Obecní úřad Troskovice
Troskovice Jivina 6, 512 63 Rovensko p. Tr.

-

Tel. č.: obecní úřad 481 381 214, starosta 725 071 119
_
e-mail: troskovice@craj.cz
http:/lwww.craLczltroskovice ICO: 00276201

Úřední hodiny: pondělí 8

12

13

17 hodin

- a INFORMACE PRO OBČANY č. 7/2016

Soutěž Zlatá popelnice 2015
Na Obecní úřad Troskovice přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků

soutěže měst a obcí Libereckého kraje vtřídění komunálního odpadu „Zlatá
popelnice 2015".

Na základě hodnocení bylo pozváno 10

zástupců měst a 10 zástupců obcí
Libereckého kraje.
Slavnostního vyhlášení vítězů a ocenění všech finalístů soutěže „Zlatá
popelnice 2015" se dne 24. června 2016 v prostorách Horského hotelu Ještěd
za obec Troskovice zúčastnil místostarosta obce.

kategorii „OBCE“ se obec Troskovice
umístila na 3. místě ze 176 obcí v Libereckém

V

kraji.

Touto cestou děkuji všem občanům, majitelům rekreačních objektů
a provozovatelům restauračních a ubytovacích zařízení za svědomitě třídění
komunálního odpadu vroce 2015 a tím získání pěkného umístění vrámci
Libereckého kraje.
Rekapitulace ocenění obce Troskovice v soutěží ..Zlatá popelnícľ:
- za rok 2007 zisk titulu „Skokan roku"
- za rok 2009 umístění na 5. místě v kategorii „Obce“
V
- za rok 2010 umístění na 2. místě kategorií „Obce"
- za rok 2011 umístění na 3. místě v kategorií „Obce"
- za rok 2012 umístění na 1. místě v kategorií „Obcď“
- za rok 2013 umístění na 8. místě v kategorií „Obce“
- za rok 2014 umístění na 2. místě v kategorii „Obce“
V
- za rok 2015 umístění na 3. místě kategorií „Obce"
Rekapitulace informací k třídění odpadů:
- v obci je umístěno 17 kontejnerů na papír, sklo bílé a barevné, PET lahve
- poplatníkům jsou dávány v rámci poplatku za komunální odpad pytle na
tříděný odpad (papír, PET lahve, nápojové kartony, plasty, kovové obaly)
- pytle stříděným odpadem lze odložit do kleci, kde se ukládají pytle
s komunálním odpadem, ke kontejnerům na tříděný odpad nebo přímo
k obecní stodole, kde jsou pytle shromažďovány k odvozu na zpracování
- do kontejnerů a pytlů na tříděný odpad patří pouze odpad, který je
vyznačen na obalu.
C): j
Troskovice dne 25.června 2016
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