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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
konečně přichází jaro a s ním i první 
vydání Kačického zpravodaje v roce 
2017. Jak jsme Vám naposledy sli-
bovali, má zpravodaj „nový ka-
bát“, za který děkujeme paní Janě 
Vaníčkové. Od začátku roku již 
proběhlo několik akcí, z nichž asi 
nejvýznamnější byl Kačický maso-
pustní průvod, kterého se letos 
zúčastnilo více než 300 osob, což 
vypovídá o úspěšnosti akce. V této 
obnovené tradici budeme jisto jistě 
pokračovat. V nejbližších dnech 
nás čeká velikonoční jarmark s do-
provodným programem a mnoho 
dalších akcí, věříme, že i další akce 
nezůstanou bez povšimnutí.

Libor Němeček, Daniela Veselská 

2.MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Masopustní veselí získává na oblibě čím dál tím víc. A tak jsme přece v Kačici 
nemohli zůstat pozadu. V loňském roce jsme tuto tradici zkusili obnovit. Ve 
spolupráci s obecním úřadem se nám letos povedlo uspořádat přesně to, co má 
Masopust být!

Ročník 2017 Číslo I Vyšlo v březnu ZDARMA

Psát zde o tom, jak vše v sobotu 4. břez-
na probíhalo, nemá asi smysl. Věřím, 
že většina z vás, co čte tyto řádky, na 

Masopustním průvodu byla. A vy, kterým to 
letos nevyšlo, nevěšte hlavu! Příští rok vás 
v průvodu rádi přivítáme.

Tak co? Komu poděkovat? Bez díků se sa-
mozřejmě neobejdeme. Pojďme na to: panu 
starostovi Němečkovi, že nám vůbec povolil 
v obci s Masopustem, dováděti. Děkuji též 
páru koníčků, kteří táhli tříčlennou kapelu, 
neboli basu, buben, harmoniku. Díky všem, 
kteří nám koledníkům otevřeli a za koledu 
nás pohostili. Děkuji také všem příchozím 
maskám i civilistům. Dík patří i celému týmu 
naší základní školy za osvětu a originální 
přístup. A jmenovitě děkuji Fildovi, Petrovi 
Pokornému, Markétě Szabové, Daniele 
Veselské, Martině Viktorové, Mirce Zajícové 
a Marthě Zelenkové.  

Jana Vaníčková
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 ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO 
STROMU
Již potřetí jsme si ve středu 21. prosin-
ce 2016 zazpívali vánoční koledy u ka-
čického betlémku. Tentokrát si občané, 
kterých se sešlo celkem něco málo přes 
stovku, mohli odnést navíc i betlémské 
světlo, jenž bylo zažehnuto v místě naro-
zení Ježíše Krista – Betlémě a k nám do 
obce dorazilo z Vídně, odkud putuje do 
celé Evropy. 

INFORMACE 
PRO OBČANY – 
ZPROVOZNĚNÍ STUDEN
Vážení spoluobčané,
na základě zkušenosti z posledních let, 
kdy v období letních měsíců byla několi-
krát vyhlášena mimořádná situace týkající 
se sucha, byly na území obce zprovozněny 
dvě ruční pumpy, a to v ulici Pod Strání 
a Masarykova (u trafostanice), odkud je 
možné odebírat užitkovou vodu.

NÁJEZD 
NA CYKLOSTEZKU
Jak jsme Vás již několikrát na zasedání 
zastupitelstva obce informovali, od začát-
ku roku jsou již v plném proudu práce na 
novém nájezdu směrem od Kačice a od 
tuchlovského hřbitova na cyklostezku 
vedoucí z nádraží Kamenné Žehrovice 
směrem na haldu. Nájezd je financován 
z velké části z dotačního titulu. Zbylý po-
díl je hrazen z rozpočtu obce Tuchlovice 
a Kačice. Předpokládaný termín dokon-
čení byl plánován na květen 2017, ale 
vypadá to, že nájezd by mohl být hotov 
již v dubnu.

ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI
Rádi bychom Vás touto cestou informo-
vali o vývoji odpadového hospodářství 
v obci. Jak jistě všichni víte, od února 2017 
se změnil systém vývozu komunálního 
odpadu v obci. 
Byla možnost 
zvolit si mezi 
7-denním a 14-
ti denním svo-
zem. Nyní již 
můžeme kon-
statovat, že bylo 
prodáno celkem 
221 ks žlutých 
známek (14 -ti denní svoz) a 214 ks čer-
vených známek (7-denní svoz). Věříme, že 
v příštím roce se do 14-ti denních svozů 
zapojí zase o něco více občanů, což bude 
známkou toho, že se nám daří více od-
padu vytřídit. 
Dále Vás touto cestou chceme informo-
vat o stavu dotace na kompostéry, kterou 
jsme jako obec podávali na podzim 2016. 
Dle vyjádření Operačního programu pro 
životní prostředí je termín vyhodnocení 
žádostí 24. května 2017. Jakmile budou 
výsledky vyhlášeny, budeme Vás infor-
movat. V případě neúspěšné žádosti bude 
v červnu 2017 další možnost pro podává-
ní nových žádostí na domácí kompostéry, 
tak to můžeme zkusit znovu .

KAČICKÉ UDÁLOSTI
Na této stránce bychom Vás rádi informovali o akcích v obci již uskutečněných i plánovaných. Ať 
jste sportovci a těšíte se na to až se vydáte pohodlně a bezpečně na cyklostezku po novém nájezdu. 
Nebo jste vášniví zahrádkáři a nechcete v obdobích sucha na zalévání čerpat vodu z řádu. Pro zají-
mavost jsme dali dohromady i článek týkající se komunálního odpadu v obci.

Daniela Veselská (místostarostka obce)
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V maskách jsme šli s rodiči 
v „Masopustním průvodu“ naší 
obcí. Sluníčko nám svítilo na cestu 

a bylo docela teplo.  Na každé zastávce jsme 
dostali něco dobrého na zub. Masopustní 
průvod se nám velmi líbil. Odpoledne jsme 
v maskách soutěžili a tancovali v sokolovně. 
Byl to opravdu náročný den.      

Také se ve školce pomalu připravujeme 
na oslavu svátků jara – Velikonoc. Budeme 
vyrábět výzdobu školky a také si výrobky 
poneseme domů.              

Před Velikonocemi půjdou naši předško-
láci do „velké“ školy k zápisu do 1.třídy.       

Zuzana Pokorová (vedoucí MŠ)                   

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Konečně přichází jaro. Zimu jsme si letos báječně užili. Bobování, válení ve sněhu, koulování 
i stavění sněhuláka jsme zvládli. Také jsme ve školce tancovali při karnevalovém reji. Sešlo se nám 
opravdu hodně krásných, zajímavých i legračních masek. 

V sobotu 13. 5. 2017 
a v pondělí 15. 5. 2017 

Zapíšeme nové kamarády 
do naší školky.

Zápis do MŠ Kačice bude probíhat v sobotu 13. 5. 2017 od 9 do 12 hodin 
a v pondělí 15. 5.  2017 od 10 do 13 hodin v budově mateřské školy. Žádosti 
o přijetí do MŠ a Evidenční listy dítěte jsou připraveny v MŠ k vyzvednutí. 

Těšíme se na Vás!  

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Začátkem února začal další ročník oblíbené soutěže pro děti, Lovci perel. I v tomto roce, sbírají děti za každé 
vyplněné otázky k přečtené knize perly a speciální knihovnické peníze mariony. Ty, budou opět moci utratit 
na konci roku v kouzelném krámku tady v knihovně.

V čase karnevalů a masopustů, 
se  knihovna rozhodla připojit 
a vyhlásila na toto téma další tvo-

řivé o dpoledne pro všechny, kdo rádi 
něco vyrábí. Ve středu 15. 2. se nás sešlo 
12 dětí a 6 rodičů, společně jsme si vyrobi-
li krásné masky a také si řekli něco o ma-
sopustu, který nás v obci teprve čekal.
Začátkem března navštívily knihovnu děti 
z mateřské školy. Děti se seznámily s ča-
rodějnicí Kumpou a zjistily proč má tak 
ráda pohádkové knížky. Bylo to moc pěk-
né dopoledne. Celkem se účastnilo 28 dětí.
Dále bych Vás chtěla informovat, 

že do 27.3.2017 probíhala fotografic-
ká soutěž - Moje babička s knihou...
Soutěží se o nejzajímavější a nejorigi-
nálnější fotografii babičky. Akce pro-
bíhá v rámci „Březen měsíc čtenářů“ 
a vítěz(ka) postoupí do krajského kola. 
Soutěž nebyla omezena věkem, takže 
příspěvky mohli zasílat všichni. 

Zatím poslední akcí v knihovně, byly 
8. března Popletené pohádky. Dětem je 
vyprávěla teta Běta. Ta je ale umí po-
řádně zamotat! Na jejich rozmotání 
se podílelo 8 dětí a 5 rodičů, kteří se 
vyprávění zúčastnili. Děti, co správně 

pohádky rozmotaly byly pasovány na 
Krále a Královnu pohádek. 

Další program je teprve před námi. Děti 
ze základní školy si přišly 22. března po-
slechnout audioknihu Malá mořská víla 
od H.Ch.Andersena a 1. dubna se již tra-
dičně otevírá bazar knih na Velikonočním 
jarmarku. Kdo chce, může se také připojit 
a donést své knihy k nabídnutí. Další pěk-
nou akcí pro děti,  kdy budeme zase tvořit, 
pak bude 5. dubna Malování na kameny. 
Na všechny akce jste srdečně zváni.

Těším se na Vás
Lenka Pokorová (knihovnice)
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Máme za sebou I. pololetí letoš-
ního školního roku 2016/2017 
a 31. ledna všichni žáci dostali 

Výpis z vysvědčení.
V lednu jsme navštívili Divadlo Lampion 

v Kladně a shlédli představení Mach 
a Šebestová, které bylo moc pěkné a líbilo 
se nám.

Hned po jarních prázdninách jsme zača-
li navštěvovat plavecký výcvik v plavecké 
škole Plaváček Tuchlovice. Letos jezdí cel-
kem 45 žáků. Končit budeme až v posled-
ním týdnu měsíce června.

V nedávné době naši žáci vystupovali na 
veřejnosti. Svým vystoupením zahajovali 
v sobotu 11. 2. 2017 3. Reprezentační ples 
ZŠ a Obce a 1. 3. 2017 vítali na obecním 
úřadě malé občánky Kačice do života.

V pátek 3. 3. 2017 jsme ve škole tvořili. 
Vytvořili jsme projekt Masopust. Nejprve 
si větší žáci vyhledali všechny možné infor-
mace na internetu, přečetli jsme si povíd-
ku o tomto zvyku. Potom žáci vypracovali 
pracovní listy a vyrobili si masky na obličej. 
Nakonec namalovali na tabuli masopust-
ní postavy. Všecko snažení vyvrcholilo 
následující den v sobotu, kdy procházel 
masopustní průvod obcí a moc se vydařil.

 V loňském školním roce jsme se věno-
vali celoročnímu projektu, který se týkal 
čtenářské gramotnosti. Letos v něm pokra-
čujeme, protože jsme zřídili malou školní 

knihovnu, kde si žáci mohou půjčit knížky 
a také se sami žáci o ni starají. Ve III. třídě 
byl zřízen čtenářský koutek a opět úzce 
spolupracujeme s místní knihovnou, kde 
nás čeká na jaře plno akcí. Půjdeme si po-
slechnout audioknihu, budeme si tréno-
vat paměť pod vedením zkušeného lektora 
a absolvujeme interaktivní program.

Letos jsme si položili otázku: Co s odpa-
dem, který vyprodukujeme? Od září s ní 
pracujeme a přepracovali jsme ji v celoroč-
ní projekt. Nejprve jsme umístili na začátku 
září u kuchyně čtyři odpadové nádoby na 
papír, plast, sklo a nápojové kartony. Žáky 
jsme seznámili s tím, že budeme třídit 
naše odpadky a tím můžeme ušetřit pení-
ze za odvoz odpadu a zlepšit svoje životní 
prostředí. Většina dětí pochopila situaci 
a opravdu se nádoby začaly plnit. V lis-
topadu k nám přijeli herci s pohádkami 
„Pohádky s odpadky“ a „Ekopohádky“, ze 
kterých vyplynulo, že si nemáme znečišťo-
vat přírodu a svoje životní prostředí. V lis-
topadu se také uskutečnila přednáška pana 
starosty s prezentací na téma Odpadové 
hospodářství, třídění odpadu. Zakoupili 
jsme i odpadové kontejnery, které mají 
barevná víka a kromě stanoviště u jídelny 
jsme je umístili v šatně a v 1. patře školy. 
Vždy, když se naplní, odvezou nám plné 
pytle pracovníci obecního úřadu do sběr-
ného dvora. V lednu k nám přijel pracovník 

EKO-KOMu a. s., který žákům prostřednic-
tvím interaktivního programu vysvětlil, co 
se dělá s obalovým odpadem a ukázal nám, 
jak se recykluje odpad a co z něj lze všecko 
vyrobit. Kromě toho již několik let sbírá-
me s našimi žáky i občany Kačice papírový 
sběr. Během I. pololetí školního roku jsme 
si dokázali, že odpad lze třídit, že nás to vů-
bec nic nestojí, naopak, můžeme tím jenom 
získat. Naše životní prostředí se tím stane 
čistější, vzniknou nové výrobky pro lidi 
a v neposlední řadě tím ušetříme peníze. 
Do našeho školního časopisu žáci napsali 
hodně svých postřehů a názorů na třídění 
odpadu. Za všechny jeden malý a výstižný 
postřeh žáka 5. ročníku.                                                                                            

AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V naší Veselé škole se pořád něco děje. Chci Vás, vážení čtenáři, seznámit s uplynulými událostmi 
a akcemi, které jsme absolvovali s našimi žáky. V období od Vánoc nás skoro všechny trápila chřipka, ale 
přesto jsme museli pracovat. Trochu pomohly jarní prázdniny, kdy si žáci odpočali a nyní už jsme téměř 
v plném počtu. 

Odpad (Michal Kučera)
Viděl jsem všechny programy ve škole, které 
se týkaly odpadu. Poučil jsem se. Už dávno 
odpadky třídím.   A co Vy?    Třídíte odpad?    
Jestli ne, tak začněte!    Je to pro dobrou věc!
Pamatujte si!
Z E L E N Á  -  sklo
Č E R V E N Á  -  kartony
M O D R Á  -  papír
Ž L U T Á  -  plast

Zápis dětí do Základní školy Kačice, Čelechovická 105, 273 04 Kačice
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola 

Kačice, Čelechovická 105, 273 04 Kačice oznamuje, že
zápis žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 se koná ve dnech 

11. dubna a 12. dubna 2017 - úterý od 13:30 do 16:30 hodin, středa od 
13:00 do 16:30 hodin v budově základní školy v 1. patře v místnosti č. I.:

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby donesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, 
případně vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a pediatra. Žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělávání mohou rodiče najít na www.zskacice.cz, předem vyplnit 
a donést s sebou, nebo mohou tiskopis vyplnit přímo na místě. Mgr. Hrabalová Naděžda (ředitelka školy)
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Celým večerem provázela Hudební 
skupina ,,V Pantoflích“, která se po-
starala o vynikající zábavu, tak jako 

každý rok a proto celý večer bylo stále plno 
na tanečním parketu.  Během večera do-
šlo i na několik vystoupení. Jako první vy-
stoupení večera bylo předtančení v podání 
Terezy Barochové a Víta Lorence z taneční-
ho klubu Cool Dance Praha. Byla to ukázka 
latinsko-amerických tanců, kde bylo oprav-
du na co koukat.  Další vystoupila Daniela 
Romanová z TJ Sokol Kladno. Ukázka 
gymnastiky ve spojení s hudbou byla fan-
tastická. Celé číslo bylo dokonale propraco-
vané, což ocenili všichni hosté. O poslední 
vystoupení z řad hostů se postaral ,,Aerobic 
club Diamond“ Kladno. Pohled na děvčata 
při vystoupení byl dokonalý. Mužská část 
publika celé vystoupení velice pozorně sle-
dovala a zejména pozorovala slušivé obleč-
ky děvčat. Sportovní klub podpořilo plno 
sponzorů z obce i z řad členů SK Kačice 
a tak byla velice bohatá tombola a kolem 
23 hodiny došlo na slosování o ceny. 

Největší pozornost večera však připadla 
,,půlnočnímu překvapení“. Členové výbo-
ru SK Kačice a několik dobrovolníků z řad 
hráčů si připravili kulturní vystoupení, které 
vyžadovalo několik zkoušek a plno příprav. 
Bylo náročné na choreografii, skvěle vybra-
nou hudbu a krásné kostýmy. To vše bylo 
doplněno o dokonale vypracovaná těla vy-
stupujících členů. Při tomto vystoupení si na 
své pro změnu přišla dámská část publika.  
Moderátorem vystoupení se stal starosta 
obce Libor Němeček a pronesl velice důleži-
tou větu ,,Uvidíte, co jste ještě neviděli, usly-
šíte, co jste ještě neslyšeli.“ A měl pravdu!!! 

Vystoupení členů (František Tancoš, Jan 
Moronga, Lukáš Rác, Michal Kedroň, 
Ondřej Navrátil, Michal Kindl a Jiří Baroch) 
mělo velký úspěch a Sportovní klub, tak na 
příští ples nasadil laťku opravdu vysoko. Za 
Sportovní klub Kačice bych rád poděkoval 
TJ Sokol Kačice, že nám místní organizace 
umožnila ve své budově ples uskutečnit. 
Rád bych poděkoval všem sponzorům za 
dary do tomboly, členům SK Kačice a všem 
ostatním, kteří  se podíleli na přípravě plesu 
a celé organizaci plesu. V  neposlední řadě 
bych rád poděkoval všem hostům, kteří nás 
poctili svojí návštěvou. 

Náš sportovní klub se nyní připravuje na 
jarní část soutěže.  Po podzimní části se drží 
v horních patrech tabulky a doufám, že vše 
půjde minimálně tak dobře jako doposud. 
V měsíci červnu (3.6.2017) budeme pro děti 
pořádat ,,Dětský den 2017“. Budeme se těšit 

na všechny děti a tak jako v minulých le-
tech se budeme snažit pro děti udělat maxi-
mum, aby si tento  den  užily. Další akcí bude 
16. června 2017 vystoupení hudební skupiny 
,,BRUTUS“. V minulosti velice podařená 
akce pro občany Kačice a ostatní, zajíma-
vá kulturní událost. Koncem měsíce červ-
na bude náš klub pořádat ,,Turnaj žáků“. 
Doufám, že občané Kačice přijdou podpořit 
své nejmenší bojovníky na trávníku.

V poslední řadě náš klub, resp. Obecní 
úřad bude muset řešit nájemce budovy 
kabin. Pan Ing. Zdeněk Štětina současný 
nájemce podal na Obecní úřad Kačice vý-
pověď. Na schůzi výboru pan Štětina čle-
nům sdělil, že končí z časových důvodů. 
Nadcházející akce pořádané naším klubem 
v měsíci červnu pan Štětina však ještě zajistí, 
což je dobře.           

František Tancoš
 (Předseda Sportovního klubu Kačice, z.s.)

SPORTOVNÍ  NOVINKY
Dne 27. ledna 2017  Náš Sportovní klub Kačice pořádal v budově TJ Sokol Kačice ,,Sportovní ples 2017“. Ples 
navštívilo plno občanů obce Kačice, ale i z okolních obcí a měst. Na Sportovním plese všechny uvítal předseda 
klubu František Tancoš a sekretář klubu Lukáš Rác.

Ne 2.4.2017 10:15 KAMENNÉ ŽEHROVICE B – KAČICE

So 8.4.2017 14:00 KAČICE – LODENICE

So 15.4.2017 10:15 BRATRONICE – KAČICE

So 22.4.2017 14:00 KAČICE – STOCHOV

Ne 30.4.2017 17:00 PLETENÝ ÚJEZD - KAČICE 

Ne 7.5.2017 17:00 LIBUŠÍN B - KAČICE

Rozpis zápasů, IV.třída, skupina A - Kladno
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V letošním roce opět připravuje-
me příměstský tábor pro děti ve 
věku 6 – 12 let. Termín je stano-

ven od 10.7. do 14.7.2017. V letošním 
roce chceme přijmout 30 dětí. Přihlášky 
budeme na obecním úřadě přijímat 
od 3.4.2017 do 20.6.2017. Děti budou 
rozděleny podle věku do 4 - 5 skupin. 
Přednostně přijmeme děti s trvalým po-
bytem v Kačici. Zázemí příměstského 
tábora poskytne místní základní škola 
(strava, nepřízeň počasí apod.). S rodiči 
bude sepsána „Smlouva o obstarávání 
péče o dítě“ a vyplněn „Dotazník pro 
účastníky tábora“.

Příspěvek rodičů je stanoven na 1000 Kč 
pro jedno dítě s trvalým pobytem v obci 
Kačice.

Vzhledem k tomu, že finanční příspě-
vek obce na příměstský tábor není zane-
dbatelný, stanovilo zastupitelstvo obce po-
platek pro dítě s trvalým pobytem mimo 
obec ve výši 1.500 Kč.

Výdaje, které nepokryje příspěvek ro-
dičů, bude hradit obecní úřad. Každé dítě 
bude pojištěno.

Příjem dětí od rodičů bude v 07:30 hod.
Předání dětí rodičům bude v 16:00 hod.
Program tábora bude mít dvě varianty 
v závislosti na počasí.
Chceme uskutečnit některé z těchto akcí:
•  vycházky do lesa spojené s tábornický-

mi aktivitami (druhy uzlů, rozdělávání 
ohňů, morseovka),

•  jízda na koních a společné hry se 
„Skauty“,

•  přenocování ve škole a zábavné hry 
u táboráku,

• koupání v bazénu ve Slaném,
•   výlet do zábavního parku Mirakulum 

u Milovic,
•  výlet k lánské oboře (kola, autobus)

Rádi přivítáme účast dospělých na jed-
notlivých akcích.

Podmínky přijetí dětí do příměstského 
tábora:
- tábora se zúčastní 30 dětí narozených 
v termínu 31.8.2005 – 31.8.2011
- děti přijmeme podle pořadí přihlášení
- platba za účast při podání přihlášky

Ing. Vladimír Ondráček 
(Předseda komise pro školství a mládež)

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – KAČICE 2017

PLÁN AKCÍ
Termín akce Název akce Popis akce

1. 4. 2017 Velikonoční jarmark
Pořádá obec Kačice od 13 hod. v centrálním parku obce. Těšit se můžete 
na velikonoční dekorace, občerstvení, pro děti budou připraveny různé 
soutěže, jízda na koních.

8. 4. 2017 Akce „Ukliďme Kačici“ Sraz v 9 hod. ve sběrném dvoře obce.

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.

6. 5. 2017 15. ročník Kačického lesního běhu Pořádá p. Metoděj Fikes ve spolupráci s Maraton Klubem Kladno.

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

13. 5. 2017 Dětský cyklistický trojboj Od 14 hod. v ulici Armádní. Akci pořádá Karel Cafourek a kolektiv 
společně s komisí mládeže a sportu obce Kačice.

19. 5. 2017 Očkování psů Proběhne u infocentra od 15 hod. ve spolupráci s MVDr. Petrou 
Smržovou.

25. 5. 2017 Zájezd do divadla Pořádá kulturní komise obce Kačice. Představení s názvem Stvoření 
světa – bez cenzury v Divadle Radka Brzobohatého od 19 hodin.

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

3. 6. 2017 Dětský den s SK Kačice Pořádá SK Kačice.

16. 6. 2017 Koncert skupiny Brutus Pořádá SK Kačice.

28. 6. 2017 Veřejné zasedání
 zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.

Konec června Turnaj žáků Pořádá SK Kačice.

1. 7. 2017 Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Pořádá obec Kačice.

1. 7. 2017 Turnaj „A týmu“ Pořádá SK Kačice.

10. – 14. 7. 2017 Příměstský tábor
Pořádá obec Kačice. Přihlášky budou přijímány od 3. dubna 2017 na 
OÚ Kačice. Příspěvek stanoven na 1000 Kč pro dítě s trvalým pobytem 
v obci Kačice a 1500 Kč pro děti mimo obec.

 30. 8. 2017 Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.
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Děkujeme všem zodpovědným 
pejskařům, že používají koše 
na psí exkrementy, které jsou 

rozmístěné na těchto místech v obci: 
u hřiště v parku, u Infocentra, ulice 
Armádní-Ve Skalce, ulice Armádní-
Dlážděná, ulice Pod Hájem u MŠ, ulice 
K Farmě u bytovek, ulice K Zahradě 
u bytovek, ulice K Zahradě u nádrž-
ky, ulice Nádražní-Luční, Masarykova 
č. p. 140, abychom měli hezkou a čistou 
obec a nenosili jsme si domů památku 
na „sousedovic mazlíčka“. 

Obecní úřad Kačice

DĚTSKÝ 
CYKLISTICKÝ 
TROJBOJ

Dne 13.05.2017 ve 14 hodin 
se uskuteční cyklistický trojboj – Jaro 2017 v Armádní ulici

1. Časovka jednotlivců
2. Časovka smíšených družstev
3.  Cyklokros – děti v této disciplíně 

budou startovat jednotlivě kvůli 
bezpečnosti

Soutěže budou ve dvou věkových kategoriích pro 
děti ve věku 5 – 10 let.

Přestávky mezi jednotlivými závody budou vyplněny různými zábavnými ukáz-
kami a hrami, které upřesní pořadatel na plakátech.

Armádní ulice bude v době od 13:00 hod. do 16:00 hod. oboustranně uzavřena 
pro provoz vozidel. Akci pořádá Karel Cafourek a jeho kolektiv společně s komisí 
mládeže při OÚ Kačice.

Ing. Vladimír Ondráček 
(Předseda komise pro školství a mládež)

 VÝZVA PRO OBČANY
Vážení občané,
jakékoliv podněty a stížnosti je mož-
né předat osobně nebo písemně čle-
nům kontrolního výboru obce Kačice 
(Radek Vaněk – předseda výboru, 
Zdeněk Šmíd, Vlastimil Mašek – čle-
nové výboru).

Radek Vaněk 
(zastupitel obce,

 předseda kontrolního výboru)

 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.

OČKOVÁNÍ 
Během května proběhne v Kačici u infocentra očkování psů, případdně koček ve 
spolupráci s MVDr. Petrou Smržovou. 

19.5. 2017 od 15 hodin
VZTEKLINA 
(platnost 1 rok):  
100 Kč
KOMBINOVANÁ
VAKCÍNA 
(inf. nemoci+vzteklina, 
platnost 1 rok): 
250 Kč

Možnost zakoupení 
odčervovacích tablet 
a preparátů 
proti blechám 
a klíšťatům.
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MÓDA
NÁS BAVÍ
WWW.CENTRALKLADNO.CZ
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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, 1. vydání/2017, 

ev. č. MK ČR E 10578

˚ ˚ ˚

Redakční rada: 

Daniela Veselská, 

Vladimír Ondráček, 

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.

 Kadeřnictví  VERONIKA
Tel.: 778  036 751

V BUDOVĚ MŠ

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA od října

ÚT: 13:00 - 17:00

ST: 13:00 - 17:00

ČT:  8:00 - 12:00

PA: 13:00 - 17:00

SO: 8:00 - 12:00 


