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Celostátní soutěž obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2015 zná svého vítěze. Jména těch nejlepších
byla odtajněna na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce. Ceny jim
předali zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem
soutěže.
"Týniště nad Orlicí - V letošním 12. ročníku soutěže "O křišťálovou popelnici" se na prvním místě
umístilo město Ždírec nad Doubravou, které si odneslo putovní Křišťálovou popelnici, na níž přibylo
právě jméno vítězného Ždírce. Zástupcům Ždírce byl předán šek na 150 tisíc korun. Stříbrné bylo
město Třemošnice – to si za své poctivé třídění odneslo 100 tisíc korun, třetí příčku pak obsadila
Olomouc. Do hanácké metropole putuje 70 tisíc korun. Finanční odměny jsou určeny na další
zkvalitnění nakládání s odpady. Kromě finančních odměn dostala obě města za své snažení také
menší křišťálové popelnice.
V letošním roce se do celostátního finále probojovalo těchto 14 měst a obcí:Český Brod, Dvůr Králové
nad Labem, Jablunkov, Jeseník, Lanškroun, Olomouc, Sedlčany, Střelice, Třemošnice, Turnov,
Týniště nad Orlicí, Velká Bíteš, Vrbno pod Pradědem a Ždírec nad Doubravou.
Co se hodnotíV prestižní celostátní soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti
nakládání s komunálním odpadem a komplexnosti hospodaření s komunálními odpady. Hodnocení
obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich
pravidelného výkaznictví. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto
systému aktuálně zapojeny.
Starostka města Týniště nad Orlicí Ing. Jana Galbičková děkuje vedoucímu Odboru životního
prostředí panu J. Urbánkovi za jeho osobní přístup k třídění odpadů v našem městě, ředitelce
příspěvkové organizace Služby města Týniště n. O. p. J. Gažiové za systém třídění odpadů a
provozování sběrného dvora a především děkujeme všem týnišťským občanům, kteří
ve třídění odpadů vidí smysl a podílí se na tomto úspěchu.
Jana Galbičková, starostka města"

