Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám touto cestou poděkovali za ukázněnost a sounáležitost v této, pro všechny
svým způsobem, nové době. I přes „omezení úředních hodin“ na pondělí 8,00 – 11,00 hodin a středu
13,00 – 16,00 hodin jsme na Obecním úřadu v Kadově každý den s malými mimořádnými výjimkami.
Komunikovat můžete i prostřednictvím e-mailové adresy - oukadov@tiscali.cz , nebo telefonicky na čísle
383 491 019 nebo 724 181 049, všechno se dá domluvit, když je třeba. Všechny potřebné informace se
snažíme průběžně zveřejňovat na elektronické i kamenných úředních a informačních deskách v jednotlivých
obcích.
SENIOŘI A NEMOCNÍ SPOLUOBČANÉ – Vás prosíme, pokud potřebujete pomoci s nákupem,
přivézt léky, či jiné, zavolejte na obecní úřad v Kadově (383 491 019; 724 181 049), nebo oslovte
zastupitele ve své obci, nebo souseda, určitě Vám pomohou či nám to rádi vyřídí. V omezeném
množství máme na obecním úřadu k dispozici respirátory, jednorázové roušky, nanovláknové filtry
do vícevrstvých roušek, v případě Vašeho zájmu opět platí - kontaktuje nás. Lze si po předešlé
domluvě vyzvednout i 50 – 100 ml bezoplachové dezinfekce na ruce. „Rouškovníky“ v obcích v této
době nedoplňujeme z hygienických a klimatických důvodů.
Na Obecním úřadu v Kadově jsou ještě k dispozici kulturní kalendáře SOBu na rok 2021 a nový
„Katalog sociálních a doprovodných služeb na území správního obvodu ODP Blatná“
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU – kdo má zájem o zasílání hlášení místního rozhlasu SMS zprávou,
nechť si na obecním úřadě nahlásí telefonní číslo. Rozhlas ve Vrbně již byl po instalaci nového veřejného
osvětlení zprovozněn, v případě nefunkčnosti prosíme o zpětnou vazbu.
Termín a výše úhrady poplatku za psa a odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 je uvnitř
SOBáčku. Téma ODPADY však nemůžeme vynechat – vládou v tichosti schválený nový zákon o
odpadech s platností od 1. 1. 2021 navýšil poplatky za ukládání směsných a velkoobjemových odpadů
na všech skládkách. Je stanovena norma 200 kg směsného a velkoobjemového odpadu na občana
s trvalým pobytem/rok, kdy se za uložení na skládku hradí poplatek 500,- Kč/t. Při překročení tohoto
limitu bude účtován svozovou firmou poplatek ve výši 800,- Kč/t.
Naší společnou snahou tedy je snižování množství komunálního směsného a velkoobjemového odpadu
v poměru ke tříděným komoditám a proto
!!! PROSÍME, MAXIMÁLNĚ TŘIĎTE, DĚKUJEME.!!!
VÝVOZ POPELNIC - celoročně již probíhá čtrnáctidenní cyklus vývozů KO. Na obecním úřadu
v Kadově lze koupit odpadovou nádobu: popelnice plechová – 110 l, síla plechu 1,0 mm, 872,- Kč;
popelnice plastová - 120 l na kolečkách 593,- Kč; popelnice plastová - 240 l na kolečkách 787,- Kč;
kontejner plastový - 1.100 l - 5 191,- Kč; V Kadově si někdo „půjčil“ popelnici na likvidaci tuků –
OBJEDNALI JSME NOVOU.
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
Markéta Čadová, Pole
Petra Karešová, Vrbno
František Červený, Kadov
Igor Pavel, Vrbno
Karel Dobřemysl, Vrbno
Lukáš Slavíček, Pole
Lenka Fořtová, Lnářský Málkov
Vladimíra Tomanová, Kadov
a Jiří Vlček, Lnářský Málkov
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