OBČASNÍK

SRPEN 2019

Probíhá oprava
a výměna světel
V rámci brigádních
akcí proběhla 21.
července proběhla
první část opravy a
výměny veřejného
osvětlení. Na křižovatce u autobusové
zastávky byla namontována první
lampa s LED technikou, která nahradila nejstarší a
nefunkční lampu na
nejfrekventovanějším místě v obci.

Důležité srpnové datumy
V úterý 6. srpna v Kasalicích i Kasaličkách nepůjde elektřina
od 7.30 do 17.00 hodin.
Od 29.7. do 23.8.2019 bude ordinace UZAVŘENA.
Zastupovat bude MUDr. Černá v Přelouči.

Informace o zrušených výletech
Výlety do pražské ZOO a na Zemi živitelku do Českých
Budějovic byly zrušeny z důvodu nenaplnění autobusu.

OBEC VÁS ZVE NA AKCE
se uskuteční v sobotu 31. srpna od 17 hodin v Kasaličkách na
hřišti. Soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno.

se uskuteční v neděli 13. října od 15 hodin v kulturním domě v Kasalicích pod
vedením Pavla Kršky. Vstupenky bude
možné zakoupit v Obecním hostinci
ve dnech 4.9. a 6.9. (18 – 19 hodin).
Cena vstupenky 220,- Kč.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vychází třetí vydání našeho
zpravodaje. Když jsem psala
minulý příspěvek, psal se březen
2019. Od té doby uběhly čtyři
měsíce a polovina prázdnin je za
námi. Za tu dobu proběhlo také
několik brigád pro obec. Pan
Konečný s panem Jelínkem
vymalovali sál a přilehlé prostory.
Pan Jelínek opravil elektriku, kde
bylo třeba.
Již v únoru v sále proběhl ples a
před sebou máme další akce. Tou
první bude 13. října 2019 od 15
hodin vystoupení Veselé Trojky pod
vedením Pavla Kršky.
Pokud se vrátím k opravám a
rekonstrukcím, tak na základě
výběrového řízení, proběhne
výměna oken a vchodových dveří
na OÚ a v bytech, které se budou
pronajímat. Ještě jsem zapomněla
jednu důležitou informaci, a to
otevření hostince od 1. června
2019. Je dobré, že se občané
sejdou a mají si co říct. Proběhl
také sběr starého železa.
Dále jsem si z pověřením
zastupitelstva sjednala schůzku s
místostarostou Městského úřadu
Lázně Bohdaneč panem Ing.
Josefem Štěpanovským ohledně
vstupu naší obce do mikroregionu
Bohdanečsko. Což přinese obci
také nějaké výhody.
A na závěr bych Vás ráda požádala
o co nejhojnější účast na brigádě,
která proběhne v sobotu 3. 8. a
v neděli 4. 8. 2019 na úklid sálu od
9 hodin dopoledne. Pokud budete
mít chuť, přijďte. Předem děkuji.

Přeji všem krásné slunné dny.

Edita Sobotková, starostka

Lampionový průvod, ve kterém
nechyběly kostýmy čarodějnic
skončil svou pouť na hřišti
v Kasaličkách, kde pro děti byly
připraveny hry. Pro všechny
pak občerstvení a buřty.
Květnová
brigáda
také
v Kasaličkách dala i nový kabát
houpačce.

Trocha z historie…
Zvonek
Vraťme o necelých sto let zpět, abychom si dokreslili příběh spojený s památníkem obětem
I.světové války v Kasalicích…
Za světové války, zvláště ku konci jejímu, dostavil se v průmyslu kovových předmětů (měděných, mosazných atd.) v domácnostech a konečně i
rekvisicemi zvonů. I v naší vísce umkl stříbrojasný hlas zvonku, který
odvezli, snad roztavili a s jinými k výrobě nábojů upotřebili. Obyvatelé
těžce želeli ztráty jeho a zejména o převratě 28. října 1918 litovali, že není
možno vyzváněním konec války a počátek samostatnosti naší oslaviti.
Když potom zvolna vracely se mírové poměry, stýskalo se občanům našim
po zvonku stále více a rozhodnuto konečně bylo zvonek zakoupiti. Koupen
byl u firmy Buřilovy v Hradci Králové za 1530 Kč – obnos sice značný avšak
za to zvonek vyhovující.
Váží 34 kg a jest ulit z dosti dobré zvonoviny. Zvonek pověšen byl 17.března 1923, železný
podstavec pod něho zhotovil místní kovář František Ševčík.
– převzato z kroniky obceVysvětlivka: rekvisice, rekvizice – zabrání nebo vymáhání něčeho z moci úřední

Kanalizace nás provází každým dnem…
Základní informace o probíhající stavbě
kanalizace shrnul místostarosta obce Petr
Zima.
„V srpnu uplyne rok, co bylo zastupitelstvem
rozhodnuto o zahájení stavby kanalizace v obci
Kasalice a její místní části Kasaličky. Stavba
přinesla, přináší a ještě přinese řadu problémů
a omezení, ale s ohledem na budoucí rozvoj
obce je předpokládán jednoznačný přínos.
Průběh stavby vnímá asi každý občan každý
den. Protože informovanost občanů o stavbě
byla velmi špatná, byla v dubnu uspořádána na
sále kulturního domu informativní schůzka za
účelem seznámit přítomné hlavně s finanční
rozvahou stavební akce.

Jsme rádi, že účast byla hojná a akci navštívilo
více jak 50 občanů.
V červnu byla vysoutěženo 63 přípojek na
hlavním kanalizačním řadu, který je
momentálně ve výstavbě. Přičemž průměrná
cena jedné přípojky byla necelých 40 tisíc Kč
včetně DPH.
V současné době se aktuálně řešily dvě
finanční záležitosti. Na straně jedné se podařilo získat další dotaci od Pardubického kraje
ve výši 1,18 milionu Kč. Na straně druhé
probíhá jednání se Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje o poplatku za uložení
potrubí do tělesa komunikací silnic II. a III.
třídy v průtahu obce Kasalice, kde se jedná o
částku pohybující se okolo 1 milionu Kč.“
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