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Vážení spoluobčané, 

pomalu se blíží konec roku 2016 

a my pro Vás máme připravené 

poslední vydání zpravodaje  

pro tento rok. Do nového roku 

vstoupí zpravodaj v „novém kabá-

tě“, tak se máme na co těšit. 

     Během podzimního období  

se v obci proběhlo mnoho zajíma-

vých akcí. V říjnu se uskutečnila 

opět akce „Ukliďme Kačici“.  

Dobrou zprávou je, že s každou 

další akcí se nasbírá méně odpad-

ků, tak snad tento trend vydrží a 

třeba jednou nebudeme mít ani co uklízet ☺. Další říjnovou akcí byla oblíbená draki-

áda, účast byla i tento rok velká a na obloze bylo k vidění bezmála 50 draků, poté 

byl pro děti na hřišti u sokolovny připraven kulturní program a pro všechny opékání 

špekáčků. V 

samotném zá-

věru měsíce 

se uskutečnil 

s t r a š i d e l n ý 

průvod, i ten-

tokrát pod tak-

tovkou paní 

V a n í č k o v é  

a dalších ma-

minek, za což 

jim patří velké 

poděkování. Akce byla opět velmi vydařená, o čemž svědčí účast přibližně 180 dětí 

a dospělých. Pro děti byly připraveny různé soutěže a samozřejmě také odměny.  

V listopadu pak proběhl 4. ročník vánočních trhů s rozsvícením vánočního stromu  

a tradičním nalévání. V prosinci jsme pak společně vypustili balónky s přáním  

Ježíškovi. 

     Rádi bychom Vás také ve stručnosti informovali o tom, co z investičních akcí  

se chystá na rok 2017. Plánujeme revitalizaci nádržky, rekonstrukci ulice Armádní, 

výstavbu napojení na cyklostezku, výstavbu hřiště u ZŠ, rekonstrukci plotu u MŠ, 

zateplení ZŠ a OÚ, nákup domácích kompostérů, rekonstrukci veřejného osvětlení, 

přípravu na výstavbu bytů v č. p. 7. 

     Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát krásné a klidné vánoční svátky  

a do nového roku především hodně zdraví! Budeme se těšit na společné setkání  

na novoročním přípitku.   - Libor Němeček, Daniela Veselská - 

Pozvánka  

na zpívání koled 

a  rozdávání betlémského světla 

Kdy: 21. prosince od 19:00 hod 

Kde: v parku u betlému 

Pozvánka  

na novoroční přípitek  

a ohňostroj 

Kdy: 1. ledna 2017 v 00:30 hod 

Kde: u infocentra 
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     V knihovně se začátkem školního roku událo 

hodně zajímavých akcí. Byl vyhlášen již druhý roč-

ník výtvarné soutěže, tentokrát s názvem 

"Malujeme pohádku". Do soutěže se zapojila  

hlavně základní škola a děti pod jejím vedením 

namalovaly nádherné obrázky. Však také bylo  

z čeho vybírat. Celkem se sešlo 52 obrázků od  

6 do 10 let. Vyhodnocení proběhlo na den dětské 

knihy 26.12.2016 na vánočním jarmarku a děti  

si odnesly pěkné ceny. 21.9.2016 proběhlo v kni-

hovně indiánské tvořivé odpoledne. Děti za pomo-

ci rodičů tvořily lapače snů, indiánské čelenky  

a poznávaly zvířecí stopy. Na závěr dostal každý 

malý indián uznání zkoušky dovednosti a mohl  

si vystopovat svojí odměnu. Akce se zúčastnilo  

23 lidí a byla velmi vydařená. V týdnu knihoven 

5.10.2016 navštívili naši knihovnu lektoři paměti 

a zároveň knihovníci středočeské vědecké knihov-

ny Kladno, pan Jiří Volf a PhDr. Jakub Pavlík,  

aby nám ukázali jak naše paměť pracuje a jak ji 

správně používat. Pak následoval 8.10.2016, den 

otevřených dveří s bazarem knih, kdy si každý  

návštěvník mohl prohlédnout knihovnu a vybrat  

z nabídky vyřazených knih. 17.10.2016 byla  

knihovna již od rána otevřena dětem z mateřské 

školy, kdy pro ně byla připravena pohádka  

O Kanafáskovi. Děti si přinesly usínací mazlíčky 

a  společně jsme si vyprávěli o pohádkách, které 

posloucháme před spaním. Těšíme se na Mikulá-

še, to byl název dalšího tvořivého odpoledne v kni-

hovně, kterého se zúčastnilo 19 lidí. Akce se  

konala 30.11.2016 a děti vyráběly Mikuláše  

na zavěšení a zápich anděla. Poté byl každý malý 

účastník odměněn sladkou nadílkou podle  

svého výběru. Bylo to velice pěkné odpoledne. 

     To byl krátký přehled programu v knihovně, kte-

rý už se udál. To ale ještě není do konce roku  

zdaleka vše. Během prosince proběhlo ještě  

několik hezkých akcí: 9.12.2016 pohádka  

O čertovi, od 16:30 hodin, dále 16.12.2016  

od 17 hodin autorské čtení se spisovatelkou  

Hanou Hindrákovou, která zároveň představila 

své knihy a promítáním povyprávěla o životě  

v Africe. Dne 19.12.2016 od 16 hodin se uskuteč-

nilo vyhlášení a otevření krámku s cenami  pro 

všechny malé lovce perel. Na poslední akci v tom-

to roce jsme společně oslavili začátek zimy  

vánočním setkáním při zdobení perníčků, dne 

21.12.2016, a tvořením dětí s rodiči.  

     Nyní bych Vám už jen ráda poděkovala za pří-

zeň, kterou knihovně věnujete a popřála krásné 

vánoční svátky plné pohody a hodně zdraví a štěs-

tí v novém roce. 
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Informace z knihovny 

 - Lenka Pokorová, knihovnice - 

     Dne 22.10. od 14 hodin se na poli nad sokolov-

nou uskutečnila za podpory OÚ Kačice populární 

drakiáda. Zábavného odpoledne se zúčastnilo cca 

120 nadšenců – dětí, rodičů, rodinných příslušní-

ků i zvědavců. K vidění bylo celkem 48 létajících 

draků včetně speciálně vyrobených draků krabico-

vých.  Díky tomu, že vanul příjemný větřík, létalo  

to opravdu vysoko. Některým dokonce tak,  

že je majitel neudržel. A tak se stalo, že si Petr  

s Jarkou udělali krásnou vycházku za utrženým 

drakem až k lesu na Hradečno.   

     K příjemnému, leč studenému odpoledni,   

přispěla i zábavná soutěžní estráda pro děti,  

kterou připravila skupina s názvem „Kluci v triku“, 

která přijela až od Sokolova. V průběhu zábavné-

ho odpoledne bylo zabezpečeno p. Pokorným ob-

čerstvení, díky sponzorovi Agro Kačice pak byly  

připraveny k opékání párky a špekáčky. Organizá-

toři děkují personálu školy za výbornou propagaci 

„Drakiády“.  - Ing. Vladimír Ondráček, zastupitel obce - 

II. ročník kačické „Drakiády“ 
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Je tady předvánoční čas v naší Veselé škole  
     Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás opět  

informovala o činnostech v naší Veselé škole 

v Kačici. Než jsme dospěli do předvánočního času, 

udělali jsme s našimi žáky zase veliký kus práce. 

Prvňáčkové si již zvykli na školní prostředí a povin-

nosti a jsou šikovní, už umí plno písmenek, trošku 

číst a také s matematikou a prvoukou si poradí. 

Kromě školních povinností, které musí plnit  

všichni, pořádáme i akce pro pobavení a rozšíření 

vědomostí z různých oborů lidské činnosti. 

     V letošním roce jsme se rozhodli, že s dětmi 

strávíme čas ve škole a na výle-

ty vyrazíme až na jaře. Listopad 

jsme věnovali tématu třídění 

odpadů. Podívali jsme se na 

pohádku Hrátky s odpadky a na 

divadelní představení Ekopo-

hádky. V obou představeních 

se žáci dozvěděli, jak a proč 

třídit odpadky, které člověk vy-

produkuje. Na to navázal pan 

starosta svojí přednáškou a 

prezentací o odpadovém hos-

podářství. Nakonec jsme do 

školy zakoupili plastové koše – 

se zeleným víkem na sklo, 

s červeným na nápojové karto-

ny, modré je na papír a koš se 

žlutým víkem je na plast. Děti 

byly poučeny o tom, jak 

třídit svůj odpad a mají 

možnost jej odnášet do 

košů na chodbě před  

1. třídou, před kuchyní  

a v šatně, kde jsou od-

padkové krabice, které 

byly do školy přivezeny  

na počátku září. Hodně 

dětí je zvyklých třídit od-

pad již z domova, ostatní 

se to učí. 

     26.11.2016 byl zahá-

jen adventní čas slav-

nostním rozsvícením  

vánočního stromečku v obci. Někteří žáci se zú-

častnili svými básničkami a písničkami. Ještě jed-

nou se budete moci přijít na jejich umění podívat 

před Vánocemi. Ve středu 21.12. budeme pořádat 

Vánoční celoškolní akademii v místní sokolovně 

od 15:30 hodin. V pátek 02.12. si děti mohly za-

zpívat při akci pod názvem Etiketa a Vánoce. Ve 

čtvrtek 15.12. shlédneme pohádkové představení 

Evelínko, Santa není Ježíšek a 19.12. budeme mít 

ve škole Vánoční tancovánky s nadílkou drobných 

dárečků. V letošním kalendářním roce půjdeme 

naposledy do školy ve čtvrtek 22.12. a zakončíme 

jej, jak jinak, než Cirkusem Cecilka (letos nás na-

vštíví již po patnácté), posezením u stromečku a 

nadílkou a půjdeme také nadělit zvířátkům do kr-

melce do lesa něco dobrého na zub. 

     Ve škole se věnujeme adventnímu času i ve 

výuce. V dětských knížkách jsme hledali zimní a 

vánoční tématiku, v hodinách 

výtvarné výchovy jsme dělali 

výzdobu venkovního oplocení 

budovy ZŠ a výzdobu školy, vy-

rábíme různá přáníčka, ozdoby 

atd., psali jsme dopis Ježíškovi 

na Boží Dar. Ve školní družině 

děti pekly a zdobily perníčky, 

dělaly pohoštění (banány 

v čokoládě) na Mikulášský den.  

     U stromečku ve vsi byli také 

vyhlášeni vítězové z řad dětí, 

které se zúčastnily výtvarné 

soutěže – Ilustrace k oblíbené 

pohádce – vypsané místní kni-

hovnou. S vedoucí knihovny  

pí Pokorovou máme velice dob-

rou spolupráci. Vede ve škole 

čtenářský klub, pod jejím 

vedením vznikla školní 

knihovna a žáci si mohou 

půjčovat ve škole knížky. 

V pátek 09.12. přijede do 

školy spisovatelka a ces-

tovatelka Hana Hindráko-

vá a bude žákům vyprá-

vět o spisovatelské profe-

si a o cestování. Beseda 

se jmenuje Keňa očima 

dětí. 

     Po vánočních prázdni-

nách nás bude čekat pří-

prava 3. Reprezentačního 

plesu Obce a ZŠ, který bude letos 11.02.2017.     

     Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám popřála 

za celý kolektiv naší Veselé školy hezké Vánoce 

strávené v kruhu své rodiny a známých, hodně 

pevného zdraví, klidu a osobní pohody 

v následujícím roce 2017. 

Zprávy ze školy 

- Naděžda Hrabalová, ředitelka ZŠ -  
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Sportovní den – dětský atletický pětiboj 
     V sobotu 24. září byl pro děti připraven na dět-

ském hřišti v Armádní ulici dětský atletický pětiboj. 

Hlavní organizátor celé akce byl věkem kmet, ale 

duchem mladík – Karel Cafourek. Přišel s nápa-

dem, obešel sousedy (převážně důchodce) a pře-

svědčil je o nutnosti zorganizovat nějakou akci pro 

děti. 

     Od nápadu k činu nebylo daleko. S cenami po-

mohla obec formou grantu, diplomy napsal Franta 

Olbort, medaile připravila Lada Olbortová a Jarka 

Cafourková. Zbývající ceny koupili organizátoři 

z finanční pomoci obecního úřadu. Putovní pohár 

věnovala vrhačská společnost NAJA. 

     Pořadatelům přálo počasí a tak děti mohly sou-

těžit v pěti sportovních disciplínách a to: v běhu, 

hodu na cíl, skoku do dálky, skoku do výšky 

a v nejnáročnější disciplíně - překážkovém běhu 

na dětském hřišti. Příjemně nás překvapil velký 

zájem dětí a jejich rodičů. Sportovní akce se zú-

častnilo 30 dětí. Byli zde i soutěžící ze sousedních 

obcí, Kladna i Prahy.  

 Malí sportovci byli rozděleni do dvou věko-

vých kategorií. První byla pro děti od 5 do 7 let a 

druhá od 8 do 10 let. Každá věková kategorie se 

hodnotila zvlášť a až celkový vítěz byl vyhodnocen 

z obou věkových skupin. Ve všech disciplínách se 

závodilo s obrovským zaujetím a hlasitá podpora 

přítomných rodičů jim výrazně pomáhala k lepším 

výkonům a podtrhla tak celou atmosféru sportov-

ního dne. Nechyběly emoce, smích i pláč. Všechny 

děti se zhostily sportovního klání na výbornou. 

      Celkovým vítězem sportovního dne se stal Sa-

muel Horák, který vyhrál čtyři disciplíny z pěti. V 

dalších disciplínách v jednotlivých věkových skupi-

nách se na prvních místech umístili Marek Eliáš, 

Daniela Romanová, Michaela Randisová a Kevin 

Otruba. Organizátor děkuje dobrovolníkům, kteří 

se zapojili do celé sportovní akce a výraznou mě-

rou byli nápomocni zdárnému průběhu celého so-

botního sportovního odpoledne. Děkujeme zejmé-

na Zdeňkovi, Radkovi, Vláďovi, Marcele, Lence, 

Vlastě, Petře, Ladě, Frantovi a Jarce. 

 - Ing. Vladimír Ondráček, zastupitel obce - 

Sport 

Zprávičky ze školičky 

     Máme tady prosi-

nec, pro nás děti je to 

nejkrásnější měsíc v ro-

ce. Ve školce nás na-

vštívili čert s Mikulá-

šem. Přinesli nám hod-

ně dárečků, za které 

jsme jim zazpívali a 

přednesli spoustu bás-

niček. Ten, kdo neměl 

čisté svědomí, musel 

slíbit, že se v chování 

polepší. 

     Povídáme si o Váno-

cích a připravujeme pro 

rodiče dárečky a vánoční přání. Těšíme se na be-

sídku pro rodiče, na kterou pečlivě nacvičujeme. 

Také nás čeká velká nadílka pod stromečkem ve 

školce. Ještě než budou opravdové Vánoce doma, 

půjdeme za našimi kamarády do školy na předsta-

vení „Santa není Ježí-

šek“. Dozvíme se, jak 

se slaví Vánoce na ce-

lém světě. Poslední dny 

před Vánocemi nám 

zpestří, jako každý rok, 

vystoupení cirkusu Ce-

cilka.  

     Moc bychom si přáli, 

aby napadl sníh a my 

jsme si užívali zimní 

radovánky. Na zahradě 

bychom postavili velké-

ho sněhuláka a kolem 

něho by to svištělo na 

bobech z kopce dolů. 

     Na závěr roku by chtěli všichni zaměstnanci 

školky popřát občanům Kačice hodně zdraví a 

spokojenosti v novém roce 2017.  

- Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ - 
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Podzimní a Vánoční turnaj ve stolním teni-

se pro neregistrované hráče 
     V měsících listopadu a prosinci organizoval p. 

Ryšlink s podporou OÚ Kačice v restauraci 

„U Čápa“ turnaje ve stolním tenise pro neregistro-

vané hráče. 

     V. ročník Podzimního turnaje se uskutečnil dne 

26. listopadu 2016 v době od 10:00 hod. do 

20:00 hod. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů ze širo-

kého okolí (ze Stochova, Kladna, Zlonic, Třebíze, 

Prahy, Pálečku, Nového Strašecí, Zvoleněvsi). 4 

hráči byli z Kačice (p. Ryšlink, p. Pohořal, p. Sou-

ček, p. Pošta). Hrálo se na dvou stolech ve stísně-

ných podmínkách, ale ve výborné atmosféře. Ke 

zdárnému průběhu 

sportovního dne 

přispěl i vedoucí 

restaurace, který 

připravil pro spor-

tovce i diváky vyso-

ce kalorické závod-

nické menu.  Hráči 

byli rozděleni do 

dvou skupin po 9 

hráčích. Hrálo se 

systémem každý s 

každým a nejlepší 4 

hráči postoupili do finálové skupiny. V obou skupi-

nách se zase hrálo předcházejícím systémem o 

pořadí. Vítězové prvního turnaje byli: 1. Jiříkovský 

(Třebíz), 2. Dundrová (N.Strašecí), 3. Fritsch 

(Zvoleňeves). Z našich byl nejlepší p. Ryšlink na 6. 

místě. Překvapil i „vozíčkář“ Jarda „Papír“ Pohořal, 

který se umístil na 9. místě.  

     V. ročník Vánočního turnaje se konal dne 10. 

prosince. Tohoto turnaje se zúčastnilo 10 hráčů, 

kteří hráli v jedné skupině opět výše uvedeným 

systémem o umístění. Vítězové tohoto turnaje byli:  

1. Jiříkovský (Třebíz), 2. Ryšlink (Kačice), 3. Tomi-

šinec (Páleček). Jarda Pohořal opět zabodoval vý-

borným 5. místem. Účastníci turnaje děkují hlavní-

mu organizátorovi 

turnaje p. Ryšlinkovi 

za organizaci dvou 

krásných turnajů. Ke 

zdárnému průběhu 

přispěla i obsluha 

restaurace a v nepo-

slední řadě i štědří 

sponzoři turnaje: 

obec Kačice, Info-

centrum Kačice, re-

staurace na hřišti a 

řeznictví Kučera. 

SK KAČICE 
     Sportovním klub Kačice v letošním roce musel 

dle nařízení Okresního fotbalového svazu a Fotba-

lové asociace České republiky změnit stanovy klu-

bu. Vše bylo velice náročné na administrativu  

a změna obnášela plno písemností, výpisů, návrhů 

a hlavně financí. Po zasedání valné hromady SK 

Kačice a schválení nových stanov klubu, byl návrh 

zaslán Městskému soudu v Praze. Dne 4. listo-

padu 2016 byl Sportovní klub Kačice vymazán  

ze spolkového rejstříku a zanikl. Po schválení  

nových stanov Městským soudem v Praze dne 

19. listopadu 2016 je oficiální název klubu 

„Sportovní klub Kačice, z. s.“ (zapsaný spolek).  

     „A“ mužstvo po odehrané podzimní části se drží 

ve vyšších patrech tabulky a v jarní části bude  

určitě o co bojovat. Jen pro zajímavost nejlepším 

střelcem okresu Kladno, po podzimu 2016, se stal 

s 13 góly Jan Heller. Mužstvo mladších žáků si již 

po odehrané podzimní části připsalo několik bodů 

a hlavně první výhru na půdě soupeře ze Stocho-

va. Po odchodu trenérů se týmu ujalo několik ta-

tínků dětí a trenér „A mužstva“ a došlo k velké-

mu výkonnostnímu posunu hráčů.  

     V roce 2016 náš Sportovní klub Kačice uspo-

řádal plno akcí: Mezi nejúspěšnější patří Dětský 

den, pouťový turnaj, koncert hudební skupiny 

BRUTUS. Všechny akce klub uspořádal pro občany 

obce Kačice a příští rok se bude klub snažit tyto 

akce opět uspořádat a přidat i akce další.  

     Tak jako každý rok se bude dne 31.12.2016 

konat „Silvestrovský fotbal“. Všichni jsou srdečně 

zváni jak z řad klubu, tak i z obce Kačice.  

V posledním dni v roce se tak může každý přijít 

proběhnout, a nebo povzbudit borce na hřišti.  

     Dne 27.01.2017 od 20:00 hodin náš sportovní 

klub pořádá „Sportovní ples“ v budově TJ Sokol 

Kačice. Hudba – V Pantoflích, vstupné 150 Kč  

a pouze ve společenském oděvu. Budeme se těšit 

na Vaši návštěvu.  

     Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřadu Kačice 

za finanční podporu v roce 2016 v naší činnos-

ti a při pořádání akcí. Dále bych rád poděkoval 

všem ostatním co nás ve fotbale podporují i jinak, 

než finančně. A v neposlední řadě bych rád po-

děkoval našim fanouškům, kteří nás podporují při 

zápasech.   - František Tancoš, předseda klubu - 

 - Ing. Vladimír Ondráček, zastupitel obce - 
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Odpady v roce 2017 
Vážení spoluobčané, 

jak jsme již zmiňovali v minulém vydání zpravoda-

je, v následujícím roce je nutné začít se více zabý-

vat odpadovým hospodářstvím. Na posledním  

veřejném zasedání zastupitelstva obce, které  

se uskutečnilo 14.12.2016, byly schváleny nové 

obecně závazné vyhlášky týkající se místního  

poplatku za odpad (č. 1/2016) a systému shro-

mažďování odpadů (č. 2/2016). V tomto článku 

bychom Vás rádi seznámili s novým systémem 

plateb poplatků za odpad. Obě vyhlášky jsou  

k nahlédnutí na webových stránkách a na úřední 

desce obce, případně v podatelně OÚ. 

     NOVĚ bude poplatek za odpad činit:  

a) v případě týdenního svozu 700 Kč /os./rok 

 b) v případě čtrnáctidenního svozu 500  

Kč/os./rok 

      Popelnice budou odlišeny různobarevnými 

známkami (červená—týdenní, žlutá 14– denní), 

kam bude po zaplacení poplatku doplněno č. p.  

     Nově bude také možné uhradit poplatek  

za odpad buď jednorázově do 31. ledna 2017 

nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději 

do 31. ledna 2017 a 31. března 2017. V případě 

nezaplacení druhé části poplatku bude domác-

nosti odebrána sběrná nádoba.  

     Další novinkou je osvobození od poplatku pro 

děti do 2 let věku včetně a sleva pro občany starší 

75 let, a to od počátku roku, ve kterém uvedený 

věk dovrší, ve výši 250 Kč ze schválené výše  

poplatku, tzn. že poplatek bude činit 450 Kč  

na osobu a rok pro týdenní svoz a 250 Kč na oso-

bu a rok pro čtrnáctidenní svoz. 

     Frekvenci svozů nebude možné během roku 

změnit. Pokud si však zvolíte čtrnáctidenní svoz  

a zjistíte, že Vám objem nádoby nebude stačit, lze 

si i nadále přikoupit jednorázové známky na svoz 

komunálního odpadu za cenu 60 Kč, jako tomu 

bylo v letošním roce. 

     Pokud již nyní máte jasno, jakou frekvenci svo-

zu si zvolíte, budeme rádi, když nás o tom předem 

informujete telefonicky, emailem, na facebooku či 

osobně na OÚ Kačice. 

Nový systém svozů bude fungovat od 1.2.2017. 

     Ve vyhlášce č. 2/2016 je zásadní především 

informace týkající se stanovišť pro sběr tříděného 

odpadu. Nově vznikne stanoviště u mateřské ško-

ly a u sokolovny. Na některých stanovištích bude 

navýšena frekvence svozu plastů. Na všech sta-

novištích bude navíc doplněn kontejner na prázd-

né plechovky a konzervy, atd. 

     Věříme, že navýšení stanovišť na tříděný  

odpad bude další motivací k třídění odpadů, a 

směsného odpadu tak bude zbývat čím dál méně.  

     Budeme doufat, že uspějeme s žádostí o dota-

ci na domácí kompostéry, čímž bychom mohli 

ekologicky likvidovat navíc i bioodpad. 

          V případě dotazů k novému systému se ne-

váhejte obrátit na zaměstnance OÚ Kačice. 
 

Počet  

poplatníků v 

domácnosti 

Objem nádoby  

na domácnost 

Frekvence vývozu 

1 - 5  1 x 110 l (120 l) 1 x 7 dní 

 

 

6 - 10 

1 x 240 l  

nebo 

2 x 110 l (120 l) 

nebo 

1 x 110 l + 1 x 120 l 

  

 

1 x 7 dní 

11 a více 1 x 110l (120 l)  

+ 1 x 240 l 

 1 x 7 dní 

  Stanoviště Druh tříděného odpadu 

1 u mateřské školy sklo, plast, plechovky 

2 u sokolovny sklo, plast, plechovky 

3 ulice Armádní sklo, plast, papír, plechovky 

4 pod kapličkou sklo, plast, papír, plechovky 

5 u samoobsluhy sklo, textil, plechovky 

6 u základní školy plast 

7 ulice K Farmě plast, sklo, plechovky 

8 ulice Nádražní plast, sklo, plechovky 

 - Daniela Veselská, místostarostka obce  - 

Počet  

poplatníků v 

domácnosti 

Objem nádoby  

na domácnost 

Frekvence vývozu 

1 - 5  1 x 110 l (120 l) 1 x 14 dní 

 

 

6 - 10 

1 x 240 l  

nebo 

2 x 110 l (120 l) 

nebo 

1 x 110 l + 1 x 120 l 

  

 

1 x 14 dní 

11 a více 1 x  110 l (120 l)  

+ 1 x 240 l 

 1 x 14 dní 
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PLÁN AKCÍ NA 1. POLOLETÍ ROKU 2017 

Termín akce Název akce Popis akce 

26. 12: 2016 Vánoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice. 

26. 12. 2016 Ohňostroj Ohňostroj pořádá p. Vicenec od 18 hod. 

1. 1. 2017 Novoroční ohňostroj a přípitek Pořádá obec Kačice v 00:30 hod na návsi. 

25. 1. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

27. 1. 2017 Sportovní ples Pořádá SK Kačice. Hraje skupina „V Pantoflích“, vstupné 150 Kč. 

11. 2. 2017 3. Reprezentační ples ZŠ a obce Kačice Od 20 hod. Hraje skupina IKAROS. Vstupné 100 Kč. 

17.2. 2017 Zájezd do divadla Pořádá obec Kačice. 

22. 2. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

4. 3. 2017 Masopust Pořádá obec Kačice ve spolupráci s paní Vaníčkovou. 

4. 3. 2017 Dětský karneval Pořádá TJ Sokol Kačice. Bude navazovat na masopust. 

29. 3. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

1. 4. 2017 Velikonoční trhy Pořádá obec Kačice. 

14. 4. 2017 Turnaj v badmintonu Pořádá TJ Sokol Kačice. 

26. 4. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

30. 4. 2017 Čarodějnice Pořádá TJ Sokol Kačice. 

13. 5. 2017 Turnaj v nohejbale Pořádá TJ Sokol Kačice. 

31. 5. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 

Červen 2017 Dětský den s SK Kačice Pořádá SK Kačice ve spolupráci s TJ Sokol Kačice. 

28. 6. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice. 
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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 07:15—11:45 

 12:15—17:00 

St 07:15—11:45 

 12:15—17:00  

Čt 07:00—11:30 

Vydavatel: Obec Kačice, IČ: 00234494, 4. vydání/2016, ev. č. MK ČR E 10578 

 

Redakční rada: Daniela Veselská, Vladimír Ondráček, Lada Olbortová, Petra Svobodová, Jitka Jindáčková. Za 

obsah článků odpovídají jejich autoři. Články mohou být redakčně kráceny, všechny články prošly jazykovou ko-

rekcí. Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů do Kačického zpravodaje: veselska@kacice.cz. 

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

 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA od října 

 

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  

 

ZÁJEZD DO DIVADLA 

Radka Brzobohatého v Praze 

na komedii „TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI“ 

17. února 2017 od 19 hod. 

Cena zájezdu: 410 Kč/osoba 

(vstupné + doprava) 

Objednávky na OÚ Kačice do 3. února 2017 

NABÍDKA PRÁCE  

*KRONIKÁŘ* 

 

Požadujeme:  pracovitost, pečlivost,  

                        zdravotní  způsobilost 

Nabízíme:       dohodu o provedení práce  

                        (max. 300 hod. ročně) 

Pracovní náplň: dle zákona č. 132/2006    

                           Sb., zákon o kronikách obcí 

 

Písemné přihlášky zasílejte na adresu Obec 

Kačice, Masarykova 20, 273 04 Kačice ne-

bo elektronicky na info@kacice.cz do 

15.02.2017. K přihlášce přiložte vzor vaše-

ho písma. 

 

Nástup možný od 01. 03. 2017  


