Pár slov ke třídění odpadů v Šardicích
Nedávno mě paní starostka poprosila o krátké shrnutí současné situace ohledně třídění odpadů a
zapojení občanů do motivačního systému třídění odpadů v obci Šardice. V současné chvíli máme
v databázi celkem 82 obcí, kterým pomáháme s třídění odpadů a tak mám s čím srovnávat. Kdybych
měl být hodně stručný, vystihlo by to pár slov: Wow, super, jen tak dál. Co mě k tomuto hodnocení
vede?
Do 30. 9. 2017 tj. konec vyhodnocovacího období se do motivačního systému zapojilo celkem 540
domácností z celkového počtu 679 domácností (pozn. systém vyhodnocuje pouze domácnosti, ve
kterých vniká nějaký odpad). Převedeno na procenta to dělá nějakých 79,5 % zapojených domácností,
což je v tak krátkém čase skutečně obdivuhodné. Celkem bylo uděleno 5 257,6 EKO bodů.
Zastupitelstvo schválilo hodnotu jednoho získaného EKO bodu 10 Kč, což je dle mého pěkná sleva.
Nejlepší domácnost získala 25 EKO bodu na osobu. Jediné co mě mrzí, je skutečnost, že udělených
EKO bodů mohlo být mnohem více. Jen 163 domácností totiž vyplnilo odpadový dotazník neboli
závazek k efektivnímu využívání popelnic a snižování produkce odpadů. Systém totiž není jen o
třídění odpadů, ale pamatuje na i domácnosti, které např. kompostují nebo snižují produkci odpadů.
V rámci systému jsou stanoveny tři druhy odměn:
1. odměna za třídění odpadů (maximum 25 EKO bodů na osobu) – tato odměna se řídí pouze
skutečně vytříděnými a zaevidovanými odpady, jako je plast a papír.
2. odměna za efektivně využívané nádoby a pytle (maximum 25 EKO bodů na osobu) – tato odměna
vychází ze závazku domácnosti k třídění odpadů, které nejsou adresně sbírané. Např. třídění a
kompostování bio odpadu nebo třídění skla. Nedá se zjistit, kolik kdo zkompostoval bio odpadu nebo
kdo kolik vytřídil skla do veřejných kontejnerů. Co se ale dá měřit, jsou obsloužené litry sběrných
nádob. Z řady výzkumů a statistik se ví, že domácnosti, které kompostují, přistavují ke svozu popelnici
méněkrát, protože popelnice není cítit a trvá, než se naplní. Tuto odměnu získávají domácnosti, které
vyplní odpadový dotazník a následně ke svozu přistavují pouze plné popelnice netříditelného odpadu.
3. odměna za snižování produkce odpadů (maximum 20 EKO bodů na osobu) - tato odměna vychází
ze závazku domácnosti ke snižování produkce odpadů. Kdo např. nekupuje balené vody, topí plynem,
kompostuje, používá jednu nákupní tašku atd., tyto způsoby snižování produkce odpadů může uvést
jako závazek ke snižování produkce odpadů do svého odpadového dotazníku. Systém následně začne
vyhodnocovat, jak domácnost třídí a zda má skutečně málo odpadů.
Více se o bodovém hodnocení dočtete na www.mojeodpadky.cz/vypocetekobodu.
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