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Jaký byl uplynulý rok očima starostky?
??obce?

Vážení spoluobčané,
je čas, abych se zamyslela nad uplynulým obdobím, tedy
obdobím od zvolení nového zastupitelstva.
V lednu letošního roku se uskutečnil den otevřených
dveří, kde jste viděli, v jakém stavu byl majetek obce.
Pohled to byl žalostný a na většině zúčastněných
byla vidět lítost a zklamání, jak je spousta věcí neudržovaná a zničená. Je nás tady ještě dost trvale žijících,
kteří si pamatují, jak co vypadalo. V občanech se našlo zakončení prázdnin na hřišti v Kasaličkách, kde se
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I.světové války v Kasalicích…
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V měsíci říjnu zde již mohl
proběhl
koncert
Veselé
Když potom zvolna vracely se mírové poměry, stýskalo se občanůmhojnou
našim
Trojky. Mimo našich občanů a návštěvníků z okolí zde byli účast. V adventním čase se sejdeme na rozsvípo zvonku stále více a rozhodnuto konečně bylo zvonek zakoupiti. Koupen
cení vánočního stromu a na mikulášské besídce.
fanoušci i z Prahy a Strakonic. Koncert se vydařil.
byl u firmy Buřilovy v Hradci Králové
za 1530 Kč – obnos sice značný avšak
Opětovně bych chtěla všem poděkovat za účast
V prosinci pronajímáme sál ještě na dvě velké akce. A to
za
\ tovzvonek
firemní vánoční večírek a soutěž
tancích.vyhovující.
V pátek 10. na brigádách. Rovněž tak děkuji zastupitelům za
ledna 2020 zde pořádá Myslivecké sdružení Lesana odvedenou a týmovou práci.
Závěrem chci popřát vám všem krásné prožití
společně s obcí „Myslivecký ples“, na který jste srdečně
zváni. V žádném případě nechci já ani zastupitelé nadcházejících svátků vánočních v kruhu svých
pronajímat sál někomu na trvalo. Pronájmy budou na rodin a svých blízkých. Do nového roku vám přeji
jednorázové akce. Mám velkou radost, že se občané hodně zdraví, štěstí a pohody.
Edita Sobotková, starostka obce
scházejí i v místním pronajatém hostinci. Úspěšné bylo i

Kanalizace směřuje do zkušebního provozu
O vývoji výstavby kanalizace informuje místostarosta obce Ing. Petr
Zima: „Výstavba kanalizace na jednotlivých stavebních objektech se
postupně dostává do závěrečných fází. Zřejmě nejviditelnější a
nejočekávanější bylo dokončení závěrečné opravy asfaltového krytu na
průjezdu obcí na hlavní silnici II. třídy, kde tím skončilo dlouhodobé a
nepříjemné omezení dopravy. Totéž proběhlo i na krajské silnici III. třídy
směrem do Kasaliček. Na objektu hlavní kanalizační stoky proběhla první
zkouška průtočnosti, zatím pouze čistou vodou. Nejsložitějším zařízením
celého systému je čistírna odpadních vod. Zde bylo zahájeno připojování
a zkoušení jednotlivých elektrických systémů a napouštění vodou.
Souběžně se všemi viditelnými aktivitami na stavbě samotné byl zahájen
velmi důležitý legislativně administrativní proces. Cílem je zkompletování
souboru provozní a technické dokumentace, provedení kontrolní
prohlídky vodoprávním úřadem, který stavbu povolil a uvedl do
zkušebního provozu se všemi náležitostmi!
-pokračování na druhé straně-

OBEC VÁS ZVE
NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
se uskuteční v neděli 1.
prosince před obecním
úřadem v 17 hodin.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
proběhne ve čtvrtek 5.
prosince od 17 hodin
v obecním hostinci. Zvány
jsou všechny děti a jejich
rodiče.

POZVÁNKA
na zasedání zastupitelstva
které se uskuteční ve středu 11.
prosince v prostorách obecního
hostince od 18 hodin.

Nezapomeňte, že
v sobotu 30. listopadu proběhne svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu
Kasalice 9.15 – 9.45 hodin
Kasaličky 9.50 – 10.05 hodin
v pondělí 2. prosince se
uskuteční plánované
přerušení dodávky elektřiny
2.12. od 7.30 do 12.00 hodin

Kanalizace směřuje do zkušebního provozu
-pokračování z titulní stránky-

Zkušební provoz dle předpokladů by měl trvat 12 měsíců se zahájením
v březnu 2020. Teprve od tohoto okamžiku bude možné fyzické připojení
jednotlivých přípojek! Zároveň je nutné upozornit, že obsah stávajících
septiků nebude možné likvidovat na nové čistírny odpadních vod právě
z důvodu náběhu všech technologií. Teprve po skončení zkušebního
provozu a jeho celkového vyhodnocení bude možné stavbu jako celek
zkolaudovat a uvést do běžného provozu. Z tohoto důvodu bylo
požádáno o prodloužení povolení ke stavbě, které je z července 2017 a je
platné do 31.12.2019.
Závěrem je nutné dodat, že vlastníci nemovitostí, kteří jsou na trase
budovaného hlavního kanalizačního řádu bude před jejich připojením
uspořádán informační seminář.“
Výstavba kanalizace je podporována Ministerstvem zemědělství ČR a
Pardubickým krajem.
Při zakončení prázdnin v Kasaličkách byla pro děti připravena řada soutěží, za něž si odnesly i sladkosti. Pro všechny pak příjemné občerstvení.

Trocha z historie
Jsme na začátku zimy 2019 – 2020, tak se pojďme
podívat jaká byla ta před 91 lety?

Zima 1928 – 1929
Léto 1928 bylo neobyčejně horké a suché. Staří
pozorovatelé a proroci povětrnosti předpovídali,
že dostaví se po něm krutá a dlouhá zima. A
nemýlili se! Podzim teplý a mírný následovaly
předvánoční mrazy, které polevily. Před Novým
Rokem 1929 však znova zamrzlo, a v lednu sněhové
vánice střídaly se s tuhými mrazy nepřetržitě. Únor
to ještě zhoršil. Sněžilo stále, sněhu leželo 60, 80 i
více cm. Prudké větry vály jej na místa níže
položena, zaváty cesty i silnice, doprava úplně
uvázla. Silnice od Kasalic do Bělé Rohovládové
musela být pro nejnutnější dopravu téměř denně
prohazována a sněžným pluhem projížděna. Mrazy
se stupňovaly. Severním větrům vysazená místa
jako České Budějovice hlásily dne 3. února mráz –
37 stupňů C, dne 10. února – 41 stupňů C, dne 12.
února Těšínsko – 42 stupňů C. Mrazy takové nikdo
nepamatuje. Zapsáno jest, že zimy podobné byly
před 150 lety.
Mrzlo silně celý únor a dne 28.února byla tak děsná

sněhová vichřice, že nebylo radno ode vsi ku vsi se
odvážit. Dne 1.března hlásily Č.Budějovice ještě – 28
stupňů C. Od 7. března nastává zmírnění, od 10.
konečně obleva. Od 15.března byly krásné slunné dny,
provázané silnými nočními mrazy, které zmírňovaly
oblevu tak, že ohromné spousty sněhu roztály bez
povodně, před níž byly vážné obavy, ježto řeky byly
promrzlé místy až na dno.
Před velikonočními svátky, které byly 31.března počaly
vanouti ostré větry, které počasí opět zhoršily. Na
svátky mírně pršelo a potom dne 5. a 6. dubna zase
mrzlo a sněžilo. Ku konci dubna 22. až 24. byly tak silné
mrazíky, že dopoledne znemožňovaly jarní polní práce.
Na to se udělalo sucho, které umožnilo, že v dubnu bylo
přece jen všechno zaseto, znemožňovalo však vzrůst
rostlin až do poloviny května, kdy vydatně pršelo. Jaro
teprve ukázalo všechny škody, které krutá zima
natropila. Lidem namnoze omrzly končetiny, i nosy a
uši, pomrzly i mnohé stromy ovocné, zejména jabloně a
ořechy, brambory ve sklepích i stohách, zhynulo mnoho
ptactva, ba i dobytek ve chlévách hynul mořen zimou.
Žita místy silně napadena plísní, takže silně prořídla.
Těžce bychom se věru přizpůsobovali, kdyby se podobné
sibiřské zimy měly v našich krajinách častěji opakovat.
- čerpáno z kroniky obce -
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