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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,

máme tu poslední vydání letošní-
ho zpravodaje a s ním mnoho zají-
mavých informací. Podzimní měsí-
ce byly opět velmi bohaté, co se týče 
akcí v obci. Konkrétně se jednalo 
o atletický pětiboj, drakiádu, posví-
censkou zábavu, strašidelný průvod, 
adventní trhy, mikulášskou besídku 
a zábavu a také zájezd do vánočních 
Karlových Varů. Všem pořadatelům 
výše zmíněných akcí patří velké po-
děkování, protože právě díky těmto 
příležitostem máme možnost se ale-
spoň na chvíli v této uspěchané době 
vzájemně setkat. 

Během podzimu, se nezahálelo ani 
v investičních akcích realizovaných 
obcí. V listopadu byla zmodernizo-
vána místní knihovna i část veřej-
ného osvětlení, vybudováno hřiště 
u ZŠ, a stále ještě probíhá rekon-
strukce zateplení OÚ. 

Dovolte nám ještě připomenout 
akce, které nás letos čekají, a to zpívá-
ní koled u Kačického betlémku, který 
bude vystavěn těsně před Vánocemi 
a ani letos nebudou chybět ovečky. 
A jako každý rok novoroční přípitek 
a ohňostroj dne 1. ledna v 0.30 hod. 
Budeme se na Vás těšit.

A v dalším roce, který bude pro 
naši obec významný, oslaví totiž 
700. výročí od první zmínky o obci, 
nás opět čeká nespočet akcí. Ta pro 
nás nejdůležitější se však uskuteční 
16. června 2018, tak si toto datum ne-
zapomeňte rezervovat, protože je při-
praven pestrý celodenní program pro 
všechny věkové kategorie. Již teď Vám 
můžeme prozradit, že se svým způso-
bem vrátíme zpátky do historie 

Teď už nám nezbývá, než Vám 
všem popřát krásné a pohodové vá-
noční svátky a do nového roku 2018 
přejeme hlavně zdravíčko, protože to 
je nejdůležitější.

Daniela Veselská, Libor Němeček

Ročník 2017 Číslo IV Vyšlo v prosinci ZDARMA

Podzimní čas nám tentokrát zpestřil již druhý ročník Atletického pětiboje a již 
3. ročník drakiády. Obě akce se mohly těšit z pěkného počasí i hojné účasti především 
dětí v doprovodu rodičů, prarodičů a mnoha dalších. 

 2. ROČNÍK ATLETICKÉHO PĚTIBOJE
V sobotu 23. září jsme se ve 14 hodin obět 
sešli u dětského hřiště v Armádní ulici 
u 2. ročníku dětského atletického pětiboje.

Tuto tradiční sobotu jsme se opět sešli 
u dětského hřiště v Armádní ulici k 2. roční-
ku dětského atletického pětiboje. Sportovní 
soutěže proběhly pod patronací OÚ Kačice. 
Závodníkům i pořadatelům přálo sluníčko 
a ke zdárnému průběhu sportovního klání 
přispěl i plný stan dobrot a pití.

Díky zapojení velkého množství dob-
rovolníků, bez kterých by se závody ne-
mohly konat  proběhly soutěže bez pod-
statných zdržení. Poděkování si zaslouží 
všech  devět maminek a babiček, které 
dětem připravily občerstvení.

Pořadatelé jsou rádi, že počet lidí, kteří 
jsou ochotni pomoci se stále rozšiřuje. Na 
přípravě a průběhu sportovního odpoled-
ne se podílelo 22 lidí. Rádi bychom těmto 
dobrovolníkům poděkovali.

Na přípravě a průběhu sportovního 
odpoledne se podílelo 22 dobrovolníků, 
kterým bychom tímto rádi poděkovali.

Nyní přejdeme k závodníkům. Nejmladší 
účastník atletického pětiboje byl ani ne 
2 letý Ríša, který se zúčastnil 2 disciplín 
z nichž v jedné skončil na krásném 5 místě 
a 2. nejmladší byla 2,5 letá Helenka, která 
absolvovala všech 5 disciplín s úsměvem.

KAČICKÉ UDÁLOSTI

ZPÍVÁNÍ KOLED 
U „KAČICKÉHO BETLÉMKU“

ROZDÁVÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
něco na zahřátí

V SOBOTU 

23. PROSINCE
OD 17 HODIN 

Akci pořádá 
Obec Kačice

Srdečně vás zveme na
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Z OBECNÍHO ÚŘADU...
... v této rubrice se dozvíte o dění na obecním úřadu, co se událo či se pro Vás chystá. Také Vás zde 
budeme informovat o nabídkách a výzvách pro občany Kačice.

Celkem se sportovního klání zúčastnilo 
41 dětí z Kačice i okolí.

Celkovým vítězem se po součtu umístě-
ní letos stal Metod Fikes jr., který se ve své 
věkové kategorii vždy umístil na 1. mís-
tě. Putovní pohár mu zaslouženě náleží. 
V kategorii 0 – 5 let všechny disciplíny 
vyhrál Metod Fikes, v kategorii 6 – 8 let 
vyhrál 4 disciplíny Samuel Horák a jednu 

(skok do dálky) Julie Koukolíková, v nej-
starší kategorii 9 – 11 let to byli Berta 
Fikesová, Lukáš Heroun, Daniela 
Romanová 2x a Nela Vaňková.

Celkové umístění, které bylo dáno 
nejmenším součtem umístění dopadlo 
následovně:
1. METOD FIKES
2. SAMUEL HORÁK

3. JULIE KOUKOLÍKOVÁ
4. DANIELA ROMANOVÁ
5. ALEŠ ROMAN

Závěrem děkujeme i sponzorům našich 
akcí autoservisu Horák a Ekologie s.r.o. 
Lány.   

Ing. Vladimír Ondráček, 
předseda komise pro školství a mládež

3. ROČNÍK DRAKIÁDY
V sobotu 21. října 2017 se opět uskuteč-
nila s podporou OÚ tradiční drakiáda. 
Pořadatelé měli obavy z předpovědi po-
časí, ta se naštěstí nenaplnila a tak bylo 
na poli za sokolovnou k vidění až 50 dra-
ků. Všichni si náležitě užili mírný větřík, 
sluníčko a vysoko létající draky. Opět se 
zde objevil krásný krabicový drak, který 
létal skoro v bezvětří. Nejvýše vylétl drak 
Karolíně Jelínkové, kterého „zabezpečo-
val“ dědeček.

K příjemnému a slunečnému odpole-
dni přispěla i zábavná soutěžní estráda 
pro děti, kterou připravila skupina umě-
lecká agentura Fastagency. Do tance a her 
se ze zaujetím zapojili i rodiče se svými 
ratolestmi.

V průběhu zábavného odpoledne bylo 
péčí p. Pokorného zabezpečeno dobré 
a teplé pití pro všechny. U ohniště rych-
le mizely dobré kačické špekáčky. Díky 

pěknému a slunečnému počasí se akce vy-
dařila. Pro příští rok se opět vrátíme k vy-
hodnocení účastníků drakiády a udělení 

cen nejlepších a nejlépe létajících draků.
Ing. Vladimír Ondráček, 

předseda komise pro školství a mládež

5. ADVENTNÍ TRH A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
I přes počáteční nepřízeň počasí při-

lákaly adventní trhy nakonec mnoho 
návštěvníků. Během odpoledne bylo 
k vidění vystoupení Podřipského žesťo-
vého kvintetu, byly vyhlášeny výsledky 
soutěže pořádané místní knihovnou, 
nechyběla samozřejmě ani vystoupení 
dětí z MŠ a ZŠ Kačice. Během celého 
odpoledne probíhalo vánoční výtvarné 
tvoření, které zajistil spolek Kačice letí 
z. s. Na zahřátí se rozlévalo svařené víno, 
punč i čaj. Jakmile se setmělo, následo-
valo rozsvícení vánočního stromu, ke 
kterému dorazili i Andělé, aby od dětí 
vyzvedli „počtu“ pro Ježíška. Děkujeme 
všem návštěvníkům za účast a velké po-
děkování patří samozřejmě všem vy-
stupujícím a spolku Kačice letí z.s. za 
doprovodný program. 
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Obec Kačice pořádá 
VEŘEJNOU SBÍRKU na vybudování památníku k 700. výročí obce

 Účelem sbírky je vybudovat v centru obce památník „Nákladem Občanů Kačických“, 
stejně jako tomu bylo v roce 1851 v případě křížku situovaného vedle kapličky. 

Pro tyto účely byl zřízen speciální účet: č. ú.: 115-5275370257/0100 a pokladnička umístěná na podatelně OÚ Kačice.
Sbírka bude probíhat do 28. února 2018.

 Za jakoukoliv Vaší �nanční podporu předem děkujeme.

V listopadu knihovna prošla čás-
tečnou rekonstrukcí. Má nově 
položené lino, nový výdejní pult 

a regály s větší stabilitou. Bylo potřeba vše 
kompletně vyklidit a vše znovu nastěho-
vat. Velkou pomocí byli pracovníci obec-
ního úřadu, kterým tímto velice děkuji. 
Další poděkování patří panu starostovi, 
bez kterého by se rekonstrukce vůbec 
neuskutečnila. Provoz byl opět zahájen  
30. 11. 2017 tvořivým odpolednem s ad-
ventní tématikou. Sešlo se nás celkem 20 
v zcela novém prostoru a pěkně jsme si 
tvoření s dětmi všichni užili.

Co všechno Vám naše knihovna nabízí 
a může nabídnout? 

Dovolte mi zde přiblížit alespoň některé 
její služby. Knihovna vlastní ve svém fon-
du něco málo přes 4 500 knih. Tento počet 
je pravidelně doplňován výměnnými sou-
bory ze Střed. vědecké knihovny Kladno, 
která tímto plní své regionální funkce. 
To znamená, že díky této spolupráci má 
knihovna v pravidelných intervalech no-
vou nabídku aktuálních knih. Z obecních 
prostředků je taktéž každoročně uvol-
ňována částka na nákup nových knih - 
„Novinek“. Pokud i přesto nějakou knihu 
u nás nenajdete, pak je tu pro Vás další 
služba (MVS). Knihu vám vyhledáme, 
a pokud je volná, pak ji budete mít u nás 
připravenou hned v následujícím vý-
půjčním týdnu. Dále v knihovně pomalu 

započala digitalizace všech knih. Je to ča-
sově hodně náročné vzhledem k počtu 
knih v knihovně, ale již nyní se můžete 
podívat alespoň na katalog výměnného 
souboru, https://kacice-katalog.kkckl.cz/, 
který je zpřístupněn na stránkách OÚ.  
Postupně budou do katalogu přidávány 
další knihy z fondu. Velkou výhodou je 
výběr knih přímo z domova, okamžité 
objednání knihy,  zobrazení aktuálních 
informací o knize a možná rezervace 
knihy, pokud není zrovna volná. Pak už 
jen stačí si knihu vyzvednout v knihovně. 
Katalog je přístupný všem k nahlédnutí, 
ale mohou z něj objednávat pouze členo-
vé naší knihovny s platným čtenářským 
průkazem.

INFORMACE Z KNIHOVNY 
V článku knihovny se dozvíte, co všechno Vám knihovna může nabídnout, o digitalizaci knižního fondu 
a informace k Výtvarné soutěži na téma KNIHOMOL. 

ODPADY V ROCE 2018
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první rok fungování 
nového systému svozu komunálního 
odpadu. V roce 2017 jsme evidovali 
260 domácností s týdenním svozem, 
197 domácností se 14-ti denním 
svozem. 

Věříme tomu, že ke zlepšení možnos-
ti třídit přispěli i domácí kompostéry, 
které byly distribuovány mezi občany 
během měsíce srpna. Celkem se pře-
rozdělilo 175 kompostérů.

Další změny nás čekají i v roce 2018. 
Na posledním zasedání zastupitelstva 
obce, které se konalo 13. prosince 2017, 
byla schválena nová obecně závazná 
vyhláška č. 2/2017. Ta zavádí další vari-
antu frekvence svozu, a to měsíční svoz 
za cenu 300 Kč za osobu a rok. Další 
změnou je zvýšení ceny za týdenní svoz 
ze 700 Kč na 800 Kč za osobu a rok. Pro 
osoby starší 75 let včetně zůstává sleva 
250 Kč z vybrané varianty svozu, zů-
stává také osvobození pro děti do 2 let 
věku. Všechny varianty svozu s cenami 
naleznete přehledně v tabulce výše.

Popelnice budou stejně jako v tomto 
roce rozlišeny různobarevnými známka-
mi (červená - týdenní, žlutá - 14 denní, 
bílá - měsíční), kam bude po zaplacení 
poplatku doplněno č. p..

Termíny platby za odpad zůstávají stej-
né, tedy jednorázová platba za odpad do 
31. ledna 2018 nebo ve dvě stejné splát-
ky, a to nejpozději do 31. ledna 2018 
a 31. března 2018. V případě nezaplacení 
druhé části poplatku bude domácnosti 
odebrána sběrná nádoba. 

Frekvenci svozů nebude možné během 
roku změnit. Pokud si však zvolíte čtr-
náctidenní čí měsíční 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 minulých letech.
Nový systém svozů bude fungovat od 

1. února 2018
Věříme, že do třídění odpadů se bude 

zapojovat stále více a více domácnos-
ti a produkce směsného odpadu, tudíž 
i nutnost častých svozů bude klesat. 
V případě dotazů k novinkám v systému 
svozů  se neváhejte obrátit na zaměstnance 
OÚ Kačice.

 
OÚ Kačice.

Barevné označení 
známky

Děti do 2 let 
věku

Občané 
od 3 do 74 let 

věku

Občané starší 
75 let včetně

Týdenní svoz červená 0 Kč 800 Kč 550 Kč

14-denní svoz žlutá 0 Kč 500 Kč 250 Kč

Měsíční svoz bílá 0 Kč 300 Kč 50 Kč
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
UŽ ZASE BUDOU VÁNOCE
Od počátku školního roku už uplynuly více jak tři měsíce a opět se přiblížily nejhezčí dny v roce – vánoč-
ní svátky. Co všechno se událo od té doby v naší Veselé škole?

Nedávno jsme měli ve škole čtvrtletní 
třídní schůzky, kde se rodiče dozvě-
děli o prospěchu a chování našich 

žáků. Než jsme dospěli do čtvrtletí, musely 
si děti zvyknout zase na školní prostředí 
a povinnosti. Prvňáčkové už poznávají 
některá písmenka, učí se sčítat a odčítat, 
v prvouce se seznamují s prostředím kolem 
nás. Také malují, vyrábějí různé výrobky 
z papíru a cvičí. Všichni žáci si musí plnit 

svoje povinnosti, aby dosáhli co nejlepších 
výsledků.

Kromě výuky jsme ale absolvovali různé 
výchovně zaměřené akce. Viděli jsme po-
hádku O princezně Mlsalce, O perníkové 
chaloupce. Děti se vyřádily na Indiánské 
show, kde mohly vyhrát i různé ceny a také 
některe přišly v moc hezkých indiánských 
maskách. Opět mezi nás přišli pracovní-
ci Studia Karavana tentokrát s II. dílem 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Prosinec je pro nás děti nejkrásnější měsíc v roce. Moc jsme si užili návštěvu čerta s Mikulášem. 
Zazpívali a přednesli jsme jim spoustu básniček a písniček, které jsme se naučili. Trochu jsme se 
sice báli, a ti kdo zlobili a neměli čistě svědomí museli slíbit, že se v chování polepší.

Povídáme si o Vánocích a připravujeme 
pro rodiče dárečky a vánoční přání. 
Těšíme se na besídku 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 vystoupení cirkusu Cecilka.  Toto 
vystoupení nám již léta zpestřuje čekání 
na Štědrý den.

Moc bychom si přáli, aby napadl  sníh, a my 
jsme si užívali zimní radovánky. Na zahradě 

bychom postavili velkého sněhuláka a kolem 
něho by to svištělo na bobech z kopce dolů.

Na závěr roku by chtěli všichni zaměst-
nanci školky popřát občanům Kačice hodně 
zdraví a spokojenosti v novém roce 2018. 

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ

Letošní 3. ročník Výtvarné soutě-
že byl tak trochu jiný - také literární. 
Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie. 
V první, měly děti od 5 do 8 let nama-
lovat, jak jsi představují „Knihomola“. 
Obrázků  přišlo celkem 14. V druhé ka-
tegorii od 9 do 12 let měly děti za úkol 
napsat svůj příběh o «Knihomolovi», 
například formou komiksu. V této 
kategorii přišlo 19 textů s obrázky. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 33 dětí. 
Výherci byli odměněni krásnou knihou 
a diplomem. 

Všem Vám přeji krásné vánoční svát-
ky, mnoho spokojených chvil s Vašimi 
blízkými a šťastný rok 2018.   

Lenka Pokorová, knihovnice
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Vstup do nové sezony 2017/2018 se 
fotbalistům SK Kačice, z.s. poda-
řil na jedničku. ,,A“ mužstvo se po 

odehrané podzimní části se drží na druhém 
místě tabulky s největším počtem nastříle-
ných branek. Ve 13 zápasech Náš tým sou-
peřům nasázel 61 branek. Pro zajímavost 
je to nejvíce ze všech družstev celé soutěže 
okresu Kladno(Okresní přebor, III. třída 
skupiny ,,A“ i ,,B „ a i IV třídy) a v jarní části 
soutěže bude určitě o co bojovat, protože 
Náš tým ztrácí na prvního v tabulce pou-
ze jeden bod. Nejlepším střelcem IV. třídy 
okresu Kladno po odehrané podzimní části 
2017 se stal  s 15 góly Jan Heller.

Tak jako každý rok se bude dne 
31. 12. 2017  konat ,,Silvestrovský fotbal‘‘. 
Sraz bude v 10:00 a výkop v 11:00 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni jak z řad klubu, 
tak i z obce Kačice. V posledním dni roku 
2017 se tak může každý přijít proběhnout, 
zahrát si kvalitní fotbal obsazený hvězdami 
klubu SK Kačice a nebo jen povzbudit bor-
ce na hřišti. Silvestrovský fotbal se hraje za 
každého počasí.  

Dne 16. 2. 2018 od 20:00 hodin náš 
Sportovní klub pořádá ,,Sportovní ples‘‘ 
v budově TJ Sokol Kačice. Hudba – V pan-
to�ích, vstupné 150,- Kč, slosování o ceny 

a vstup pouze ve společenském oděvu. 
Rezervace míst u předsedy SK Kačice 
(tel: 777 668 809). Nebude chybět boha-
tý kulturní program  hlavně je připraveno
„Půlnoční překvapení“.  Budeme se těšit na 
Vaší návštěvu.       

Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřa-
du Kačice za �nanční podporu v roce 
2017 v naší činnosti a při pořádání akcí. 
Poděkování patří, ale také všem ostatním, 
 co nás ve fotbale podporují i jinak než �-
nančně. A v neposlední řadě bych rád podě-
koval našim fanouškům, kteří nám fandí při 

zápasech. Jen pro zajímavost asi nejvěrnější 
fanoušek SK Kačice je Libor Čacký, který 
nevynechal ani jeden z našich zápasů, a to 
jak domácích tak venkovních.     

Závěrem bych občanům obce Kačice jmé-
nem Sportovního klubu Kačice z.s. a jmé-
nem svým popřál krásné vánoční svátky, 
plné klidu, rodinné pohody, lásky a porozu-
mění a do roku 2018 mnoho štěstí, spokoje-
nosti, sportovních zážitků a hlavně zdraví.

 František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu Kačice, z.s.

NOVINKY Z SK KAČICE
SK KAČICE, Z.S. – MÁ NA JAŘE 2018 O CO BOJOVAT!!!        
V posledním vydání zpravodaje se poohlédneme za odehranou podzimní částí a nebudou chybět informa-
ce o akcích SK Kačice, z.s. na rok 2018.

interaktivního programu Naši sousedé 
v Evropě. Proběhl také další interaktivní 
program – Dětská farma. V loňském škol-
ním roce jsme před Vánocemi nikam nevy-
jeli, letos tomu je jinak. Navštívili jsme kino 

ve Stochově, kde jsme shlédli muzikálovou 
pohádku O princezně Máně. Předvedli ji 
studenti Mezinárodní konzervatoře Praha, 
mezi nimiž je i jedna naše bývalá žákyně 
– Veronika Lišková. Všichni  jsme pod-
nikli ještě jeden (voňavý) předvánoční 
výlet. Navštívili jsme vesnici Chrustenice 
nedaleko Berouna. Tam si děti mohly ve 
�rmě Cosmetica Boemi vytvořit šumivé 
kouličky do koupele, mýdlo a dostaly malý 
dáreček. Po Mikuláši u nás bude ve škole 
interaktivní program s tanečky a písničkami 
a těsně před Vánocemi navštívíme divadlo 
Lampion v Kladně a uvidíme představení 
Vánoce Josefa Lady. A poslední akce, kte-
rá nás před Vánocemi čeká a léta je s nimi 

spojená je návštěva Cirkusu Cecilka a pak 
je to tu. Vánoce!

V uplynulém období došlo ve škole 
ke kompletní rekonstrukci kotelny. Ke konci 
října byla předána dlouho očekávaná stavba: 
vybudování hřiště za budovou školy s umě-
lým povrchem. Škoda, že si ho v tomto roce 
už moc neužijeme. Počasí nám to nedovolí. 
Ale na jaře to bude fajn.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám 
popřála jménem celého školního kolektivu 
klidné vánoční svátky prožité v kruhu svých 
blízkých. Do dalšího nového roku potom 
hodně pevného zdraví a optimismu.

Mgr. Naděžda Hrabalová
ředitelka ZŠ a MŠ Kačice
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KAČICE LETÍ
Letos na podzim jsme pro vás opět připravili lampionový průvod a moc nás těší hojná účast malých i vel-
kých strašidel. Potkat jste se s námi mohli i na Adventním trhu, kde jsme nachystali vánoční tvoření. A jen 
tak si od nás neodpočinete.  Do konce roku se můžeme ještě společně setkat 23. prosince v 10 hodin, kdy 
se vydáme obdarovat zvířátka do lesa. A po novém roce se můžete těšít na 13. ledna na Maškarní zábavu.

V září se zástupci naší jednoty zapojili 
do Sletové štafety, která propojila so-
koly nejen v celé naší republice a za-

sáhla i přes její hranice. Sletová štafeta nesla 
poselství do Tyršova domu a o�ciálně tím 
odstartovala přípravy XVI. Všesokolského 
sletu v Praze, tedy největšího svátku našeho 
spolku.

V listopadu jsme uspořádali tradiční po-
svícenskou zábavu. Sokolovna praskala ve 
švech a návštěvníci se bavili až do samého 
konce.

V sobotu 2. 12. 2017 proběhla Mikulášská 
zábava. Nejdříve dětská část, kdy děti potěšil 
Mikuláš s čertem a andělem, a všem hod-
ným dětem rozdal balíček sladkostí. Večer 
propukla zábava pro dospělé. Obě zábavy 
probíhaly za �nanční podpory Obce Kačice, 
které tímto děkujeme.

Naše jednota, přeje všem našim členům, 

našim příznivcům, ale i všem ostatním krás-
né prožití vánočních svátků a hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti do nového roku 2018.

A pokud nechcete o svátky jen relaxovat 

a přejídat se, nezapomeňte, že chystáme ob-
líbený Vánoční turnaj amatérských čtyřher 
v badmintonu. 

Michal Hrotík, náčelník jednoty

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Se začátkem podzimu, se v naší jednotě na plno rozběhlo cvičení. Každý pracovní den se tělocvična, 
alespoň na jednu hodinu, naplní cvičenci. Hrajeme stolní tenis, badminton a fotbal. Kromě cvičení 
samozřejmě pořádáme i další akce.

LETÍ, z.s.

KAČICE

I letos si mohli malí i velcí užít listopado-
vý lampionový průvod. Tentokrát s pří-
domkem strašidelný. Účast byla vskut-

ku hojná, bát se přišlo více než stovka dětí 
s dospěláckým doprovodem. Mnozí dorazili 
v tematických maskách, což jen umocnilo 
pohádkovou atmosféru. Je vidět, že v Kačici 
se bavit umíme. 

Na stezku účastníky postupně vypouštěla 
inspektorka všech strašidel a děti si na startu 
krátily volnou chvíli s pavoučicí. Na stanovi-
štích se odvážlivci potkávali s různými po-
hádkovými bytostmi. Od čarodějnic se mohli 
přiučit, jak vařit kouzelné lektvary, mnohé 
vyděsili čertíci a bludičky. Své dušičky si bylo 
třeba uchránit před vodníky a strach jistě 
nahnal i bezhlavý rytíř. Hrstka asi třiceti 
nebojsů dorazila dokonce až ke hřbitovu, 
kde se nezalekla hrůzostrašných oživlých 
mrtvol. Ti, kdož stezkou prošli bez újmy na 
zdraví a bez poskvrny na oděvu a dorazili 
zpět k sokolovně, se mohli těšit z odměny, 
dát si něco na zub a teplého na zahřátí. 

Týden poté jsme si mohli užít dlouho oče-
kávanou sváteční atmosféru při tradičním 
rozsvěcení vánočního stromu. Program byl 
ostatně i letos velmi bohatý. 

S přispěním našeho spolku si mohly děti, 
ale i dospělí, ve Vánoční dílničce vyrobit 
krásné sněhuláčky ponožkáčky, nazdobit 
keramickou ozdobu, namalovat či vybarvit 
obrázek s vánoční tématikou nebo napsat 
dopis Ježíškovi. Letos si totiž pro Nebeskou 
kačickou počtu poslal Ježíšek osobně přímo 
dva anděly, kterým děti dopisy odevzdaly, 
aby se tak jejich přání dostala do rukou 
nejpovolanějších. 

Milou společnost dělaly ve stánku po 
celou dobu všem přítomným dámy z DPS 
Libušín v doprovodu paní ředitelky Štěpánky 
Roubalové. Každý si tak mohl zakoupit jejich 
krásné vánoční výrobky. Ač nám počasí letos 
příliš radosti nenadělalo, přesto jsme si před-
vánoční čas všichni náramně užili a pomyslně 
tak odstartovali nejkrásnější čas v roce. 

Dopoledne před Štědrým dnem (23. 12.) 
vás zveme na společnou procházku za zví-
řátky ke krmelci. Ideální příležitost pro 
maminky vyhnat děti ven  v doprovodu 
co největšího počtu členů rodiny. Máte tak 
jedinečnou možnost prožít dopoledne před 
Štědrým dnem v tichu a klidu. Vhodné dárky 
pro zvířátka jsou kaštany, suché neplesnivé 
pečivo, jablíčka, mrkve, řepy, kukuřice, lojové 
kuličky pro ptáčky, atd... Nepřehánějte to, 
ať není zvířátkům špatně. Cesta bude dlou-
há přibližně 3 km. Trasa se bude odvíjet od 
stavu bahna na trase. Sejdeme se v 10 hodin 
u kapličky. S sebou vhodné obutí a oblečení 
a hlavně něco teplého do bříška. 

V novém roce a to 13. ledna 2018 pro vás 
chystáme Maškarní zábava. Přehlídka masek 
vypukne ve 20.00 hod. v sokolovně. K tan-
ci a poslechu nám zahraje DJ a moderátor 
Radia Relax Honza Ladra.

Stejně jako v loňském roce budeme 
soutěžit o nejlepší masku a to v kategorii 
jednotlivců, dvojic a skupin. Všichni jsou 
srdečně vítáni. 

Přejeme vám krásné, klidné Vánoce 
a šťastný nový rok 

spolek Kačice letí, z.s.
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Termín akce Název akce Popis akce
23. 12. 2017 Vánoce pro zvířátka Procházka ke krmelci. Sraz v 10 hodin u kapličky. 

Pořádá spolek Kačice letí.
23. 12. 2017 Zpívání u stromečku Zpívání koled a rozdávání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

26. 12. 2017 Vánoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice. 

26. 12. 2017 Ohňostroj Ohňostroj pořádá p. Vicenec od 18 hodin. 

31. 12. 2017 Silvestrovský fotbal Sraz v 10 hodin. Výkop v 11 hodin. Pořádá SK Kačice.

1. 1. 2018 Novoroční ohňostroj a přípitek Pořádá obec Kačice v 00:30 hod na návsi. 
Připraveno bude i něco na zahřátí.

13. 1. 2018 Maškarní zábava Pořádá spolek Kačice letí. Začátek od 20 hodin.
Zahraje DJ a moderátor Radia Relax Honza Ladra.

31. 1. 2018 Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

10. 2. 2018 Masopust Pořádá spolek Kačice letí ve spolupráci s obcí Kačice

10. 2. 2018 Maškarní rej
aneb dětský karneval Pořádá TJ Sokol Ka čice

16. 2. 2018 Sportovní ples Pořádá SK Kačice. Zahraje kapela V Panto�ích.

28. 2. 2018 Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

Únor/březen Zájezd do divadla Pořádá kulturní komise Obce Kačice.

9. 3. 2018 4. Reprezentační ples ZŠ 
a Obce Kačice Začátek od 20 hodin. Zahraje skupina Černý brejle.

17. 3. 2018 5. ročník 
Velikonočního jarmarku Pořádá Obec Kačice.

24. 3. 2018 Vynášení Morany Pořádá spolek Kačice letí.

28. 3. 2018 Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

30. 3. 2018 Velikonoční 
badmintonový turnaj. Pořádá TJ Sokol Kačice.

duben Akce Ukliďme Kačici Pořádá obec Kačice, v rámci celorepublikové 
akce Ukliďme Česko.

duben Jarní pochod Pořádá SK Kačice.
22. 4. 2018 Den Země - Kuličkiáda Pořádá spolek Kačice letí.

25. 4. 2018 Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

30. 4. 2018 Čarodějnice Pořádá TJ Sokol Kačice.
5. 5. Kačický lesní běh Pořádá Metoděj Fikes ve spolupráci s Maraton klubem Kladno.
12. 5. 2018 Cyklistický trojboj Pořádá spolek občanů z ulice Armádní.
19. 5. 2018 Turnaj v nohejbale Pořádá TJ Sokol Kačice.

30. 5. 2018 Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

2. 6. 2018 Dětský den s SK Kačice Pořádá SK Kačice.

16. 6. 2018 OSLAVY VÝROČÍ 700 LET 
OBCE KAČICE Pořádá obec Kačice ve spolupráci se spolkem Kačice letí.

23. 6. 2018 Turnaj žáků Pořádá SK Kačice.

27. 6. 2018 Veřejné zasedání zastupitelstva 
obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

30. 6. 2018 Pouťová zábava Pořádá TJ Sokol Kačice

PLÁN AKCÍ
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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/2017, 

ev. č. MK ČR E 10578
˚ ˚ ˚

Redakční rada: 
Daniela Veselská, 

Lada Olbortová, Petra Svobodová, 
jazyková korekce ‒ Jitka Jindáčková, 

gra�cká úprava – Jana Vaní čková 
˚ ˚ ˚

Za obsah článků odpovídají jejich autoři. 
Články mohou být redakčně kráceny, 

všechny články prošly jazykovou korekcí. 
˚ ˚ ˚

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

PODĚKOVÁNÍ
Na mezinárodních taneč-
ních závodech v italském 
Salzomaggiore nás opět 
reprezentovala místní ro-
dačka Tereza Barochová 
se svým partnerem Vítem 
Lorencem. V kategorii mlá-
dež se dostali těsně před 
brány finále, získali tak 
7. místo. T ímto umístěním si 
upevnili místo v reprezentaci 
ČR v kategorii mládež.

Děkujeme 
za podporu Barochovi


