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Ocenění za prvenství ve třídění opadu převzal starosta Železné Rudy Michal Šnebergr. 

Výsledky již jedenáctého ročníku  soutěže obcí a měst Plzeňského kraje v třídění odpadů byly dnes 

vyhlášeny v historických prostorách Kladrubského  kláštera. Právě tady byly slavnostně oceněny obce a 

města Plzeňského kraje, které jsou zapojeny v soutěži na podporu třídění odpadů pod názvem „My už 

třídit umíme!“. Organizátoři zvolili záměrně pro tento slavnostní okamžik objekt Kladrubského kláštera, 

aby připomněli, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i 

naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem. 

Soutěž již po jedenácté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci 

s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují v našem kraji projekt na podporu a 

rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí, v čele se starosty a starostkami, do 

aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především 

pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu. 
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Zástupci všech oceněných obcí na společném snímku 11. ročníku soutěže My už odpad třídíme. 

Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním ročníku, byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a 

města, které byly v roce 2015 zapojené do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-

KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo celkem 486 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první 

kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel. 

V prvním kole se hodnotila statistická, a samotnými obcemi vykazovaná, data ze  systému EKO-KOM za celý 

rok 2015, především množství vytříděných odpadů, včetně odpadů z obalů papíru, skla a plastů  na jednoho 

obyvatele. Dále pak zda je v obci zaveden i sběr čirého skla, nápojového kartonu či kovů a hustota sítě 

barevných kontejnerů na různé uvedené druhy odpadů v obci, které mají občané možnost sbírat a třídit a 

samozřejmě i účinnost tříděného sběru. 

Do druhého kola pak podle výsledků třídění ve všech jednotlivých obcích postoupilo 15 nejlepších menších obcí 

do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel. Tyto obce a města navštívila (bez vědomí 

vedení obce) odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a 

sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např. zda na 

kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat. 

Všechny oceněné obce převzaly diplomy za svá umístění, upomínkové předměty a první tři vítězné obce v každé 

kategorii dostaly finanční odměnu ve výši 10 tisíc Kč (třetí místo), 20 tisíc Kč (druhé místo) a 30 tisíc Kč (první 

místo) v  obou kategoriích. 
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A jaké jsou výsledky soutěže v třídění obcí za rok 2015?     

Kategorie malých obcí do 1 000 obyvatel: 

 místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je obec MODRAVA 

 na 2. místě se umístila obec NĚMČOVICE 

 na 3. místě se umístila obec ČILÁ 

Kategorie velkých obcí nad 1 000 obyvatel:  

 místo a nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji je město ŽELEZNÁ RUDA  

 na 2. místě se umístila obec ŠTĚNOVICE  

 na 3. místě se umístilo město BLÍŽEJOV 

 
 




