
 

    

Vážení spoluobčané, 

     přinášíme Vám aktuální informace od nás. 

     Před 3 týdny byla pro naši obec schválena dotace z Programu obnovy venkova na opravu 

sociálních zařízení v obecních budovách ve Lnářském Málkově a v Poli ve výši 25 000,- Kč (50% 

hradí obec ze svého rozpočtu), na obnovu cedulí NS okolím viklanu, doplnění oblázků na dětské hřiště 

ve Vrbně, opravu přístřešku a oplocení hřiště v Kadově ve výši 150 000,- Kč (opět 50% vlastní podíl 

obce), na úroky z úvěru na pořízení areálu dětského tábora Vrbno 23 000,- (20% vlastní podíl obce. 

Prostřednictvím úřadu práce plynou do obce finanční prostředky na úhradu mzdy vytvořeného 

pracovního místa pro 1 zaměstnance obce.  

     Naše obec a všechny její místní části se nachází v ne příliš příznivé oblasti, co se týče zásobování 

vodou. Léta se s touto problematikou všichni potýkáme. Marné byly studie o případném napojení  

na nějaký sousední vodovod či vodovodní řád z Horažďovic nebo dalekého Římova. Neúspěšná byla 

i revize stávajících zkušebních vrtů z 80. let, výsledek byl, že jsou nevyhovující. Již v loňském roce 

obec podala žádost o dotaci na posílení zdrojů pitné vody a v úterý 5. 6. 2018 nám bylo předáno 

rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 029 451,- Kč na pořízení zkušebních vrtů  

ve vytipovaných lokalitách ve vlastnictví obce v Kadově, Poli a Lnářském Málkově. Podle vydatnosti 

vrtů lze pak dále plánovat.        

     Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a změně klimatických podmínek Vás opětovně, stejně jako 

v minulých letech, všechny vyzýváme k uváženému hospodaření se všemi zdroji vody.  

     A nyní k tomu nejdůležitějšímu a to jsou podzimní komunální volby do místního zastupitelstva. 

Pan prezident je vyhlásil na první říjnový víkend, 5. a 6. října 2018. Ještě jsme nedostali podklady  

pro tvorbu kandidátek, ale jakmile je obdržíme, budou zveřejněny na informačních tabulích 

v jednotlivých obcích i na webových stránkách obce, případně k vyzvednutí na obecním úřadu 

v Kadově. Volební zákon je stále stejný, tedy znevýhodňuje kandidáty - jednotlivce, proto 

doporučujeme vytvoření kandidátky za každou obec.  

     Děkujeme všem, kteří se spolupodílejí na údržbě zeleně a také všem, kteří pomáhají udržovat 

tradice a pospolitost v našich obcích.  

     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 .                                                                                                                           
 
 
 
Hezké dny a vše  dobré  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 

 

 

http://www.kadov.net/


 

 

Svoz KO v každé liché pondělí 

 
Pondělí 4. 6. 2018 18. 6. 2018 

Pondělí 2. 7. 2018 16. 7. 2018 

Pondělí 30. 7. 2018 13. 8. 2018 

Pondělí 27. 8. 2018 10. 9. 2018 

Pondělí 24. 9. 2018 8. 10. 2018 

 

 


