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Ročník 2018 Číslo 4 Vyšlo v prosinci ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,

Vánoce jsou již za dveřmi a my pro 
Vás máme poslední číslo zpravo-
daje tohoto roku. Podzim byl nabi-
tý akcemi, které rozhodně stojí za 
zmínku. V září proběhl sportovní 
den v ulici Armádní, následovalo 
Kačické dýňobraní, 4. ročník draki-
ády, podzimní pochod, oslava výročí 
100 let republiky, posvícenská zá-
bava, 4. ročník lampionového prů-
vodu, adventní trhy, mikulášská 
nadílka či čertovská zábava. Akcí 
bylo a bude mnoho a my tímto dě-
kujeme všem pořadatelům akcí pro 
veřejnost za jejich práci, odhodlání 
a angažovanost.

Během podzimu se nezahálelo ani 
co se týče rekonstrukcí a výstavby. 
V listopadu byla dokončena výstav-
ba chodníku podél Základní školy 
a rekonstrukce ulic Nová a Druž-
stevní. Obě tyto akce byly podpo-
řeny z dotačních titulů (více uvnitř 
zpravodaje). Mimo jiné byla opra-
vena polní cesta na Čelechovice. Do 
konce roku bude dokončena i výmě-
na veřejného osvětlení v horní časti 
obce.

Součástí zpravodaje jsou tentokrát 
i NOVÉ podmínky sběrného dvora, 
které budou platné od 1. ledna 2019. 

V závěru nám dovolte, popřát Vám 
krásné a klidné Vánoce a do nového 
roku 2019 přejeme hlavně hodně 
zdraví.

Daniela Veselská, Libor Němeček

OSLAVY VÝROČÍ 
100 LET REPUBLIKY
Psal se rok 1918 a vidina samostatného svrchovaného státu se proměnila ve sku-
tečnost. Nyní se píše rok 2018 s od tehdejších událostí uplynulo právě jedno století, 
které jsme se rozhodli společně oslavit symbolickým pochodem Kačice-Lány-Kačice 
a uctěním památky významných osobností této doby.

V sobotu 27. října jsme se společ-
ně vydali na pochod směr Lány. 
Setkání bylo ve 13 hodin u pomníku 

A. Švehly, kde byl položen věnec. Cestu tam 
jsme si zkrátili vlakem, který nás popovezl na 
Slovanku, kde jsme si prohlédli Masarykův 
salónek. Pokračovalo se po cyklostezce až na 
lánský hřbitov, kde jsme položením věnce 
uctili památku T. G. Masaryka. Cesta zpět 

vedla přes Tuchlovice po cyklostezce až 
do Kačice. Následovalo opékání špekáčků 
a něco na zahřátí. Počasí nám přálo, a tak 
věříme, že pro všechny zúčastněné to bylo 
příjemně strávené odpoledne na čerstvém 
vzduchu. Hlavním sponzorem akce byla 
�rma AGD Kačice, s. r. o., za jejíž podporu 
velmi děkujeme.

Daniela Veselská, místostarostka
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Z OBECNÍHO ÚŘADU...
V této sekci se dozvíte více o realizovaných investičních akcích a tentokrát i o uskutečněných komu-
nálních volbách.

REKONSTRUKCE ULICE 
NOVÁ A DRUŽSTEVNÍ

V listopadu proběhla částečná rekon-
strukce povrchu v ulici Družstevní a kom-
pletní rekonstrukce ulice Nová, kde byly 
konečně odstraněny původní panely. Akce 
byla podpořena z rozpočtu Ministerstva 
pro místní rozvoj ve výši 701 399 Kč. Za 
podporu velmi děkujeme. Celkové náklady 
akce byly 1 681 580 Kč.

VÝSTAVBA CHODNÍKU 
V ULICI ČELECHOVICKÁ

Dlouho očekávaná výstavba chodníku 
v ulici Čelechovická byla započata v říjnu 
a dokončena v listopadu 2018. Výstavba 
chodníku a nový osvětlený přechod jistě 
přispěje k větší bezpečnosti nás všech, ale 
především dětí. Na tuto akci byla získána 
dotace z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj z programu bezpečná doprava pro-
střednictvím Místní akční skupiny MAS 
Svatováclavsko z.s. Za podporu velmi 
děkujeme.

Daniela Veselská, místostarostka

KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KONANÉ VE DNECH 5. – 6. ŘÍJNA 2018
Jak jistě všichni víte, na začátku října 

proběhly volby do zastupitelstva obce. 
Účast byla bezmála 61 %. Z celkového 
počtu 998 voličů přišlo odvolit 607 obča-
nů, kteří odevzdali v součtu 5 098 hlasů. 
Sdružení nezávislých kandidátů 002 zís-
kalo celkem 77,75 % hlasů, tzv. po přepo-
čtu na mandáty jich získalo 8. Kandidátní 
uskupení PRO KAČICI získalo celkem 
12,41 % hlasů a Sdružení nezávislých 

kandidátů Kačice v součtu 13,96 % hlasů, 
tzv. po přepočtu mandátů se do zastupitel-
stva dostal 1 zástupce ze sdružení.

Dle § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, lze podat nejpozději do 10 dnů 
po vyhlášení výsledků voleb Státní voleb-
ní komisí návrh na neplatnost hlasování, 
na neplatnost voleb nebo neplatnost volby 

kandidáta. Dne 19. října byla podána stíž-
nost na Krajský soud v Praze na neplat-
nost volby kandidáta do zastupitelstva obce 
Kačice. Dne 6. listopadu bylo Krajským 
soudem rozhodnuto o zamítnutí návrhu. 
Následně bylo možné svolat ustavující zase-
dání, které se uskutečnilo dne 19. listopadu 
2018. Dovolte mi, představit vám nové za-
stupitelstvo pro následující volební období 
2018-2022:

STAROSTA OBCE Libor Němeček Sdružení nezávislých kandidátů 002

MÍSTOSTAROSTKA OBCE Ing. Mgr. Daniela Veselská Sdružení nezávislých kandidátů 002

KONTROLNÍ VÝBOR Miroslav Beznoska Sdružení nezávislých kandidátů 002

FINANČNÍ VÝBOR Petr Pokorný Sdružení nezávislých kandidátů 002

KOMISE PRO SPORT 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Metoděj Fikes Sdružení nezávislých kandidátů 002

KOMISE PRO KULTURU Jana Vaníčková Sdružení nezávislých kandidátů 002

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Ing. Vladimír Ondráček Sdružení nezávislých kandidátů 002

STAVEBNÍ KOMISE Radek Vaněk Sdružení nezávislých kandidátů 002

SOCIÁLNÍ KOMISE Mgr. Eva Abrhámová Sdružení nezávislých kandidátů Kačice
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Poplatek je stanoven vyhláškou obce 

Kačice č. 2/2017, která je ke stažení na 
http://www.kacice.cz/vyhlasky_a_narize-
ni/, případně je k dispozici v podatelně. 
V následujícím roce nás tedy ŽÁDNÁ 
ZMĚNA nečeká.

Vyhláška stanoví sazbu poplatku pro 
každého poplatníka, s trvalým pobytem 
v obci Kačice ve výši 500 Kč pro svoz 1 x 
14 dnů (sudý týden) nebo 800 Kč pro svoz 
1x týdně, případně 300 Kč pro svoz 1x za 4 
týdny. Týdenní svoz se označuje červenou 
známkou, 14-ti denní svoz žlutou známkou 
a měsíční svoz bílou známkou.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. led-
na příslušného kalendářního roku, případ-
ně do 30. června druhá polovina poplatku. 
V případě nezaplacení druhé části poplatku 
bude domácnosti odebrána sběrná nádoba. 

Frekvenci svozu nebude možné během 
roku změnit. 

Dále je možné si přikoupit popelni-
ci navíc za cenu 200 Kč za rok a k tomu 
jednorázové známky v ceně 60 Kč za kus 
(jednorázové známky lze použít i na volně 
ložený pytel).

Poplatek se platí převodem na účet obce 
Kačice číslo 4121141/0100, variabilním 
symbolem (VS) je číslo popisné nemovi-
tosti (známku na popelnici posléze obdržíte 
do schránky) nebo vkladem hotovosti do 
pokladny úřadu, v úředních hodinách. 

Od poplatku jsou ZCELA osvobozeny 
osoby umístěné v domovech nebo jiných 
zařízeních,  osoby dlouhodobě ve výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ve vazební věznici, a to po dobu del-
ší 6 měsíců aktuálního kalendářního roku, 

děti do dovršení 2 let věku, včetně.
Občané starší 75 let mohou uplatnit slevu 

ve výši 250 Kč z poplatku a studenti den-
ního studia, studující mimo území obce 
Kačice a ubytovaní v domovech mládeže 
nebo na vysokoškolských kolejích mají ná-
rok na slevu ve výši 50 % schválené roční 
výše poplatku. 

Všechny slevy a úlevy je nutné hlásit 
předem a písemně doložit.

Obecní úřad Kačice

6. ROČNÍK ADVENTNÍHO TRHU
Již po šesté jsme se sešli v centrálním 

parku, abychom se vánočně naladili a kou-
pili si něco dobrého nebo něco na památ-
ku. Samozřejmě, jaká by to byla zábava, 
kdybychom se nemohli zavlnit v rytmu 
hudby, a tak nás celým dnem prováze-
li bratři Píšové. Děti si mohly vyrobit 

vlastní perníčky a jiné vánoční ozdobičky 
v dílničce spolku Kačice letí. V podvečer 
nás děti z kačické MŠ a ZŠ potěšily svým 
vystoupením a konečně jako host zazpíval 
„Elvis“ Rosťa Pechoušek z Litoměřic.  Celý 
večer završilo netrpělivě očekávané roz-
svícení vánočního stromečku, na kterém 

letos přibyly i hvězdičky. Komu na zahřátí 
nestačila hudba, mohl si zavdat již tradiční 
punč, svařák nebo čaj, o který se postarali 
naši zastupitelé.

Všem co se podíleli na organizaci, vy-
stoupení i závěrečném úklidu moc děkuje-
me za příjemně strávené odpoledne a večer.

ZPÍVÁNÍ KOLED
Přijďte si s námi zazpívat k vánočnímu stro-
mečku a zpříjemnit si tak nedělní podvečer 
23. prosince 2018 od 17 hodin, kde tou dobou 
bude již i betlémek s ovečkami. Připraveno 
bude samozřejmě i něco na zahřátí a domů 
si budete moci kromě vánoční nálady odnést 
i betlémské světlo. Těšíme se na vás.

OHŇOSTROJ
Nezapomeňte, že 1. ledna třicet minut po 
půlnoci se uskuteční novoroční setkání na 
náměstí u infocentra. Nebude chybět oh-
ňostroj, přípitek ani svařák na zahřátí. Přijďte 
popřát svým přátelům, známým i nezná-
mým do n ového roku.

tosti (známku na popelnici posléze obdržíte 
do schránky) nebo vkladem hotovosti do 

Od poplatku jsou ZCELA osvobozeny 
osoby umístěné v domovech nebo jiných 
zařízeních,  osoby dlouhodobě ve výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ve vazební věznici, a to po dobu del-
ší 6 měsíců aktuálního kalendářního roku, 

Obecní úřad Kačice

Vážení občané, opět se blíží Vánoce 
a Obecní úřad Kačice se rozhodl 
uspořádat sbírku pro opuštěné pej-
sky a kočičky v útulku Azyl Naděje 
manželů Harigelových, Pchery. 
Sbírka potrvá do 31. 1.  2019. 
Darovat můžete: 
obyčejné neprošívané deky 
psí granule, konzervy (ne pamlsky) 
těstoviny, rýži, psí piškoty 
 hračky 

(zejména tenisové míčky, umělé 
kosti) 
kočičí granule, konzervy

Věcné dary noste na Obecní úřad 
Kačice v úředních hodinách 
(PO a ST 7:15 – 11:45 a 12:15 – 17:00 
a ve ČT 7:00 – 11:30).
Finanční dary posílejte přímo na účet 
útulku (informace na 
http://azyl-nadeje.webnode.cz/). 
Za Vaše dary děkuje Obecní úřad 
Kačice a útulek Azyl Naděje, Pchery. 



SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÉ PSY A KOČKY
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Obec Kačice podporuje formou individuálních dotací akce pořádané pro občany, rodiče s dětmi i děti 
samotné. Vice se dočtete ve článcích níže.

KAČICKÉ UDÁLOSTI

IV. ROČNÍK DRAKIÁDY
V sobotu 20. října 2018 se opět uskutečnila 

tradiční Drakiáda.
Na poli za sokolovnou se sešlo asi 50 dětí 

s rodiči i prarodiči a další rodinní příslušníci 
a zvědavci. Všichni si náležitě užili mírný větřík, 
sluníčko a vysoko létající draky. Opět se zde 
objevil krásný krabicový drak pana Kostečky 
z Kamenných Žehrovic, který létal skoro v bez-
větří. Nejvýše vylétl drak v podobě proudového 
letounu pana Frolíka ml.

K příjemnému sobotnímu odpoledni přispěla 
i zábavná soutěžní estráda pro děti, kterou při-
pravila umělecká agentura Fastagency. Do tance 
a her se se zaujetím zapojili i rodiče se svými 
ratolestmi.

Velké poděkování patří Šárce Rácové za přípra-
vu a realizaci výtvarného koutku pro nejmenší. 

V průběhu odpoledne bylo péčí p. Pokorného 
zabezpečeno dobré a teplé pití pro všech-
ny. U ohniště rychle mizely klasické kačické 
špekáčky.  

V kategorii o „nejkrásnějšího draka“ zvítězil 
p. Kostečka z Kamenných Žehrovic, na druhém 
místě se umístil Václav Danda z Kladna a na 
místě třetím Josef Chiškár z Kačice. V druhé 
kategorii o „nejvýše létajícího draka“ se na prv-
ním místě umístil Petr Frolík z Kačice, druhé  
skončily sestry Ester a Valča Viktorovy  z Kačice 
a bronzová příčka patřila Matěji Barochovi ze 
Stochova. Dále jsme udělili jednu vloženou cenu 
pro pozdní příchozí, kterou obdržel Michal 
Černý z Drnku.

Ing. Vladimír Ondráček, předseda komise 
pro školství a mládež

III. ROČNÍK ATLETICKÉHO PĚTIBOJE
22. září 2018 byl v Armádní ulici opět 

uspořádán skupinou nadšenců kolem hlav-
ního organizátora Karla Cafourka sportovní 
pětiboj pro děti do 11 let. Tradičně se cyklis-
tického klání za pěkného slunečného počasí 
zúčastnilo hodně dětí.

Díky dobré propagaci, se kterou pomoh-
ly děti základní školy, se třetího ročníku 
atletických soutěží zúčastnilo ve všech ka-
tegoriích rekordních 58 dětí. Na přípravě 
a zabezpečení závodů se podílela celá řada 
obyvatel obce. Bez jejich pomoci bychom 
cyklistické soutěžení nemohli uspořádat. 

Návrhy diplomů, účastnických listů, star-
tovních listin a prohlášení rodičů připra-
vila Lada Olbortová. Tisk zabezpečila Eva 
Švarcová a Lada Olbortová. Nákup odměn 
a jejich přípravu měly na starosti Marcela 
Ondráčková, Jarka Cafourková, diplomy 
psal nádherným švabachem Franta Olbort 
a medaile zhotovila Vlasta Pospíšilová. 
Barevné zvací plakáty namalovali  žáci naší 
školy.

Přípravu závodních tratí měl na starosti 
Karel Cafourek s Davidem Hamšíkem. 

Malým závodníkům i rodičům jistě přišly 
vhod jablečný a tvarohový závin, jednohub-
ky, perníky, vynikající trubičky a jiné dob-
roty, které pro ně připravily Katka Pešulová 
s maminkou, Vlasta Pospíšilová, Iveta 
Pohořalová s manželem, Lenka Pokorová, 
Jarka Jelínková s maminkou, Jarka 
Cafourková, Lucka Nebeská, paní Šíchová, 

Andrea Mühldorfová, Radka Poštová 
a Míša Macáková a paní Kolbuchová. 

Jednotlivé sportovní disciplíny měli 
na starosti Lada Olbortová, Lenka 
Pokorová, Katka Pešulová, Miloš Vácha, 
Karel Cafourek, David Hamšík, manželé 
Mühldorfovi se synem Vlastou.

Ozvučení a hudební doprovod připravil 
pan Týbl. Tolik jsem považoval za nutné se 
zmínit o dobrovolných pořadatelích akcí 
v Armádní ulici. 

Nyní přejdeme k závodníkům:
Nejmladší účastníci atletického pětiboje 

byli čtyři a rozdělili si úměrně pořadí ve 
všech pěti atletických disciplínách. Míša, 
Jakub, František a Ríša si rozdělili umístění 
ve všech sportovních disciplínách. 

Celkový vítěz, po součtu umístění se letos 
stal, již podruhé, Sam Horák, který se ve své 
věkové kategorii vždy umístil na 1. místě. 
Putovní pohár mu zaslouženě náleží. 

Ve svých věkových kategoriích byli nej-
úspěšnější Aleš Roman, Kamila Švarcová, 
Aleš Procházka, Patricie Vaňková, Berta 
Fikesová, Matyáš Drtina, Radek Nebeský 
a Sam Horák.

Díky �nanční a materiálové podpoře OÚ 
Kačice, Agra Řisuty a Voplyntop Kačice se 
sportovní odpoledne vydařilo. Odměněn 
byl každý sportovec a všichni mohli ochut-
nat sladkosti maminek, babiček a tetiček. 

Organizátoři všem děkují.
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ÚČAST V SOUTĚŽÍ CUKRÁŘ ROKU 2018
Soutěž Cukrář roku 2018 se koná 

každé dva roky. Pořadatelem je 
AKC ČR a uskutečnila se v termínu 
4 - 6. 10. v Praze. Celkové hodnocení se 
skládalo ze tří úkolů: Slavnostní výrobek na 
téma 100let výročí vzniku ČR, Kavárenský 
dezert, Restaurační dezert (součást třícho-
dového menu).

Dortové „korpusy“ jsou z polystyrenu, 
zbytek jsou vše jedlé materiály, které se 
běžně používají na dorty. K výrobě dortu 
jsem použila: Smart�ex Velvet (potahovací 
hmota), Saracino model paste (modelovací 
hmota), Smart�ex Flower (modelovací na 
květiny). Všechny obrázky jsou ručně ma-
lované jedlými barvami. Na spodní kulaté 
části dortu měly být zobrazeny osobnos-
ti, na které můžeme být hrdí (nevešli se 
všichni samozřejmě), ale je tam zastoupena 

politika, sport i umění.
Knihy symbolizují etapy z dějin státu 

(vždy se měnil název), otevřená kniha na-
hoře je symbol pro nových 100let, které teď 
začínají – nepopsaný list).

V celkovém hodnocení jsem získa-
la v této soutěži bronz. Od srpna 2017 
jsem členkou Národního týmu kuchařů 
a cukrářů, se kterým jsme v Singapuru 
vyhráli. D ále nás čeká Světový pohár 
v Lucembursku. V letech 2017 a 2018 se 
mi podařilo získat titul mistra republiky 
v oboru Cukrář umělec a v letošním roce 
ještě celkové vítězství v Gastro Hradec 
2018.

Výše zmíněná maketa je v současné době 
vystavena v Muzeu TGM v Lánech, kde je 
zapůjčena.

Iva Roháčová

SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ 
Z MŠ KAČICE

Akce se uskutečnila v sobotu 13. října 
a celkem se jí zúčastnilo osm rodin. 
Podařilo se nám zvelebit květináče na par-
kovišti, každé dítě si zasadilo svou květinku 
a ozdobilo květináč i věnec. U vchodu jsme 
osadili nové květináče a na zahradě pařezy. 
Nyní mají v MŠ svou květinku a může jim 
to pomoci s adaptací v MŠ. 

Při této akci došlo ke zvelebení venkov-
ních prostor MŠ, k čemuž z veliké části při-
spěly samy děti. Velice je to bavilo a byly 
šikovné. Celkově se akce moc povedla. 
Došlo ke stmelení kolektivu rodičů i dětí. 
Všichni spolupracovali, bavili se a podíleli 
na zvelebení vnějších prostor. Na závěr akce 
se upekly špekáčky a všichni se po náročné 
práci posilnili. Děti si také nabarvily kon-
vičky a mohou se tak o zasazené květiny 
každý den v MŠ starat.

 Šárka Rácová

V každém čísle zpravodaje vás informujeme o úspěších našich občanů. Tentokrát se dozvíte více o účasti na soutěži Cukrář roku 2018 
či mistrovství družstev 2018 ve standardních a latinskoamerických tancích.

KAČICKÉ ÚSPĚCHY
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Byl vyhlášen již 4. ročník výtvarné 
soutěže na téma: KAČICE OČIMA 
DĚTÍ. Do soutěže se jako každoroč-

ně zapojila Základní škola Kačice, se kte-
rou má naše knihovna výbornou spoluprá-
ci. Celkem se vybralo 38 výtvarných prací, 

ty byly následně rozděleny na dvě katego-
rie, I. kategorie 2. - 3. třída a II. kategorie 
4. - 5. třída. Aby bylo hodnocení co nej-
méně zaujaté, byla oslovena Základní 
umělecká škola v Novém Strašecí a požá-
dána o hodnocení a výběr kreseb. Tohoto 

nelehkého úkolu se zhostila paní Petra 
Tetaurová, absolventka Střední výtvar-
né školy V. Hollara v Praze a studia pro 
učitele ZUŠ a uměleckých SOŠ na Ped 
FUK. Tímto ještě jednou velice děkujeme. 
Vyhlášení vítězů proběhlo na Vánočním 

INFORMACE Z KNIHOVNY 
…v tomto článku se dozvíte o dění v knihovně, kde od začátku září proběhlo mnoho zajímavých akcí. 

A
2B

C

1

3

MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV  2018 
Dne 25. 11. 2018 se konala  významná 

soutěž s názvem  Mistrovství družstev  
2018 v Brně ve standardních a latinsko-
-amerických tancích.  

Z naší obce se  zúčastnili za taneč-
ní klub  MZ dance team  Praha hned 
dvě tanečnice Tereza Barochová 

a Veronika Lišková! Obě byly nasa-
zeny do B týmu v latině mezi dospě-
lé, kde se přihlásilo 21 družstev z celé 
České republiky. Každý tým byl tvořen 
čtyřmi páry a svým silným nasazením 
se dostal až do finále, kde vybojoval 
úžasné 6. místo!!!

Tereza Barochová  bojovala  nejen za 
dospělé, ale i  v kategorii  latina do 21 
let.  V této kategorii se opravdu  daři-
lo  a  �nálový rozstřel skončil 3. místem 
a titulem 2. vicemistryně ČR!

Takže sportu zdar a tanci zvlášť!
Jitka Barochová

TANEČNÍ SEZÓNA 2018-2019
Tak jako každý rok, tak i toto léto nám 

začala příprava na novou taneční sezó-
nu. A kde jinde než na soustředění la-
tinsko-amerických tanců v Podbořanech. 
Soustředění probíhá vždy v hotelu 
„Národní dům“ kde je i taneční sál. Máme 
vše v jednom místě a nemusíme nikam 
jinam chodit. Letní soustředění probí-
há vždy pod vedením Jana Voborského 
a Kláry Decastelové, kteří jsou nejen 
dobří tanečníci, ale i vynikající trenéři.  
Dále jsou na soustředění pozváni trené-
ři z mého oddílu MZ DANCE TEAM, 
Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová (vi-
cemistři světa PD v 10 tancích a více než 
30 násobní mistři ČR v tanečním sportu) 
a trenér na fyzickou přípravu Jiří Čejka, 
který je zároveň i náš terapeut a masér. 
Každý den začínáme ranní rozcvičkou 
a protažením. Až do pozdního večera 

máme semináře a individuální tréninky, 
což znamená, že každý pár má svého tre-
néra.  Na konci dne se nezapomíná ani 
na důležitý strečink, bez kterého bychom 
ráno často ani nevstali. Nicméně i když 
je to náročný týden, díky dobrému ko-
lektivu a vedení si soustředění vždy moc 
užijeme a můžeme s čistým svědomím 
nastoupit na mezinárodní i domácí ta-
neční soutěže. Nyní  máme za sebou ně-
kolik mezinárodních soutěží a domácích 
nejvyšších soutěží, jako jsou taneční ligy, 
kterých se zúčastňují pouze páry s nej-
vyšší dosaženou třídou ve své kategorii. 
Závěrem bych touto cestou ráda podě-
kovala za psychickou a �nanční podporu 
mojí rodině a sponzorům, a také �rmě 
Agra Řisuty a Obecnímu úřadu v Kačici.    

Veronika Lišková
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Než jsme se stačili ve škole rozkoukat, máme za sebou čtvrtletí, podzimní prázdniny 
a první třídní schůzky. 

Prvňáčci začínají číst, psát a po-
čítat do 5. Jsou šikovní. Chválím 
sběrače papíru, kteří během této 

krátké doby přinesli téměř 5 tun sběru. 
Za tyto peníze budeme hradit dětem 
některé akce a nakoupíme potřebné po-
můcky. Žáci 1. – 3. ročníku se konečně 
dočkali nových školních lavic, které 
třídy oživily, ale hlavně jsou výškově 
nastavené tak, že vyhovují žákům všech 
výškových kategorií. Od října se postup-
ně rozjely všechny zájmové kroužky, 
o které je mezi žáky stále veliký zájem. 
Prvňáčci navazují na výuku angličti-
ny z mateřské školy pod vedením Bc. 
Martiny Viktorové. Letos jsou s dru-
háky rozděleni do 3 menších skupin. 
Žáky 3. - 5. ročníku vede Mgr. Barešová. 
Zároveň paní učitelka vede speciálně 
pedagogickou péči pro žáky se  SVP, 
vypracovala jim IVP, podle kterých se 
vzdělávají. Mgr. Jindáčková pokračuje 
v logopedické nápravě pro žáky školy 
a děti z MŠ. Velký zájem je o kroužek 

výtvarné výchovy pod vedením Mgr. 
Hrabalové. Turistický kroužek mají žáci 
s paní Hrdličkovou. Už léta k nám jezdí 
na keramický kroužek paní Iblová. Pan 
Martinec má s žáky 5. ročníku informa-
tiku a zároveň vede počítačový kroužek. 
V naší škole nastaly další personální 
změny.  Od 1. 11. máme novou druži-
nářku paní Janu Vaníčkovou. S dětmi 
má zkušenosti z příměstských táborů 
a akcí pořádaných OÚ. Její oddělení 
s menšími žáky se přesunulo do prostor 
„Hnízda“, které je průchozí s budovou 
školy, takže děti nemusí opouštět budo-
vu a budou zde mít i jiné vyžití, než jen 
pobyt ve své kmenové třídě.  Pro žáky 
je to velmi příjemná změna. 

Něco k akcím, které jsme pořáda-
li v říjnu a na webových stránkách 
jsou již zveřejněné akce na listopad 
a prosinec. 19. 10. jsme měli divadelní 
představení, které s námi absolvovali 
naši malí kamarádi z MŠ. Představení 
„O pejskovi a kočičce“ se všem moc 

líbilo. Interaktivní program s „Patem 
a Matem“ se uskutečnil před podzim-
ními prázdninami. „Studio Karavana“ 
k nám zavítalo 23. 11. s programem, 
který byl věnován 100. výročí vzniku 
ČSR. 29. 11. se nám představilo di-
vadlo „ŠUS“ s představením Betlém.  
A už jsme v prosinci, kdy žáci ze školní 
družiny vystoupili u vánočního stro-
mu.  Pro žáky 4. ročníku byl na 4. 12. 
naplánovaný program ve SVK Kladno 
„Pojďte s námi do pohádky“. 5. 12. 
jsme shlédli s našimi kamarády z MŠ 
představení „Jak Kašpárek vysvobo-
dil princeznu“. Interaktivní program 
s „Fešákem Pínem“ byl naplánovaný 
na 10. 12. A už se blíží Vánoce a k těm 
již 16. rok patří cirkus „Cecilka“, který 
nás vždy pobaví. Pak se už můžeme těšit 
na Vánoce a vánoční prázdniny. Přeji 
krásné a klidné vánoční svátky, zdraví 
a pohodu v novém roce 2019. 

Mgr. Jitka Jindáčková – ředitelka školy

jarmarku. Všem vítězům a zúčastněným 
dětem moc gratulujeme!

A to není všechno!
Dále nás 20. 9. navštívila spisovatelka 

a cestovatelka paní Danka Šárková, se svojí 
besedou na téma: „Všude žijí lidé“. Poté 
proběhlo oblíbené malování na kameny 
s paní Vlastou Pospíšilovou. Ve škole začal 
probíhat Čtenářský klub pro děti. V rhli 
jsme se na pokračování žádaných besed 
o historii Kačice s panem Antonínem 
Malcem. Zatím poslední vyprávění o obci 
a okolí se uskutečnilo 28. 11. v obřadní síni 
OÚ. Pro váš velký zájem, který nás samo-
zřejmě moc těší, plánujeme pokračování 

v dalším roce. Stále je ještě mnoho témat, 
které vás mohou zaujmout! Po vyhlášení 
výtvarné soutěže nás čeká ještě ukončení 
a vyhlášení dětské čtenářské soutěže o nej-
lepšího lovce perel. Protože každá kniha 
je PERLA! Vyhlášení proběhlo v knihovně 
13. prosince od 16:30 hodin. Současné byl 
otevřen kouzelný krámek, kde si  každý 
lovec vybral svoji odměnu. 

Tak, a to už je v letošním roce 

opravdu všechno. 
Knihovna bude přes vánoční svát-

ky uzavřena. Naposledy je otevřeno 
18. prosince a znovu otevíráme 8. ledna 
2019.

Všem vám přeji krásný adventní čas, 
nádherné vánoční svátky v kruhu rodi-
ny a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2019.

Lenka Pokorová, knihovnice
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Konečně je tady prosinec, pro nás děti je to nejkrásnější měsíc v roce. 

Těšíme se na návštěvu čerta 
s Mikulášem. Zazpíváme a před-
neseme jim spoustu básniček a pís-

niček, které jsme se naučili. Trochu se bo-
jíme a ten, kdo zlobí a nemá čisté svědomí, 
bude muset slíbit, že se v chování polepší.

Povídáme si o Vánocích a připravuje-
me pro rodiče dárečky a vánoční přá-
ní. 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 za-
městnanci školky popřát občanům 
Kačice hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2019. 

Zuzana Pokorná
vedoucí odloučeného pracoviště MŠ

V minulém ročníku soutěže se 
našemu „A mužstvu“ podařilo 
postoupit a od letošní sezóny 

hraje vyšší soutěž Stavona III. třída „A“. 
Za podzimní část náš tým odehrál cel-
kem 13 zápasů.  Celkově tým nastřílel 
33 gólů a 32 gólů obdržel. S celkovým 
počtem 18 bodů patří klubu 7. příčka 
z celkového počtu 14 týmů.  Nejlepším 
střelcem týmu po podzimu se stal s 10 
góly Jan Heller.  

Dne 21. října 2018 náš Sportovní 
klub uspořádal, za �nanční podpory 
Obecního úřadu, Kačice, podzimní 
pochod. Akce se zúčastnilo celkem 44 
dospělých, 22 dětí a dokonce i 5 psů. 
Celková trasa pochodu nebyla nijak 
náročná, jelikož mezi účastníky bylo 
plno maminek s dětmi v kočárku. Trasa 

měřila celkem 6,5 km. Po návratu na 
fotbalové hřiště došlo k opékání vuřtů 
a každý účastník dostal občerstvení. 

Na fotbalovém hřišti náš klub vybudo-
val osvětlení plochy hřiště. Po několika 
letech tak může trénovat i ve večer-
ních hodinách, což v minulosti nebylo 
možné. 

Tak jako každý rok se bude dne 
31. prosince 2018 od 11:00 hodin 
(sraz v 10:00 hodin na hřišti) konat 
„Silvestrovský fotbal‘‘. Všichni jsou sr-
dečně zváni jak z řad klubu, tak i z obce 
Kačice. V posledním dni v roce se tak 
může každý přijít proběhnout, zahrát si 
fotbal, anebo povzbudit borce na hřišti.       

Zde je přehled akcí Sportovního klubu 
Kačice, z. s. na rok 2019: Dne 22. února 
2019 náš sportovní klub bude v budově 

NOVINKY Z SK KAČICE
V posledním vydání zpravodaje se poohlédneme za odehranou podzimní částí sezóny 2018/2019 a nebudou 
chybět informace o akcích SK Kačice, z.s. na rok 2019.
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Cvičení v naší jednotě probíhá v plném proudu. Stolní tenis, badminton a nově i kondiční cvičení. 
A právě kondiční cvičení se zdá být tou pravou volbou, o čemž svědčí plná tělocvična. A v neposlední 
řadě jsou to nejmenší fotbalisté z SK Kačice. Ale nejen cvičením živ je Sokol, chystáme pro vás i zábavu.

Jak je psáno již v úvodu, v naší jedno-
tě probíhá nové cvičení. Ač se jedná 
o soukromou hodinu cvičitelky Pavly 

Bažantové, jsme velice rádi, že nám tělo-
cvična doslova praská ve švech. Ale i hodiny 
stolního tenisu pod vedením sestry Daniely 
Liškové jsou hojně navštěvované a to tak, že 
se budeme snažit získat peníze z grantu župy, 
nebo MŠMT na nákup dalších stolů. Snad 
se nám to podaří a budeme moci nahradit 
stoly staré, které mají to nejlepší již za sebou.

Na začátku cvičebního roku jsme spolu 
s SK Outdoor spolupořádali Nordic Walking 
pochod Kladno-Kačice. Necelá stovka 
účastníků vyrazila z náměstí Starosty Pavla 
v Kladně. Walkeři pak dále pokračovali přes 
Podprůhon, Engrth, Na Cimrmanském, že-
lezniční stanici Kamenné Žehrovice, Srby 
až do naší sokolovny. Zde bylo slavnostní 
zakončení pochodu spojené s občerstvením, 
opékáním kačických špekáčků a hlavně lo-
sováním tomboly.

Naše jednota pak hostila akce obce a spol-
ku Kačice Letí. Obec Kačice pořádala na poli 
nad sokolovnou Drakiádu. Krásní draci se 
vznášeli nad obzorem a všichni piloti a jejich 
doprovod měl u nás možnost zázemí a ob-
čerstvení. Spolek Kačice letí pak na hřišti 
u sokolovny zahajoval strašidelnou stezku. 
O obě akce bylo v sokolovně a jejím oko-
lí velký zájem. Proto jak obci, tak spolku 
Kačice Letí, děkujeme za využití našeho 
areálu.

V listopadu jsme přichystali první kulturní 
akci – tradiční posvícenskou zábavu. K tanci 
i poslechu hrála kapela Ideal Band. Celá so-
kolovna zpívala a tancovala skoro až do rána.

Co pro vás chystáme dále? V době psa-
ní tohoto článku pracujeme na přípravách 
Mikulášské a Čertovské zábavy. Až tyto 

řádky budete číst, budou obě akce za námi. 
Mikulášská bude pro děti a z posledních let 
víme, že sál bude plný dětí, na které se moc 
těšíme. A Čertovská? Ta bude následovat pro 
rodiče. Jistě se také vydaří.

Na Vánoce si můžete zasportovat. 26. pro-
since bude pro Vás připraven badmintonový 
turnaj. Proto sledujte náš facebook www.

�.com/sokolkacice a náš web: www.sokol-
kacice.cz pro další informace.

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem 
naší tělocvičné jednoty Sokol Kačice popřál 
krásné prožití v ánočních svátků, bohatou 
nadílku pod stromečkem a hlavně hodně 
štěstí a zdraví do roku 2019.

Michal Hrotík, náčelník jednoty

TJ Sokol Kačice pořádat „Sportovní 
ples“. 1. června 2019 pořádá jako kaž-
dý rok pro všechny děti  ,,Dětský den“. 
6. července 2019 se uskuteční „Pouťový 
turnaj“. Nejvýznamnější událostí naše-
ho klubu v roce 2019 bude oslava 100 let 
od jeho založení. Tato oslava proběhne 
15. června 2019 na fotbalovém hřišti.    

Chtěl bych poděkovat Obecnímu úřa-
du Kačice za �nanční podporu v roce 
2018 v naší činnosti a při pořádání akcí. 
Dále bych rád poděkoval všem ostat-
ním, co nás ve fotbale podporují i jinak 
než �nančně. A v neposlední řadě bych 
rád poděkoval našim fanouškům, kteří 

nás podporují při zápasech.  
Závěrem bych Vám všem jménem 

Sportovního klubu Kačice z. s. a jmé-
nem svým popřál krásné vánoční svát-
ky plné klidu, rodinné pohody, lásky 

a porozumění a do roku 2019 mnoho 
štěstí, spokojenosti, sportovních zážitků 
a hlavně zdraví.

František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu Kačice, z. s.
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KAČICE LETÍ
Než nám zima o�ciálně zaťuká na okna, můžeme se ještě ohřát při vzpomínkách na letošní dýňobraní, 
které jsme pořádali poprvé, a bylo nad očekávaní úspěšné. Počasí nám opět přálo a tak návštěvníků bylo 
v průběhu dne víc jak 300. Naše oblíbená klasika, strašidelný průvod, opět sklidila pochvalu. A jsme moc 
potěšeni, že se na tuto akci sjíždějí lidé i z širokého okolí. 

LETÍ, z.s.

KAČICE

KAČICKÉ DÝŇOBRANÍ
V neděli 14. října se v Kačici konalo 

dýňobraní, a to přímo na parkovišti před 
květinářstvím TyRadosti, které bylo spo-
lupořadatelem akce. Bezpečnost se vzhle-
dem k přímému napojení na hlavní silnici 
podařilo zajistit díky kovovým zábranám. 
Počasí bylo vzhledem k podzimnímu 
období velmi příjemné, což jistě při-
spělo i k nečekaně velké účasti ze strany 

kačických i mimokačických návštěvní-
ků. Hlavní však bylo, že dýně vystačily 
na všechny. Návštěvníci si mohli vyřezat 
dýni, vytvořit si do ní květinové aranžmá, 
děti si pak mohly vyrobit i haloweenské 

dekorace. Mimo jiné bylo možné ochut-
nat i dýňové speciality, a to sladké i slané, 
které připravila Kavárna Sezona právě 
pro tuto akci.

Daniela Veselská

STRAŠIDELNÝ 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Tma jak v pytli. Záblesk. Výkřik. Ticho. 
I těm nejstatečnějším se klepou kolena. Sku-
pinka se blíží k prvnímu stanovišti strašidel-
ného lampiónového průvodu.

Tak nějak by mohl začínat zápis do kroni-
ky. I letošní strašidelná stezka měla hojnou 
účast více než stovky dětí. Na šesti stanoviš-
tích na ně čekaly tajemné bytosti a zapeklité 
úkoly. Prolézt pavučinou bez povšimnutí 
pavouka nebylo nic jednoduchého, stejně 
jako obehrát čerty v pekelném pexesu. Mrtvá 
nevěsta s ženichem, umrlci, strašidla a kost-
livci určitě před nedávnem vstali z hrobu. 
Kdo se odvážně dopracoval až do cíle, musel 
splnit ještě poslední nelehký úkol nešťast-
né bludičky. Pak na všechny zúčastněné, ať 
v překrásných kostýmech nebo bez, v cíli 
čekalo strašidelné občerstvení a drobné ceny.

Další ročník strašidelné lampionové stezky 
skončil a Kačice se opět ponořila do tmy 
a ticha, jen občas přerušovaného vytím vy-
strašených psů.

Mirka Zajícová

KAČICKÉ VÁNOČNÍ 
SOUSEDĚNÍ

Poslední akce tohoto roku proběhne 
23. prosince od 15 hodin. Sejdeme se u Hníz-
da a odtud se vydáme ke krmelci s výslužkou 
pro zvířátka. Ideální příležitost pro maminky 
vyhnat děti ven  v doprovodu co největší-
ho počtu členů rodiny. Máte tak jedinečnou 
možnost prožít odpoledne před Štědrým 
dnem v tichu a klidu. Po procházce posedí-
me u čaje v Hnízdě. Donést můžete malou 
ochutnávku cukroví. A před 17. hodinou se 
přesuneme ke stromečku, kde si již tradičně 
společně zapějeme pár koled.

V novém roce a to 19. ledna se na vás bu-
deme těšit na již druhém ročníku Maškar-
ní zábavy. Přehlídka masek vypukne ve 20 
hodin v sokolovně. K tanci a poslechu nám 
stejně jako loni bude hrát DJ a moderátor 
Rádia Relax Honza Ladra.

Za celý spolek vám všem přeji krásné Vá-
noce a šťastný nový rok. 

Jana Vaníčková, předsedkyně spolku
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PLÁN AKCÍ 
Termín akce Název akce Popis akce

23. 12. 2018 Kačické vánoční sousedění Procházka ke krmelci. Sraz v 15 hodin u Hnízda.
Pořádá spolek Kačice letí.

23. 12. 2018 Zpívání koled u stromečku Zpívání koled a rozdávání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA. 
Sraz v 17 hodin u betlémku. Pořádá obec Kačice

26. 12. 2018 Vánoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

26. 12. 2018 Ohňostroj Ohňostroj pořádá p. Vicenec od 18 hodin.

30.12. 2018 Silvestrovský pochod Pořádá p. Mašek, občerstvení zajištěno. Sraz v 10 hodin u kachny

31. 12. 2018 Silvestrovský fotbal Sraz v 10 hodin. Výkop v 11 hodin. Pořádá SK Kačice.

 1. 1. 2019 Novoroční ohňostroj 
a společný přípitek

Pořádá obec Kačice v 00:30 hod na návsi. 
Připraveno bude i něco na zahřátí.

19. 1. 2019 Maškarní zábava Pořádá spolek Kačice letí. Začátek od 20 hodin.
Zahraje DJ a moderátor Radia Relax Honza Ladra.

30. 1. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

únor Beseda o Kačici s p. Malcem Pořádá knihovna Kačice.

16. 2. 2019 Masopust Pořádá spolek Kačice letí ve spolupráci s obcí Kačice.

16. 2. 2019 Maškarní rej Pořádá TJ Sokol Kačice.

22. 2. 2019 Sportovní ples Pořádá SK Kačice. Začátek od 20 hodin. Zahraje skupina 
V Panto�ích. Vstupné 150 Kč.

27. 2. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

březen Divadlo Pořádá obec Kačice.

březen Ping-pongový turnaj 
o putovní pohár Pořádá p. Ryšlink.

16. 3. 2019 Turnaj ve stolním tenise Pořádá TJ Sokol Kačice.

22. 3. 2019 Reprezentační ples ZŠ a obce Kačice Začátek od 20 hodin. Zahraje skupina Černý brejle. Vstupné 100 Kč.

27. 3. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

6. 4. 2019 6. ročník Velikonočního jarmarku Pořádá obec Kačice, součástí budou i výtvarné dílničky pořádané 
spolkem Kačice letí a vynášení Morany.

duben Jarní úklid Pořádá obec Kačice. Termín bude upřesněn dle celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“.

duben Velikonoční turnaj v ping-pongu Pořádá p. Ryšlink.

duben Tvoření s knihovnou Pořádá místní knihovna pro děti a rodiče.

19. 4. 2019 Velikonoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

24. 4. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

30. 4. 2019 Čarodějnice Pořádá TJ Sokol Kačice.

květen Očkování psů a koček Pořádá obec Kačice.

4. 5. 2019 Kačický lesní běh Pořádá Metoděj Fikes ve spolupráci s Maraton klubem Kladno.

18. 5. 2019 Cyklistická soutěž Pořádá ul. Armádní.

18. 5. 2019 Nohejbalový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

25. 5 2019 Zájezd do Polska na nákupy Pořádá obec Kačice.

29. 5. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

1. 6. 2019 Dětský den Pořádá SK Kačice.

15. 6. 2019 Oslavy 100 let SK Kačice Pořádá SK Kačice.

22. 6. 2019 KAČICKÉ SLAVNOSTI Pořádá obec Kačice ve spolupráci se spolkem Kačice letí.
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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/2018, ev. č. MK ČR E 10578

Redakční rada: 
Daniela Veselská, Lada Olbortová, 

Petra Svobodová, 
gra�cká úprava – Jana Vaníčková

Jazyková korekce - Jitka Jindáčková, 
˚ ˚ ˚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.

centralkladno.cz

Domeček je přátelské místo pro celou rodinu.
Nabízíme: prostornou dětskou hernu, 

pohybové i výtvarné aktivity. Dále besedy 
a bezplatné poradenství pro rodiny 

(rodinné, pedagogicko - psychologické, 
právní, laktační, senior, mzdové - personální). 

www.naselany.cz
Najdete nás v lánské sokolovně.

NABÍDKA SLUŽEB
  Odvoz odpadu a suti 

– kontejnery 
 Odvoz suti 
 Doprava písku, štěrku 
 Odvoz železného šrotu 
 Odvoz autovraků 
 Přeprava minibagrů 
 Přeprava paletového zboží
Další služby: 
Zemědělské práce  Mulčování zarostlých pozemků a příkopů  Sečení trávy 
 Orba  Příprava půdy rotavátorem  Sázení  plečkování brambor  Naklá-
dání sypkého materiálu  Nakládání  skládání palet  Práce traktorem - od-
tah, rovnání terénu  a další  Ceny dohodou dle rozsahu zakázky
Informace  objednávky: Petr Pokorný, SHR Kačice  
(tel.:  603871459, email:  pokorny.petrkacice@seznam.cz)


