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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE OBCÍ
Jako každý rok ESKO-T s.r.o. a Svazek obcí pro komunální služby uspořádali 14.
ročník soutěže obcí a měst v množství
vytříděného odpadu za rok 2019.
Každoročně se vyhodnocení soutěže
představuje tradičně na Valné
hromadě Svazku obcí pro komunální
služby. Z důvodu zrušení Valné
hromady v důsledku mimořádného
preventivního opatření vydaného
vládou
s cílem
zamezit
šíření
koronaviru jsme poslali výsledky
výhercům soutěže
v elektronické
podobě. Slavnostní vyhlášení a
předání
cen
nemohlo
být
uskutečněno. Obce jsou v soutěži
rozděleny do tří kategorií - do 500 obyvatel, od 501 do 1000 obyvatel a nad 1000
obyvatel.
Výsledky:
 V kategorii do 500 obyvatel se umístila:
1. místo - obec Valdíkov
2. místo - obec Zašovice
3. místo - obec Přešovice
 V kategorii 501 – 1000 obyvatel se umístila:
1. místo - obec Tavíkovice
2. místo - obec Studenec
3. místo - obec Koněšín
 V kategorii nad 1000 obyvatel se umístila:
1. místo - městys Budišov
2. místo - městys Mohelno
3. místo - městys Želetava
Pro všechny umístěné na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obce jsou
připraveny diplomy, které si můžete po zklidnění současné situace vyzvednout na sekretariátu
v administrativní budově společnosti ESKO-T s.r.o. nebo zažádat o zaslání poštou. Obce,
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které se umístily na prvním místě, získaly 5 000,- Kč, na druhém místě obdrží 4000,-Kč a na
třetím místě dostanou 3000,- Kč. Částka bude proplacena na účet vítězné obce.

PŘI TŘÍDĚNÍ BIOODPADŮ JE STÁLE CO
ZLEPŠOVAT
Biologicky rozložitelný odpad je stále ještě podceňovaným zdrojem živin, které my lidé
z půdy odebíráme a stále ještě ve velké míře do půdy nevracíme. Přispět ke zlepšení tohoto
stavu se Svazek obcí pro komunální služby a jeho společnost Esko-T pokoušejí už pátým
rokem v Odpadovém centru Petrůvky, kde otevřely a provozují velmi kvalitní zařízení na
zpracování biologicky rozložitelného odpadu z velké části třebíčského okresu a několika
přilehlých obcí zpoza jeho hranic.
Petrůvecká kompostárna zpracovala v roce 2019 téměř pět tisíc tun biologicky rozložitelného
odpadu, který pochází pouze z hnědých 1100 l objemných nádob a ze zelených
velkoobjemových kontejnerů. Na tyto své plastové a kovové sousedy si již většina lidí zvykla
a hojně je využívá. Bohužel se mezi nimi najdou i tací, kteří do těchto nádob vhazují i takové
druhy odpadu, které mohou výsledný produkt, tedy petrůvecký Eskompost, znehodnotit plasty
či jinými nevhodnými látkami. Kvalita tohoto hnojiva, ze kterého má vyrůst zelenina nebo
obiloviny, je pak znehodnocená.
V hnědých nádobách a
zelených kontejnerech
se bohužel stále ve
velké míře objevuje
posekaná
tráva
v igelitové
tašce,
pokojové
květiny
včetně
plastových
květináčů a kovových
drátků,
zbytky
usmrcených
a
vyvrhnutých
zvířat
(vnitřnosti, kůže) nebo
psí exkrementy.
Naši pracovníci se denně musejí potýkat s těmito nešvary. Nádoby s takovýmto druhem
odpadu nejenže silně zapáchají, ale vybírání živočišného původu a plastových předmětů je
mnohdy až odporné. Občas není od věci se vcítit do role jiného člověka, například do našeho
zaměstnance, který, aby předešel znečištění budoucího kompostu, zbavuje bioodpad, tedy
zdroj živin, nežádoucích a naprosto zbytečně přítomných škodlivin.
Jeden igelitový sáček může znehodnotit i tuny kompostu, protože v rychloběžném drtiči by se
z něj stal ne jeden, ne dva, ale stovky drobných kousků plastu, jejichž separace je po podrcení
bioodpadu a při takovém množství produkovaného kompostu u Petrůvek prakticky nemožná.
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Nejbližší cesta bioodpadu ke kompostu je na petrůvecké kompostárně následující. Biologicky
rozložitelný odpad, tedy větve, tráva, listí a zbytky z kuchyní (většinou se jedná o směsi
těchto odpadů) se za pomoci nakladače a moderního a výkonného rychloběžného drtiče
rozmělní na drobné frakce, z nichž se vytvoří zakládka materiálu až 60 metrů dlouhá, 4 metry
široká a 3 metry vysoká.
Krátce poté vzniká v této zakládce teplota až 70 stupňů Celsia. Takzvanou hygienizaci, tedy
likvidaci choroboplodných zárodků a semen plevelů, které mohl bioodpad po přivezení na
kompostárnu obsahovat, podpoříme v další fázi provzdušňováním. O to se postará traktor
s překopávačem, který pracuje minimálně jedenkrát týdně a během cca 6 hodin celou
zakládku prokypří.
Po asi 10 týdnech je kvalitní hnojivo Eskompost hotové. Na rotačním třídiči je už poté pouze
přesíván, přičemž se oddělí hrubé frakce (hlavně větvičky, které nepropadnou sítem s oky 20
x 20 mm) od jemného kompostu, který je našim výrobkem.
Kompostárna Petrůvky jen v loňském roce takto vyrobila asi tisíc tun nového kompostu. A na
dalším hnojivu pracuje každý všední den. Prohlédnout si toto zařízení v provozu lze při
exkurzích, které společnost Esko-T obcím a jejím občanům nabízí.
Eskompost je obcím a jejich občanům nabízen k prodeji za cenu 60 Kč/100 kg. Na klasickém
vozíku za automobilem si
zákazníci běžně odvážejí
500 až 700 kilogramů
kompostu. Jedná se o
hnojivo, které ve směsi se
zeminou
(nejlépe
1:3),
vytvoří úrodné záhony a
políčka po dobu až tří let.
Zda se podaří vyrobit
dostatek
kvalitního
kompostu, záleží na každém
člověku, který do hnědých
nádob nebo zelených kontejnerů vhazuje svůj odpad. Plastové obaly a zvířecí exkrementy
patří do jiných nádob, konkrétně žlutých, respektive černých. Respektováním tohoto
jednoduchého systému třídění odpadu prospíváme přírodě.
Čím méně bude v nádobách na biologicky rozložitelný odpad toho nežádoucího, tím lepší
bude výsledný kompost. Neničme si půdu plasty, ale zpracujme je ve třídírnách odpadu a
recyklujme nebo je využijme jako alternativní palivo, například v cementárnách.
Kompostárna v Petrůvkách má otevřeno ve všední dny od 7.00 do 15.30 hod. Pro hladké
naložení a odbavení zákazníků prosíme o příjezd pro Eskompost nejpozději v 15.00 hod.
Hnojivo je volně loženo, kromě přívěsů si ho lze odvézt ve vlastních nádobách.
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STAVEBNÍ RECYKLÁT
Náš recyklát se vyrábí ze stavebních odpadů, které obsahují kameny, beton, cihly, tašky a
keramické výrobky. Vzniká přímo v Odpadovém centru Petrůvky, které disponuje skládkou
pro tyto druhy odpadu s kapacitou 30 000 tun.
Stavební suť, ze které recyklát pochází, je do Odpadového centra přijímána přímo od občanů,
ze sběrných dvorů nebo od právnických osob, tedy stavebních firem. O každém takovém
příjmu odpadu existuje elektronický a písemný záznam, včetně prohlášení původce odpadu o
jeho nezávadnosti nebo protokolu o laboratorní zkoušce.
Tím je prokázáno, že recyklát, který z tohoto odpadu vznikne, lze bez jakýchkoli rizik použít
nejen k rekultivaci skládky komunálních odpadů, ale také pro úpravy jiných staveb, např.
obecních komunikací nebo pro odvodnění terénu drenážemi. Recyklát z Odpadového centra
Petrůvky není škodlivý pro životní prostředí, což dokládají i laboratorní testy provedené po
drcení materiálu.
Cena pro obce a jejich občany je stanovena na 60 Kč/t bez DPH.
Tato cena je platná pro všechny tři frakce, ze kterých si může zájemce libovolně vybrat podle
svých potřeb. Jedná se o frakce 0-16, 16-63 a 63-150. Toto označení je shodné s rozměry
jednotlivých částí dané frakce v milimetrech. Součástí ceny je nakládka manipulátorem.
Bližší informace a objednávku recyklátu lze dohodnout s vedoucím OC Petrůvky, Kamilem
Černým, tel.: 724 936 887, e-mail: k.cerny@esko-t.cz.
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PROJEKT MODERNIZACE TŘÍDÍCÍ LINKY
POKRAČUJE
V současné době se chystá výběrové řízení na dodavatele stavby a technologie. Pokud vše
proběhne dle předpokladů, do prázdnin bychom měli znát vítěze. Vize je taková, že v druhé
polovině roku začnou stavební práce a na jaře roku 2021 proběhne montáž technologie tak,
aby do prázdnin roku 2021 byla stavba zkolaudována.

Modernizací našeho zařízení na třídění odpadů budeme připraveni na nové legislativní
požadavky o třídění, které nám přinese právě projednávaná legislativa. V návrhu legislativy je
kladen na obce větší důraz na snížení množství odpadů ukládaných na skládku a musí se
podstatně zvýšit množství tříděného odpadu, který bude materiálově zpracován. Koncový
zpracovatelé požadují od nás vytříděný odpad v co nejvyšší kvalitě. Modernizací třídící linky
se zlepší i pracovní podmínky pro pracovníky, kteří odpad třídí.
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JAK NAKLÁDAT S ODPADY V DOBĚ ŠÍŘENÍ
KORONAVIRU

Zdroj: MŽP

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KDO ŠIJÍ ROUŠKY
Děkujeme všem dárcům, kteří potěšili naše posádky popelářů při běžném svozu odpadů.
Vážíme si toho, že na ně v této době myslíte a podporujete je. Za každého počasí i
podmínek jedeme a odpad svezeme.

Elektronický zpravodaj pro členy „Svazku obcí pro komunální služby“, Hrotovická 232, 674 01 Třebíč,
tel:568 848 066, zelená linka: 800 100 879, e-mail: info@svazek-sluzby.cz, www.svazek-sluzby.cz,
www.facebook.com/eskotrebic

8

Kam patří použité roušky
Vláda rozhodla o celoplošném zákazu vycházení na veřejnost bez roušky nebo šátku. To
znamená, že občan si musí zakrývat ústa a nos, aby zamezil šíření viru COVID 19. Roušku,
kterou už nevyužijete nebo je opotřebovaná, zabalte do plastového pytle nebo použitého
sáčku a vhoďte do směsného komunálního odpadu. Prosíme, abyste roušky nevhazovaly do
barevných (např. žlutých kontejnerů) nebo je pohazovaly v přírodě.

Podrobný postup (doporučení):
1)Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch
pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat
vnější.
2)Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3) Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální
odpad).
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4) V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili
zdraví pracovníků svozové společnosti.
5) Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou
Bližší informace naleznete na webu MŽP: https://www.mzp.cz

NOVÝ SVOZOVÝ AUTOMOBIL
V březnu jsme obnovili náš svozový park o nový automobil. Jde o vozidlo Mann s nástavbou
Heller o objemu 20 m3. Tento moderní vůz má motor emisní třídy EURO6D a nahradí vozidlo
staré 14 let s emisní třídou EURO 3. Vozidlo je vybaveno vážícím zařízením. Cena vozila je
téměř 5 mil. Kč. Vůz bude sloužit na svoz směsného komunálního odpadu a uvidíte ho
v obcích jako např. Kamenná, Tasov, Štěměchy, Okříšky, Předín, Opatov, Jasenice, Pucov
atd. Obměnou nové techniky přispíváme k snížení emisní zátěže ovzduší.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ MÁTE VE SVÝCH RUKOU
Mobilní telefon už několik let není pouze komunikačním zařízením mezi dvěma lidmi. Jeho
prostřednictvím dokážeme stále více
věcí a už nějaký čas máme díky
němu možnost zlepšit třídění odpadu
ve svém regionu. S novou mobilní
aplikací máte vše na jednom místě a
doslova ve svých rukou.
Třídění v regionu Třebíčsko. Právě
pod tímto názvem si aplikaci můžete
zcela zdarma stáhnout, a to jak
v Google Play nebo v AppStore do
svého mobilu. Pak už se můžete jen
informovat, jaké složky odpadu patří
do různě barevných nádob nebo do
kterého sběrného dvoru můžete odvézt svůj odpad.
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A to není zdaleka všechno. Díky aplikaci můžete udržovat v čistotě i své okolí. Vždyť komu
by se líbily odpadky přetékající nádoby a kontejnery? S aplikací Třídění v regionu Třebíčsko
můžete velice snadno pomoci sobě i vašim sousedům. Pokud přijdete k plnému kontejneru,
neváhejte a jen pár kliknutími v aplikaci informujte dispečink svozové společnosti ESKO-T.
Za váš postřeh a za to, že nejste lhostejní k vašemu okolí, budeme rádi a, jak jen to bude
možné, vyšleme k vyprázdnění kontejneru některou z našich svozových posádek.
Ovládání aplikace je intuitivní. K nalezení nejbližší barevné nádoby nebo kontejneru na
odpad, kterého se potřebujete zbavit, se stačí podívat na mapu se všemi stanovišti. Možná vás
překvapí, kolik jich ve městech i v obcích na Třebíčsku máte k dispozici. Druhou možností je
najít kontejnerové stání podle abecedního seznamu obcí, měst a ulic.
Pak už stačí pouze kliknout na požadované hnízdo barevných nádob či kontejnerů a dále
pokračovat ke druhu odpadu až po možnost nahlášení plné nádoby. Tu můžete navíc i
jednoduše vyfotit a informaci i se snímkem odeslat firmě Esko-T. Vše zvládnete během
chvíle.
Téměř stejnou cestou můžete pomoct i v případě, že najdete kontejner, který je poškozený, ať
už únavou materiálu (kovu nebo plastu) nebo vandalismem. Neváhejte, vyfoťte, odešlete. To
vše za pár sekund a několika kliknutími. Nádobu se pak budeme snažit co nejrychleji opravit,
poškozený díl vyměnit nebo doplnit kontejnerové stání úplně novou nádobou.
Dobu, kdy se vaši sousedé nemohou kvůli poškozené nádobě zbavit nepotřebného odpadu a
kdy mi tento nedostatek odstraníme, můžete zkrátit právě vy. Nebuďte lhostejní ke svému
okolí a informujte nás. Jde to jednoduše, třeba právě díky mobilní aplikaci Třídění v regionu
Třebíčsko. Někdy stačí málo, abyste pomohli svému okolí.

WEBOVÁ APLIKACE VÁM POMŮŽE MÍT PŘEHLED.
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Již druhým rokem funguje Svazkový informační portál SIP, kde najdou jednotlivé obce, které
se do této aplikace přihlásili, údaje ve formě tabulek či grafů o odpadech ve své obci. Jedná se
o přehledy množství směsného komunálního odpadu, a vytříděných složek KO - Sklo, plasty,
papír, kov, BRO. Je zde porovnání SKO na os/rok s množstvím za svazek, kraj Vysočinu, ČR.
Tyto údaje Vám pomohou k vyhodnocení opatření, která jste v obci zavedli, aby jste snížili
množství komunálních odpadů a zvýšili množství tříděného odpadu. Budeme rádi za Vaší
zpětnou vazbu, abychom věděli, jak Vám aplikace slouží, nebo co je třeba upravit či doplnit.

ZERO WASTE – NULOVÝ ODPAD
10 TIPŮ JAK UŠETŘIT STAROSTI I PENÍZE
Třídění odpadu je bezesporu užitečná věc. Ale nespasí nás. Nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne.
O Zero Waste již bylo napsáno mnohé. Je to životní styl nebo směr, kdy člověk přemýšlí nad
tím, jak odpad nevytvářet. Přitom stačí málo a naše popelnice nemusí přetékat tunami odpadu.
Zde je desatero tipů, jak se k životu bez odpadu co nejvíce přiblížit.
1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
S odpadem, který nikdo nevyprodukuje, nejsou žádné další starosti. Není třeba přemýšlet nad
tím, jak s ním nakládat a kolik to bude stát.
2. Nepoužívej plastové sáčky
Plastové sáčky jsou morem dnešní doby. Nacházíme je všude. V učebnicích by dokonce mohl
být současný člověk vyobrazený s plastovým sáčkem jako typickým artefaktem. Využijeme je
na chvíli, ale rozkládají se roky.
3. Nekupuj balenou vodu
PET lahve se sice dají třídit a recyklovat. Existují i možnosti využívat zálohované PETky, ale
obě možnosti stále znamenají značné logistické zatížení, které přírodě zrovna neprospívá.
Recyklace je proces, který využívá energie, vodu, lidské zdroje a stojí peníze.
4. Nakupuj co nejvíce bezobalově
Dát přednost lokálním potravinám znamená ušetřit obalový materiál, protože lze využít
vlastní obaly na více použití. Podporuje se tím také místní trh a šetří náklady za dopravu. Je to
i zdravější varianta, zejména ovoce a zelenina je kvalitnější, protože nemusí dozrávat během
dlouhého transportu ze zahraničí.
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Základem je využívat vlastní tašky, sáčky či nádoby všude, kde to lze. Dokonce i v
restauracích lze žádat, aby jídlo s sebou zabalili do vaší nádoby.
Pokud není možné nakupovat bezobalově, je vhodné dát přednost nákupu v co největších
nádobách. Nádoby se později dají využít k dalším nákupům.

5. Kompostuj
Bioodpad tvoří až polovinu směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách. Přitom
se jedná o velmi cenný materiál. Nejlepší cestou, jak se bezpečně zbavit biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), je jeho kompostování.
Kdo má zahradu, má vyhráno. Kdo ne, využije hnědé popelnice na bioodpad či veřejného
velkoobjemového kontejneru. Do půdy se zpět dostanou prospěšné látky a na skládky
nepřijde odpad, který je v tamních podmínkách velmi nebezpečný. Z bioodpadu se totiž při
hnilobných procesech uvolňuje methan, který je hořlavý a výbušný.
6. Neplýtvej
Plýtvání potravinami, ošacením, hračkami a všemi spotřebními předměty je Achillovou patou
konzumní společnosti. Řešením je nakupovat jen tolik, kolik se opravdu spotřebuje. Potraviny
je nutné správně skladovat a dobře plánovat jejich nákup i využití.
7. Používej věci co nejdéle
Životnost zboží lze při správném a šetrném používání prodloužit. Dnes je vše snadno
dostupné, což ovlivňuje náš přístup a podporuje nadbytečné nákupy a uměle vytvořenou
poptávku. Co takhle zkusit rozbité věci opravit nebo najít nový způsob, jak předmět využít?
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8. Využívej bazary, re-use centra, swapy, second-handy či charitativní organizace
Předměty, které již nemají využití v jedné domácnosti, mohou najít nové majitele. Existuje
mnoho zboží, které má krátkou dobu použitelnosti. Jedná se zejména o dětské oblečení,
hračky či sportovní vybavení. Opakovaným používáním se šetří peníze, zdroje i energie.
9. Hledej ekologicky šetrnější varianty
Dnes již není problém najít náhradu za jednorázové zboží. Místo papírových ubrousků lze
pořídit látkové nebo povoskované. Vyrábí se dokonce speciální kapsičky na svačiny nebo
sáčky na pečivo zajišťující jeho delší trvanlivost. Kelímek na kávu nahradí opakovaně
použitelný, zubní kartáček se dá koupit v eko variantě.
Možností je mnoho. Spoustu užitečných pomocníků je možné si vyrobit doma. A to i v
kosmetice nebo drogerii.
10. Přemýšlej
Vždy a za všech okolností. Opravdu potřebuješ okurku balenou ve folii? Máš u sebe vlastní
hrneček na kávu? Nevydržíš bez mražených polotovarů balených v plastu? Někdy zákazník
sáhne bezmyšlenkovitě po prvním výrobku, který se v prodejně nabízí. Jsou však zájmy
obchodníků vždy v souladu s naším prospěchem?
Zdroj: komunalniekologie.cz

DARUJ, SDÍLEJ, NEVYHAZUJ
Předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství se stává nejen nevyhnutelnou cestou, ale
také trendem. V posledních letech proto vznikají nové a nové aplikace a webové stránky, kde
se lidé, firmy i radnice mohou navzájem darovat nebo vyměnit věci a materiály a kromě
životního prostředí ušetřit také nemalý částky. Přinášíme proto jednoduchý přehled:
1) darujizaodvoz.cz
Internetové stránky a mobilní aplikace nabízí poměrně jednoduchý vyhledávač, který
dovoluje vybrat typ poptávky, region a kategorii zboží. Jenom v Google Play si aplikaci
stáhlo přes 100 000 lidí a mezi podobnými službami se těší nejlepšímu hodnocení, stejně jako
v App Store.
2) nevyhazujto.cz
Podobná služba, která nabízí prostor pro výměnu a darování věcí. Na rozdíl od svého
slavnějšího konkurenta umožňuje podrobněji vyhledávat nejen kategorii zboží, ale i konkrétní
druhy, například nábytek, fotoaparáty, hračky, atd. Mobilní aplikaci si podle údajů Google
Play vyzkoušelo přes tisíc lidí a shodují se, že má ještě pár nedostatků.
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3) vsezaodvoz.cz
Pravděpodobně je nejstarší službou v Česku, která nabízí prostor pro darování nepotřebných
věcí za odvoz. S motto webu je „z odpadu je ihned poklad“. Web své uživatele motivuje
hravou formou a pravidelným dárcům přiděluje podle zásluh hodnosti, jako třeba Recyklátor,
Obdarovávač. Služba funguje jen na webu a nemá mobilní aplikaci.
4) Tradiční bazary
Internetových tržišť se zbožím za pevné ceny existuje nepřeberné množství a všechny fungují
na podobném principu. Mezi nejznámější patří: bazar.cz, bazos.cz, sbazar.cz, hyperinzerce.cz,
annonce.cz, prodejhned.cz, batner.cz a řada dalších. Drobnou výjimkou je aukro.cz, které
nabízí kromě nákupu za pevné ceny také aukce. Netradiční službou je také Facebook Market
Place, jejíž největší devízou je automatické filtrování zboží podle lokality, kde se uživatel
aktuálně nachází. Výhodou je, že služba je součástí facebooku na webu i v mobilní aplikaci.
Naopak nevýhodou je, že podmínkou k inzerování je mít založený účet.
5) Stavebniny – cyrkl.cz
Služba zaměřená na druhotné suroviny vznikla v roce 2019. Nabízí podrobné rozdělení
surovin, jako například zeminu, elektroodpad nebo chemické látky. Službu využívají
nejčastěji firmy, ale její tvůrci se snaží cílit také na města a obce. Na rozdíl od většiny
podobných služeb nabízí poradenství v případě, že se suroviny inzerentovi nepodaří udat.

6) Jídlo – nesnezeno.cz
Jednoduchá mobilní aplikace, která umožňuje podnikům prodat se slevou konkrétní jídla,
která druhý den už nemohou na pulty. Podle webu se do projektu zapojilo 308 podniků v celé
republice. Uživatelé si ale na Google Play stěžují, že řada restaurací je registrovaná, ale nic
nenabízí. Celkově je výběr podle nespokojených uživatelů příliš malý.
Zdroj: časopis Odpady

RŮZNÉ
PROVOZ SD V DOBĚ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
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Od 9. 4. 2020 se postupně otevírají sběrné dvory. Aktuální provozní dobu SD v jednotlivých dnech
naleznete v přiložené tabulce.

Prosíme návštěvníky sběrných dvorů o dodržování následujících opatření:
1. vstupujte jednotlivě a pouze s rouškou
2. dodržujte rozestup 2 m
3. respektujte pokyny obsluhy
4. přijíždějte na SD připraveni, odpad mějte předem roztříděný dle komodit
5. zvažte, zda je návštěva SD nutná a mějte trpělivost v této těžké době
Více informací k provozním dobám naleznete na webu: https://www.esko-t.cz/sluzby/sbernedvory/
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE DŮLEŽITÉ
Každoročně vzniká v ČR stále více než 5 milionů tun komunálního odpadu ročně. Téměř tři
čtvrtiny obyvatel naší země třídí a řadíme se ke špičce Evropy v třídění odpadu. I tak ale na
skládkách skončí 45 % komunálního odpadu.
I proto ve Svazku obcí pro komunální služby věnujeme velké úsilí osvětě a apelujeme na
občany, aby barevné kontejnery na tříděný odpad využívali. Kromě barevných kontejnerů
rozmístěných ve Vašich obcích a vhodných spíše pro běžný obalový odpad z domácností, lze
pro velkoobjemový odpad využívat i naše sběrné dvory.
Velmi často se potýkáme s problémem, že jsou barevné kontejnery naplněné věcmi, které do
nich nepatří, přikládáme Vám seznam nejčastějších “třídících“ chyb.
Seznam věcí, které nacházíme v barevných kontejnerech (modrých, žlutých, zelených):
Sklo
autosklo
zrcadla
láhve
Textil
boty
oblečení
batohy
plyšové hračky

Ostatní
plastové autodíly
kočárky a jejich části
PET láhve od motorových olejů
pneumatiky, duše
zahradní nábytek
pěnové matrace
PVC linoleum
barvy a tonery do tiskáren
diabetická pera
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koberce
ručníky
povlečení
apod.
Elektro
konvice
žehličky
videa
Set-top box
elektro nářadí
nabíječky mobilů
mobily
motorové pily
vánoční osvětlení
apod.

injekční stříkačky
infuze
kufry
papírové pytle od cementu, omítek, lepidel ...
dětské a dospělé pleny
umělé vánoční stromky
zahradní odpad
kuchyňské zbytky
prášky na praní
prošlé koření
mrtvá zvířata, králici, slepice, potkani
a další
Dřevo
části nábytku
bedýnky
palety, prkna

Kovy
plechovky od nápojů
plechovky od žrádla pro zvířata
plechovky od barev, použité speje

Pokud máte návrhy témat, které by Vás zajímali nebo máte připomínky či poznatky
k této problematice, kontaktujte nás. Rádi Vaše témata zahrneme do příštího
Zpravodaje Svazku obcí pro komunální služby.
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