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VALNÁ HROMADA 2017 

Svazek obcí pro komunální služby slaví v letošním roce významné výročí - 25 let od jeho 

založení. Představenstvo svazku obcí 

svolalo ve čtvrtek 23. 3. 2017 do Sport-

V-Hotelu Hrotovice 27. Valnou 

hromadu, která byla zahájena společným 

obědem pro všechny zúčastněné. Letošní 

Valnou hromadu navštívilo 105 zástupců 

z celkových 166 členských obcí. Na toto 

slavnostní zasedání byli také pozváni 

čestní hosté, kteří se zasloužili o rozvoj 

Svazku obcí pro komunální služby. 

Hlavními body programu byla zpráva o 

činnosti představenstva od poslední valné 

hromady, zpráva dozorčí rady, návrh rozpočtu, projednání a schválení střednědobého 

investičního plánu pro období 2017 – 

2021, členské příspěvky pro rok 2017, 

ceny za ukládání odpadů, plán 

odpadového hospodářství, optimalizace 

systému odděleného sběru komunálních 

odpadů, vyhodnocení 11. ročníku soutěže 

obcí v třídění odpadu. 

Závěrem byla představena prezentace 

pana ředitele Pavla Gregora o fungování 

jednotlivých zařízení na třídění a 

zpracování odpadů a o nastaveném 

systému odpadového hospodářství v regionu Třebíč. Po ukončení Valné hromady se konala 

tisková konference pro média.  

 

 

TOUR 2017-TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 

 

V roce 2017 slavíme 25 let činnosti Svazku obcí pro komunální služby a současně 20 let jeho 

dceřiné svozové společnosti ESKO-T. Rozhodli jsme se tato významná výročí řádně oslavit 

společně s Vámi. Jednou z prvních akcí je TOUR 2017 – Třídění je zábava, kde představíme 

celou řadu našich aktivit. Z nabídky pestrého programu se můžete těšit například na soutěž 

pro děti „O čokoládovou popelnici“. V rámci této akce navštívíme 5 měst s programem pro 

děti i dospělé. Vše vyvrcholí dne 3. 6. 2017 přímo v areálu společnosti, kde proběhne Den 

otevřených dveří a také finále soutěže pro děti. Přichystána jsou vystoupení, hry, soutěže, 
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exkurze a nové kampaně, které budou opět soutěžní, zajímavé a vyvrcholí koncem roku 2017. 

 

 

V případě jakýchkoli nejasností najdete veškeré dokumenty volně ke stažení na našich 

webových stránkách: www.esko-t.cz nebo FB stránkách: www.facebook.com/eskotrebic 

V případě dotazů nás neváhejte prosím kontaktovat. 

 

SOUTĚŽ O ČOKOLÁDOVOU POPELNICI 

Soutěž „O čokoládovou popelnici“, která je připravena v rámci TOUR 2017, je určena pro 

děti od 6 do 12 let. Děti budou soutěžit v týmech, který bude složen ze 4 - 6  členů. Za tým 

musí zodpovídat osoba starší 18 let. Do soutěže děti přihlašuje zodpovídající dospělá osoba. 

Samotná soutěž bude probíhat v období od 29. 4. do 3. 6. 2017. Děti budou soutěžit v týmu ve 

vědomostních a dovednostních soutěžích na téma třídění odpadů. Prosíme o propagaci mezi 

dětmi a podporu z Vaší strany. Soutěž je věnována dětem a jejím cílem je děti dále vzdělávat 

v třídění odpadů a zároveň je pobavit. Zástupce  může děti přihlašovat do jednotlivých 

semifinálových kol již nyní. 

 

 

 

http://www.esko-t.cz/
http://www.facebook.com/eskotrebic
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V termínu od 29. 4. 2017 do 27. 5. 2017 proběhnou semifinálová kola. Finále se uskuteční 

dne 3. 6. 2017 na Hrotovické ulici v Třebíči, v rámci Dne otevřených dveří.  

Semifinálová kola proběhnou v pěti městech:    

* Hrotovice – 29. 4. 2017    

* Náměšť nad Oslavou – 13. 5. 2017  * Brtnice – 20. 5. 2017   

* Moravské Budějovice – 21. 5. 2017  * Jaroměřice nad Rokytnou – 27. 5. 2017  

Výhry: 

1. Čokoládová popelnice 

2. Speciální exkurze - S Třídílkem na cestě odpadů (doprava zdarma, občerstvení, překvapení 

a další),  exkurze do zařízení ESKO-T a informačního centra 

3. Reklamní, dárkové předměty a publikace 

4. Voucher do Alternátoru, voucher do Dětského zábavního parku Střítež 

5. Minikontejnery a minipopelnice 
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ESKO-T PODPORUJE A POMÁHÁ 

 

1)V úterý 21. března 2017 byl zástupcům Denního centra Barevný svět, o.p.s. slavnostně 

předán vůz Ford Tourneo Courier. 

Organizace se tak podruhé účastní projektu 

„Sociální automobil“, který realizuje 

společnost Kompakt spol. s.r.o., která se v 

rámci zmíněného projektu snaží, za 

spoluúčasti firem a společností o vytvoření, 

zdokonalení a obnovení vozového parku v 

domovech a zařízeních, která svou činnost 

zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a 

integraci zdravotně, mentálně či jinak 

hendikepovaných lidí. ESKO-T, s.r.o. 

podpořilo tento projekt finanční částkou,  

 podobně jako další společnosti regionu Třebíč.  Nový vůz bude sloužit třebíčskému stacionáři 

jako svozové vozidlo, k zásobování tréninkových pracovišť a v neposlední řadě zjednoduší 

cestování klientů centra za kulturou a novými zážitky. 

 

2)Součástí programu 27. Valné hromady bylo předání darovacího šeku Nemocnici Třebíč a 

Oblastní charitě Třebíč. Svazek obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči odsouhlasil dar 

pro Nemocnici Třebíč na zakoupení ultrazvukového přístroje na urologické oddělení ve výši 

58 177,- Kč. Za nemocnici převzala šek 

přímo na Valné hromadě MUDr. Edita 

Richterová, náměstkyně pro léčebnou 

péči.Druhý šek ve stejné výši 58 177 Kč 

převzal Mgr. Petr Jašek, ředitel Oblastní 

charity Třebíč. Zúčastněným vysvětlil, že 

peníze budou využity na domácí 

hospicovou péči. Tímto způsobem obce na 

Třebíčsku, prostřednictvím Svazku obcí 

pro komunální služby a jeho dceřiné 

svozové firmy ESKO-T, pomáhají již řadu 

let. Celková věnovaná částka symbolicky představuje počet obyvatel v členských obcích 

svazku, kterých je celkem 166, v drtivé většině z Třebíčska. 
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NOVÁ APLIKACE DO MOBILŮ - TŘÍDĚNÍ 

V REGIONU TŘEBÍČSKO 

Začátkem roku 2017 byla spuštěna nová aplikace do mobilních telefonů pro obce regionu 

Třebíčsko. Tato aplikace umožňuje jednoduchým způsobem zjistit aktuální informace o 

kontejnerech na odpad v Třebíči a přiléhajících obcích. Cílem projektu je zamezit přeplňování 

sběrných nádob, řešit nepořádek na kontejnerových stanovištích a optimalizovat systém 

svozu. Prostřednictvím APLIKACE mohou občané zaslat zprávu na dispečink a informovat je 

například o poškození kontejneru či přeplnění svozové nádoby. Svozová firma může následně 

reagovat na vaši zprávu zařazením do svozových tras. Získáte také online přístup k základním 

informacím o třídění odpadů, které jsou v aplikaci shrnuty. 

 

Jaké informace aplikace umožňuje: 

- Přehledná mapa celého města, kde 

jsou vyznačeny veškeré dostupné kontejnery 

a sběrné dvory 

- Možnost filtrování kontejnerů a 

sběrných dvorů 

- Abecedně seřazený seznam ulic, na 

kterých jsou uvedeny všechny kontejnery a 

sběrné dvory 

- Manuální zadání požadované ulice a následné vyhledání 

na mapě 

- Informace o třídění odpadů 

- Kontaktní údaje na kompetentní osoby, které Vám 

s tříděním nebo souvisejícím problémem ve městě 

pomohou 

Co můžete díky aplikaci: 

- Nahlásit přeplněnost kontejneru 

- Nahlásit poškozený kontejner 

- Najít nejbližší kontejner nebo sběrný dvůr 

- Zjistit, kam daný odpad patří 

Jak to provést: 

- Kontejner najdete na mapě pomocí automatického určení lokace 

- Kliknete na „nahlásit kontejner“ 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

- Případně jej můžete i vyfotit 

Jak si můžete aplikaci stáhnout: 

- Vyhledáním aplikace přímo v Google Play (Android) nebo AppStore (iOS) 

- Pomocí QR čtečky smartphonem naskenujete příslušný kód 

- Po té si aplikaci můžete zdarma stáhnout 

 

Název aplikace a QR kód: 

 

 

ČLÁNKY VHODNÉ DO ZPRAVODAJŮ OBCÍ 

1) TŘÍDĚNÍM BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ CHRÁNÍME PŘEDEVŠÍM SAMI 

SEBE 

Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé 

rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového 

koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo 

povrchové vody. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také 

na lidské zdraví. 

Správným tříděním baterií 

napomáháme k jejich recyklaci. Čím 

více vybitých baterií se dostane do 

recyklačního procesu, tím méně 

přírodních zdrojů je nutno vytěžit k 

výrobě nových. Zdraví nebezpečné 

materiály, které mnohé baterie 

obsahují, se podaří prostřednictvím 

recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií 

lze přitom recyklací znovu získat až 

167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg 

manganu a přibližně 15 kg niklu a 

mědi. Věděli jste, že zinek z deseti 

kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?  

Ročně se v České republice vytřídí přes 1 000 tun použitých baterií a akumulátorů, což 

odpovídá hmotnosti přibližně 414 sloních samcům. Zdá se vám to hodně? Toto množství však 

představuje pouze třetinu všech dodaných baterií na trh. 
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Třiďte z pohodlí svého domova 

Z průzkumu společnosti Recyklohraní o.p.s. vyšlo najevo, že průměrná česká rodina má doma 

49 baterií, z toho 8 použitých. V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií 

v jedné domácnosti. Nejvíce baterií se 

nachází v kuchyních a skladovacích 

prostorách.   

Třídění baterií je přitom snadné. Stačí 

je pravidelně odkládat a čas od času 

odnést na jedno ze sběrných míst. 

S tříděním baterií vám pomůže sběrná 

krabička ECOCHEESE, kterou si 

můžete zdarma objednat na webové 

stránce www.ecocheese.cz. V rámci 

České republiky vám bude doručena  

přímo do schránky. Vybírat lze ze tří 

standardních barevných variant - 

modré, růžové a zelené. V českých domácnostech je těchto boxů již více než 150 tisíc a i díky 

nim počet zpětně odebraných baterií v ČR každoročně roste. 

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte 

Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu 

prodávají přenosné baterie, ve sběrných dvorech, na školách, úřadech a v některých firmách. 

Interaktivní mapa sběrných míst na mapa.ecobat.cz vám pomůže nalézt nejbližší sběrný box, 

kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory). Stačí 

zadat lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa v okolí.  

Zdroj: www.ecobat.cz 

2) S PŘÍCHODEM JARA ZAČALA SEZÓNA BIOODPADŮ 

První březnové sluneční paprsky vylákaly zahrádkáře na jejich zahrádky a vyvstala otázka, 

jak a správně nakládat s tak specifickou komoditou, jakou biologicky rozložitelné odpady 

bezesporu jsou. Pojďme si nyní říct, jaké druhy nádob jsou v regionu Třebíčsko rozmístěny a 

k čemu slouží. Pokud si nevíte rady, kam uložit větve z jarní prořezávky stromů a bioodpad z 

čištění zahrádek, je nejvhodnějším řešením využít velkoobjemové kontejnery na sběrných 

dvorech.  

Hnědé kontejnery, které jsou rozmístěny na většině sběrných hnízd, slouží zejména pro 

vytřídění biologicky rozložitelného rostlinného materiálu z domácností, jako jsou slupky 

z ovoce, okrojky ze zeleniny apod., jenž dříve končily ve směsném komunálním odpadu.   

 

http://www.ecocheese.cz/
http://mapa.ecobat.cz/
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Pokud do těchto kontejnerů odloží lidé 

velké množství bioodpadu ze zahrad, 

nastává jejich přetěžování, dochází k téměř 

okamžitému naplnění, čímž vzniká i 

pachová zátěž. Apelujeme tedy na občany, 

aby k tomuto účelu využívali 

velkoobjemové kontejnery na sběrných 

dvorech i velkoobjemové kontejnery. Rádi 

bychom také zdůraznili, že 

velkoobjemové kontejnery na zeleň 

neslouží k vhazování a odkládání 

nábytku a dalšího nepotřebného 

velkoobjemového odpadu, elektroniky a dalších druhů odpadu. 

I přes veškerou snahu stále dochází k velkému znečišťování této komodity. Na kontejnerech 

je vypsaný také seznam odpadů, které je vhodné do těchto kontejnerů vhazovat a které nikoli. 

V případě, že odpad není čistě biologický a navíc v plastovém pytli, je lepší ho vhodit do 

směsného komunálního odpadu, než ničit snahu a úsilí druhým a přidělávat jim práci.  

Chceme ujistit občany, že dobře vytříděný biologicky rozložitelný odpad je dále zpracováván 

na kompostárně v Petrůvkách a kompost je dále využíván ve členských obcích a městech 

Svazku obcí pro komunální služby. 

3) MOŽNOST ODBĚRU REKULTIVAČNÍHO KOMPOSTU ESKOMPOST 

Více jak dva roky je svážen biologicky rozložitelný odpad z hnědých nádob a 

velkoobjemových kontejnerů.  Biologicky rozložitelný odpad z těchto nádob je svážen do 

areálu Odpadového centra Petrůvky, kde byl v listopadu 2015 zahájen provoz kompostárny.  

V roce 2016 se ho svezlo více jak 1 450 t. Po ročním provozu kompostárny budou mít obce a 

občané možnost vidět a vyzkoušet výsledek svého snažení. 

V měsíci květnu 2017, bude rekultivační 

kompost připraven k odběru. Tento 

rekultivační kompost byl v průběhu roku 

několikrát podroben rozboru v akreditované 

laboratoři a dosahuje vyhovujících hodnot 

pro hnojiva. Je určen pro využití na povrchu 

terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u 

sportovních, rekreačních a dalších zařízení. 

Aplikuje se v poměru 1 díl kompostu ku 3 

dílům zeminy. Po aplikaci je nutné 

rekultivační kompost neprodleně zapravit. 

Rekultivační kompost je vyráběný homogenizací a kompostováním látek obsahujících 

rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus,  
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mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH kompostu 

přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště 

písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, 

zlepšuje biologické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické vlastnosti půdy. 

Úspěšnou aplikaci a využití ESKOPOSTU Vám přejí pracovníci kompostárny.  

POZVÁNKY 

 

 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 

 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 

 



 ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 
 

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-skladka.cz, www.svazek-sluzby.cz, 
www.facebook.com/eskotrebic 
 

 


