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Po loňském skvělém třetím místě v celostátní soutěži obcí "O křišťálovou popelnici" patří město 

Říčany i letos mezi 14 nejúspěšnějších obcí z celé České republiky v třídění odpadu. V silné 

konkurenci 6 070 obcí a měst si odnesly diplom a křišťálovou sošku popelnice. Soutěž pořádá 

společnost EKO-KOM.  

Na slavnostním večeru 10. června v Hradci Králové proběhlo vyhlášení výsledků celostátní soutěže 

obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2014. Ceny předali zástupci autorizované obalové společnosti 

EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže.  

Hlavními kritérii hodnocení obcí jsou výsledky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, míra 

aktivity, ale i komplexnost hospodaření včetně informování občanů o způsobech nakládání s 

jednotlivými druhy odpadů. Obce jsou klasifikovány především na základě údajů v rámci jejich 

pravidelného výkaznictví a soutěže se automaticky zúčastní všechny obce zapojené do systému EKO-

KOM.  

Říčany sice tentokrát skončily pod stupni vítězů, ale i tak místostarostka města Hana Špačková a 

Monika Kůsová z oddělení technické správy dostali diplom a symbolickou sošku popelnice. Říčany se 

v této soutěži dlouhodobě umisťují na předních příčkách, v roce 2010 dokonce slavily vítězství.  

"Ráda bych tímto především poděkovala našim uvědomělým občanům za jejich aktivní přístup k 

třídění odpadů a poprosila je, aby v této činnosti intenzivně pokračovali i nadále, abychom své životní 

prostředí stále jen zlepšovali a v příští roce získali tak prvenstvím v této soutěži a 

putovní křišťálovou popelnici," vyzývá Monika Kůsová.  

Letošní XI. ročník vyhrálo město Dvůr Králové nad Labem, které si odneslo 

putovní Křišťálovou popelnici se svým jménem a šek na 150 tisíc korun. Druhé místo a šek na 100 

tisíc korun získalo město Turnov. Třetí příčku obsadila obec Čejkovice, která převzala poukaz v 

hodnotě 70 tisíc korun. Do finále se kromě nich letos probojovaly i Červený Kostelec, Český Brod, 

Davle, Grygov, Jeseník, Moravská Třebová, Olomouc, Štěnovice, Třinec a Žamberk.  

 

Co se řešilo na konferenci Odpady a obce?  

Akce proběhla tradičně v rámci konference Odpady a obce, která se konala již po šestnácté pod 

záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí 

ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a města Hradec Králové.  

I letos se na konferenci sešla široká odborná veřejnost a odborníci, kteří se vyjadřují k aktuálním 

odpadovým tématům. V úvodu konference vystoupil také Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů 

Ministerstva životního prostředí, který hovořil o prioritách a dalším vývoji legislativy v oblasti 

odpadového hospodářství v ČR.  

"Základní myšlenka plánu odpadového hospodářství s výhledem na dalších 10 let je v dodržení 

postupu hierarchie nakládání s odpady, využívání, recyklování odpadů a především v předcházení 

jejich vzniku a snižování nebezpečných odpadů v ČR a na celém světě," říká Monika Kůsová a 

dodává: "Témata se věnovala i vzdálenější budoucnosti. Jakým způsobem budeme likvidovat vzniklý 

odpad v návaznosti na zákaz skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 

2024. Nebo jak nakládat s velkým množstvím komunálního odpadu, který povětšinou končí na 

skládkách. Je důležité maximálně třídit a využívat odpady jako náhrady primárních zdrojů."  
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