VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Obce Východního Slovácka zavedou na svých úřadech ekologické hospodaření
Mikroregion Východní Slovácko zavede ekologicky šetrný provoz svých úřadů. „Nechali jsme zpracovat
studii shrnující současný stav provozu našich obecních úřadů včetně návrhu opatření, která přispějí
k šetrnějšímu chování našich obcí vůči životnímu prostředí“, sdělil starosta Vlčnova Jan Pijáček. Zdaleka
nejde jen o důsledné třídění odpadů, které je dnes už samozřejmostí. Plánovaných opatření je několik
desítek a do budoucna by mohla přinést rovněž určité úspory nákladů na provoz obecních úřadů.
Východní Slovácko je prvním mikroregionem v kraji a mezi prvními v celé republice, který systematicky
ve všech svých členských obcích ekologizaci provozu zahajuje.
Současná studie a akční plán ekologizace obecních úřadů Východního Slovácka pro rok 2009 rozvíjí
přístup, který v oblasti šetrného hospodaření již druhým rokem uplatňuje blízký Městský úřad Uherské
Hradiště. Nejedná se však o první aktivitu obcí Východního Slovácka v této oblasti. Místostarostka
Nivnice Marie Kománková upřesnila, že některá opatření ekologického provozu již na obecním úřadě
zavedli a další se uskuteční v rámci navrženého plánu pro rok 2009.

A jaká konkrétní opatření obce Východního Slovácka budou zavádět?
Jedná se třeba o úspory elektrické energie, využívání recyklovaného papíru, zdokonalení systému třídění
odpadů, úklidového režimu nebo nákup kancelářských a úklidových potřeb splňujících kritéria značky
Ekologicky šetrný výrobek. Jednotlivá opatření budou zaváděna postupně v průběhu letošního roku,
následně bude vyhodnocován jejich přínos a zkušenosti s realizací. Zpracovaná analýza počítá také s tím,
že by při úspěšném zavedení všech navržených opatření mělo následně dojít k mírnému snížení
provozních nákladů na chod úřadu.
Cílem zapojených obcí Východního Slovácka není pouze jednorázové zavedení naplánovaných opatření.
„Dosažené výsledky budou zhodnoceny a v dalších letech chceme opatření doplnit o navazující kroky,
včetně zapojení místních organizací spravovaných a zřizovaných jednotlivými obcemi“, dodal Pijáček.
Obce Východního Slovácka plánují rovněž zapojení do souvisejícího celonárodního programu „Cyklisté
vítáni“, který je garantovaný Nadací Partnerství.
Ekologizace provozu je známá také jako zelené úřadování a nakupování. Cílem je zvýšení kvality veřejné
správy, osvětový efekt a zejména samotné omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí, ale i na zdraví
zaměstnanců. Tyto aktivity jsou podporovány Ministerstvem životního prostředí ČR, hlásí se k nim
aktivně již desítky radnic, podniků i dalších organizací a domácností po celé zemi. Podporuje je rovněž
Evropská unie a v západní Evropě jsou tyto postupy mnohem rozšířenější než v České republice.
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