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V Karviné se díky kampani a novým službám výrazně zvýšilo procento separace odpadu,
radnice rozdá tašky a školy dostanou dotace.
O osm procent se meziročně zvýšilo procento separace odpadu v Karviné. Radnice zintenzívnila
osvětu a spolupracuje také se společnostmi, které se na třídění zaměřují - díky tomu například
budeme ve spolupráci s firmou EKO-KOM od čtvrtka 17. listopadu rozdávat domácnostem tašky na
separovaný odpad. Máme jich k dispozici zatím 700 a rozdáme je ve všech typech zástavby- na
sídlištích, v zástavbě nízkými bytovými domy a domky v různých částech města. Podle zájmu a
užitečnosti pak firma v příštím roce dodá další.
Nádoby na separovaný sběr postupně po městě vyměňujeme za nové, jsou také výrazně označeny
tak, aby lidé přesně věděli, co kam patří. Dostali jsme opět od EKO-KOMU celkem 170 nových nádob
na separovaný sběr a do konce roku jimi nahradíme především ty poškozené. Vloni nám přibylo 50
nádob hlavně na sídlištích. Od léta máme na 18 stanovištích sběr elektroodpadu (ve spolupráci s
Asekolem, který je také vyváží a městu stejně jako další firmy za odvezené množství platí).
Do separace jsme v létě výrazně zapojili školy a školky, kam jsme umístili také desítky nádob na
třídění a zapojili děti do osvěty. Výsledky jsou skvělé - díky separaci v těchto zařízeních nám právě
EKO-KOM poskytne za svoz 600 tisíc korun. Peníze rozdělíme 13 základním školám (25 tisíc) a 19
školkám (14450 Kč každá zapojená) na další ekologickou výchovu.
V roce 2010 vytřídili občané Karviné 594 tun plastů, papíru a skla, letos už 930 tun. Celkově sveze
Karviná 14 tisíc tun komunálního odpadu za rok.
Jako jedni z mála vyvážíme až do konce listopadu bioodpad od domků a od občanů zdrama ve
sběrném dvoře technických služeb bereme stavební odpad. Cena za svoz je 500 Kč/rok a zůstane
stejná i v roce 2011.

