
 

 

Název: Prestižní křišťálovou popelnici letos získal Ždírec nad Doubravou 

Zdroj: Havlíčkobrodský deník 

Autor: JAROMÍR KULHÁNEK 

Datum: 18. 06. 2016 

Odkaz: http://havlickobrodsky.denik.cz/ 

 

Město bylo oceněno za moderní přístup k odpadovému hospodářství  

 

Ždírec nad Doubravou – Celostátní soutěž obcí O křišťálovou popelnici za rok 2015, jejímž 

vyhlašovatelem byla společnost EkoKom, již zná svého vítěze.  

Stalo se jím město Ždírec nad Doubravou.  

"V této soutěži jsou města a obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti nakládání s 

komunálním odpadem," vysvětlila podstatu soutěže mluvčí společnosti Eko-Kom Lucie Müllerová a 

dodala, že o prestižní titul v letošním finále usilovalo čtrnáct měst a obcí.  

"Dosaženého vítězství si skutečně ceníme. Nejen proto, že jsme za sebou nechali i taková města, 

jakými jsou například Olomouc, Český Brod, Turnov či Dvůr Králové nad Labem, ale především proto, 

že se progresivnímu nakládání s odpady dlouhodobě a cílevědomě věnujeme. Ocenění samozřejmě 

nepatří jen samosprávě, ale také všem našim občanům, kteří odpad svědomitě třídí," řekl starosta 

Ždírce nad Doubravou Jan Martinec.  

Město patří mezi pravidelné účastníky soutěže, jejímiž hlavními kritérii jsou sběr všech druhů 

komunálního odpadu, množství vytříděného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele a celková 

hustota sítě sběrných míst. "Poprvé jsme se jí zúčastnili v roce 1999 a v roce 2006 jsme získali druhé 

místo. V posledních letech jsme se pravidelně umisťovali v první desítce," připomněl místostarosta 

města Bohumír Nikl.  

Ždírečtí kromě prestižní výhry získali i putovní křišťálovou popelnici a také finanční odměnu. "Tyto 

prostředky jsou určeny na další zkvalitnění nakládání s odpady. Ždírec nad Doubravou získal sto 

padesát tisíc korun, druhá Třemošnice sto a třetí Olomouc sedmdesát tisíc korun," podotkla v této 

souvislosti Müllerová.  

Starosta Martinec považuje získaných sto padesát tisíc korun za velmi slušnou výhru. "Něco k nim z 

rozpočtu přidáme a zřídíme další separační stání.  

Zejména v lokalitách s novou výstavbou," upřesnil Martinec.  

Přesná čísla, na jejichž základě Ždírec nad Doubravou v soutěži vyhrál, ještě tamní radnice nemá k 

dispozici. "Požádali jsme vyhlašovatele soutěže, aby nám je zaslal. Posléze je zveřejníme," 

poznamenal Nikl.  

Výsledky soutěže O křišťálovou popelnici byly vyhlášeny ve čtvrtek v Hradci Králové v rámci 

konference Odpady a obce. Východočeská metropole ji hostila již po sedmnácté. "Jak se už stalo 

zvykem, potkávají se na ní zástupci obcí a měst, veřejné správy a široké odborné veřejnosti, kteří 

diskutují o aktuálních tématech v oblasti hospodaření s odpady," přiblížila Müllerová.  

 

Hlavními tématy letošní hradecké konference byly například legislativní změny v oblasti odpadového 

hospodářství či meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství. "Předmětem diskusí byla i 

problematika předcházení vzniku odpadů v obcích nebo ekonomické nástroje v odpadovém 

hospodářství," uzavřela Müllerová.  

 

Foto: VÍTĚZSTVÍ. Křišťálovou popelnici a šek na 150 tisíc dovezl do Ždírce nad Doubravou 

místostarosta Bohumír Nikl.  
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