Více inforrnací o tříděnía recyklaei
odpadů najdete na stránkách
jaktridit.cz. O ktnkrétních
podmínkách tříděnícdpadů
ve vašem rněstě nebo *bci
se dozvíte v *becní vyhlášc*
nebo na abecním úřadě"
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Sěkujerne vše§l, kt*ří odpady třídí!
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EK€oKofil
. noviny, časopisy
. kancelářský papír

reklamní letáky
e knihy, sešity, krabice
. lepenka, kartón
. papírové obaly (např. sáčky)
. nevadí papír s kancelářskými
o

sponkami

. není ani nutné odstraňovat
foliové okénko z obálek

. láhve od nápojů
. skleněné střepy

r tabulové sklo
r není nutné rozbíjet
. nemusí se odstaňovat
etikety a víčka
. do zeleného kontejneru patří
barevné sklo a do bílého
čirésklo. pokud máte v obci
zelený kontejne1 patří tam
jak barevné, tak čirésklo
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. nápojové,,krabice" od

džusů,mléka a mléčných
výrobků, vín, rajského
protlaku, hotových omáček,
apod,

. PET láhve od nápojů

(prosím, nezapomeňte
je sešlápnout!)
. kelímky, sáčky, íólie
. výrobky a obaly z plastů
. polystyren
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NévhozUité dětské Plén,
9hloÝ, voskovi mokrý, moýný
nebo ihqk,Ďečištěný popt.
Třiděním odPddU Umožnite

ielo doliíry!žití

oĚrulerar vÁl,t, žr rŘíoírtt
:I"9.ť}9l

wvÝ.iokřidil..z

www.ekókófr..z

. mokď, mastný nebo jinak

znečištěnýpapír
. uhlovaný a voskovaný papír
r použitéplenky a hygienické
potřeby

Nevhozuile porcelón, keromiku,
outosklo, drótěné sklo o zrcodlo!
Tříděním odp.dU Uňožniie ieho dolšiYyUžiri

ořrultt,tt

vÁt"t, žr rŘíoírrt

lff!ilrllfi!!ffi
Nevhozvité oboly

r keramiku
. porcelán
o autosklo
o drátěné sklo
. zrcadla

Wwékokom,.z

žbytky nóPoiůI

ridě.imodPodUUdožníteiehódolširyUžíí

oĚrultmr vÁm, žr rŘíoírrI
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wwý,iókřidil,.z
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ww,ekokom,.Z

. nápojové kartony

znečištěnézbytky potravin
(pokud je vyp|áchnete

vodou a zmáčknete,
pak je můžetevhodit do
kontejneru na nápojové
kartony)

NevhozUite oboly 3e zbytky PohoVin,
od <hemikólií o nebezPečný(h lótek;
novodurovétrubkn podlohové krytiny!
Tiídě.im odpqdu !možníte ieho doliivyužití

oĚrulemr vÁm, žr rŘíoírrt
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ww,Fklidit,.r

wvv.ekokom,.z

. novodurové trubky
. obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje,

chemikálie, barvy, apod.)

DalšíinŤormac€ o třídění
a necyklaci na jaktridit.*z

