Ozvěny MBÚ.
V roce 2005 ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu přijaly Etický kodex
ekologických organizací (http://www.zelenykruh.cz/cz/transparentnost-nno/etickykodex/). Kodex doporučuje určité zásady chování a vystupování ekologických
organizací v naší společnosti a při jeho závazného nedodržení, může být taková
organizace ze Zeleného kruhu vyloučena. Proto když jsem si v časopisu společnosti
PURUM Kraft, a.s. přečetl, že jeho projekt MBÚ podporují ekologové a následně tam
autor časopisu jmenuje tři sdružení včetně s jejich logy – Hnutí duha, Čistá
alternativa a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, obrátil jsem se na ně
s dotazem, zda skutečně projekt MBÚ v Mníšku pod Brdy podporují a zda spolupráce
se společností PURUM Kraft, a.s. není v rozporu s výše uvedeným Etickým
kodexem. Například porušením bodu č. 15:
„V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které se hlásí
k odpovědnosti za dopad své činnosti na životní prostředí, usilují o snižování
negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé
a závažné případy devastace životního prostředí.“
Tento dotaz k jmenovaným občanským sdružením ve své podstatě opět vychází z
Etického kódu ekologických organizací. Například zásadou č. 5 „Navzájem se
informovat, spolupracovat a postupovat společně v záležitostech, které se dotýkají
všech ekologických organizací.“ Takže to není nic, co by bylo myšleno nekale, jen
vzájemná komunikace mezi nevládami, i když se vzájemně osobně neznáme.
Odpověď společnosti Calla mne ale silně překvapila, protože něco podobného od
vydavatele „Čisté cesty“ jsem nečekal. A protože jsme od Cally dostali souhlas její email předat veřejnost, s tímto malým úvodem ho vám občanům našeho mikroregionu
prostřednictvím webu města Mníšek pod Brdy a sdružení Zdravý Mníšek přeposílám.
Přiložil jsem i tiskový komentář sdružení Hnutí duha, abychom zde měli vedle sebe
stanoviska alespoň dvou, ze tří oslovených ekologických organizací.
Svůj názor si každý může udělat sám.
Děkuji za čas, který věnujete čtení těchto materiálů.
Pavel Jeřábek
Velká poznámka: Normální občan má provozovatelích jednotlivých podnikatelských
aktivit v areálu bývalého ÚVRu zmatek. Některé provozy jsou pod společností ÚVR
a.s. (dále i -s.r.o. -o.p.s.), další pod PURUM s.r.o, jiné PURUM Kraft, a.s. Proto
přikládám odkaz na veřejný web, kde jsou tyto vztahy graficky vyznačeny:
http://obchodni-rejstrik.podnikani.cz/daniel-kraft/daniel-kraft-201955.htm
Lze proto pochopit sdružení Calla, že ve svém e-mailu má uvedený název jiné
společnosti než která časopis „Čistou cestou“ vydává.
Etický kód najdete na (http://www.zelenykruh.cz/cz/transparentnost-nno/etickykodex/)

Dobrý den pane Jeřábku,
děkujeme Vám za Vaše upozornění, že společnost PURUM s.r.o. použila
naše logo a citaci z našich materiálů. Společnosti PURUM s.r.o. jsme
zaslali mail, viz níže.
Dobrý den,
dostal se nám do ruky Váš "Informační ekomagazín pro vás" číslo 1/2013 a
2/2013,který používáte pro prosazení vašeho projektu v Mníšku pod Brdy.
V obou používáte naše logo a v čísle 1/2013 citujete z našeho výstavního
panelu, který je na našich webových stránkách.
Calla nepodporuje aktivity Vaší firmy a konkrétní projekt, tak jak by se
mohli čtenáři Vašeho ekomagazínu mylně domnívat po jeho přečtení.
Takovéto využití s titulkem Ekologové nás podporují je nekalou praktikou
a dá se říci, že jde o zneužití. MBÚ samozřejmě má své místo v
hierarchii nakládání s odpady, ale ne vždy a všude je přínosným řešením.
O projektu v Mníšku pod Brdy nevíme tolik, aby se to dalo říci.
Žádáme Vás tímto, aby jste již více nepoužívali našeho logo ani
necitovali naše materiály bez našeho svolení. Museli bychom se takovým
praktikám bránit.
Za sdružení Calla
Romana Panská
předsedkyně sdružení
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Názor Hnutí DUHA na mechanicko–biologickou
úpravu odpadu v Mníšku pod Brdy
pátek 17. května 2013
Hnutí DUHA podporuje technologii takzvané mechanicko–biologické úpravy (MBÚ)
komunálního odpadu, která – v kombinaci s kvalitním tříděním a pokud se správně
použije – umožňuje dobře využít suroviny, jež by jinak skončily v popelnici.
Ekologická organizace však neměla možnost prostudovat konkrétní projekt MBÚ

v Mníšku pod Brdy, a proto mu nevyjadřuje svoji podporu – ani svůj nesouhlas.
Hnutí DUHA tak komentovalo místní referendum, které se koná dnes a má o projektu
rozhodnout.
Česká republika recykluje pouhých 31 % komunálního odpadu – zatímco Německo,
Rakousko, Nizozemsko nebo Belgie už překračují 60% míru recyklace. Hnutí DUHA
proto prosazuje, aby ministr životního prostředí Tomáš Chalupa nasměroval peníze
z evropských fondů na příštích sedm let do projektů, které rodinám usnadní třídění a
vylepší recyklaci v městech a obcích. Součástí by měly být i dobře připravené
projekty MBÚ.
Umožní tak chytré využití odpadků a sníží závislost na dovozu surovin. Na českých
skládkách a ve spalovnách každý rok končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy
korun.
Velké teplárenské společnosti však chtějí, aby stát podpořil stavbu obřích centrálních
spaloven odpadků za 65 miliard korun, které by pohlcovaly také statisíce tun
recyklovatelných surovin.
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„MBÚ je chytrá a prověřená technologie, jež se používá v řadě zemí a umožňuje lépe
využít zbytkové suroviny v odpadu. Nicméně stejně jako cokoli jiného se dá použít
dobře i špatně. Neměli jsme možnost prostudovat konkrétní projekt v Mníšku, a proto
se k němu nevyjadřujeme kladně ani záporně.“
Kontakt:
Ivo Kropáček, telefon 604 207 302, email ivo.kropacek@hnutiduha.cz

