Třídění odpadů jako hra plná barev
Třídit odpady nemusí být nuda. Jednoznačně to dokázala série akcí souhrnně nazvaných Barevný den plný her, které se
konaly od dubna do září celkem jedenáckrát v obcích a městech Pardubického kraje. Třídění odpadů hravou formou
veřejnosti představovaly společnosti EKO-KOM, a.s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s., které se systémy třídění odpadů
dlouhodobě zabývají.
„Myšlenkou projektu Barevný den plný her nenásilnou formou upozornit na to, že efektivní recyklací šetříme energie,
vodu i přírodní zdroje. A proč název „barevný“? Protože vytříděné odpady patří do barevných kontejnerů – modrých,
žlutých, zelených nebo třeba oranžových,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s. a dodal:
„Osobně jsem s výsledkem akce spokojený. Barevné dny navštívily stovky dětí a dospělých, kteří si odnesli zajímavé
informace o třídění odpadů a navíc se i dobře pobavily.“
V rámci Barevného dne plného her bylo v každém městě připraveno několik různých soutěží a atrakcí. Kromě
maxipexesa, maxidomina, točících kostek či posunovaček se děti mohly „vyřádit“ na trampolínách nebo závodit na
koloběžkách. Připravena byla i oblíbená hra Člověče, šup do sběrného dvora. Ovšem nejúspěšnější byl u odrostlejších
návštěvníků hod mobilem na cíl a u dětí skákací hrad – ovšem ne ledajaký. Jde o obří nafukovací varnou konvici, která
propaguje zpětný odběr elektrospotřebičů.
„Možnosti ekologické recyklace vysloužilých elektrospotřebičů jsou téměř na každém rohu. Sběrnou síť ELEKTROWINu
tvoří přes 8000 míst a pokrývá 93 procent obyvatel. Zapojeno je do ní téměř 1000 sběrných dvorů, skoro 2500
prodejen elektra, více než 700 škol a přes 4000 obcí, které řeší sběr mobilními svozy.“ Uvedl Roman Tvrzník, generální
ředitel společnosti ELEKTROWIN a.s.
„Třídění odpadů už patří k dobrému zvyku u dvou třetin Čechů. Je to slogan vycházející ze skutečnosti. A protože
Barevný den plný her k naplnění tohoto sloganu také přispěl, chceme v projektu zábavného třídění odpadů pokračovat i
v příštím roce,“ slíbil Tomáš Pešek.
Na aktivitách Barevného dne plného her se v Pardubickém kraji podílela Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje (RRA Pk), která je koordinátorem Krajského projektu na podporu třídění odpadů. Také v této agentuře panuje
spokojenost.
„Hlavním cílem Krajského projektu na podporu třídění odpadů je vytvoření efektivního systému třídění odpadů. Takový
systém ale nebude funkční, pokud do něj nezapojíme veřejnost. Barevné dny plné her jsou jednou z možných forem
šíření povědomí o správném třídění odpadů,“ potvrdil smysl akce Richard Červenka, ředitel RRA Pk.
V Pardubickém kraji, stejně jako v dalších regionech, je možné třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy,
bioodpady i elektroodpady. Po kraji je rozmístěno 9795 kontejnerů pro tříděný sběr. Statistiky také prozrazují, že jeden
obyvatel Pardubického kraje za rok vytřídí 38,5 kg odpadů. Do systému EKO-KOM je zapojeno 414 obcí z celkového
počtu 451 obcí a měst v Pardubickém kraji.
Podrobnější informace o třídění odpadu najdete na www.jaktridit.cz a www.ekontejnery.cz.
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