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23. VALNÁ HROMADA 

SVAZKU OBCÍ „SKLÁDKA TKO“ 
 

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 se uskutečnila valná hromada svazku obcí „Skládka TKO“. Program 

byl zahájen schválením programu, dále 

následovala zpráva o činnosti 

představenstva od poslední valné 

hromady, zpráva dozorčí rady, projednání 

a schválení závěrečného účtu svazku obcí 

za rok 2013, návrh rozpočtu pro rok 2014, 

členské příspěvky pro rok 2014, současná 

situace nakládání s odpady a projednání a 

schválení střednědobého investičního 

plánu pro období 2014 – 2018.  

Hlavním tématem valné hromady se stala 

současná situace v nakládání s odpady.  

Předseda svazku obcí Vladimír Měrka přítomným nastínil, že svazek obcí prochází obdobím, které by 

charakterizoval jako konkurenční boj o získání vlivu v nakládání s odpady v našem regionu.  Hovořil 

o historii, proč svazek obcí vznikl a proč byla pro obce založena vlastní svozová společnost ESKO-T, co 

nyní provozuje a co vybudovala. „Nejde o nic jiného, než o konkurenční boj na poli odpadového 

hospodářství. Měli bychom si uvědomit, že takové podbízení jiných odpadářských firem je na 

úkor tohoto systému, který budujeme více jak 17 let“, řekl pan Vladimír Měrka, předseda 

svazku obcí. 

Na pana předsedu pak navázala paní 

RNDr. Martina Vrbová ze společnosti 

EKO-KOM, která velmi zaujala svojí 

výstižnou prezentací na téma „Výběr 

poskytovatelů služeb v OH“ a 

„Spolupráce s obcemi v roce 2014“. Se 

svazkem obcí a společností ESKO-T 

spolupracuje již několik let. K současné 

legislativě uvedla: „Nový ministr má 

nový záměr s jasnou koncepcí, jak udělat 

rychlejší novelizace zákona, které by 

měly už v letošním roce platit. Zvýšit 

odpovědnost obcí za nakládání s odpady, 

tzn. obec je povinna postarat se 

kompletně o občanský odpad - od sběru 

až po jeho konečné využití nebo odstranění na odpovídajícím zařízení. Je to z toho důvodu, 

aby se odpad nepředával do odpadářských firem, které rozhodují, jak s tímto odpadem naloží 

a kolik obec za tuto službu zaplatí. Toto by mělo být přímo vyjmenováno v zákoně.“ 
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Výhody členství ve svazku obcí a využití služeb ESKO –T s.r.o.: 

 Vlastní svozová společnost – absolutní přehled o nakládání s odpady 

 Provozování vlastní skládky, sběrného dvora, dotřiďovací linky, zařízení na využití 

skládkového plynu, kontejnery a další 

 Samotné rozhodování měst a obcí o nakládání s odpady 

 Pro všechny obce a města stejné ceny a podmínky 

 Získané finanční prostředky se investují do zařízení a rozvoje, které umožní 

dlouhodobě přijatelné ceny 

 Obce a města rozhodují, kam se finanční prostředky investují 

 Osvěta občanům v podobě přednášek, letáků a konzultací 

 

A o co se snaží nadnárodní firmy: 

 Ovládnutí trhu 

 Nabídnutí nízké ceny (po několika letech po ovládnutí trhu zvýší ceny i o 100 %) 

 Pouze generují zisk 

„Vzhledem k tomu, že má svazek 166 obcí, dá se zde dělat velmi dobře odpadové 

hospodářství. Ve všech okolních zahraničních státech je téměř nemožné, aby si jednotlivé 

obce dojednávaly podmínky s odpadovými firmami. Vždy se to řeší regionálně.“ Dodala paní 

RNDr. Martina Vrbová ze společnosti EKO-KOM. 

 

Hodnocení nabídky služeb obcemi: 

 Obec musí podrobně stanovit rozsah poptávaných služeb (sběrný dvůr, tříděný sběr, 

svoz SKO, NO, bioodpad atd.) 

 Pro každou službu je nutné nastavit indikátory, dle kterých lze nabídky objektivně 

porovnat (Kč/t svezených SKO, Kč/nádoba za pronájem, údržbu nádob, Kč/t 

odstranění SKO, Kč/km při přepravě do zařízení, vzdálenost zařízení, příjem 

z vytříděných odpadů) 

 Před vlastním hodnocením je nutné udělat porovnání nákladovosti procesů s okolními 

obcemi a městy v regionu ve spádových oblastech jednotlivých zařízení (skládka, 

třídička, kompostárna) 

 Při hodnocení je nutné vzít v úvahu dlouhodobost řešení a udržitelnost podmínek 

 Je potřeba také udělat celkové vyhodnocení z hlediska kontroly vlivu na ceny a rozsah 

služeb ze strany obce, riziko vlastnictví infrastruktury (nádoby, zařízení) cizím 

kapitálem 

 Flexibilita firmy pro potřeby obce 

 Konečné zhodnocení řešení z hlediska rozpočtu obce a zajištění požadované kvality 

služby 
 

Zdroj: EKO-KOM, prezentace RNDr. Martiny Vrbové 

Dále přítomným byla sdělena informace, že v květnu navštíví ministr ŽP Vysočinu a přislíbil, 

že jeden den věnuje svazku obcí. Chce se seznámit s tímto systémem, který tvoří modelovou 

situaci pro kraj Vysočina. 
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Výsledky třídění odpadů v obcích svozové společnosti ESKO- T za rok 2013 

Obce do 500 obyvatel 

Umístění Obec 
Množství 

kg/obyv./rok 

1. Valdíkov 70,377 

2. Zašovice 68,61 

3. Pucov 64,007 
 

Obce nad 1000 obyvatel 

Umístění Obec 
Množství 

kg/obyv./rok 

1. Mohelno 53,297 

2. Budišov 48,505 

3. Želetava 48,01 

 

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou uvedeny na webu: www.svazek-skladka.cz 

 

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V NAŠEM REGIONU 
V současné době je velkým a diskutovaným problémem snížení podílu organické hmoty 

v půdách. Abychom tento trend zvrátili a zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom 

organickou hmotu formou kompostu do půdy vracet, a zabezpečit tak lepší kvalitu půdy. 

Více jak 30 % odpadů, které v našem regionu odkládáme do popelnic, tvoří biologicky 

rozložitelný odpad. Tento nevytříděný bioodpad je spolu s ostatními komunálními odpady 

ukládán na skládkách odpadů, kde se bez 

přístupu vzduchu rozkládá, a při tomto 

procesu vznikají nebezpečné plyny, které 

přispívají ke globálnímu oteplování. 

Proto Svazek obcí „Skládka TKO“ ve 

spolupráci se společnostmi ESKO – T a 

TS Moravské Budějovice připravili 

s finanční podporou z Evropských fondů 

v roce 2014 pilotní projekt „Živá hmota 

pro nový život aneb dejte šanci 

bioodpadům“.  Jednotlivá stanoviště pro 

sběr tříděného odpadu se rozšířila o 

nádoby na sběr bioodpadů. Hlavním 

cílem tohoto projektu není jen snížení objemu odpadů ukládaného na skládku a splnění 

legislativních povinností, ale i prodloužení životnosti skládky a snížení nákladů na likvidaci 

odpadů v našem regionu.   

Jednotlivá stanoviště na separovaný odpad se již rozšířila o hnědé kontejnery o objemu 770 l, 

přizpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů. Biologicky 

rozložitelný odpad je tak svážen a pak ukládán na kompostárnu.  

Obce 501-1 000 obyvatel 

Umístění Obec 
Množství 

kg/obyv./rok 

1. Březník 63,738 

2. Tavíkovice 62,7 

3. Hartvíkovice 55,977 
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Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který je rozložitelný pomocí živých mikroorganismů, 

bakterií, kvasinek plísní, žížal a dalších mikroorganismů a je schopen aerobního a 

anaerobního rozkladu. Tento odpad pochází ze zahrad, parků, lesů, veřejných prostranství, 

údržby zeleně, ale i kuchyní. Výsledným produktem procesu kompostování je kompost. 

Kompost je kvalitním hnojivem, který obsahuje vše, co z půdy při pěstování rostlin 

odebíráme. 

Informace o tom, které druhy odpadů jsou pro kompostování vhodné a které nikoliv, jsou 

uvedeny na každé sběrné nádobě. 

Do hnědých nádob je možné ukládat: 

- Zbytky ovoce a zeleniny 

- Zbytky rostlin - tráva, listí, kořeny, květiny 

- Dřevní hmota, jemné nebo nadrcené větve, piliny 

- Zbytky pečiva a obilnin 

- Seno, sláma 

- Skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, ubrousky 

- Jadřince, pecky z ovoce 

- Hlínu z květináčů 

 

Do hnědých nádob není možné ukládat: 

- Živočišné zbytky 

- Maso, kosti, kůže 

- Exkrementy zvířat 

- Tekuté zbytky jídel 

- Jedlé oleje 

- Uhynulá zvířata 

Svoz bude probíhat od 24. 3. 2014 do konce listopadu v pravidelných týdenních intervalech 

nově pořízeným vozem. 

Sběrem bioodpadů se ve Vaší domácnosti vyhnete zbytečným zápachům, které se tvoří při 

nevětraném prostředí v odpadkovém koši. Díky vysoké vlhkosti a nepřístupu vzduchu vzniká 

nepříjemný výluh, který silně zapáchá. Vytříděním bioodpadů tento zápach vymizí. Nádobu 

na bioodpad můžete vynášet častěji nebo si opatřit speciální odpadkový koš, který je opatřen 

odvětrávacím systémem. 
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Správným tříděním a zpracováním bioodpadů docílíme kvalitního kompostu a 

výborného hnojiva pro naše půdy, zahrady, záhony. 

 

ŠKOLÁCI SBÍRALI STARÉ POČÍTAČE 

 
 

Žáci z 16 základních a středních škol Kraje Vysočina, 

kteří se zapojili do celostátní soutěže „Věnuj počítač 

a pojeď do ZOO“, dokázali během tří měsíců vysbírat 

celkem 590 nepoužívaných počítačů. 

Základní 

škola 

Lhotky 

ve 

Velkém Meziříčí dokonce obsadila třetí místo 

ze všech zúčastněných v České republice a její 

žáci se tak mohou těšit z výhry. O tom, jak 

je recyklace důležitá, se mohly děti několikrát 

během loňského podzimu přesvědčit také při 

plnění úkolů vzdělávacího 

projektu „Recyklohraní, aneb Ukliďme si 

svět“.  

 Tři školy, které odevzdaly nejvíce 

počítačů v přepočtu na jednoho žáka školy, 

vyhrály výlet do ZOO Jihlava spojený s prohlídkou recyklační linky, kam nefunkční 

elektrospotřebiče putují. "Téma ochrany životního prostředí a recyklace považujeme za 

důležité a s radostí jsme se s žáky do projektu zapojili. Třetí místo dětem moc přejeme 

a těšíme se z něj," říká Eva Součková, ředitelka vítězné školy, jejíž žáci dokázali vysbírat 

37 počítačů, v průměru jeden a půl přístroje na žáka. 

Zdroj: www.tridime-vysocina.cz 
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JARO JE TADY 

JARNÍ ÚKLID ZAČÍNÁ 

Přišlo jaro, které nás letos překvapilo o něco dřív než 

jiné roky. S tím se objevila chuť zbavovat se starých 

nepotřebných věcí a udělat si v domácnostech tzv. jarní 

úklid. Ještě pořád se kolem nás objevují místa, kde lidé 

ledabyle odhodí nepotřebné věci, přitom v našem 

regionu není problém odpad odnést na sběrné dvory, 

do sběrných kontejnerů. Seznam sběrných dvorů a 

provozní dobu najde každý občan na: www.esko-t.cz, 

v sekci sběrné dvory. Občan si také může požádat o 

přistavení velkoobjemného kontejneru přímo k domu. 

V rámci celosvětového projektu „Let‘s Do It“ se 

v České republice chystá úklidová akce „Ukliďme 

Česko“, která bude probíhat ve dnech 16.-17. 5 2014 

na celém území České republiky. Cílem akce je nejen 

uklidit naše okolí, ale i motivovat skupiny lidí, školy, 

firmy, obce a státní správu. Cílem je také zviditelnit problematiku černých sládek.  

Proč se zapojit? 

 “Ukliďme Česko“ je smysluplným projektem, který pomůže vyčistit naši krajinu 

 Spolu s propagací celého projektu v médiích je možné prostřednictvím mapy 

 dobrovolníků propagovat i místní úklidovou akci, díky čemuž můžete získat do 

 Vašeho úklidového týmu další dobrovolníky 

 Poskytnutí metodické podpory a rad, jakým způsobem úklid zorganizovat 

 Dodání informačních a propagačních materiálů k samotné akci 

Na tuto akci navazuje ekologický projekt, jehož cílem je boj proti nelegálním skládkám 

odpadu v České republice. Je určen všem, jimž se nelíbí černé skládky v našich městech, 

vesnicích, v přírodě a především s tím chtějí něco udělat. Úkolem projektu je přispět k řešení 

problému nelegálních skládek v České republice zpřístupněním moderní, efektní a široce 

rozšířené platformy pro jejich monitoring. Na webových stránkách projektu 

www.zmapujto.cz je k prohlédnutí mapa skládek, kde si můžete prohlédnout, zda se nelegální 

skládka nenachází i ve Vašem okolí. 

 Zdroj: www.uklidmecesko.cz 
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V rámci tohoto projektu je přístupná aplikace „ZmapujTo“. Je to jednoduchý nástroj pro 

hlášení nelegálních (černých) skládek. Černou skládku jednoduše vyfotíte, v mapě vyznačíte, 

kde se přesně nachází (Vaše GPS v mobilu přibližně určí místo skládky, Vy toto umístění ale 

můžete pozměnit tak, aby odpovídalo skutečnosti), vyberete, jaký typ odpadů se na skládce 

vyskytuje a hlášení odešlete. Alternativně ještě můžete využít webový formulář, pomocí 

něhož můžete skládky hlásit. Tento formulář můžete otevřít jak na počítači s běžným 

prohlížečem, tak by měl jít otevřít a použít i na Vašem mobilním zařízení.  Stačí zadat adresu: 

http://new.zmapujto.cz do webového prohlížeče. 

 

 

Zdroj: www.zmapujto.cz 

ZAJÍMAVOSTI O ODPADECH 

Víte, že recyklací jedné plastové lahve se 

ušetří tolik energie, kolik spotřebuje 60W 

žárovka za 6 hodin? 

 

Vytrhnout, či nevytrhnout? Jen 

ho tam nechte! Papírové obálky 

můžete do modrého kontejneru 

s klidným svědomím vhazovat i 

s fóliovým okénkem. 
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 V kraji Vysočina je pro tříděný sběr používáno 17 025 kontejnerů  

 Na jedno sběrné místo „hnízdo“ spadá v kraji Vysočina 110 obyvatel  

 676 obcí je v kraji Vysočina zapojeno do systému Eko-kom 

Zdroj: www.jaktridit.cz 

INFORMACE O VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 

POTŘEBUJE KAŽDÝ 
 

Naše společnost pro členy svazku obcí nabízí různé formy předávání informací o nakládání 

s odpady pro obyvatele našeho regionu. 

1) Na akce pořádané pro děti nabízíme přistavení moderního svozového vozidla, které si 

můžete objednat na pořádané akce ve Vašem městě nebo obci. Návštěvníci akcí a hlavně 

děti si mohou prohlédnout celé vozidlo a vyzkoušet, jaké to je sedět v popelářském autě, 

stát na stupačce a zahrát si na malé popeláře. Dále získají informace o třídění a využívání 

odpadů. 

 

2) Pořádáte besedy s obyvateli Vaší obce, přidejte do programu i Třídění a využívání 

odpadů. Máme připravenou prezentaci, která odpoví na otázky PROČ, JAK a KAM třídit 

odpad.  Při této prezentaci odpovíme na otázky občanů, které je trápí v problematice 

životního prostředí. 

3) Pro mateřské a základní školy i obcím nabízíme návštěvu našeho informačního centra. Po 

prezentaci, která odpoví na otázky PROČ, JAK a KAM třídit odpad, návštěvníci 

vzhlédnou provoz dotřiďovací linky a skládky TKO Petrůvky.  Po skončení exkurze 

můžete navštívit další zajímavosti města Třebíč - Akvapark Laguna, Židovská čtvrť, 

Zámek a další. 
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DEN ZEMĚ V TŘEBÍČI  

26. 4. 2014 se od 14:00 hodin uskuteční na Karlově náměstí 

Den Země. Součástí programu bude festival GLOBE, který 

je pořádaný sdružením TEREZA a ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč.  

V odpoledních hodinách vyvrcholí program festivalu 

koulením „zeměkoule městem (od ZŠ Kpt. Jaroše na 

Karlovo náměstí), kde dojde k propojení s tradiční akcí 

pořádanou Zdravým městem ke Dni Země. Na podiu 

proběhne vystoupení různých třebíčských zájmových 

skupin, bude představen program GLOBE a další ekologické aktivity města tematicky 

zaměřené ke Dni Země. Cílem festivalu je přiblížit veřejnosti projekt GLOBE a propagovat 

ekologické myšlení.  

GLOBE GAMES je každoroční celorepublikové setkání žáků, studentů a učitelů GLOBE 

škol, které se ve školním roce 2013/14 uskuteční v Třebíči ve dnech 24. - 27. dubna 2014. 

Letošní ročník připravuje Sdružení TEREZA ve spolupráci se ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: www.globegames.cz 
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POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ AKCE 
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CO JE U NÁS NOVÉHO 

 ESKO –T s.r.o. vytvořilo svůj facebookový profil. Náhled na facebook najdete zde: 

https://www.facebook.com/eskotrebic 

Najdete zde novinky z naší firmy a aktuality týkající se odpadového hospodářství. 

 ESKO – T s.r.o. staví v areálu na ulici Hrotovická 177, nízkoenergetickou budovu, 

která se stane v polovině letošního roku novým sídlem společnosti ESKO-T. Budova 

má po dokončení sloužit pro administrativní účely a pro potřeby zaměstnanců 

z obsluhy svozových vozidel a zaměstnanců třídící linky. Pro děti a zájemce o exkurzi 

vznikne v budově přednáškový sál o kapacitě 50 účastníků. Termín přestěhování sídla 

firmy je naplánován na červen 2014. 
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