Vítězné obce v soutěži třídění odpadů si odvezly Perníkové popelnice
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Letošní, v pořadí již 4. ročník soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů, zná své vítěze. O
titul „Perníková popelnice 2010“ se utkalo 413 obcí, ale jen deset z nich získalo ocenění
doprovázené finanční odměnou.
Jména vítězů vyhlásili pořadatelé soutěže Pardubický kraj a společnost EKO-KOM a.s. včera v
sídle Pardubického kraje. Nejčastěji zazníval název obce Skořenice.
„Obce jsou rozděleny do třech kategorií podle počtu obyvatel. Každá z kategorií je hodnocena
samostatně. Absolutní vítěz soutěže je hodnocen bez ohledu na počet občanů. A právě tímto
absolutním vítězem soutěžní komise vyhlásila obec Skořenice v okrese Ústí nad Orlicí,“ prozradil
Tomáš Pešek, regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s. Tato obec s pouhými 461 obyvateli
prokázala, že má nejlepší systém a organizaci sběru papíru, plastů, skla, nápojových kartonů,
bioodpadů, nebezpečných odpadů a zpětného odběru elektroodpadů.
Skořenice jsou nejen absolutním vítězem, ale také vítězem v kategorii do 500 obyvatel. Jako
takové, si krom perníkové popelnice, odvážejí finanční odměnu 130 tisíc korun. Na druhém místě
se v této kategorii umístila obec Velké Skrovnice na Orlickoústecku a třetí je Vojtěchov na
Chrudimsku. Obcím náleží finanční odměna 70 tisíc, respektive 30 tisíc korun.
V kategorii do 5000 obyvatel zvítězila obec Semanín na Orlickoústecku, druhé je město Brandýs
nad Orlicí a třetí obec Svratouch na Chrudimsku. Také těmto obcím náleží finanční ocenění ve
výši 130, 70 a 30 tisíc korun.
Stejné finanční ohodnocení získali také vítězové třetí kategorie - obcí nad 5000 obyvatel. Vítězem
této kategorie je město Česká Třebová, druhé je město Žamberk a třetí město Polička.
„V rámci soutěže udělujeme také cenu Skokan roku. Toto ocenění náleží obci, která bez ohledu
na kategorii zaznamenala nejvyšší nárůst bodového ohodnocení mezi minulým a letošním
ročníkem soutěže. Letos tuto cenu spojenou s finanční odměnou ve výši 30 tisíc korun získala
obec Makov na Svitavsku, která v žebříčku absolutního pořadí poskočila o neuvěřitelných 350
míst,“ dodal Pešek.
Soutěž každoročně podporuje Pardubický kraj a to nejen uvolněním finančních prostředků na
odměny pro vítěze ze svého rozpočtu.
„Jsem potěšen, že jsem mohl gratulovat starostům těch nejlepších obcí a že jsem mohl být
prostředníkem mezi krajskou a obecní pokladnou. Domnívám se, že obce si za svůj aktivní přístup
ke třídění odpadů finanční motivaci zaslouží,“ prohlásil Václav Kroutil, radní Pardubického kraje
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov a dodal: „Pardubický kraj třídění odpadů
podporuje mnoha způsoby, soutěž obcí je jedním z nich. Kromě toho např. provozujeme
odpadové centrum, které mimo jiné informuje obce a města o pravidlech a možnostech správného
třídění odpadů.“

