Vážení spoluobčané,
jistě Vám neunikly poslední dva zásahy hasičů a policie, které si vyžádaly dva založené
požáry kontejnerů. První byl nahlášen v sobotu 21.1.2017 v 04:36 hodin a následně
druhý v pondělí 23.1.2017 v 00:51 hod.
V prvním případě byl oheň založen celkem ve čtyřech nádobách. Ve dvou
kontejnerech na směsný komunální odpad (plechový-červenohnědý), v kontejneru na
papír (plechový-modrý) a ve žlutém plastovém kontejneru na plasty. Zásah
příslušných složek IZS bylo nutné provést na dvou místech, u Konzumu a na parkovišti
v centru obce.
Ve druhém případě byl oheň založen pouze u Konzumu ve dvou kontejnerech, na
směsný komunální odpad (plechový, červenohnědý) a ve žlutém plastovém
kontejneru na plasty. V obou uvedených případech došlo k poškození plechových
kontejnerů (vnitřní ošetření stěn – nátěr) a k totálnímu zničení obou žlutých
plastových kontejnerů.
V souvislosti s výše uvedeným děním, je velmi pravděpodobné, že i jiné, předchozí
události, kdy zasahovali jednotky HZS u kontejnerů v listopadu a prosinci 2016, nebyly
důsledkem nedbalého jednání některých z nás. Četnost hořících kontejnerů se ke
konci minulého roku zvyšovala. V několika případech byl oheň uhašen sněhem našimi
hasiči, nebo zaměstnanci obce, aniž byste se to dozvěděli.
Oheň navštěvuje naši obec příliš často a je jistě v zájmu nás všech co možná
nejrychleji identifikovat osobu, která škody způsobuje. Oprava jednoho plechového
kontejneru (doprava, očištění + 2x nátěr) byla vyčíslena výrobcem kontejnerů
Agroservis Mladkov na částku 12.000,- Kč. Cena 1 ks žlutého kontejneru na plasty je
6.300,- Kč. Celkem tedy (3 x plechový + 2 x plastový kont.) se odhadovaná škoda
vyšplhala do výše 48.600,- Kč. Náklady na opravy plecháčů a nákup nových
plastových nádob na tříděný odpad budou hrazeny obcí, částečně možná přispěje
pojišťovna.
Pokud někdo z Vás má informaci, případně svůj vlastní poznatek, který by vedl
k odhalení osoby působící tyto škody, obraťte se na Policii Žamberk, případně na
mne. Četnost, doba a způsob provedení, dle mého názoru nasvědčuje, že jde o
osobu, která tu bydlí a žije s námi.
L. Škůrek, starosta

