Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám poslední letošní informace od nás. Informaci o výsledku voleb v našich obcích jsme
uvedli uvnitř periodika. Zde bychom chtěli poděkovat všem voličům za čas, který si udělali a šli
k volebním urnám a za projevenou důvěru, jíž si velice vážíme. Děkujeme.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je zveřejněn na úřední desce na budově obecního úřadu v Kadově a
na elektronické úřední desce http://www.kadov.net/download-file/1588-1542041700.pdf .
S případnými dotacemi se v návrhu rozpočtu nemůže počítat, tyto se případně průběžně řeší
rozpočtovými změnami. Rozpočet byl schválen na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 29. 11. 2018, kde
byl zároveň schválen i rozpočtový výhled obce na léta 2020 – 2025. V souvislosti s nedostatkem vody
zastupitelé řeší pravidla pro povolování odběru vody z obecních zdrojů ve všech obcích. Zkušební
vrty se budou dělat v nejbližší době, ale nikde není záruka, že v nich bude dostatek vody, i když
bychom si to velice přáli. Vzhledem k tomu, že v obci není vodovod, žádné hydranty a stavy vod
v požárních nádržích, rybnících i studnách jsou velmi nízké, je třeba se všemi zdroji vody zacházet
velmi uváženě a vodou šetřit.
Obec Kadov pravidelně věnuje svým občanům kalendáře Svazku obcí Blatenska. Kalendář na
rok 2019 si může zástupce každé trvale hlášené domácnosti vyzvednout na obecním úřadu v Kadově.
Na obci stále ještě zbývá k zakoupení několik plastových popelnic na kolečkách 120 l. Zájemci si
mohou koupi domluvit na obecním úřadu v Kadově v úřední hodiny nebo telefonicky. Cena je 635,Kč/popelnice 120 l.
Opravovaná polní cesta Mračov – autobusová zastávka Mračov je již zkolaudována
a v provozu.
Ve Vrbně „na skále“ byly vykradeny téměř všechny chaty, proto nabádáme občany k obezřetnosti
a prosíme, obzvláště starší občany, aby nepouštěli do svých nemovitostí neznámé prodejce, či agenty
přes energetiku, zdravotní pojišťovny a jiné organizace.
SDH Pole a Obec Kadov srdečně zvou všechny děti v sobotu 8. 12. od 16.30 hodin na Peklo
v zámeckém sklepě v Poli.
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).
DĚKUJEME VŠEM AKTÉRŮM ADVENTNÍCH, SILVESTROVSKÝCH A NOVOROČNÍCH
AKCÍ V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH, OBZVLÁŠTĚ ZA JEJICH ČAS A ÚSILÍ ! (o:
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 Vánoce a lásku, zdraví, klid a pohodu Vám do roku 2019 přejí Vaši zastupitelé …
Markéta Čadová, Pole
František Červený, Kadov
Karel Dobřemysl, Vrbno
Lenka Fořtová, Lnářský Málkov
a
Jiří Vlček, Lnářský Málkov

Petra Karešová, Vrbno
Igor Pavel, Vrbno
Lukáš Slavíček, Pole
Vladimíra Tomanová, Kadov
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