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Naše město věnuje třídění odpadů velkou pozornost. Systém byl postupně zaváděn od roku 1998, kdy
byl otevřen sběrný dvůr a bylo rozmístěno 25 sad kontejnerů pro separaci papíru, skla a plastů, které
byly dle potřeby doplněny na současných 96.
V roce 1999 byl zaveden mobilní svoz nebezpečných a objemných odpadů, železného šrotu,
elektrozařízení a textilu. Od roku 2000 lze do nádob na tříděný odpad odkládat i nápojové kartony. V
roce 2005 byl zaveden mobilní svoz zahradního odpadu. V roce 2006 se sběrný dvůr stal i místem
zpětného odběru elektrozařízení a byly zavedeny kontejnery pro bílé sklo. Od roku 2007 podporujeme
domácí kompostování formou pronájmu kompostérů za výhodných podmínek. Občanům, bytovým
družstvům a školám již bylo poskytnuto více než 700 kompostérů, dalších 110 jich bude přiděleno v
letošním roce. V části města probíhá pytlový sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů.
Na podzim 2010 bylo rozmístěno 11 kontejnerů na sběr použitých drobných elektrozařízení a baterií.
Od roku 2012 byl zaveden sběr věcí pro humanitární účely a do města přibylo osm kontejnerů na textil
a obuv.
Při všech výše uvedených akcích se město snaží v maximální možné míře využívat grantů a dotací.
Od roku 2000 jsme zapojeni v systému EKO-KOM, který přispívá na separaci papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů. Finanční příspěvky od společnosti EKO-KOM jsou nedílnou součástí
našich zdrojů plynoucích do systému třídění a v současné době nám pokrývají v plné výši náklady
související s tříděním využitelných odpadů. Do těchto nákladů zahrnujeme i aktivity směřující k
výchově občanů všech generací. Pro dospělé již tradičně vydáváme stolní odpadový kalendář, dále se
věnujeme výchově mladé generace, což považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů.
Město se také průběžně zapojuje do různých soutěží ve sběru a třídění odpadů. Za největší úspěch
považujeme 1. místo v krajské soutěži O čistou obec za rok 2010 v kategorii nad 5000 obyvatel a 1.
místo v celostátní soutěži O křišťálovou popelnici za rok 2014.
Třídění využitelných druhů odpadů je v našem městě téměř samofinancovatelné. Náklady za
skládkování směsného odpadu stále stoupají. A odpad, který jednou skončí v popelnici na směsný
odpad, již není možné roztřídit a zpracovat. Z uvedeného je zřejmé, že se musíme snažit co
nejvíce vytřídit. Jen tak můžeme dosáhnout toho, že se sníží množství odpadu ukládaného na skládce
a nebudou se muset ceny za popelnice neustále zvyšovat.

