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Již 9.ročník soutěže „Skleněná popelnice“ proběhl pod záštitou radního Arna Fišery. Soutěžilo se ve 

dvou kategoriích – obce (do 500 a nad 500 obyvatel) a města (do 3500 a nad 3500 obyvatel). Zvláštní 

kategorií je Skokan roku. Vítězným městem je Krásná Lípa, mezi obcemi zvítězila Libčeves. 

Skokanem roku je Výškov. 

Hlavní cenou pro 1. místo v kategorii Město byla poukázka v hodnotě 50.000 Kč, za 2. místo to byla 

poukázka v hodnotě 30.000 Kč a za 3. místo poukázka v hodnotě 20.000 Kč. Poukázky ve stejné výši 

obdržela i první tři místa v kategorii obcí. Finanční částky jsou určeny na herní prvky. Tyto herní prvky 

pak za odměnu slouží obyvatelům vítězného města i obce.  

Všichni finalisté obdrží vnitřní separační nádoby,sadu 4 kusů nádob pro obecní úřady, 2 sady, tj. 8ks 

pro městské úřady. 

Vyhlašovatelem soutěže je AOS EKOKOM a Ústecký kraj. 

Skleněná popelnice 2013: 

Kategorie Město:           1. Krásná Lípa           

                                       2.Dolní Poustevna  

                                       3.Úštěk                           

                                       4.Mikulášovice          

                                       5.Litoměřice             

                                       6.Rumburk                

                                       7.Velký Šenov           

                                       8.Chřibská                 

                                       9.Česká Kamenice    

                                       10.Ústí nad Labem                   

  

Kategorie Obce:               1.Libčeves                  

                                          2.Doubice                  

                                          3.Hrušovany             

                                          4.Kyškovice               

                                          5.Vědomice              

                                          6.Lobendava            

                                          7.Staré Křečany             

                                           8.Chbany                  

                                           9.Záluží                     

                                           10.Černěves              

 

Skokan roku: obec Výškov (nárůst 273%) 

  

 

Projekt „Intenzifikace  odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů 

včetně jejich obalové složky v Ústeckém kraji“ probíhá ve spolupráci Ústeckého kraje a autorizované 

obalové společnosti EKO-KOM již devátým rokem. V roce 2013 se podařilo v oblasti tříděného 

odpadu dosáhnout následujících výsledků: 

Každý obyvatel Ústeckého kraje průměrně vytřídil 34,6 Kg odpadů za rok. Z toho:  

Ø  18,3 kg papíru  

Ø  8,0 kg plastů  

Ø  8,2 kg skla  

Ø  0,1 kg nápojového kartonu 
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Průměrná výtěžnost v České republice je 39,7 Kg odpadů za rok 

Obyvatelé Ústeckého kraje mají k dispozici celkem 21380 nádob na tříděný odpad, z toho: 

Ø  7539 nádob na papír 

Ø  8661 nádob na plast 

Ø  5121 nádob na sklo 

Ø  59 nádob na nápojový papír 

V roce 2013 bylo v rámci projektu zakoupeno a instalováno dalších 525 kontejnerů na tříděný odpad, 

v celkové hodnotě cca 3,2 mil. Kč.  z toho : 

·         152 nádob na papír 

·         125 nádob na sklo barevné  

·         14 nádob na sklo bílé  

·         204 nádob na sběr plastů 

·         30 nádob na sběr NK  

Od roku 2004, tj. od začátku trvání projekt, bylo zakoupeno 4950 kontejnerů v celkové hodnotě 34 mil. 

Kč. Zdroj a další informace: Ing. Ida Svobodová, koordinátor 

 


