OBČASNÍK

BŘEZEN 2019

Nové webové stránky startují

Slovo starostky

Konečně se dočkáme.

Vážení spoluobčané,
vychází druhé vydání našeho
zpravodaje. Ve svém příspěvku
se chci zamyslet nad obdobím
od prosince do této doby.
Krásný byl čas adventní, kdy
nejprve čert s Mikulášem nadělovali balíčky našim dětem. Poté
jsme poprvé v historii mohli
rozsvítit vánoční strom, připít si
svařeným vínem a trochu si
vzájemně popovídat. Po novém
roce jsme se setkali na dni
otevřených dveří v prostorách,
které patří obci. Jelikož byl
vznešen
požadavek
na
uspořádání plesu v měsíci únoru, uspořádali jsme brigádu na
obnovení chodu sálu, a úklidu
přilehlých garáží. Tam jsme
našli doslova na hromadě
naházených spoustu židlí, které
jsme museli z vlastních zdrojů a
vlastníma rukama dát dohromady.
Odměnou
nejen
brigádníkům, ale i pořadatelům
a zúčastněným byl ples, který se
vydařil. Obdobně úspěšný byl
dětský karneval uspořádaný
následující den. Byť z těchto akcí
mám jen zprostředkované
informace a fotografie, jsem
velice ráda, že se lidé chtějí
setkávat a pomáhat. Proto bych
ráda poděkovala všem, kteří se
do
brigád zapojili. Nechci
nikoho jmenovat, abych na
někoho nezapomněla. Zároveň
chci poděkovat celému zastupitelstvu za odvedenou práci
v době mé nepřítomnosti.
Přeji vám krásné dny v nadcházejícím jaru a hodně zdraví a na
brzké setkání.

V dubnu odstartují nové webové
stránky obce. Takové, které
dávno mají všechna okolní města
a obce. Titulní stránku, ještě ne
s plnohodnotnými texty, přinášíme na obrázku.
Na webových stránkách naleznete základní údaje o obecním úřadu a zajímavosti o obci. Prostor
zde bude pro aktuální zprávy,
fotografie z akcí atd. Zbývá
dodat, že doména zůstává stejná
– www.kasalice.eu

Důležité platby v roce 2019
Popelnice

Psi

350,- Kč trvale žijící občan,
500,- Kč chatu/chalupu (užívaný
objekt)
Úhradu proveďte do 30.4. 2019
hotově každé pondělí v úředních
hodinách na obecním úřadu
nebo na číslo účtu:
11826561/0100 jako VS použijte
KASALICE - 201901xx (xx je číslo
popisné domu)
KASALIČKY - 201902xx (xx je
číslo popisné domu)

Poplatek za 1 psa činí
60,- a každý další 120,Termín, číslo účtu i VS
stejný jako v případě
popelnic.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání
zastupitelstva, které se
uskuteční v pátek
22. března od 18 hodin.

KANALIZACE
Byť z pohledu obyvatel Kasaliček to vypadá, že se nic moc
neděje, v Kasalicích si občané stavby užívají plnými doušky –
bahno, komunikace ještě víc rozbitá než dosud a dole pod
kopcem, kam se stavba již dostala problémy s odvozem
popelnic a často i příchodem domů.

schůzka pro obyvatele
Zastupitelstvo obce svolává na pátek 5. dubna od 17 hodin
informační schůzku pro obyvatele. Tímto jste zván každý
zástupce čísla popisného. Informace jsou důležité. Vaše účast
je nutná, neboť se předejde dohadům a spekulacím!!!
Schůzka se uskuteční v sále kulturního domu.

Edita Sobotková, starostka

FOTOGRAFICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDVÁNOČNÍMI AKCEMI

Přišel čert s Mikulášem

Jak pro čerta s Mikulášem a andělem, tak i nakonec
pro akci rozsvícení vánočního stromu vytvořily zázemí
prostory obecního hostince a přilehlé zasedací
místnosti.
Při obou akcích bylo doslova narváno a bavili se jak
dospělí tak i děti.
Jak při rozsvícení vánočního stromu zdůraznila
starostka, vše zajistila dobrovolná práce občanů,
včetně připraveného pohoštění.

A abychom tyto prostory mohli
vůbec využít, předcházela oběma
těmto akcím nemalá úklidová
brigáda. Slova díků opět patří těm,
kteří nezištně pomohli.

Rozsvítil se vánoční strom, i když pršelo…

OBEC VÁS ZVE NA AKCE
POSEZENÍ V OBECNÍM HOSTINCI
po zasedání zastupitelstva v pátek 22. března jste zváni na
posezení do místního hostince. Nápoje zajištěny.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
proběhne v úterý 30.dubna v Kasaličkách na hřišti. Sraz na
lampionový průvod je v 17 hodin u úřadu. Občerstvení zajištěno.
CHYSTANÉ AKCE
Výlety: pražské ZOO – 20.7., „Země živitelka“ – 24.8.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu.

Jak to bude s obecním hostincem?
V lednu vypsala obec záměr pronajmout obecní hostinec. O
pronájem se přihlásil jediný zájemce. Takže pokud se bude vše
odvíjet dle všech předpokladů, vypadá to, že bychom v červnu
mohli mít v Kasalicích funkční hostinec.

ODVOZ ODPADU
V ROCE 2019
Do 2.4. 2019 odvoz komunálního odpadu každé úterý.
BIO odpad PONDĚLÍ
- od 15.kalendářního týdne
(8.4.) včetně každých 14 dní
do 18.11.
KOMUNÁLNÍ odpad ÚTERÝ
– od 16.kalendářního týdne
každých 14 dní do 26.11.
Kompletní tabulka bude
zveřejněna na webových
stránkách.

Jak to bylo na sále, aneb dejte si ho do pořádku…

Takto jsme v garáži našli řady
let uskladněné židle, stoly a
původní lustry.

Pestrobarevností to jen
hýřilo, díry po vytrhaných kabelech…

Makalo se i po sobotách a nedělích. O černých podlahách
není třeba psát.

Židle, stoly odnést na sál,
vytřídit, zrenovovat. A zdi?
Škoda mluvit.

A takhle jsme si to užili na plese (účast 190 osob). Vymalováno, nová
opona, vydrhnu-té parkety, natřené a přečalouněné židle, zavěšené
lustry. V neděli si to užily i děti na karnevalu. Všem velké díky.

Kasaličky se ocitly v hlavním zpravodajství ČT1 28.
prosince. Důvodem nebylo nic jiného než výročí seskoku skupiny parašutistů za 2. světové války. Reportáži
předcházelo natáčení, které se v Kasaličkách
uskutečnilo 17.prosince 2018 reportérem Karlem
Rožánkem a publicistou, odborníkem na atentát na
Heydricha Liborem Pařízkem.

Trocha z historie….
zuří 2. světová válka, v Protektorátu Čechy a Morava je nasazen
zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. V noci z 28. na 29.
prosince 1941 míří nad Protektorát letoun. Posádka je rozdělena do
tří výsadků, Anthropoid, Silver A a Silver B. Zatímco skupina
Anthropoid uskutečnila 27. května 1942 atentát na Heydricha,
úkolem Silver B bylo zapojení se do protifašistického odboje v zemi,
k čemuž měla sloužit i vysílačka „Božena“. Výsadek Silver B se však
nepředpokládaně uskuteční nedaleko Kasaliček. Skupinu tvoří dva
výsadkáři Jan Zemek a Vladimír Škácha, kterému se při seskoku
zachytí padák do stromu. Je brzké ráno 29.prosince a jediné světlo
v nedaleké vesnici je v domě Františka Chvojky. Ten parašutistům
pomůže nejen při odstranění padáku ze stromu, ale zázemím pro
radiostanici a pozůstatky seskoku, což uschová ve svém domě.
Parašutisti ještě před rozbřeskem odcházejí do Přelouče. Po pár
dnech se vrátí pro radiostanici a ostatních věcí ze seskoku se má
Chvojka zbavit spálením. Parašutisti jsou pryč, ale přichází razie
gestapa. Chvojka se bohužel všech věcí nezbavil… Následky výslechů
odnesou i další občané Kasaliček. Je mezi nimi Josef Hajn a Josef
Voženílek, kteří se sice dožijí v koncentračním táboře konce války, ale
domů se kvůli úmrtí na tuberkulózu již nedostanou. Jejich jména na
památku připomíná pomník, který byl odhalen v roce 2006.
Oba parašutisté Škácha i Zemek se dostávají s radiostanicí až do
Brna, kde zjišťují, že radiostanice je tak poškozené, že je
neopravitelná. I když po nich gestapo pátrá, zapojí se do odboje a se
dožijí konce války. Škácha je sice na začátku roku 1945 chycen
deportován do koncentračního tábora, kde ho také zastihne konec
války.

Pomník v Kasaličkách je
věnován Josefu Hajnovi a
Josefu Voženílkovi, jejichž
životy zhasly na konci
války
v koncentračním
táboře.
Odhalen byl
v roce 2006.
Naše neperiodické zpravodajské občasníky postupně budou umísťovány i do archívu, který bude na webových stránkách obce.
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