
 
 

       Vážení spoluobčané, 
          přinášíme Vám pár informací od nás. 
ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ – informace ke kartám do sběrného dvora v Blatné –   evidenční 
karty pro vstup do dvora jsou k dispozici na obecním úřadu v Kadově. V době komunálních voleb, tedy 23. 
– 24. 9. 2022 si bude možno kartu vyzvednout v jednotlivých volebních místnostech. Ke zvonům na tříděný 
odpad nepatří směsný komunální odpad, pokud ho tam odložíte, tak pouze v RUMPOLD pytlích, které jsou 
k tomu určené. I nadále Vás prosíme, TŘIĎTE  ODPADY, děkujeme. 
Komunální volby 23. – 24. 9. 2022 – děkujeme všem občanům, kteří nám v průběhu minulých let pomáhali 
a podporovali nás v naší práci zastupitelů, ne vždy je všechno jasné a jednoduché, ale cesta je cíl. Přejeme 
nám všem šťastnou volbu.   
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU – kdo má zájem o zasílání hlášení místního rozhlasu SMS zprávou, 
nechť si na obecním úřadě nahlásí telefonní číslo.  
UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – převážně se jedná o 
PARKOVÁNÍ a SKLÁDKOVÁNÍ na obecních pozemcích. ŽÁDÁME  VÁS , buďte ohleduplní, ať již 
občané, nebo podnikatelé, užívání veřejného prostranství k parkování, skládkování, či k jinému účelu, 
!!! NENÍ  NÁROKOVÉ !!!, což nikoho z Vás neopravňuje druhé omezovat, obtěžovat, nebo dokonce 
ohrožovat svoji netolerantností a bezohledností. Parkováním na místních komunikacích leckdy 
dochází k omezení nebo k zabránění průjezdu nejen spoluobčanů, ale také podnikatelů, složek 
záchranného integrovaného systému, popelářů či provedení zimní údržby nasmlouvanou mechanizací, 
děkujeme za pochopení. Pokud bude tento „nešvar“ v nevhodném obtěžujícím parkování a omezování 
pokračovat, budeme ho nuceni zpoplatnit ve všech obcích. Jsme lidé a měli bychom se k sobě chovat 
lidsky a snažit se domluvit. Každé přestupkové řešení těchto sporů stojí obec 2 000,- Kč!!! 
OMEZENÍ SVÍCENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCÍCH – v souvislosti se zdražováním energií 
se zastupitelstvo obce rozhodlo přerušit svícení veřejným osvětlením od 23.00 hodin večer do 4.30 hodin 
ráno. Večerní nasvícení a ranní zhasínání bude i nadále řízeno fotobuňkou.  
„MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME“ - to je dotační program, který vyhlásil Jihočeský kraj na 
podporu rodin s dětmi do dovršení věku 3 let, rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči ve věku 
dovršení 8 let, poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého a invalidního důchodu – podpora by měla 
být jednorázová ve výši 3 - 4 000,- Kč v návaznosti na příjmech. Vše by však měla mapovat a zajišťovat 
obec, proto vyzýváme všechny občany, kteří mají trvalý pobyt v naší obci a domnívají se, že by měli 
na podporu nárok, nechť se přihlásí na obecním úřadě v Kadově. Jedná se o osoby, které žijí samy a 
nepobírají více, než 16 000,- Kč/měsíc, pokud žijí v páru, tak průměrný příjem na osobu nesmí být 
vyšší než 12 000,- Kč/měsíc. Tyto posuzované osoby budou muset příjmy a další předepsané formuláře 
doložit na obecní úřad a v případě schválení daru, bude každá darovací smlouva schvalována 
zastupitelstvem obce. Proti posuzované osobě, nebo osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku 
nesmí být vedeno exekuční řízení.  
JÓGA – zatím není jisté, zda bude obnoveno cvičení jógy, záleží na počtu zájemkyň. Jednalo by se o 
cvičení v pondělí nebo úterý, proto prosíme o nahlášení zájmu o cvičení na OÚ v Kadově, abychom se 
mohli s paní Rážovou domluvit, zda lekce obnovit, nebo ne. 
V sobotu 1. října 2022 zveme od 14 hodin rodiče s dětmi na Viklanské hrátky na hřiště pod školou 
v Kadově.   
Upřímně DĚKUJEME všem, kteří přispívají svojí iniciativou, spoluprací, pomocí, dary, upřímnou 
radou i připomínkou k tomu, aby se v našich obcích dobře žilo. DĚKUJEME našim zaměstnancům za 
skvěle a zodpovědně odváděnou práci, která je v našich obcích znát na každém kroku.  



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).  
 
  Krásné zdravé léto 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 

 
 
SVOZY  KOMUNÁLNÍHO  ODPADU  NA  ROK  2022 PROBÍHAJÍ  KAŽDÉ  SUDÉ  PONDĚLÍ 
Pondělí  3. 10. 2022 
Pondělí 17. 10. 2022 31. 10. 2022 
Pondělí 14. 11. 2022 28. 11. 2022 
Pondělí 12. 12. 2022 26. 12. 2022 
Provozní doba sběrných dvorů 
Provozní doba nového sběrného dvora v Riegrově ulici: 
Provozní doba - letní provoz - od 1.5. do 31.10. 

Den Dopoledne Odpoledne 

Pondělí 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Úterý 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Středa 9:00 – 17:00 

Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Pátek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 

Sobota 9:00 – 12:00 zavřeno 

Neděle zavřeno zavřeno 

Provozní doba - zimní provoz - od 1.11. do 30.4. 
(liší se pouze odpolední hodiny oproti letnímu provozu a to tím, že je otevřeno do 16h) 
Provozní doba SD ul. Čechova od 15.3.2021: 
(celoročně, není zimní a letní provoz) 
Den Dopoledne Odpoledne 

Pondělí zavřeno 

Úterý 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00 

Středa zavřeno 

Čtvrtek 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00 

Pátek zavřeno 

Sobota zavřeno 

Neděle zavřeno 
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