
 

    
 
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského Málkova, Vrbna a  Mračova 
      
  Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.                         Ezop 
 
Vážení spoluobčané, 
 Rok  2015 elegantně převzal vládu od roku 2014 a pluje s námi vstříc všemu, co nás tento rok čeká a 
nemine. My Vám ještě jednou přejeme lásku v srdci, zdraví v těle a štěstí ve všem Vašem letošním 
konání. A nyní Vám přinášíme pravidelné informace, kterým se každoročně nemůžeme vyhnout a to 
jsou poplatky pro rok 2015 za odvoz KO a ze psů.      
     Známky na popelnice za rok 2014 budou platné do 31. 3. 2015. Do tohoto termínu je třeba zaplatit 
místní poplatek za odvoz komunálního odpadu na rok 2015 a přitom si vyzvednout platnou známku 
na rok 2015. Po termínu 31. 3. 2015 již svozová firma nikomu nevyveze odpadovou nádobu se starou 
známkou.  
 
Výše poplatků zůstává i pro rok 2015 stejná jako v loňském roce: 
 
Osoby s trvalým pobytem  350,- Kč/osoba/rok 
Děti s trvalým pobytem        175,- Kč/dítě do 6ti let/rok 
Vlastník rekreační nemovitosti     500,- Kč/nemovitost/rok 
 
Poplatek za psa zůstává také stejný – 100,- Kč 
 
Momentálně nejsme úplně moudří z povinnosti sběru a ukládání bioodpadu, proto až budeme vědět 
srozumitelnější informace týkajících se malých obcí, budeme Vás informovat.  
Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních hodin, případně bezhotovostně na 
účet obce č. 8422291/0100. Pro případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte 
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s identifikací Vaší platby.  Komunikovat můžete 
i prostřednictvím mailové adresy -  oukadov @tiscali.cz   . 
 
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově: 
            Pondělí      7.00-  12.00                           12.30 - 14.00 
            Středa        7.00 -  12.00                         12.30 -14.00 
            Čtvrtek                      16.00 - 18.00 
            Pátek         7.00 -  12.00 
V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině telefonicky na: 
Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049  
 
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek základní výše poplatku. 
 
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků! 
 



     Ještě bychom chtěli přetlumočit srdečné poděkování Oblastní charity Strakonice 
všem koledníkům a paní Lence Fořtové, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2015 
v našich obcích, kde se vybralo celkem 8 311,- Kč ve dvou pokladničkách. Tímto 
děkujeme i všem, kteří na sbírku přispěli.   
 
 
A o čem víme, že se chystá 

• Sobota 14. 2. – od 14 hod. dětský maškarní bál v Kadově ve škole 
• Sobota 7. 3. – Oslava MDŽ v Hospodě ve Vrbně  
• Sobota 14. 3. – Hasičský ples ve Vrbno   - pozor, změna termínu 
 

     Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách www.kadov.net 
 
 
 
 
Od března 2015 bude zahájen 14ti denní svoz popelnic v každé sudé pondělí 

 
 

Pondělí 2. 3. 2015 16. 3. 2015 
Pondělí 30. 3. 2015 13. 4. 2015 
Pondělí 27. 4. 2015 11. 5. 2015 
Pondělí  25. 5. 2015 8. 6. 2015 
Pondělí 22. 6. 2015 6. 7. 2015 
 
                                                                                                                                       
 
   
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 
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