Úvodní slovo
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
již bezmála dvě desetiletí sdružujeme své obce, abychom společnou cestou, na základě spolupráce, vzájemné výhodnosti a hlavně smysluplného plnění povinností vůči svým občanům, řešili ruku
v ruce otázku nakládání s odpady.
Vše začalo – už v minulém století - vybudováním naší svazkové
skládky komunálního odpadu v Petrůvkách, abychom
se dále ubírali cestou vlastních zařízení - sítě sběrných dvorů, třídící linky v Třebíči, svazkové svozové
firmy ESKO-T, energetického využití skládkového plynu. Náš svazek má 166 členských obcí a zcela jedinečně fungující systém svozu, třídění i konečného uložení nebo zpětného využití odpadu nejen pro naše členské obce, ale také pro celé obsluhované území. Prokazujeme, že tam kde se obce spojí a společně řeší některou ze svých, ve všech obcích se obdobně vyskytujících problematik, se daří efektivnímu řešení, které
nám mohou jinde závidět.
Máme mnoho plánů, jak se lépe vyrovnat s komunálními odpady. Vyplácí se nám, že nestojíme na místě, ale že se stále snažíme využívat všech poznatků
a nových řešení k tomu, aby náš systém byl efektivní. Dobře víme, že k tomu potřebujeme co nejúčinnější systém poskytování informací a také zpětnou vazbu našich členů svazku. Proto přicházíme s novou formou informací pro nás všechny. Přicházíme s využitím elektronické komunikace a především s průnikem
do všech počítačů našich starostek a starostů. Chceme
zdokonalit systém informací a především se těšíme
na Vaše reakce a návrhy, které nám napomohou při
rozhodování výkonných orgánů svazku a ESKO-T.
Věřím, že naši novou formu informací nejen přijmete, ale už i to, že si jen přečtete co je ve svazku nového, Vám jistě napomůže k informování vašich zastupitelstev a občanů. S přáním hodně zdraví a pěkných
prázdnin
Vladimír Měrka
předseda svazku obcí

Obsah
Co si přečtete v prvním čísle?
• Červený kontejner – nová barva v třídění
odpadů
• Zahuštění sběrné sítě – kontejnery na bílé sklo
• „Soutěžíme s Třídílkem“
• Informační centrum „Cesta odpadu“
• Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů
• Svoz pomocí velkoobjemových kontejnerů

Elektronický zpravodaj pro členy svazku obcí“Skládka TKO“, Komenského náměstí 17, 674 01 Třebíč, tel.: 568 848 066, info@svazek-skladka.cz, www.svazek-skladka.cz

1/2011

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ „SKLÁDKA TKO“

Červený kontejner
nová barva v třídění odpadů
Společnost ESKO-T s.r.o. se společností ASEKOL s.r.o. dodala občanům regionu
svazku obcí „Skládka TKO“ 31 červených stacionárních kontejnerů určených
pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.
Červená barva se tak stává další barvou v třídění odpadů, která má ulehčit
občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Drobná elektrozařízení patří k nejhůře tříděným druhům elektroodpadu. Díky jejich malým rozměrům je mnohem jednodušší je vyhodit do popelnice, než odnést například
na sběrný dvůr. Občané tradiční sběrná místa, jako jsou např. sběrné dvory, často považují za vzdálená a mobilní svozy se obvykle konají jen párkrát do roka. Nové sběrné nádoby jsou
umístěny vedle dalších barevných nádob určených pro třídění plastu, papíru
nebo skla, kam jsou již občané zvyklí
odpad odnášet. Ke žlutému, modrému

a zelenému kontejneru tak přibyl nyní
nový – červený.
Kontejnery, mají i integrovaný box
na baterie a akumulátory. Do červeného kontejneru patří drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické
hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úsporných žárovek, velkých domácích spotřebičů jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při
mobilním svozu, případně je možné
je odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.
Svoz kontejnerů bude zabezpečovat

1 x za měsíc společnost ESKO- T s.r.o.,
která vytříděný odpad předá k dalšímu
materiálovému využití. Žádáme obce,
které by měly o tento červený kontejner do budoucna zájem,
aby kontaktovaly společnost ESKO-T.

Tyto kontejnery mohou využívat všichni obyvatelé našeho regionu!
Ochranu životního prostředí v našem
regionu považujeme za jednu z podstatných priorit, a proto jsou tyto nádoby na drobný elektroodpad jako vynikající doplněk stávající sběrné sítě.

Víte že:
- recyklací elektrospotřebičů se dá znovu využít přes 90% materiálu
- z více jak 73% jsou zastoupeny různé druhy kovů a 23% tvoří plasty

Kontejnery byly rozmístěny do následujících měst a obcí:
Brtnice

Za Hospodou

Střítež

Březník

Březník 247 - k Mlýnu

Tasov

U jednoty
Střed obce - u tř. odpadu

Dukovany

Náves - u tř. odpadu

Tavíkovice

Ke zdravotnímu středisku

Hartvíkovice

U potravin - u tř. odpadu

Trnava

Trnava 174 - u potravin - u tř. odpadu

Kamenice

U Jednoty - u tř. odpadu

Třebíč

Komenského nám. -před OD ke tř. odpadu

Kněžice

U zámku

Třebíč

Karlovo nám. - parkoviště, ke tř. odpadu

Kralice nad Oslavou

U domu s pečovatelskou službou

Třebíč

Kpt. Jaroše - u obchodu - u tř. odpadu

Moravské Budějovice

Husova - naproti mateřské škole

Třebíč

Demlova - u OD - u tř. odpadu

Moravské Budějovice

Gagarinova - u Jednoty

Třebíč

Modřínova - u tř. odpadu

Moravské Budějovice

U Mastníka - u křižovatky s Šafaříkovou

Třebíč

Okružní - u obchodu - u tř. odpadu

Náměšť nad Oslavou

Zborovská - u tř. odpadu u telefonu

Třebíč

Táborská - u Jednoty - u tř. odpadu

Náměšť nad Oslavou

Husova - tř. odpad u školy

Třebíč

Jelínkova - tř. odpad před hotelem Atom

Náměšť nad Oslavou

Palackého - u tř. odpadu

Třebíč

Dělnické nám. - tř. odpad u obchodu

Opatov

Dvůr úřadu městyse

Třebíč

U Obůrky - tř. odpad u mateřské školy

Předín

U kulturního domu

Želetava

Znojemská - tř. odpad u pošty

Rudíkov

U obchodu v dolní části obce

Počet sběrných míst se bude v následujících letech postupně zvyšovat.
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Zahuštění sběrné sítě
– kontejnery na bílé sklo
a Státní fond životního prostředí. Projekt byl realizován v posledním čtvrtletí roku 2010 s tím, že provoz byl zahájen od počátku roku 2011. V průběhu června byla předložena závěrečná
zpráva projektu.
Projekt svazku obcí Skládka tuhého
komunálního odpadu na rozšíření sítě
sběrných nádob na bílé sklo navazuje na aktivity dceřinné společnosti ESKO-T s.r.o., které se zaměřují na zvýšení podílu třídění a využívání druhotných surovin na Třebíčsku. Projekt přinese občanům zkvalitnění odpadového hospodářství a lepší dostupnost
kontejnerů na bílé sklo a v konečném
důsledku přispěje k vyššímu využití
druhotných surovin.

V regionu svozové oblasti ESKO-T s.r.o.
bylo v loňském roce rozmístěno 118
nových kontejnerů na bílé sklo, které by měly napomoci navýšit množství
sebraného a využitého bílého skla v regionu o nejméně 50 tun ročně. Součástí projektu bylo také pořízení nového
svozového vozu s nosičem velkoobjemových kontejnerů a hydraulickým jeřábem, který bude zabezpečovat svoz
skla z celé rozšířené sítě sběrných nádob. V rámci projektu byly kontejnery
rozmístěny v 59 obcích, vzniklo celkem
75 nových sběrných míst na bílé sklo.
Celkové výdaje bez DPH přesáhly 3 mil.
Kč a 90 % z této částky na projekt spolufinancovala prostřednictvím Operačního programu životní prostředí Evropské unie ze svých strukturálních fondů

Víte že:
- recyklace skla není nijak omezená, sklo se dá znovu a znovu použít téměř do nekonečna
- už 3 kg vytříděného skla se dá při nezanedbatelné úspoře energie vyrobit úplně nová sada šesti skleniček

Soutěžíme s Třídílkem
Společnost ESKO – T uspořádala v tomto roce již šestý ročník tradiční soutěže ve sběru papíru s názvem
„Soutěžíme s Třídílkem“. Zúčastnilo se jí dvacet mateřských a základních škol z regionu svozové oblasti společnosti ESKO – T.
Celkem bylo nasbíráno 112,6 t papíru.
Smyslem akce je ukázat dětem nutnost třídění odpadu, možnosti zpracování a tím šetření přírodních zdrojů surovin a energie.
Nejpilnější základní a mateřské školy ve školním roce 2010-2011:
Pořadí ZŠ

Pořadí MŠ

Dalešice

Nárameč

Dukovany

Mohelno

Hartvíkovice

Třebíč - Kaštánek

Vyhlášení výsledků proběhlo v areálu bývalé firmy
BOPO Třebíč – Borovina, kde v současné době probíhá výstava „Borovina živá dodnes“. Zástupci škol si
převzali diplomy a odměny.
Pro zapojení do soutěže kontaktujte
Pavlu Pyskovou, 568 848 066
p.pyskova@esko-t.cz

Víte že: - použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme 17 stromů v lese

- novinový papír může být až 80% vyroben ze starého papíru, který vhodíte do modrých kontejnerů
- z jednoho kilogramu starého papíru lze vyrobit celou kartónovou krabici
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Sběr a svoz biologicky
rozložitelných odpadů - BRO
• BRO jsou myšleny organické odpady ze zahrad
a domácnosti jako např. travní hmota, plevel, listí, ovoce,
zelenina, drobné větve apod.
• Naši snahou je co nejdříve zapojit města a obce do třídění
BRO. Tímto zajistíme nejen snížení ukládání těchto
odpadů na skládku, ale i ekologické využití.
• Dodáme informační materiály pro informování obyvatel.
Objem nádoby 770 l

• Po technické stránce se třídění BRO provádí pomocí
speciálních nádob o objemu 240 l, 770 l a velkoobjemový
kontejner 14 m3 .
• Svoz probíhá v týdenních cyklech u nádob 770 l,
čtrnáctidenních cyklech u speciálních 240 l nádob a
u velkoobjemových kontejnerů je svoz na telefonickou
výzvu.

Objem nádoby 240 l

Objem kontejneru 14 m3

Kontaktní osoba: Kateřina Krejčová, tel: 568 848 066,
e-mail: k.krejcova@esko-t.cz

Přijďte si oživit znalosti
z nakládání s odpady
Společnost ESKO - T s.r.o. společně se
svazkem obcí „Skládka TKO“ připravují již 7 rokem nejen pro školní mládež
program „Cesta odpadu“, který má napomoci jak správně nakládat s odpady.
Využijte nabídky a přijďte si oživit znalosti z nakládání s odpady. Sestavte
skupinu zájemců do 30 osob a bude
Vám promítnut instruktážní film,
na který naváže populárně naučný výklad instruktora (přizpůsobený skladbě návštěvníků). Účastník programu se
seznámí s těmito tématy:
- příčiny vzniku odpadů, odpady a životní prostředí, historie odpadů, předcházení vzniku odpadů, využití odpadů, zneškodnění odpadů, sběr komunálního odpadu, doprava, třídění
a úprava
Poté se společně všichni přesunou
na dotřiďovací linku, kde zhlédnou
provoz linky. Následně budou všichni návštěvníci přepraveni zajištěným
autobusem v režii svazku obcí „Sklád-

Informační centrum

ka TKO“ do 8 km vzdálených Petrůvek
na skládku TKO, kde je možno v současné době vidět výstavbu nové sekce,
aktivní část, kde se skládkuje a rekultivovanou část skládky.

Časová náročnost programu cca 2 hod.
Věříme, že informace, které zde získáte, budou pro Vás přínosné a zužitkujete je v praktickém každodenním životě.

Podrobnější informace získáte u paní Pavly Pyskové, na zelené lince 800 100 879, e-mail: p.pyskova@esko-t.cz
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Vyklízíte půdu, sklep, plánujete přestavbu ve vašem domě
a vznikne Vám odpad?

Pomůžeme Vám!
ESKO- T s.r.o. VÁM PŘISTAVÍ NA DOHODNUTÉ MÍSTO VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
VE VELIKOSTI OD 5 m3 DO 17 m3, PODLE DRUHU ODPADŮ.
DÁLE ZAJISTÍ ODVOZ A LIKVIDACI ODPADU DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.
Bližší informace Vám sdělí Pavlína Kašpárková a Blanka Procházková.
Mob: 734 603 104, e-mail: p.kasparkova@esko-t.cz, b.prochazkova@esko-t.cz

Budeme rádi za Vaše ohlasy na první číslo elektronického zpravodaje.
Náměty a přání na obsah článků v dalším čísle pište na e-mail: info@svazek-skladka.cz
Zveřejněním elektronického zpravodaje na webových stránkách obce umožníte přístup
k těmto informacím i pro Vaše občany.
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