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Pozvánka na veřejné 

zasedání zastupitel-

stva obce 

Zveme Vás na veřejné 

zasedání obecního  

zastupitelstva, které  

se koná ve čtvrtek  

7 .  ledna 2016  

od 18:00 hodin v zase-

dací místnosti OÚ Kači-

ce. 

Vážení spoluobčané, 

blíží se nám čas vánoční a zároveň také 

konec roku 2015. Velmi nás těší,  

že jsme měli v uplynulém roce mnoho 

příležitostí pro společná setkání,  

což hodnotíme velmi pozitivně. Věříme, 

že i v roce následujícím tomu nebude 

jinak. Dovolte, abychom vám popřáli 

jménem zastupitelů obce i celého obec-

ního úřadu klidné prožití vánočních  

svátků a do nového roku hlavně hodně 

zdraví. Budeme se na vás těšit na  

novoročním přípitku doprovázeném  

novoročním ohňostrojem dne 1. 1. 2016 

v 00:30 hodin. 

       - Libor Němeček, Daniela Veselská -                                     

Betlémské světlo  je plamínek zapalovaný 

každoročně před Vánoci v betlémské jes-

kyni, v níž se podle legendy narodil Ježíš 

Kristus. Světýlko každoročně rozvážejí 

skauti do řady míst, nejen v Evropě.  

Již roku 1986 přicestoval letadlem  

do Lince, kde se stal součástí vánoční  

sbírky rakouského rozhlasu a televize  

na pomoc znevýhodněným dětem. K nám 

se Světlo přátelství, jak byl betlémský 

plamen také nazván, dostalo po pádu 

čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou 

skautů poprvé putovalo v prosinci 1989 

až pod sochu sv. Václava v Praze. Betlém-

ské světlo připomíná, že Vánoce nezna-

menají jen bohatě prostřený stůl, hroma-

dy dárků pod stromečkem či pozlátko 

vánočních ozdob, snažících se oslnit  

nás svým leskem. 

     Letos bude možné přijít si pro  

světýlko na obecní úřad dne 23. 12.  

od 8 do 13 hodin. Jak bezpečně odnést 

Betlémské světlo až domů? Ideálním způ-

sobem je obyčejná petrolejka, ale dobře 

poslouží například i zavařovací sklenice 

se svíčkou. Letošní motto je: „To světlo ve  

tmě svítí a tma je nepohltila.“ 

                                       -  kulturní komise - 

23. prosince - rozdávání betlémského 

světla na OÚ Kačice od 8 do 13 hodin 

25. prosince - zpívání vánočních koled u 

Kačického betlémku od 17 hodin 

1. ledna - novoroční přípitek a ohňostroj 

na náměstí u infocentra od 00:30 hod 

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 

Agrodružstvo Kačice přijímá objednávky 

na vánoční kapry.  

Objednávky na tel.: 312 655 621 

Prodej 21. - 23. 12. 2015 
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KAČICKÝ STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD      

Dne 30. října se  

uskutečnil nultý 

ročník kačického 

strašidelného lam-

pionového průvo-

du. Sraz malých  

i velkých strašidel 

s lampiony byl  

v 18 hodin u školy. Pro děti byla připravena lehce stra-

šidelná stezka za nezbedným strašidýlkem Emílkem, 

soutěž o nejstrašidelnější, nejoriginálnější a největší 

strašidlo. Za velmi povedenou akci, které se zúčastnilo 

přes 70 dětí, patří poděkování paní Vaníčkové a dal-

ším maminkám, které celou akci připravily. 

Dne 9. 11. 2015 proběhlo  

v knihovně setkání dětí ZŠ Kači-

ce s názvem "Děti čtou sobě - 

setkání nad knihou." Celkem  

se zúčastnilo 22 dětí. Děti  

si s sebou přinesli svou oblíbe-

nou knihu a tu pak představily 

svým kamarádům. Vyprávěly,  

kdo knihu napsal, ilustroval,  

kdy byla vydána, co je na příběhu 

nejvíce zaujalo o čem kniha  

pojednává. Akce se všem moc 

líbila a domluvili jsme si další setkání, tentokrát s krát-

kými čtenými ukázkami z oblíbených knih. 

     23. 11. 2015 se uskutečnilo v knihovně další  

setkání, tentokrát s názvem "Den dětské (audio)knihy." 

Zúčastnilo se 12 žáků 1. třídy s paní učitelkou Jindáč-

kovou. Společně jsme poslouchali vyprávění Petra  

Nárožného z audioknihy Mach a Šebestová. Děti zazpí-

valy úvodní písničku, odpovídaly na kvíz a vybarvovaly 

omalovánky. Stejně tak tomu bylo i u žáků 2. třídy,  

kteří navštívili knihovnu dne 26. 11. 2015. Dne  

27. 11. 2015 pak knihovnu navštívily i větší děti  

ze ZŠ Kačice, celkem si přišlo poslechnout audioknihu 

Lovci záhad 27 dětí. Děti se z vyprávění Stanislava  

Zindulky dozvěděli o pověsti sv. Ludmily a knížete  

Bořivoje, tedy něco o české his-

torii.  

     Během vánočních trhů v Ka-

čici byly vyhlášeny výsledky  

soutěže s názvem „Nakresli obal 

své oblíbené knihy“. Do soutěže  

se zapojilo celkem 30 dětí, které 

soutěžily ve třech věkových  

kategoriích. Děti byly oceněny 

krásnou knihou. Všechny výtvar-

né práce si můžete prohlédnout 

v knihovně. Následující den pro-

běhla v knihovně akce čtení audioknihy pro veřejnost. 

     Po novém roce pro vás knihovna připravila nabídku 

nových časopisů a knih, které budou postupně zařazo-

vány do knižního fondu. Další novinkou je internet  

pro veřejnost, který je pro čtenáře a návštěvníky  

knihovny zdarma.  

      Po spolupráci se ZŠ Kačice připravujeme pro děti 

otevření čtenářského klubu, který bude probíhat  

ve škole jako další volnočasová aktivita pro děti.  

Činnost zahájí od 1. 2. 2016. Všem čtenářům a ná-

vštěvníkům knihovny přeji krásné vánoční svátky  

a hodně zdraví a pohody v novém roce, nejlépe někde 

nad knihou.                    - Lenka Pokorová, knihovnice -  
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ADVENTNÍ TRH A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V sobotu 28. listopadu pořádala obec  

již třetí ročník adventního trhu, během kterého 

byl rozsvícen i  vánoční stromek.    

     Akce začala ve 14 hodin na parkovišti vedle 

centrálního parku, kde na návštěvníky čekaly 

stánky se zbožím s vánoční tématikou a cukro-

vinkami. Nechybělo ani tradiční vánoční nalé-

vání čaje, vánočního punče a svařeného vína. 

V úvodu byly vyhlášeny výsledky soutěže,  

kterou pořádala místní knihovna, a následně 

vystoupily s programem děti z mateřské a základní školy Kačice.     

     Rozsvícení vánočního stromku proběhlo za doprovodu dětského sboru Základní 

umělecké školy Kladno.                                        - Daniela Veselská, místostarostka - 

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI                 

Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň 

je pokusem o překonání rekordu ve vypouštění balón-

ků v celé ČR. Akce se uskutečnila 4. prosince  

v 15:15 hodin na 

fotbalovém hřišti 

v Kačici. Rekord  

z loňského roku 

sice překonán 

nebyl, ale i tak 

bylo vypuštěno na 

celém území re-

publiky 87 923 

balónků. V Kačici se sešla více jak stovka občanů a 

celkem bylo vypuštěno 132 balónků s přáním  

Ježíškovi. 

INFORMACE Z KNIHOVNY 



 Zastupitelstvo obce schválilo Strategický plán obce pro období 2015—2025, který je k nahlédnutí na OÚ 

Kačice nebo na webových stránkách obce. 

 Zastupitelstvo schválilo uzavření MŠ v období 28.—31. 12. 2015. 

 Zastupitelstvo obce schválilo obecně závazné vyhlášky: 

  - OZV č. 3/2015 - k zabezpečení veřejného pořádku a regulaci kouření na veřejně přístupných  

                             dětských hřištích a sportovištích v obci Kačice.   

  - OZV č. 4/2015 - k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně  

     životního prostředí, veřejné zeleně  a k užívání plakátovacích ploch v majetku obce.   

  - OZV č. 5/2015 - ke stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kačice. 

 Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu na zimní údržbu komunikací s AGRO družstvem Kačice, 

stejně tak jako tomu bylo v minulém roce. 

 Zastupitelstvo obce schválilo prodloužit smlouvu na údržbu veřejného osvětlení na následující dva roky  

s firmou Elektromontáže stavby Slaný s. r. o. 

 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na odchyt psů s útulkem Azyl Naděje o. s. 

 V měsíci říjnu bylo zprovozněno parkoviště u zastávky ČD. 

 V měsíci listopadu byl realizován projekt na obnovu suché stráňky pod školkou za podpory z Nadace ČEZ. 

 Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s novými nájemci nebytových prostor bývalého bufetu. Během 

zimních měsíců budou prostory zcela zrekonstruovány a nejpozději do 15. dubna 2016 budou předány 

novému nájemníkovi, kterým je firma 2AD s. r. o. zabývající se výrobou zmrzliny a jejím maloobchodním  

a velkoobchodním prodejem. 

 Zastupitelstvo obce schválilo pronájem nebytových prostor v kasárnách psímu útulku Azyl Naděje o. s. 

Jedná se o budovu, kde předtím sídlila Agentura 365 s. r. o., které byla udělena výpověď z nájmu  

z důvodu platební neschopnosti. 

 Zastupitelstvo obce schválilo s účinností od 1. ledna 2016  vymáhání úroku z prodlení  v případě 

pozdního placení nájmu v bytových i nebytových prostorách obce. 

  Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2016: příjmy ve výši 16 803 027 Kč a výdaje ve výši 

22 917 900 Kč. V roce 2016 je plánováno v rámci investičních akcí zrealizovat výměnu střešní krytiny  

na MŠ, zateplení ZŠ, rekonstrukci bufetu, opravu komunikace v ulici K Zahradě, opravu topení  

v MŠ, opravu opěrné zdi na hřbitově, zateplení OÚ a rekonstrukci topení, opravu kapličky, napojení 

cyklostezky. 

 Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu dětského hřiště v ulici Armádní. 

                         - Daniela Veselská, místostarostka -  
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce (říjen, listopad, prosinec 2015) 

I. ROČNÍK KAČICKÉ DRAKIÁDY 

Dne 24.10. se od 14:00 hodin na poli nad sokolov-

nou uskutečnila populární drakiáda. Zábavného  

odpoledne se zúčastnilo asi 130 lidí – dětí, rodičů,  

rodinných příslušníků a zvědavců. K vidění bylo  

celkem 38 krásných létajících draků. Někteří  

draci létali tak vysoko, že nebyli ani vidět.  

      K příjemnému odpoledni přispěla i zábavná sou-

těžní estráda pro děti, kterou předvedl  

Jiří Počta z Říčan. V průběhu odpoledního programu 

vyhlásila komise vítěze jednotlivých kategorií.  

Nejvýše létal drak Barboře Pokorné, Míše  

a Helence Morongovým a Helence Švecové. Michal 

Hrotík obdržel cenu za nejhezčího vyrobeného  

draka. Cenu útěchy dostal Michal Černý,  

kte rému d rak  odpoč íva l  na  s t romě.  

      Na malé i velké návštěvníky čekalo na hřišti  

občerstvení v podobě špekáčků. Velké poděkování 

patří zástupcům ZŠ Kačice za výbornou  

propagaci drakiády. Věříme, že příští rok bude  

k v idění  v íce draků v lastní  výroby .     

- Vladimír Ondráček, předseda komise pro  

      školství a mládež - 
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Advent si v naší Veselé škole 

vždy užíváme. Nejprve uděláme 

vánoční výzdobu, tentokrát jsme 

mohli pracemi našich žáků ozdo-

bit nový plot kolem budovy školy. 

Slavností je pro nás i rozsvícení 

vánočního stromu v obci. Letos 

proběhlo v sobotu 28. 11. a,  

kdo chtěl, si s námi mohl připra-

vit vystoupení pro veřejnost plné 

vánočních básniček a písniček. 

     K Mikuláši dostali naši žáci 

dárek v podobě loutkového před-

stavení Divadla Kašpárkův svět, 

které se jmenovalo O princezně 

Rozmařilce. Děti si mohly pro-

hlédnout loutky – marionety,  

o kterých si někteří našli infor-

mace na internetu. Představení 

bylo hrazeno z výtěžku za sběr 

papíru. Účastníci turistického 

kroužku prožili čertovské odpo-

ledne s názvem Cesta do pekla  

(do kotelny). Děti se převlékly  

do masek, zatancovaly si, soutě-

žily a nakonec se vydaly  

po pekelné cestě pro odměnu  

do naší kotelny. Ne každý si ale 

odměnu z kotelny donesl. 

     Předvánoční čas jsme také 

trávili na statku v Třebízi,  

kde si děti vyrobily vánoční před-

měty a byly seznámeny s tím,  

jak dříve probíhaly Vánoce  

na vesnici. Autobusová doprava 

malým i velkým autobusem byla 

plně hrazena ze sběru. 

     Ve škole také vyrábíme plno 

vánočních věcí - sněhuláky 

z ponožek a rýže, vánoční přáníč-

ka, perníčky, stromečky atd. 

Také k nám přijela pracovnice 

TEENAGERS CLUBU a vyráběla  

s námi vánoční hvězdy. Děti  

si ji mohly odnést domů. 

     Ve středu 16. 12. všichni 

zhlédli pohádku O Smolíčkovi  

a v pátek 18. 12. k nám již tradič-

ně přijel Cirkus Cecilka (letos asi 

už po čtrnácté). Všichni se na něj 

vždy moc těšíme. Letos toto před-

stavení dostanou žáci pod stro-

meček, protože také bude hraze-

no z výtěžku za papírový sběr. 

     Žáci 3. a 4. ročníku se také 

zúčastnili zajímavé soutěže v ZŠ 

Kamenné Žehrovice. Týkala  

se polytechnické výchovy. Dozvě-

děli se tu informace z oblasti  

bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci a potom stavěli různé 

stavby z Lega, dřevěných staveb-

nic a malých cihliček. Nejvíce  

bodů získaly školy Lány, Tuchlovi-

ce a Stochov – shodně 63 body. 

My jsme dosáhli počtu 62 bodů  

a ZŠ Doksy získala 61 bodů. 

     V současné době rozvíjíme 

spolupráci s místní knihovnou.  

Nejen že jsme tam prezentovali 

svoje právě čtené  knihy, ale také 

jsme si tam byli poslechnout au-

dioknihu. Naši žáci se účastnili 

soutěže o nejhezčí kresbu obalu 

oblíbené knížky. Tato soutěž byla 

vyhodnocena právě při příležitosti 

rozsvícení vánočního stromečku. 

V Kačici. Nyní s paní Pokorovou 

připravujeme pro naše žáky na-

bídku čtenářského kroužku, který 

by měl fungovat od 1. 2. 2016. 

     V rámci spolupráce se škol-

skou komisí jsme s našimi žáky  

a panem Ondráčkem, předsedou 

školské komise, vytvořili podzimní 

projekt Zamykáme les. Všichni 

jsme se vydali do nedalekého  

lesa, kde jsme si zopakovali  

poznatky o přírodě a o lese. Děti 

vytvořily na lesní cestě nádherné 

mandaly z přírodnin a potom  

velkým klíčem zamkly les. Přály  

si při tom svá tajná přání. Slíbili 

jsme si, že na jaře půjdeme  

les zase odemknout. Pan Ondrá-

ček byl s námi a již před touto akcí 

nám byl ve škole vyprávět o lese  

a myslivosti v doprovodu jeho  

čtyřnohého psího přítele. 

     Teď už se všichni těšíme  

na Vánoce, nadílku a dny klidu. 

Ráda bych za všechny zaměstnan-

ce celého školského zařízení  

popřála všem čtenářům Zpravo-

daje hezké, klidné Vánoce plné 

pohody a hodně zdraví a štěstí  

do nového roku 2016. 

Zprávy ze školy 

- Naděžda Hrabalová, ředitelka - 
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Sport 

DRAŽBA PRO VALINKU 

V sobotu 14. 11. se na hřišti SK Kačice uskutečnila dvě 

fotbalová utkání: maminky vs. starší přípravka a tatínko-

vé proti mladším žákům. Oba zápasy samozřejmě vyhrály 

děti, jak jinak, vždyť jsou to profíci ☺. 

     Krátce poté se však v Klubu Penalta začalo schylovat 

k „souboji“ zcela jiného charakteru. Dalším  

bodem na programu dne byla totiž dražba dresů nejmlad-

ších fotbalistů.  

     Maminky ob-

staraly občer-

stvení, tatínkové 

plné peněženky 

a vše mohlo za-

čít. Role licitáto-

ra se ujal trenér  

starší přípravky 

Pavel Duben  

a jeho snaha se 

odrazila na vý-

sledku. Celková 

částka, ke které přispěl zakoupením dresu č. 5 i starosta 

obce pan Libor Němeček se vyšplhala na krásných  

14 200 Kč. 

     Veškerá hotovost byla společně s jedním z dresů  

předána Valince Novotné z Podlešína, která spolu s rodiči 

byla čestným hostem, a kvůli které se vše uskutečnilo. 

Velký dík patří všem, kteří přišli, pomohli a ukázali,  

že osud ostatních jim není lhostejný.  

     - Alena Houdová -  

Zprávičky ze školičky 

Konečně je tady. Prosinec – nej-

krásnější měsíc v roce a s ním  

Vánoce.  

     Nejdříve nás ve školce v pátek  

4. prosince navštívil čert 

s Mikulášem. Přinesli nám dárky  

a my jsme jim přednesli básničky  

a zazpívali písničky. Čert měl chuť  

si nějaké zlobivé děti odnést v pytli. 

Kluci ale slíbili, že se polepší a ne-

budou zlobit. Čert musel odejít 

s prázdným pytlem. Mikuláš řekl,  

že se bude stále dívat, jestli jsme  

se polepšili a možná se i s čertem 

vrátí. 

    Pečlivě jsme se připravili na vá-

noční besídky. Vyrobili jsme krásné 

vánoční dárečky a přání pro rodiče 

a nacvičili pásmo básniček, písni-

ček, tanečků i nějaké překvapení.  

Besídka třídy Kachniček se konala 

v pondělí 14. prosince a třídy Beru-

šek v úterý 15. prosince odpoledne. 

Věříme, že rodičům se naše vystou-

pení líbilo.  

     Ve středu 16. prosince jsme  

navštívili „velkou školu“ a naše  

kamarády. Společně jsme se podí-

vali na pohádku „O Smolíčkovi“.  

Po návratu do školky za námi přišel 

Ježíšek s dárky pod stromeček.  

       Vánoční týden jsme zakončili 

v pátek 18. prosince ve škole,  

kam přijel se svým představením 

cirkus Cecilka. Ten nám každoročně 

zpříjemňuje předvánoční čas.  

     Na závěr bychom chtěli všem 

popřát krásné a klidné Vánoce  

a do nového roku hodně zdraví  

a spokojenosti. 

       - Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ -  

 + 0 skóre Družstvo - body 

1 7 0 21:11 Pletený Újezd 2 20 

2 7 0 32:16 Kačice 2 19 

3 5 0 24:18 SK Pchery 4 17 

4 5 0 40:18 K. Žehrovice B 4 16 

5 5 0 28:17 Hřebeč B 4 15 

6 Libušín B 5 0 24:25 4 15 

7 Družec B 4 0 28:19 5 13 

8 V. Přítočno B 3 0 13:25 6 9 

9 Dubí B 3 0 17:29 6 8 

10 Lodenice 1 0 4:53 8 3 

Tabulka soutěže, IV. třída, skupina A 

ročník 2015 — dospělí 

Jménem SK Kačice a TJ Sokol Kačice  

Vás srdečně zveme na Sportovní ples,  

který se uskuteční  

v pátek 26. února 2016  

od 20 hodin v sokolovně. 

Zahraje skupina V Pantoflích. 

Vstupné 120 Kč. 

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES 
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TJ SOKOL KAČICE 

Rok 2015 byl pro Sokol Kačice rokem poměrně  

úspěšným. Oproti roku 2014 se nám podařilo posílit 

návštěvnost v hodinách, na sportovních turnajích  

i na společenských akcích. Dařilo se nám posílit dobré 

vztahy a spolupráci s obcí i ostatními spolky v naší  

obci. 

     V námi nabízených hodinách se podařilo zvednout 

návštěvnost jak v badmintonu, tak ve stolním tenisu  

a power józe. A navíc od září probíhá v naší sokolovně 

nově Zumba, a soukromou hodinou se vrátil do naší 

tělocvičny i floorball. Ze sportovních akcí jsme uspořá-

dali tradiční turnaje v badmintonu (velikonoční i vánoč-

ní) a v nohejbale. Jako spolupořadatel jsme zajišťovali 

akce Velikonoce v pohybu v kladenské Oáze, Mámo! 

Táto! Pojďte se hýbat na kladenském sletišti a Sporto-

vání nejen se seniory. Náš reprezentant nás zastupo-

val na přeboru sokolské všestrannosti Sokolské župy 

Budečské. Kulturní činnost zahrnovala tradiční ples, 

taneční zábavy a pálení čarodějnic. 

     V podobném duchu budeme pokračovat i v novém 

roce. Již v únoru nás čeká sportovní ples, který pořádá-

me ve spolupráci s SK Kačice. Mezi další plánované 

akce můžeme zařadit: Velikonoční turnaj 

v badmintonu, pálení čarodějnic, nohejbalový turnaj, 

posvícenskou a mikulášskou zábavu a další.  

     Na závěr chceme poděkovat všem našim členům, 

podporovatelům a návštěvníkům za přízeň a podporu. 

Děkujeme obci Kačice a dalším spolkům za úžasnou 

podporu a spolupráci. A všem přejeme do nového roku 

hodně zdraví, štěstí a pohody. 

                                  - Michal Hrotík, náčelník jednoty - 

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

V ulici Armád-

ní bylo v prů-

běhu listopa-

du vybudová-

no dětské 

hřiště, které 

nebylo dosud 

uvedeno do 

provozu. Na 

hřišti byla vysazena nová tráva a proto bude oficiál-

ně otevřeno na jaře 2016. Děkujeme za pochopení. 

VLIV RECYKLACE NA ÚSPORY 

Právě před 10 lety začala v ČR platit povinnost zpětného odběru elek-

trozařízení. Češi za tu dobu odevzdali neziskové organizaci ASEKOL 

137 400 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tolik by vážilo 5 Titaniků! 

Dále se v období 2005 - 2015 podařilo vrátit do výroby 122 500 tun 

železa, 18 800 tun mědi a 2,4 tuny zlata, zpětně bylo odebráno  

14 700 000 spotřebičů, ty by po vyskládání za sebou lemovaly cestu 

z Berlína do Ankary a zpět. Recyklací bylo ušetřeno přes 7 mld litrů 

vody, což je dostatek vody pro město velikosti Plzně na celý rok,  
1 595 GWh elektřiny, tedy více energie, než dokázala jaderná elek-

trárna Temelín vyprodukovat za měsíc aktuálního provozu a přes  

12 mld Kč, což je více, než schválený rozpočet MŽP pro rok 2015. 
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Plán akcí na následující období 
Termín akce Název akce Popis akce 

25. 12. 2015 Společné zpívání u Kačického betlémku  Akce se tento rok uskuteční již podruhé od 17 hodin v centrálním parku. 

26. 12. 2015 Vánoční badmintonový turnaj Pořádá Sokol Kačice. 

1. 1. 2016 Novoroční ohňostroj a  

společný přípitek 

Akce se uskuteční od 00:30 hodin na náměstí před infocentrem. Připraveno 

bude i něco na zahřátí. 

7. 1. 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

29. 1. 2016 AGRO ples Ples pořádá Agrodružstvo Kačice. Zahraje kapela Černý brejle. Od 20 hod. 

únor 5. ročník - Vycházka okolo Džbánu Akci pořádá p. Metoděj Fikes a Maratonklub Kladno. 

únor Zájezd do divadla R. Brzobohatého Akci pořádá kulturní komise. 

24. 2. 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

26. 2. 2016 Sportovní ples Ples pořádá Sokol Kačice ve spolupráci s SK Kačice. Zahraje kapela V Pan-

toflích. Od 20 hod. 

27. 2. 2016 Dětský karneval Pořadatelem je Sokol Kačice. 

11. 3. 2016 II. Reprezentační ples ZŠ a Obce Kačice Ples pořádá  ZŠ Kačice a OÚ Kačice. Zahraje skupina Černý brejle. 

19. 3. 2016 Velikonoční jarmark Akci pořádá kulturní komise. 

26. 3. 2016 Badmintonový turnaj Pořadatelem je Sokol Kačice. 

30. 3. 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

27. 4. 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

30.4. 2016 14. ročník - Kačický lesní běh Akci pořádá p. Metoděj Fikes a Maratonklub Kladno. 

30. 4. 2016 Pálení čarodějnic Pořadatelem je Sokol Kačice ve spolupráci s SK Kačice. 

duben/květen Jarní pochod Pořadatelem je SK Kačice. Termín bude upřesněn. 

14. 5. 2016 Turnaj v nohejbale Pořadatelem je Sokol Kačice. 

25. 5. 2016 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

květen Fotbalový turnaj žáků a přípravky Pořadatelem je SK Kačice. Termín bude upřesněn. 

červen Dětský den s SK Kačice 2016 Pořadatelem je SK Kačice ve spolupráci se Sokolem Kačice. Termín bude 

upřesněn. 

OBNOVA SUCHÉ STRÁŇKY POD ŠKOLKOU 

     Na svažitém pozemku pod  školkou o výměře 1 500 metrů čtverečních se nacházely husté náletové dřeviny, 

které zasahovaly do ochranného pásma vysokého napětí i do oplocení sousedící mateřské školky. Obec Kačice 

se postarala o jejich likvidaci a přípravu povrchu pro novou výsadbu.  

     Ve dnech 16.—19. listopadu 2015 proběhla v ulici Pod Hájem, díky dotaci Nadace ČEZ ve výši 49 654 Kč, 

obnova suché stráňky. Tento projekt zcela splnil plánovaný účel. Byly vysazeny suchomilné malé stromky  

a plodonosné keře, které již více nezasahují do blízkosti drátů elektrického vedení a stejně tak dále nenarušují 

plot mateřské školky. Mezi nově vysazenými dřevinami jsou jeřáb ptačí, hloh obecný, dřín obecný,  

brslen evropský či ptačí zob obecný, celkem se jedná o 42 dřevin. Ty by nyní měly sloužit jako úkryt  

a zdroj potravy pro drobné ptactvo. Současně oddělí školku od přilehlé spojovací cesty.                                      

                                     - Daniela Veselská, místostarostka - 
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Kontaktní informace 

Obecní úřad Kačice 

Masarykova 20 

Tel.: 312 655 623;  

Mobil: 723 526 534 

Email: info@kacice.cz 

Libor Němeček—starosta 

Email: nemecek@kacice.cz  

Tel.: 724 188 882 

Daniela Veselská—

místostarostka 

Email: veselska@kacice.cz 

Úřední hodiny 

Po 7:15—11:45 

 12:15—17:00 

St 7:15—11:45 

 12:15—17:00  

Čt 7:00—11:30 

Ceník inzerce v Kačickém zpravodaji 

- inzerát v jednom čísle: 5,40 Kč/cm2.   

- inzerát ve dvou číslech po sobě jdoucích: 4,50 Kč/cm2. 

- inzerát ve třech číslech po sobě jdoucích: 3,60 Kč/cm2. 

 

* Konečná cena bude vyčíslena až po finálních úpravách 

zpravodaje dle skutečné plochy inzerce. 

**Podnikatelé a živnostníci s trvalým pobytem v  Kačici mají 

inzerci zdarma. 

Kadeřnictví  VERONIKA 
Tel.: 778  036 751., v budově MŠ 

Provozní doba  

PO: 8:00 - 12:00, UT: 13:00 - 17:00 

ST: 13:00 - 17:00, ČT: 8:00 - 12:00 

PA: 13:00 - 17:00, SO: 8:00 - 12:00  
 

Ceník Kr. vlasy Na ramena Dl. vlasy 

Foukaná 80 ,- 100 ,- 120 ,- 

střih 80 ,- 100 ,- 120 ,- 

Vodová ondulace 70 ,- 90 ,-  110 ,- 

kulmování 70 ,- 70 ,- 70 ,- 

žehlení  70 ,- 100 ,- 

Trvalá ondulace 150 ,- 180 ,- 210 ,- 

barvení 180 ,- 230 ,- 310 ,- 

přeliv 120 ,- 190 ,- 230 ,- 

melír 190 ,- 240 ,- 320 ,- 

Masáže Radka Poštová 

Strmá 166, Kačice, 

email: radka.posta@seznam.cz 

Tel.: 603 900 040 

 

Klasická masáž, lávové kameny,  

lymfatická masáž, spa masáž. 

mailto:radka.posta@seznam.cz

