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STARTUJEME!
Tímto se občanům Kasalic a Kasaliček dostává do rukou první
„obecní zpravodaj“ jako jedna z možností, jak místní obyvatele
informovat o dění v obci. Zpravodaj vám bude doručován zdarma
a bude vycházet nepravidelně jako občasník. Rozsah bude
postupně upravován dle možností a příspěvků. Pokud se budete
chtít podělit s ostatními občany o nějakou zajímavost, uvítáme
vaše náměty a fotografie na e-mailu:
zpravodaj.kasalice@seznam.cz

Zastupitelstvo zvolilo starostku
V pondělí 29. října proběhlo ustavující zastupitelstvo obce
Kasalice. Po složení slibu zvolených zastupitelů byla starostkou
obce zvolena Edita Sobotková, místostarostou pak Ing. Petr Zima.
Zároveň byl zvolen
finanční výbor:
Michaela Valentová
– předseda,
Ing. Michaela Zimová
a Ing. Danuše Svobodová a
kontrolní výbor:
Kateřina Rejfková –
předseda, Marie
Konečná a Jana Plachetková.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání
zastupitelstva, které
se uskuteční v pátek
30.listopadu od 18
hodin.

Zvolení zastupitelé zleva dole: Michaela
Valentová, Edita Sobotková, Kateřina
Rejfková. Zleva nahoře: Ing. Petr Zima,
Milan Vacek.

OBEC VÁS ZVE NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
POSEZENÍ V OBECNÍM HOSTINCI
po zasedání zastupitelstva v pátek 30.listopadu vás zastupitelé
obce zvou na posezení a neformální diskuzi. Prodej točeného
piva a nápojů zajištěn.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
se uskuteční první adventní neděli 2.prosince 2018 před
obecním úřadem v 17 hodin.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
proběhne ve středu 5.prosince od 17 hodin v obecním hostinci.
Zvány jsou všechny děti a jejich rodiče.

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
v úvodu vám chci poděkovat za
vaši velkou účast ve volbách a za
hlasy, které jste dali všem
kandidátům.
Členům zastupitelstva chci
poděkovat za důvěru, které se mi
dostalo zvolením starostky obce.
Této důvěry si nesmírně vážím a
do funkce vstupuji s velkou
odpovědností. Chci být starostkou všech občanů bez rozdílu.
Chci vám naslouchat, otevřeně
diskutovat, vyslechnout vaše
návrhy a nápady.
Chci já i celé zastupitelstvo
pozvednout úroveň obce. Nechci
tady popisovat v jakém stavu je
nejen budova obecního úřadu,
kulturního domu, hostince, bytů,
které nejsou již mnoho let
obývané,
sklepní
prostory
budovy a okolí včetně garáží
nevyjímaje. Zkrátka je toho
hodně. Jsem ráda, že jste přijali
pozvání při příležitosti 100. výročí
ukončení 1. světové války při
kladení věnce a vzpomínky na
padlé. Je mi líto, že jsem se této
akce nemohla účastnit.
Nyní se těším na setkání s vámi při
příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu před obecním úřadem
2.prosince 2018 a dalších akcích,
které pro vás postupně chceme
uspořádat.
Závěrem chci vyjádřit potěšení
nad tím, že celé zastupitelstvo má
chuť táhnout za jeden provaz, a i
jeho jménem vám popřát krásný a
pohodový předvánoční čas.

Edita Sobotková, starostka

11. listopadu 1918 skončila 1.světová válka

Položení věnce ke 100.výročí
V neděli 11. listopadu 2018 se v 11 hodin
uskutečnilo na výzvu obce položení věnce a
zapálení svíček ke 100. výročí konce 1. světové
války u pomníku obětem
světové války
v Kasalicích. K uctění památky se zde sešla
třicítka občanů. Ta nejen uctila památku padlých
bývalých občanů obce, ale seznámila se s historií
Kasalických v době 1. světové války.

Trocha z historie…
Je 8. srpna 1920. Je krásné počasí a ke křížku uprostřed Kasalic
se schází nejen místní občané, ale také mnoho přespolních, aby
slavnostně odhalili pomník 12 padlým. Ze 41 odvedených mužů
Kasalic se jich 12 z té strašné války nevrátilo. A tak k uctění
jejich památky Kasaličtí uspořádali sbírku, aby zakoupili
pomník. Pomník, který je navždy bude připomínat. Zazněly
hymny a slavnostní řeči. Pomník byl odhalen.
A co na pomníku nalezneme? Na vrcholu je pták sokol, který
svými rozpjatými křídly nabádá k dalšímu rozmachu a vzletu, a
ukazuje tak, že nemáme ustrnout tam, kam jsme dospěli, ale
prací, silou a vytrvalostí mířit dál a výše.
Na desce jsou zlatým písmem uvedena jména všech 12 padlých.
Jsou zde také dva nápisy. Horní – „Obětem světové války“ a
druhý (dnes již téměř nečitelný) podnápis – „V rovech Vašich po
světě roztroušených nechť sní se Vám o dosažené svobodě
naší.“
vybráno z kroniky Kasalic

Položení věnce předcházel úklid.
Všem, kteří pomohli,tímto děkujeme. Na dolním snímku místostarosta Ing. Petr Zima se zastupitelkou Michaelou Valentovou.

Jak pokračuje výstavba kanalizace?

Když se v srpnu rozběhla akce výstavby
kanalizace mnoho občanů netušilo, jak
stavba bude probíhat, kdy se vykope
komunikace, jak to bude s přípojky, a jaké
poplatky se budou platit. Někteří se cosi
dozvěděli na posledních dvou zastupitelstvech před komunálními volbami.
Moudří z toho však nejsou dodnes.
Co nové zastupitelstvo ví či neví o výstav-

bě kanalizace? Na to jsme se zeptali místostarosty Ing.
Petra Zimy.
„Současné zastupitelstvo převzalo probíhající stavbu
v rámci plánovaného kontrolního dne. Zatím jsme se
stihli
v hrubých
rysech
seznámit
s obsáhlou
dokumentací zejména z hlediska financování formou
dotací. V současné době probíhají práce na objektu
čističky v Kasalicích a byly zahájeny práce na potrubním
vedení odvádějící přečištěnou vodu z čističky do strouhy
(Bukovky). Pro občany chystáme odbornou besedu na
téma „kanalizace“, abychom zlepšili celkovou
informovanost o stavbě a následném provozu
kanalizace. Termín této besedy není zatím pevně
stanoven z důvodu zajištění účasti specializovaných
odborníků.“
-red-
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