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ROZHOVORY

Jakým způsobem se Junácké středisko 
„Mušketýři“ dostalo k výzvě společnosti 
Ekologie, a. s.?

Výzvu zaslala společnost Ekologie na MěÚ 

Nové Strašecí. Na základě výzvy byly osloveny 

spolky působící ve městě. My jsme zareago-

vali a zpracovali projekt. Při dni otevřených  

dveří ve společnosti Ekologie, a. s., 10. června 

2012, dalo našemu projektu hlas nejvíce pří-

chozích návštěvníků.

Proč jste si vybrali právě takové téma?
V roce 2012 se ke stému výročí založení 

skautského hnutí na území dnešní České re-

publiky koná celá řada akcí. Záměrem projek-

tu bylo nejen připomenutí tohoto významné-

ho výročí skautského hnutí, které bylo ve své 

historii již třikrát zakázáno, ale především 

blízkost skautingu a přírody. Ekologická akce, 

která osloví širší občanskou společnost nám 

přišla nejpříhodnější.

Jak celý projekt probíhá?
Každou sobotu od 23. června až do 29. září 

včetně prázdnin monitoruje zpravidla tříčlen-

ná skautská hlídka ve sběrném dvoře separa-

ci odpadů, představuje příchozím občanům 

náš projekt a především úspory městské kasy, 

když je prováděna separace odpadu. Pokud 

„třídič“ souhlasí s vyplněním certifi kátu, za-

píšeme mu jaký separovaný odpad přivezl 

a částku, kterou separací ušetřil městskému 

rozpočtu. Probíhající projekt umožňuje i více 

než 50 členům našeho střediska, tedy hlavně 

dětem, se blíže se separací odpadů sezná-

mit.

Můžete  vysvětlit v čem je separace odpadů 
výhodná pro občana, případně pro město?

Z dostupných zdrojů víme, že 1 kg jaké-

hokoliv odpadu, který skončí v popelnici 

v komunálním odpadu, stojí město 0,69 Kč. 

Pokud naopak skončí v separovaném odpadu 

ve sběrném dvoře, do městského rozpočtu 

odevzdávají TSNS fi nanční prostředky z pro-

deje těchto separovaných surovin. Například 

v případě vytříděných pet lahví získává město 

za každý kilogram zhruba 7 Kč. 

Naše skautské hlídky se zaměřují především 

na separovaný odpad jako papír, pet lahve, 

železo a sklo a monitorujeme i dovezení 

bioodpadu. V případě těchto komodit se jed-

ná o výhody s dopadem do městské kasy. 

Další dovážený odpad jako směsný odpad 

nebo stavební materiál nemonitorujeme, 

jeho přivezení v přiměřeném množství má ale 

také svůj význam, rozhodně by neměly skon-

čit v komunálním odpadu.

Z bioodpadu má město také příjem?
V případě bioodpadu se jedná vždy o výdaj 

města. Je ale zásadní rozdíl, když skončí bi-

oodpad v popelnici v komunálním odpadu, 

nebo když je odvezen do sběrného dvora. 

Pokud skončí v popelnici, město musí vydat 

uvedených 0,69 Kč za kilogram odpadu. Pokud 

ale skončí ve sběrném dvoře, likvidace na kom-

postu stojí zhruba 0,20 Kč za kilogram. 

V případě bioodpadu se tedy jedná vždy 

o ušetření z městské pokladny. Nejideálněj-

ší je samozřejmě varianta když si například 

rodinný domek pořídí kompostér a ušetří jak 

majitel nemovitosti – čas za vyvážení a pří-

padně z pohonné hmoty –, tak město. A ur-

čitě si dovedete představit, kolik kilogramů 

bioodpadu může průměrná zahrada ročně 

vyprodukovat. Asi není jedno, když město 

platí z rozpočtu stokoruny za vhození biood-

padu do popelnice, desetikoruny za likvidaci 

bioodpadu prostřednictvím sběrného dvo-

ra nebo neplatí nikdo nic, pokud si majitel 

nemovitosti pořídí kompostér a ještě využije 

kvalitní zeminy.

Jak a kdy vyhodnotíte nejlepší „třídiče“?
Každý „třídič“, který souhlasí s vydáním 

certifi kátu, který nese své pořadové číslo, je 

veden v naší evidenci s uvedením množství 

separovaného odpadu. Po ukončení akce, 

tedy po 29. září, vyhodnotíme nejlepší „třídi-

če“, jak co do výše fi nančního přínosu, tak co 

se týče množství odpadu. Vyhlášení nejlep-

ších proběhne v sobotu 6. října v 21 hodin 

na společném večeru v hospodě Na Růžku. 

Tuto sobotu bude probíhat již od 14 hodin 

ekologický den v okolí našeho města, na kte-

rý zveme všechny, především děti a jejich 

rodinné příslušníky. Součástí ekologického 

dne bude také představení skautského hnutí, 

skautských schůzek, her atd. Bližší informace 

připravíme pro říjnové číslo měsíčníku.
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Skauti upozorňují na fi nanční 
výhody při separaci odpadů

Junácké středisko „Mušketýři“ Nové Strašecí zaujalo svým projektem nejvíce návštěvní-
ků dne otevřených dvěří na skládce společnosti Ekologie, a. s., a již od konce června moni-
toruje rozsah separace odpadů ve sběrném dvoře. Jaké důvody vedly skauty k vytvoření 
projektu i o výhodách separace odpadů jsem mluvil se zástupcem junáckého střediska 
Jiřím Vernerem.

V sobotu 25. srpna jsem navštívil sběrný 

dvůr, abych se na vlastní oči přesvědčil, jak 

funguje ekologická akce junáckého středis-

ka „Mušketýři“ v reálu. Tuto sobotu držely 

hlídku dvě členky střediska Bára Břízová 

a Štěpánka Stránská. V době, kterou jsem 

s nimi pobyl si na nedostatek práce stěžovat 

opravdu nemohly.

Kolik účastníků soutěže jste dnes získali?
Bára: Dnes máme už čtyři nové soutěžící.

Má každý, kdo přijede, chuť soutěžit?
Štěpánka: Každý ne, mnoho jich odmítá. 

Říkají, že pouze něco vyklízejí a jedou pouze 

výjimečně, nevyplatilo by se jim soutěžit.

Kolik soutěžících už se zapojilo?
Bára: Čekáme na celkově šedesátého.

Štěpánka: Ještě není půl jedenácté, takže 

doufáme, že dnes ještě přijede.

Když mluvíte s příchozími, ptáte se, zda 
třídí odpad?

Štěpánka: Mnoho lidí říká, že ano, minimál-

ně papír a plasty.

Bára: A my se jim snažíme hlavně říkat, že je 

zbytečné dávat všechno do popelnic, když je 

možnost skoro všechno odvézt do sběrného 

dvora a ušetřit tak městu peníze.

Na víc otázek nebyl čas. Přijela auta, takže 

děvčata šla vysvětlovat. Jedním z čekajících 

byla i paní Vrbová. 

Jezdíte pravidelně do sběrného dvora?
Teď, co mají skauti akci, tak ano. Díky ní 

jsme uklidili garáž, kůlnu i půdu a všechno 

vozíme do sběrného dvora.

Takže vás akce vyprovokovala k třídění od-
padu?

Normálně třídíme, ale chodíme ke kontejne-

rům, nejezdíme do sběrného dvora. Sem teď 

jezdíme kvůli dceři, aby měla v certifi kátu co 

nejvíce zapsaného odpadu.
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