nápojových kartonů. Z toho bylo zhruba 20 kg vytříděného papíru, více než 10 kg plastu, 10,5 kg skla a
0,3 kg nápojových kartonů. Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 13 600 barevných
kontejnerů, což je o 100 procent víc, než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo.
Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s krajem, obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití
obalového odpadu, je ve Zlínském kraji zapojeno všech 307 obcí.
Součástí dnešního ceremoniálu bylo také ocenění šesti obcí za zpětný odběr elektrozařízení a
drobného elektroodpadu. Za jeho největší odebraný objem v přepočtu na jednoho obyvatele ocenění
získaly Zlín, Staré Město, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Střílky a Vlachova Lhota. Ocenění si poprvé
odnesla také výkupna a sběrna surovin, konkrétně provozovna společnosti Výkupna s. r. o. ve zlínské
Jateční ulici. Obyvatelé Zlína do sběrny za sledovanou dobu odevzdali takřka 14 tun vysloužilých
elektrozařízení.

