Seznam míst pro akci UKLIĎME TROUBSKO dne 16. 4. 2016
Trasa
1

Výchozí bod
Křižovatka u kostela

2

Železniční zastávka

3

Křižovatka u kostela

4

Pod schody u kostela

5

MŠ Troubsko

6

Kruhový objezd na Veselce

7

Kruhový objezd na Veselce

Popis trasy úklidu
- všechny ulice a prostory v nové zástavbě až k železniční trati;
- cesta podél železniční trati směrem k potoku a cesta podél potoka
zpět ke kostelu
- příkopy na ul. U dráhy směrem ven z obce;
- cesta k Poskalnímu mlýnu - konec u prvního domu;
- příkopy podél silnice z Ostopovic na Střelice až k přečerpávací stanici
splaškové kanalizace
- ulice Nová a stráně až k dálničnímu mostu;
- prostory kolem kostela včetně strání pod kostelem;
- prostory kolem hřbitovní zdi (i u pole a kolem plotu u potoka)
- celá ulice Lišky;
- cesta zadem kolem potoka směrem do obce (k Rybově kopci);
- prostory kolem sokolovny a dětského hřiště až ke kapličce
- prostory kolem ZŠ
- prostory kolem MŠ
- ulice Polní od výzkumného ústavu až ke kruhovému objezdu podél
chodníku (v rámci možností);
- ulice Stromovka;
- prostory od kruhového objezdu podél silnice směrem na přehradu
(končí se na kopci)
- ulice Jihlavská směrem na Popůvky;
- cesta k chatám nad Veselkou (od začátku prvních dvou domů až na
kopec)

Uložení pytlů s odpadem
Hnízdo u garáží
Hnízdo u kostela

- ulice Jihlavská směrem na Bosonohy

Hnízdo u kapličky na Veselce

Doporučení: Pokud máte k dispozici reflexní vestu pro řidiče, vezměte si ji na sebe!
Pracovní pomůcky pro sběrače: Pytle, provázek na zavázání pytlů a rukavice budou k dispozici u pořadatele.
Po skončení akce: Každý účastník obdrží malou odměnu :-)
Kontaktní osoba za pořadatele: Blanka Končická, mobil - 606 073 646

Křižovatka na konci obce

Hnízdo u kostela

Hnízdo u sokolovny

Hnízdo u MŠ
Hnízdo u kapličky na Veselce

Hnízdo u kapličky na Veselce

