DEJTE ODPADŮM
DRUHOU ŠANCI
VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

Plasty
ANO:

plastové nádoby
a lahve (sešlápnout, tak aby
se efektivně využil objem
nádoby), výrobky z plastů,
sáčky a fólie, nápojové
kartony, plastové hračky
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NE:

plastové trubky
a podlahové krytiny, obaly
znečištěné od chemikálií,
ZBYTKY POTRAVIN A PODobně

S námi dáváte odpadům druhou šanci

Papír
ANO:

noviny, časopisy,
knihy, krabice (rozložit),
lepenka, karton, kancelářský
papír a sešity, obálky

Víte že...
- použitím 1
tuny sběrovéh
o papíru
ušetříte 17 st
romů v lese
- novinový pa
pír může být
až z 80%
vyroben ze st
arého papíru
- z jednoho ki
logramu star
ého
papíru lze vy
robit celou
kartonovou
krabici

NE: mokrý, mastný

nebo jinak znečištěný
papír, nápojové kartony

e-mail: info@esko-t.cz

www.esko-t.cz

Barevné sklo
Víte že...
- recyklace sk

ANO: barevné sklo, lahve

od nápojů, skleněné nádoby
od potravin, tabulové sklo,
skleničky
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NE:

bílé sklo, porcelán,
keramika, zrcadla,
autosklo patří na sběrný dvůr

S námi dáváte odpadům druhou šanci

Bílé sklo
ANO: lahve od nápojů,

skleněné obaly od kávy,
zavařenin, kečupů bez kovových
a plastových víček

Víte že...
- recyklace sk
la snižuje so
uvisející
znečištění vz
duchu o 20 %
a související
znečištění vo
dy o 50 %
- roztavení sk
la (střepů) sp
otřebuje
o 40 % méně
energie než
výroba
skla ze surový
ch materiálů
- 1 tuna recy
klovaného sk
la ušetří
více než 300
kg CO
2

NE: barevné sklo, porcelán,

keramika, zrcadla, drátěné
sklo, varné sklo,
autosklo patří na sběrný dvůr

e-mail: info@esko-t.cz

www.esko-t.cz

Víte že... velmi starý způsob

ANO:
tráva, plevel, ROSTLINY,
SENO, SLÁMA, LISTÍ, DŘEVNÍ HMOTA,

HOBLINY, PILINY, JEMNé NEBO NADRCENéÉ
VĚTVE, JADŘINCE, PECKY Z OVOCE,
SLUPKY Z CITRUSOVÝCH A JINÝCH PLODŮ,
KÁVOVé FILTRY A UBROUSKY, ZBYTKY
PEČIVA A OBILNIN, ODPAD ZE ZELENĚ
V DOMÁCNOSTI, ČAJOVÝ ODPAD,
ČAJOVé SÁČKY
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NE:

ŽIVOČIŠNéÉzBYTKY,
MASO, KOSTI, KŮŽE, EXKREMENTY
MASOŽRAVÝCH ZVÍŘAT, TEKUTéÉ
ZBYTKY JÍDEL, OLEJE, UHYNULÁ
ZVÍŘATA

S námi dáváte odpadům druhou šanci

Elektrospotřebiče a baterie
ANO:
baterie a drobná
elektrozařízení jako jsou například

kalkulačky, rádia, drobné počítačové
vybavení, discmany, telefony,
fotoaparáty, elektronické hračky
a podobně

Víte že...
- recyklací vy
sloužilců lze
znov
využít a vrát
it do oběhu ce u
lou řadu
materiálů, na
příklad zpraco
váním
vysloužilé pr
ačky lze získ
at až 23
kilogramů že
leza - jeho vy
užitím
může vznikn
out až 6 m 2 pl
echové
střešní krytin
y nebo 27 m
železných
trubek
- červené ko
ntejnery moh
ou
využívat všic
hni obyvatel
é regionu

NE:

televizory, monitory, zářivky,
úsporné žárovky, velké a malé domácí
spotřebiče (jako například ledničky,
pračky, mikrovlnky, vysavače a podobně)
Tyto výrobky můžete také odložit
na sběrných dvorech

e-mail: info@esko-t.cz

www.esko-t.cz

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005

ZAJIŠTĚNÍ SVOZU ODPADŮ:
• komunálních
• tříděných
• nebezpečných
• velkoobjemových

PROVOZOVÁNÍ:

• skládky TKO Petrůvky
• třídící linky
• sítě 15 sběrných dvorů
• informačního centra

POŘÁDÁME:

• semináře s odpadovou tématikou
• soutěže pro školy ke Dni Země
• soutěž ve sběru papíru „Soutěžíme
s Třídílkem“

NABÍZÍME:

• poradenskou činnost v odpadovém
hospodářství
• zpracování evidencí a hlášení dle platné
legislativy
• prodej všech druhů odpadových nádob

Tel.:568 848 066
e-mail: info@esko-t.cz

Infolinka:
www.esko-t.cz

Rok 1992 založení svazku obcí
v současnosti má 166 členů
(měst a obcí)
Rok 1993 vybudování moderní zabezpečené
skládky TKO Petrůvky
(kapacita 600 000 m3)
Rok 1997 založení 100% dceřinné svozové
společnosti ESKO-T s.r.o.
(svoz v 85 obcích svazku)
Rok 2000 vybudování sítě 12 sběrných dvorů
a centrálního překladiště v regionu
svazku obcí
Rok 2002 vybudování dotřiďovací linky
Rok 2004 vybudování zařízení na využívání
skládkového plynu (kogenerační
jednotka s elektrickým výkonem
2 x 150 kW)
zahájen  provoz informačního
centra (pro školy i širokou
veřejnost)
Rok 2010 vybudování 3 nových a rozšíření
6 stávajících sběrných dvorů
Rok 2011 vybudování 8. sekce skládky TKO
Petrůvky (kapacita 265 000m3)
projektová příprava na vybudování
zařízení pro zpracování biologicky
rozložitelného odpadu
Rok 2014 výstavba kompostárny, výstavba
dotřiďovací linky velkojemového
odpadu

Hrotovická 232, 674 01 Třebíč

800 100 879

www.facebook.com/eskotrebic

