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TOUR 2017-TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 

V rámci TOUR 2017 představilo ESKO-T své aktivity široké veřejnosti. Tour 2017 postupně 

projelo pět měst na Třebíčsku a Brtnici, která je rovněž členem svazku. Svazek obcí pro 

komunální služby byl založen v říjnu 1992 a pro své členy zastřešuje svoz a ukládání odpadů. 

Členskými obce jsou převážně z okresu Třebíč, je neustále se rozšiřuje. Na ustavující členské 

schůzi měl 73 členů, dnes jich má již 166 s celkovým počtem 116 563 obyvatel.  

HROTOVICE 

Jako první jsme zavítali do Hrotovic. 

V sobotu 29.4.2017 proběhla v 

Hrotovicích první akce v rámci TOUR 

2017. Program zahájil a návštěvníky 

přivítal pan místostarosta Antonín 

Mlynář, následovalo vystoupení  

tanečních souborů ze základní školy 

Hrotovice a dětského domova. V 

15:00 hodin byla zahájena soutěž "O 

čokoládovou popelnici", které se 

zúčastnilo 78 dětí. Vítězným týmem, 

který postoupil do finále v Třebíči dne 

3.6.2017, se stal tým Fotbalisti. Po 

celé odpoledne mohli návštěvníci 

navštívit skákací hrad, soutěže, hry, tetování, dílničky-vyrob si z odpadu, nabídka kompostu a 

další. Závěrem byla vyhlášena anketa s možností výhry.  

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 

V sobotu 13. 5. 2017 proběhla v 

Náměšti nad Oslavou již druhá 

akce v rámci TOUR 2017. Program 

zahájil a návštěvníky přivítal pan 

starosta Vladimír Měrka a jednatel 

společnosti ESKO-T pan Pavel 

Gregor. Dále vystoupil folklorní 

soubor Křemínek, ZUŠ, sportovní 

gymnastky a dívky s taneční 

ukázkou ZUMBY. V 15:00 hodin 

byla zahájena soutěž "O 

čokoládovou popelnici". Celkem se 

soutěže zúčastnilo 48 dětí a 

vítězným týmem, který postupuje do finále v Třebíči dne 3. 6.2017, se stal tým HUKO. Po 

celé odpoledne byl připraven pro návštěvníky skákací hrad, soutěže, hry, tetování, dílničky-

vyrob si z odpadu. 
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BRTNICE 

Dne 20. 5. 2017 se 

konala další z akcí 

TOUR 2017-Třídění je 

zábava. Tentokrát jsme 

zavítali do Brtnice. 

Program zahájily 

tradiční trhy 

komunitního centra 

Brtnice. Děti se mohly 

zapojit do soutěží, her a 

kvízů, které byly 

zaměřeny na třídění 

odpadů. Pro 

návštěvníky byla 

přichystána anketa 

s možností výhry a také 

kompost zdarma, který 

si mohl v libovolném množství každý odnést. Jako v každém městě v rámci TOUR 2017 se 

konala soutěž „O čokoládovou popelnici“. V druhé části programu vystoupilo duo bikerů se 

svoji show a následovalo vystoupení hudební skupiny Dostavník. 

 

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 

 

Už čtvrtá akce v rámci TOUR 2017 proběhla dne 21. 5. 2017  v Moravský Budějovicích. Vše 

odstartovalo ve 14:00 

hodin, kdy program zahájil 

pan místostarosta Jan 

Kocáb . Program zpestřila 

vystoupení místních 

pěveckých a tanečních 

souborů. V 15:00 hodin 

odstartovala tradiční soutěž 

"O čokoládovou 

popelnici". Soutěže se 

zúčastnilo 11 týmů, 66 

dětí. Součástí byly také 

hry, soutěže, kvízy a různé 

aktivity pro děti. V rámci 

celé TOUR je vždy 

přistaven kompost pro 

občany zdarma a také 

skákací hrad, ankety s možností výhry a bohaté občerstvení.  
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JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU 

 

Dne 27. 5. 2017 proběhla další akce TOUR 2017-Třídění je zábava. Tentokrát se akce konala 

v Jaroměřicích nad Rokytnou a zahájil ji pan starosta Jaroslav Soukup. Program zpestřila 

vystoupení místních kytarových a tanečních souborů. V 15:00 hodin odstartovala tradiční 

soutěž "O čokoládovou popelnici". Soutěže se zúčastnilo 10 týmů - 56 dětí. Součástí byly také 

hry, soutěže, kvízy a různé 

aktivity pro děti. V rámci 

celé TOUR byl jako vždy  

připraven kompost pro 

občany zdarma a také 

skákací hrad, ankety s 

možností výhry a bohaté 

občerstvení.  

Tímto všem 

spolupořadatelům moc 

děkujeme za pomoc, 

zázemí a spolupráci, 

kterou nám všichni 

věnovali. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 ESKO-T, s.r.o. spolu se Svazkem obcí pro komunální 

služby uspořádal v rámci oslav výročí v areálu společnosti 

na Hrotovické 232 v Třebíči dne 3.6.2017 Den otevřených 

dveří.  

Pro návštěvníky byl přichystán bohatý program. Program 

zahájila místostarostka města Třebíč a zároveň 

místopředsedkyně Svazku obcí pro komunální služby paní 

Marie Černá. Po té následovala dětská diskotéka zaměřená 

na třídění odpadů. Dalším zajímavým bodem programu 

bylo divadelní vystoupení karlovarského divadelního 

souboru O vodníku Pačískovi. Pohádka je zaměřena na 

předškolní děti a děti 1. stupně základních škol. Hravou 

formou se tak děti učí třídit odpad a chovat se šetrně k 

přírodě a životnímu prostředí. Dalšími zajímavými 

atrakcemi pro děti byly hry a soutěže, vlasové studio, 

tetování, malování na obličej, skákací hrad, lezecká stěna, 

nafukovací skluzavka, vědomostní hra RISKUJ a  
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 projížďka v 

popelářském autíčku. 

Během dne vystoupilo 

několik tanečních 

souborů - mažoretky 

Cheerladies, MOTUS, 

mažoretky Pomněnky. 

Po obědě návštěvníky 

čekala Science show -

pokusy a experimenty 

přímo na pódiu, 

ukázka HZS Kraje 

Vysočina, 3 x denně 

komentovaná 

prohlídka třídící linky 

a OC Petrůvky. V 

odpoledních hodinách 

proběhlo finále 

soutěže „O čokoládovou popelnici“, kdy 5 vítězných týmů z TOUR 2017 soutěžilo o první 

místo. Program zpestřila anketa s možností výhry velkoplošné televize, tabletu a dalších 

hodnotných cen. Program završilo hudební vystoupení skupiny Kolegium K a Pefr Jam. 

Cílem celé akce bylo děti i dospělé pobavit a zároveň jim přiblížit problematiku třídění 

odpadů. 
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PŘISPÍVÁME K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

V loňském roce jsme odevzdali k recyklaci 4 651 televizí, 1323 monitorů a 4 966 kg 

drobného elektra. ESKO-T zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Nyní 

můžete přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 

díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci 

skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 

organizace společnosti ASEKOL, která pro nás sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení 

zajišťuje. ESKO-T získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a 

počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Proto si všichni, kteří 

zodpovědně třídí a přispívají tak ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. 
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Na dálnici se poh 

yboval opilý stopař a muž na babetě 

http://trebicsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-dalnici-se-pohyboval-opily-stopar-a-muz-na-babete-20170724.html
http://trebicsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-dalnici-se-pohyboval-opily-stopar-a-muz-na-babete-20170724.html
http://trebicsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-dalnici-se-pohyboval-opily-stopar-a-muz-na-babete-20170724.html
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KOLA PRO AFRIKU 

 

Na sběrném dvoře Na Klinkách v Třebíči právě probíhá charitativní sběr kol, které budou 

doručeny dětem do Gambie a usnadní jim cestu ke vzdělání. Pomoc je snadná. Vaše kolo stačí 

odevzdat v provozní době na sběrném dvoře Na Klinkách. Momentálně je už vybráno více jak 

sto jízdních kol. Děkujeme za podporu a aktivitu. 
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SOUTĚŽ-DEJ ODPADU ŠANCI A VYHRAJ 

MOBIL 

Na začátku prázdnin byla vyhlášena soutěž pro všechny, kteří třídí odpad. Odměnou bude 6 

nových telefonů SAMSUNG. Losuje se každý měsíc. A jak se můžete do soutěže zapojit? 

Podmínkou účasti v soutěži je platná registrace na webových stránkách soutěže 

prostřednictvím registrační formuláře. 

Soutěž a pravidla najdete na: www.soutez.esko-t.cz 

Postup, jak se do soutěže zapojit: 

1. Zaregistruj se 

Do formuláře, který najdete na webu: www.soutez-esko.cz zadáte svoje jméno, příjmení a      

e-mailovou adresu, na kterou přijde oznámení o výhře. 

2. Získej unikátní kód 

Registrací se Vám vygeneruje unikátní kód, který Vám přijde na zadaný e-mail. Tímto kódem 

popíšete všechny PET lahve a papírové balíky, které budete házet do speciálních třídících 

nádob. Kód si pečlivě uschovejte, bude platit po celou dobu soutěže. 

3. Čitelně popiš 

Každou PET lahev a každý svázaný balík papíru o váze minimálně 5 kg čitelně a co 

nejvýrazněji popište vygenerovaným kódem. Doporučujeme psát kód tlustým fixem, 

velkými znaky. 

4. Třiď do správného kontejneru 

Popsané PET lahve vhoďte do žlutého kontejneru obsluhované firmou ESKO-T. Balíky 

papíru s tvým kódem patří do modrého kontejneru ESKO-T. 

5. Měj štěstí 

Na třídicí lince se postarají o to, aby se označené PET lahve a balíky papíru dostaly do 

speciálního kontejneru či nádoby. Z nádoby budou každý sudý měsíc losovány popsané PET 

lahve a každý lichý měsíc označené papíry z balíků. 

Jak zvýšit šanci na výhru? 

1. Popište co nejvíce PET lahví a balíků. Třiďte každou lahev a každý papír, které Vám 

přijdou pod ruku.  

http://www.soutez.esko-t.cz/
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2. Dodržujte podmínky soutěže a popisujte opravdu jen PET lahve a nebo balíky s 

předepsanou váhou minimálně 5 kg. 

3. Třiďte tam, kam se má – do žlutých a modrých nádob na třídicí odpad s logem ESKO-T.  

4. Popisujte balíky i PET lahve výrazně a čitelně. Ideálně silnou lihovou fixou, velkými znaky 

a ze všech stran, jako v názorné ukázce zde. 

Losovat budeme každý měsíc jeden mobil a ten první můžete vyhrát už 31. 8. 2017, kdy 

proběhne první slosování. 

Hodně štěstí! 
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APLIKACE DO MOBILŮ  

„TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO“  

Třídění je pro většinu z nás samozřejmostí. Abychom Vám třídění usnadnili a neustále 

zlepšovali podmínky pro třídění, byla vytvořena nová aplikace do mobilních telefonů, která 

Vám zobrazí ve Vašem okolí místa, kde můžete třídit sklo, plasty, papír, bioodpad a textil. 

Najdete zde také informace o všech sběrných dvorech. Momentálně probíhá výlep samolepek 

s QR kódem na sběrné nádoby, kde si jednoduše přes kód načtete aplikaci do mobilu nebo si 

ji můžete vyhledat pomocí Google Play (Android) či AppStore (iOS) pod názvem TŘÍDĚNÍ 

V REGIONU TŘEBÍČSKO. Uvítáme další nápady na zlepšení aplikace. Děkujeme, že třídíte. 

 

ZÍSKALI JSME PODPORU NA ZAVEDENÍ 

SBĚRU KOVOVÝCH OBALŮ 

V průběhu měsíce července dorazila potěšující zpráva o získání podpory z OPŽP na projekt 

„Rozšíření sběru kovových obalů“. Jedná se o 230 ks kontejnerů, které budou rozmístněny 

v obcích svozové oblasti ESKO-T a TS M. Budějovic. V současné době probíhá výběrové 

řízení na dodavatele kontejnerů. Rozmístnění kontejnerů předpokládáme v druhé polovině 

měsíce října.   
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NÁŠ ESKOMPOST JE REGISTROVANÝ 

Po úspěšném zahájení provozu zařízení OC Petrůvky – Kompostárna a prvním zkušebním 

roce kompostování jsme začátkem letošního roku zažádali o registraci vyrobeného kompostu 

u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Registrace proběhla úspěšně a 

máme výrobek pod názvem ESKOMPOST, organické hnojivo. 

ESKOMPOST, organické hnojivo - dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. splňuje 

hodnoty rizikových prvků 

ESKOMPOST, organické hnojivo splňuje dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. tyto 

chemické a fyzikální vlastnosti: 

Chemická a fyzikální vlastnost Hodnota 

Vlhkost % od - do 30,0 - 60,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 23,0 

Celkový dusík jako N přepočítaný na vysušený vzorek v % min. 0,6 

Hodnota pH od - do 7,0 - 9,0 

Poměr C:N max. 30 

Nerozložitelné příměsi v % max. 4,0 
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Rozsah a způsob použití: 

ESKOMPOST, organické hnojivo se používá k základnímu hnojení zemědělských pozemků 

(orné půdy), dále při údržbě městských a dalších zelených ploch a při výsadbě zeleně a 

k hnojení rekreačních i sportovních ploch  

Doporučené dávkování 

Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři 

roky. 

ESKOMPOST, organické hnojivo se dodává volně ložený.  

V případě zájmu zajistíme dopravu, pí. Kašpárková tel.: 734 603 104, p.kasparkova@esko-t-

cz  

Cena ESKOMPOSTU, organické hnojivo: 500 Kč/t bez DPH, 605,- Kč s DPH 

Pro další informace kontaktujte Ing. Petru Koudelkovou tel.: 568 848 066, email: 

p.koudelkova@esko-t.cz 

 

ESKO-T NAVŠTĚVUJE KULTURNÍ AKCE 

DEN DĚTÍ V TŘEBÍČI 

V sobotu 27.5.2017 od 14:00 do 17:00 hodin proběhl tradiční Den dětí v Borovině. 

Připraveny byly hry, soutěže a další zábava. 

  

 

 

 

ZELENÁ SLAVNOST - KAMENICE 

V neděli 28. 5. 2017 proběhla v obci Kamenice ZELENÁ SLAVNOST. ESKO-T přivezlo na 

tuto akci popelářský vůz, hry, soutěže a dílničku - vyrob si z odpadu. Pro všechny děti byla po 

splnění úkolů připravena věcná odměna. 

mailto:p.koudelkova@esko-t.cz
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PETRŮVKY-TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 

V sobotu 10.6. 2017 jsme s programem pro děti navštívili obec Petrůvky. 
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SMRK-TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 

V neděli 11.6. 2017 jsme v rámci dětského dne navštívili s programem pro děti obec Smrk. 
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SLAVNOSTI RŮŽOVÉHO VÍNA-TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 

V sobotu 17.6.2017 proběhly na nádvoří zámku Slavnosti růžového vína. ESKO-T se 

společně s Alternátorem postarali o program pro děti. 

 

KAMENNÁ - TŘÍDĚNÍ JE ZÁBAVA 

V neděli 30.7. 2017 jsme s programem Třídění je zábava navštívili obec Kamenná, kde se 

konala tradiční soutěž Kameňák. 
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ZAJÍMAVOSTI O ODPADECH 

1) 
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2) 

           

3) 
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4) 

                  

5) 

                (Zdroj:EKO-KOM) 
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POZVÁNKY 
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