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Ve středu 10. června 2015 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis v rámci konference Odpady 

a obce 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže obcí O křišťálovou popelnici za rok 

2014. Tuto soutěž obcí pořádá společnost EKO-KOM, a.s., se kterou město Červený Kostelec 

spolupracuje v rámci odpadového hospodářství již od roku 1999. Letos se jedná již o 11. ročník této 

soutěže. 

Město Červený Kostelec se dostalo mezi 14 finalistů. Jedná se o vůbec první účast Červeného 

Kostelce ve finále této soutěže. V prestižním celostátním klání jsou obce hodnoceny podle 

dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v 

tříděném sběru využitelných složek odpadů. Soutěž je určena všem obcím zapojených v systému 

EKO-KOM. 

"Do systému EKO-KOM zajišťující sběrnou síť pro recyklaci obalů je dnes zapojeno 20 377 firem 

vyrábějících nebo dovážejících balené zboží. Tyto firmy prostřednictvím systému EKO-KOM 

spolupracují s 6 073 obcemi ČR, ve kterých žije 10 483 tisíc obyvatel, tedy (99 % celé populace). Ti 

všichni tak mají možnost své odpady třídit a již 72 % obyvatel ČR tak činí." (zdroj: 

http://www.ekokom.cz/). 

Prvním městem je nedaleký Dvůr Králové nad Labem, který získal velkou putovní křišťálovou popelnici 

a šek v hodnotě 150 000 Kč. Dále byly vyhlášeny obce na druhém a třetím místě. Červený Kostelec 

tedy obsadil čtvrtou až čtrnáctou pozici. 

Za město Červený Kostelec diplom, květinu a malé těžítko "křišťálové popelnice" převzal při 

slavnostním vyhlášení výsledků starosta města pan Ing. Rostislav Petrák. Účast ve finále tak prestižní 

celorepublikové soutěže O křišťálovou popelnici za rok 2014 nás velmi potěšila. Být mezi čtrnácti 

finalisty mezi více než 6000 dalšími obcemi z celé České republiky je veliký úspěch. Za něj vděčíme a 

chtěli bychom poděkovat hlavně všem Kostelečákům, kteří pilně sbírají a třídí odpad. Doufáme, že 

vědomí tak dobrého výsledku bude dalším povzbuzením k této aktivitě tak prospěšné pro město a 

životní prostředí. 
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