
 

       Vážení spoluobčané, 
          dovolte nám, abychom Vám touto cestou opět poděkovali za ukázněnost a sounáležitost v této, pro nás  
všechny „jiné“ době. Dík patří i zaměstnancům obce a hajnému panu Cihlovi. Po nepravidelných 
omezeních úředních hodin jsme na Obecním úřadu v Kadově vrátili k tradičním úředním hodinám: 
Pondělí 7.00- 12.00; 12.30 - 14.00; Středa7.00 - 12.00;1 2.30 - 14.00;  Čtvrtek 16.00 - 18.00; Pátek 7.00 - 
12.00; tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049. Komunikovat lze i prostřednictvím e-mailové adresy -  
oukadov@tiscali.cz , všechno se dá domluvit, když je vůle a je třeba. Všechny potřebné informace se 
snažíme průběžně zveřejňovat na elektronické úřední desce www.kadov.net  i kamenné úřední desce 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 rádi vyřídí, že potřebujete pomoc.  
Obec nakoupila české nanovláknové respirátory, které jste obdrželi (2 ks/osoba od 6 let věku) se 
SOBáčkem. V omezeném množství máme ještě na obecním úřadu k dispozici, 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.  
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU – kdo má zájem o zasílání hlášení místního rozhlasu SMS zprávou, 
nechť si na obecním úřadě nahlásí telefonní číslo. Ve Vrbně se bude rozhlas ještě dolaďovat a v Poli 
opravovat.  
ODPADY – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a elektroodpadu je naplánován na sobotu 
24. dubna 2021, kdy opět proběhne i humanitární sbírka. I pro tyto svozy Vás žádáme, abyste   

!!! MAXIMÁLNĚ TŘÍDILI, DĚKUJEME.!!! 
VÝVOZ  POPELNIC   - celoročně již probíhá čtrnáctidenní cyklus vývozů KO. Opět je dohoda se 
svozovou firmou, že na staré známky roku 2020 se bude vyvážet do konce dubna 2021. Na obecním 
úřadě 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;  
SÁZÍME STROMY – aktuálně probíhají výsadby stromů v obcích – Lnářském Málkově, Vrbně, Poli 
i v obecních lesích. Na sobotu 3. dubna je od 9,30 hodin naplánována brigáda na sázení stromů a keřů 
na letišti v Poli, děkujeme za případnou účast s lopatou, rýčem nebo hráběmi.  
     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).  
 
 
Hezké  dny a krásné  ZDRAVÉ  VELIKONOCE  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 

              
 

http://www.kadov.net/


 
 
 

Od začátku roku 2021 probíhá svoz KO každé sudé pondělí 
 
Pondělí        5.  4. 2021      19.  4. 2021 
Pondělí        3.  5. 2021      17.  5. 2021 
Pondělí      31.  5. 2021      14.  6. 2021 
Pondělí      28.  6. 2021     12.  7. 2021 
Pondělí      26.  7. 2021         9.  8. 2021 
Pondělí      23.  8. 2021         6.  9. 2021 
 
 
 
                                           


