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Proč se vlastně odpady třídí? 
I na tuto otázku bude odpoví-
dat informační kampaň, která 
je již osmým rokem součástí 
společného projektu kraje a 
společnosti EKO-KOM. 

Do kampaně je již v Jihlavě 
zapojena MŠ Dvořákova – 
Zvoněnka.

„V rámci ekologického pro-
jektu „Třídím, třídíš, třídíme“ 
jsme zorganizovali odpolední 
akci pro rodiče a děti s cílem 
vytvoření výrobků z odpadové-
ho materiálu. Musím konstato-
vat, že většina zúčastněných ro-
dičů projevila nadšení pro věc, hravost, 
tvořivost a šikovnost,“ řekla vedoucí 
MŠ Lenka Mončeková. 

Mimo pořizování barevných kon-
tejnerů, sérii odborných seminářů 
pro zástupce měst a obcí a venkov-
ních akcí pro veřejnost bude část 
kampaně zaměřena na podporu vyš-
ší účasti obyvatel na třídění odpadů.  
V kraji přibývají nově i červené ná-
doby na vyřazené elektro a baterie, 
je podporován oddělený sběr bio-
odpadu, což napomáhá dostupnosti 
systému třídění občanům a přispívá 
ke snižování produkce směsných od-
padů, které skončí na skládkách. 

Cílem kraje a obcí Vysočiny je vy-
tvořit efektivní systém nakládání s 
komunálními odpady, aby odpad, 
který již nelze využít pro recyklaci, 
byl využit na výrobu elektrické ener-
gie a tepla. 

Názor odborníka:
Kraj Vysočina patří dlouhodobě 

mezi kraje, které dosahují nadprů-
měrných výsledků v třídění papíru, 
plastů, skla, nápojového kartonu a 
kovů. Průměrnému obyvateli kraje 
se v roce 2010 podařilo vytřídit 54,8 
kg uvedených druhů využitelných 
odpadů, což je téměř o 3 kg více, než 
činí průměr celé republiky. Navíc 
tento výsledek znamenal oproti roku 
2009 další nárůst výtěžnosti třídě-
ných odpadů na jednoho obyvatele 
o 15 %. Tento výsledek se podařilo 
dosáhnout především díky aktivní-
mu a odpovědnému přístupu většiny 
obyvatel kraje. Z výsledků průzkumů 
veřejného mínění vyplývá, že 83 % 
všech obyvatel kraje již odpady třídí, 
zdůraznila Jana Krčmářová, oblastní 
manažerka společnosti zabývající se 
tříděním odpadů.  -tz-

Vysočina i Jihlava je opět 
nad průměrem ČR v třídění odpadu

Třídíme a třídíme dobře


