
 

 

      Vážení spoluobčané, 

     přinášíme Vám aktuální informace od nás.  
     Opět navazujeme na úvodní informace z minula a přinášíme další zprávy ohledně třídění odpadů - 
ve Lnářském Málkově a Poli již jsou zvony a v Kadově je šedý kontejner na dovře školy na drobné 
železo – plechovky, víčka apod.. Pro občany Vrbna a Mračova máme připravené šedé pytle, které si 
mohou vyzvednout na úřadě, nebo po domluvě u vrbenských zastupitelů, které budou moci naplněné 
přistavit pevně zavázané ke zvonům na tříděný odpad a obec zajistí odvoz do Kadova do velkého 
kontejneru. V Kadově na parkovišti před firmou LARIX je kontejner na textil od firmy RUMPOLD, 
kam můžete průběžně textil odkládat. Diakonice Broumov kontejnery do tak malých obcí, jako jsme 
my, nedávají. Humanitární sbírku bude tedy obec pořádat jen jednou do roka na jaře.    
     Od 30. 11. 2015 zahajujeme týdenní zimní svoz komunálního odpadu.    
     V souvislosti s dlouhotrvajícím suchem i nadále žádáme všechny spoluobčany, aby se snažili 
maximálně šetřit vodou ze všech zdrojů, děkujeme. 
Dne 15. 7. 2015 byla v rámci OP Životní prostředí vyhlášena výzva pro kraje na předkládání projektů 
pro získání finančních prostředků na tzv. „kotlíkové dotace", které jsou určeny na výměnu zdrojů 
tepla na pevná paliva v rodinných domech. Jihočeský kraj v současné době připravuje podání svého 
projektu tak, aby mohl ke konci roku 2015, resp. na počátku roku 2016 vypsat výzvu pro příjem 
prvních žádostí pro konečné uživatele - fyzické osoby. V první vlně, tedy do konce roku 2018, mohou 
jihočeské domácnosti získat dotaci na výměnu kotlů ve výši cca 300 mil. Kč, přičemž s čerpáním 
kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů. Předmětem podpory 
bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná 
paliva či plynový kondenzační kotel vč. realizace vhodných doprovodných opatření. Maximální výše 
způsobilých výdajů bude činit 150 tis. Kč, výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti na 
podmínkách konkrétního projektu od 70 % do max. 85 %. V průběhu září tohoto roku byly spuštěny 
nové webové stránky pro kotlíkové dotace (http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz). Na těchto 
stránkách naleznete kontakty na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, aktuality 
 k připravované výzvě zaměřené na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním 
v rodinných domech pro konečné uživatele – fyzické osoby a mnoho dalších informací. Na výše 
uvedených webových stránkách je vyvěšeno také dotazníkové šetření (http://kotlikovedotace.kraj-
jihocesky.cz/?p=p_15), prostřednictvím něhož nyní Jihočeský kraj zjišťuje předběžný zájem o 
kotlíkové dotace, a to zejména o jaké typy zdrojů tepla bude ze strany fyzických osob největší zájem 
(kotle na pevná paliva, plynové kotle nebo tepelná čerpadla). Pokud by měl někdo ze spoluobčanů o 
toto zájem a potřeboval o pomoci s vyplněním a zasláním dotazníku, je možné se domluvit s paní 
starostkou Tomanovou na termínu schůzky.  

      V případě Vašich dotazů, informací, námětů či připomínek se obraťte na zastupitele ve své obci či 
přímo na obecní úřad v Kadově (tel: 383 491 019; mob: 724 181 049).    

     Veškeré potřebné informace jsou zveřejňovány na informačních deskách i na úřední desce u 
obecního úřadu v Kadově a elektronické úřední desce www.kadov.net .   

http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15
http://www.kadov.net/


    
Další termíny svozu popelnic v každé pondělí 

Pondělí  26. 10. 2015 9. 11. 2015 

Pondělí 23. 11. 2015 30. 11. 2015 

Pondělí 7. 12. 2015 14. 2. 2015 

Pondělí 21. 12. 2015 28. 12. 2015 

Pondělí 4. 1. 2016 11. 1. 2016 

Pondělí 18. 1. 2016 25. 1. 2016 

Pondělí 1. 2. 2016 8. 2. 2016 

 
Hezké podzimní dny, lásku, zdraví, klid a pohodu  Vám přejí Vaši zastupitelé … 

František Červený, Kadov                    Igor Pavel, Vrbno 
Karel Dobřemysl, Vrbno     Renáta Prokopiusová, Vrbno 
Lenka Fořtová, Lnářský Málkov    Ludmila Tesařová, Pole 
Petra Karešová, Vrbno     Vladimíra Tomanová, Kadov 
                                                                      a 

                                                       Jiří Vlček, Lnářský Málkov 


