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PLANÁ NAD LUŽNICÍ (luš) Ze všech obcí v Jihočeském kraji nejlépe třídili odpady v loňském roce 
občané v Plané nad Lužnicí.  
Město na Táborsku získalo absolutně největší počet bodů v soutěži My třídit umíme, kterou organizuje 
Jihočeský kraj a společnost Eko-kom.  
Planá nad Lužnicí v podobných soutěžích sbírá jedno ocenění za druhý. V předcházejících ročnících 
této soutěže obsadila třetí, druhé a dvakrát první místo v kategorii měst od dvou do sedmi tisíc 
obyvatel.  
"V létě jsme navíc ještě byli bronzoví v soutěži o nejvíce vytříděných plastů na jednoho obyvatele," 
pochlubil se starosta Jiří Šimánek. "Za celý rok dokázalo 3 700 našich občanů vytřídit 72 tun plastů. 
Každý tedy odnesl do kontejneru 20 kilogramů tohoto odpadu. Jednoduše řečeno: jsem moc rád, že u 
nás žijí většinou zodpovědní lidé," doplnil Šimánek.  
To, že celkem 406 tun vytříděného papíru, plastů, skla a kartonů z Plané nad Lužnicí neskončilo vloni 
na skládce v Želči, se projevilo i v pokladně. V minulosti zaplatilo město každý rok 750 tisíc korun za 
odvoz odpadu, naposledy to však bylo jen 60 tisíc.  
"O takové úspoře nevím, ale třídím, protože chci. Nevidím v tom problém, protože ke kontejnerům to 
mám pouhých padesát metrů," přiznala se Iveta Bidařová. Radní v Plané nechali na 31 míst rozvézt 
105 speciálních kontejnerů, aby to lidé k nim měli co nejblíže. Pochvalují si, že jim díky tomu ubývají 
černé skládky. Na příští rok také připravují rekonstrukci sběrného dvora.  
Čtvrtého ročníku soutěže My třídit umíme se vloni zúčastnilo 530 obcí v kraji. "Soutěžící místa 
rozdělíme vždy do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. V roce 2010 nejlépe třídili odpady v 
Cerhonicích, Dřítni, Plané nad Lužnicí a Písku," řekla Lenka Pravdová, regionální manažerka 
společnosti Eko-kom.  

 


