Zpravodaj obecního úřadu Josefov
Číslo 2 /2012 říjen

1.12.2012 proběhne 18. ročník
Mikulášské
jízdy.
Jedním
z prodejců jízdenek je obec Josefov.
Obecní úřad Josefov přijímá
objednávky na tuto akci do
19.11.2012.
Zajištěny
budou
jízdenky na parní lokomotivu
s odjezdem ze Sokolova asi ve 13
35. Cena jízdenky: dětská 160,- Kč
a dospělá 100,- Kč.

Poplatky za odpad
Již několik posledních let jsme platili za odpad
500,- Kč, děti 350,- Kč, chaty a chalupáři 500,Kč na nemovitost. Od ledna 2013 dojde
k navýšení na tyto částky: dospělí 750,- Kč, děti
do 15 let 500,- Kč, chaty a chalupáři 750,- Kč na
nemovitost. V loňském roce obec doplácela za
odvoz odpadu, to znamená popelnice, kontejnery
a tříděný odpad 120 000,-Kč. Avízované zvýšení
přinese do obecní pokladny zhruba 80 000,- Kč
navíc. I přes toto navýšení příjmů, bude obec
dále na odvoz odpadu připlácet nejméně 40 000,Kč ročně. Po roce 2015, až dojde ke spalování
odpadu, by měla být cena zhruba 1 500,- Kč na
osobu. Z těchto důvodů lze předpokládat, že
v roce 2014 bude pro občany cena za odvoz
odpadu opět zvýšena. Proto je třeba k otázce
odpadu přistupovat zodpovědně.

Třídění odpadu
Od srpna máme ve všech obcích nainstalovány nádoby na všechny druhy
tříděného odpadu. U obchodu v Josefově je již několik nádob na plasty, aby
nedocházelo k jejich přeplňování. Snaha třídit odpad je v jednotlivých obcí různá.
Nejlépe se třídí v Josefově, a za to v Luhu nejhůře. Odpad na jednotlivé složky je
třeba třídit již doma. Způsob, který je vžitý v Luhu, a to, že sypeme všechen odpad
do jednoho pytle, který potom vhodíme do velkoobjemového kontejneru, je sice
pohodlný, ale naprosto špatný. Chápu, že přebírat plný pytel odpadků u kontejneru se
nikomu nechce. Proto je nutné odpad třídit do více nádob již doma. Po roce 2015 se
bude veškerý odpad, který se doposud ukládal na skládky, spalovat ve spalovně.
Cena spalování tohoto odpadu bude 3 - 4 x dražší, než ukládání na skládky. V zájmu
snížení nákladů je potřeba důsledným tříděním dosáhnout co nejmenšího množství
netříděného odpadu. Peníze, které zaplatíme za nevytříděný odpad dnes i po roce
2015, nám již nikdo nevrátí. Poplatky, které odvádíme za odpad tříděný se podle
množství odvezeného odpadu částečně vrací zpět obci. Za netříděný odpad tomu
bude naopak. Pokud bude netříděného hodně, budeme krom běžné platby za likvidaci
ještě pokutováni. K samotnému třídění je nutno přistupovat důsledně. Do papíru
nepatří Tetra obaly ani igelitové tašky. Do skla nevhazujeme lahve a sklenice
s kovovými víčky ani autoskla. Do plastů nepatří umělé nárazníky z automobilů nebo
různá dětská autíčka, šlapačky, houpačky, pokud obsahují i jiné, než plastové části.
Je důležité během tohoto přechodného období upevnit a zlepšit svůj přístup ke třídění
odpadu. Děkuji Všem, kteří tuto problematiku berou vážně.

Hartenbergské strašení
V sobotu 5.10.2012 proběhl v okolí hradu Hartenberg třináctý ročník
populárního Hartenbergského strašení. Jedná se o noční akci, která je
určena starším dětem. Z tohoto důvodu byl start v 18 00 hod., tedy již
za šera. Před osmnáctou hodinou byly v prostorách startu připraveny
stovky účastníků této akce. V průběhu tří hodin prošlo startem 498
platících dětí a 560 dospělých. Na startovném se vybralo 15 560,- Kč.
Náklady, které tvořily občerstvení pro děti a technické zabezpečení
akce byly 16 000,- Kč. Počasí bylo v celku přijatelné, přesto že
v závěru nám i zapršelo. Na přípravě této akce pracovalo od pondělka
sedm zaměstnanců obce. Organizátoři měli situaci se zajištěním akce
o to horší, že od středy nebyl na hradě přítomen hradní pán. Zúčastnil
se výstavy v Praze, která byla zaměřena na kulturní památky.
V důsledku jeho nepřítomnosti jsme na poslední chvíli museli řešit
nedostatky, které souvisely se zajištěním samotného hradu. Přesto
před osmnáctou hodinou byla akce celkem dobře připravená. Na trase
bylo dvacet stanovišť, která obsluhovalo sedmdesát strašidel. Vesměs
jednotlivá stanoviště zajišťovala strašidla ze Sokolovského ISŠTe,
Chodovští ochranáři, klub přátel Hartenberg a spousta dalších
nadšenců.
Ohlas na strašení byl vcelku pozitivní. Problémy byly u samého startu,
kde bylo těžké ve dvou zvládnout davy diváků. Slibujeme, že do příští
akce naprosto změníme organizaci kolem startu. Nepříjemné
překvapení nás čekalo po ukončení akce, když jsme vyrazili na balení
trasy. I když mezi posledním platícím účastníkem a balící skupinou
neuplynula ani hodina, nestačili jsme se divit. Vybavení trasy od
hradu přes hřbitov až k druhé straně hradu bylo značně poničené
zejména na hřbitově, přesto že po ukončení akce bylo vše v pořádku.
Původně jsme toto řádění neznámých vandalů chtěli nechat bez
odezvy, ale jaké bylo naše překvapení, když se v naší emailové poště
objevily fotky, kde tito vandalové byli zachyceni při svém řádění.
Šance na dopadení této skupinky byla hned větší a proto jsem jako
zástupce obce podal trestní oznámení na neznámého pachatele na
Policii ČR a jako důkaz jsem předložil tyto fotografie. Policií ČR
nakonec byla vyčíslena škoda na necelých 10 000,- Kč a vše je v
šetření. Pachatelé tohoto trestného činu jsou v současné době známi.
Nezbývá věřit, že příště se tohoto překvapení nedožijeme opět.

