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Ročník 2018 Číslo V Vyšlo v březenu ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO

Vážení spoluobčané,
právě přichází první číslo roku 
2018, který je pro naši obec velmi 
významný. Jistě všichni víte, nebo 
alespoň tušíte, jaké významné vý-
ročí obec Kačice tento rok slaví? Je 
to rovných sedm set let! K tomuto 
významnému výročí se také pojí 
veřejná sbírka, která probíhala od 
konce září 2017 do konce února 
2018. Za zmíněných pět měsíců se 
podařilo na speciálním bankovním 
účtu a zároveň do pokladničky, kte-
rá byla umístěna na OÚ Kačice na-
střádát něco málo přes polovinu po-
třebných �nancí. Tímto bychom rádi 
poděkovali VŠEM, kdo přispěli, jme-
novitě pak hlavním přispěvatelům: 
Advelis s. r. o.; AGD Kačice, s. r. o.; 
Froněk, spol s r. o.; ZD Kačák. Díky 
Vám budeme moci vybudovat pa-
mátník „Nákladem občanů Kačic-
kých“, což bylo hlavním cílem veřej-
né sbírky. 
V prvním kvartálu 2018 jsme neza-
háleli, ani co se týče žádostí o dotace 
a investičních akcí. Hned zpočátku 
roku byla podána žádost o dota-
ci na rekonstrukci kabin, vybavení 
Hnízda, oslavy výročí obce, vybu-
dování přírodní zahrady u ZŠ, za-
teplení ZŠ, vybudování chodníku 
v ulici Masarykova, oprava komu-
nikace v ulicích Dlážděná a Nová. 
Velmi dobrou zprávou je přiděle-
ní dotace na Revitalizaci nádržky 
z Ministerstva životního prostředí 
ve výši 2 161 844 Kč. Zahájena byla 
rekonstrukce kabin, dále probíhá 
zateplení OÚ a co nevidět se za-
čne budovat památník 700. výročí 
obce, který bude slavnostně odha-
len během oslav, které se uskuteční 
16. června 2018. Zajímá Vás, jak 
bude památník vypadat? Tak to Vás 
musíme zklamat, jelikož to bude 
překvapení, ale co Vám můžeme 
prozradit již nyní je, že bude roz-
hodně originální 

Daniela Veselská, Libor Němeček

Těšit se můžete na:
•  Žesťový Podřipský 

kvintet
•  Loutkové divadlo

Máma a táta
•  Příjezd a průvod 

J. Lucemburského
• Odhalení památníku
•  Permonický tanec

vystoupení dětí MŠ 

•  Staré pověsti kačické
divadlo Divá káčata (žáci ZŠ) 

•  historický spolek 
Alotrium

•  šermířský spolek 
� orax 

• Olbortovi 
• Spiritual Kvintet
• Jokers
• KIKS
• Světelná show

Přivítáme tehdejšího českého vladaře 
Jana Lucemburského s jeho chrabrou 
družinou. Pro pana krále a nejen pro 

něj máme připravené překvapení. A to tanec 
mistrů permoníků, který bravurně nacvičují 
děti v naší Mateřské škole. Na tanec bude 
navazovat divadelní představení Staré pověsti 
kačické. Tyto tragi-komické legendy sehraje 
divadelní spolek Divá káčata (skvělí herci 
z řad žáků 4. a 5. třídy), který již dva měsíce 
pilně zkouší. Věřte, že sehrají „majstrštyk“, 
při kterém nezůstane jedno oko suché.  

K sedmistému výročí založení obce spo-
lu s místními odhalíme pomník na návsi. 
Napříč časem shlédneme šermířské turnaje 
a příběhy z historie. Dobové dílny předsta-
ví stará řemesla a pro mlsné jazýčky budou 
na tržišti připraveny dobové gastronomické 
speciality. O zábavu nepřijdou ani ti nej-
menší, pro které jsou připraveny pohádky 

loutkového divadla. Oslavy vyvrcholí kon-
certem Spirituál Kvintetu. A večer se budeme 
bavit při tanci a poslechu současné hudby. 

Nesmíme samozřejmě opomenout ani 
výstavu fotogra�í z historie obce Kačice 
(vystavovatel p. Malec), či maketu původ-
ních kasáren (vystavovatel p. Mánek), které 
budou k vidění během celého dne oslav na 
OÚ Kačice. Přislíbeno máme i zapůjčení ko-
pie bronzového gombíku z 9. století, který 
byl nalezen na území obce a v současnosti 
je k vidění v Sedláčkově muzeu v Kladně.

A abyste na tento den měli památku, mů-
žete se zvěčnit v dobovém fotokoutku, který 
pro Vás bude připraven během celého slav-
nostního odpoledne.

Tak držte palce ať nám 16. června přeje po-
časí. O podrobném časovém harmonogramu 
akce Vás budeme co nejdříve informovat a bu-
deme věřit, že se sejdeme v hojném počtu.

700.VÝROČÍ NAŠÍ OBCE
Těšíte se spolu s námi na Kačické slavnosti? Zavedou nás o sedm století zpět. 
A podívaná bude stát opravdu za to! Níže Vám prozradíme více o připravovaném 
programu.
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Období předvánočního času a Silvestru zpestřilo několik vydařených akcí. A jelikož kultury není nikdy dost, nemohl chybět sa-
mozřejmě ani ples ZŠ a Obce Kačice. Ačkoli jsme s tím již nepočítali, během velikonočního jarmarku se nám velmi důrazně 
připomněla zima, která ještě neřekla své poslední slovo. My ale věříme, že díky Moraně, kterou jsme společně vynesli, tu bude co 
nevidět dlouho očekávané jaro!

KAČICKÉ UDÁLOSTI

REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ 
A OBCE KAČICE

V pátek 9. března 2018 se uskutečnil již 
čtvrtý ročník plesu, jehož pořadatelem 
byla ZŠ ve spolupráci s obcí Kačice. K tan-
ci a poslechu zahrála oblíbená skupina 
Černý brejle. Pro hosty bylo připraveno 
občerstvení, koktejlový bar, zajímavý pro-
gram i bohatá tombola.

VELIKONOČNÍ JARMARK
Již 5. ročník velikonočního jarmarku se konal 17.března 2018 

v centrálním parku obce. Přesto že počasí nepřálo, i letošní veli-
konoční jarmark se vydařil. I když přijelo jen pár stánků, bylo 
z čeho vybírat. Na své si přišli i děti, pro které místní spolek 
připravil velikonoční tvoření, kde si mohly nazdobit perníčky, 
vyrobit zajíčka a jiné pěkné dekorace. Jarmark byl završen prů-
vodem, který z obce vynesl Moranu a poslal ji po Kačáku pryč.

Vaše holky kulturky

ZÁVĚR ROKU 2017 PLNÝ AKCÍ!
Den před Štědrým dnem jsme se spo-

lečně sešli u kačického betlémku, aby-
chom si zazpívali vánoční koledy. Tento 
rok se sešlo bezmála dvě stě občanů. Za 
hudební a pěvecký doprovod patří ještě 
jednou velké poděkování paní Markétě 

Szabové a Jirkovi Malšovskému. Občané 
si mohli dále odnést betlémské světlo, 
které do ČR dopravili skauti a k nám do 
Kačice pak Filip Vaníček, kterému za něj 
také ještě jednou velmi děkujeme. Pro 
občany bylo připraveno i něco na zahřátí 

a celkově byla akce velmi vydařená. 
Podobnou účast měl i tradiční novoroč-

ní ohňostroj. Na náměstí se občané začali 
postupně shromažďovat hned po půlnoci, 
aby si společně popřáli do nového roku 
2018 a zároveň zhlédli bohatý ohňostroj.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Zajímá vás jak je na tom obec po zavedení dalsí varianty svozu komunálního odpadu? Nebo se 
chcete dozvědět více o plánovaných oříměstských táborech? Očkování psů a koček či zájezdu urče-
nému milovníkům vína? To vše se dočtete v této rubrice.

PŘERUŠENÍ 
DODÁVKY 
ELEKTŘINY
DNE 3. DUBNA 2018

Bližší informace naleznete na 
uvedených webových stránkách 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/
pro-zakazniky/odstavky.html. 
Jedná se o tato čísla popisná 
v ulici Nádražní: 227, 234, 236, 
238, 258, 261, 262, 263, 264, 266
, 268, 275, 277, 280, 281, 282, 31
5, 32, 376, 97, parc. 209/1 a dále 
parc.č. 709/3, 709/4

Oznámení o plánovaném pře-
rušení dodávky elektřiny bude 
rovněž provedeno způsobem 
v místě obvyklým nebo s využi-
tím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny 
je plánováno pouze v nezbytně 
nutném rozsahu, a to z důvodu 
prací spojených se zajištěním 
bezpečného a spolehlivého pro-
vozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost 
a pochopení.

Obecní úřad Kačice

ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Rádi bychom Vás touto for-
mou informovali o stavu pro-
daných známek na svoz komu-
nálního odpadu pro rok 2018. 
Obec Kačice od 1. ledna 2018 
nabízí svým občanům volbu 
ze tří variant frekvence svozu, 
a to týdenní, 14-ti denní nebo 
měsíční svoz. K našemu pří-
jemnému překvapení může-
me konstatovat, že měsíčních 
známek bylo prodáno celkem 
42, svoz jednou za 14 dní zvo-
lilo celkem 209 domácností, 
týdenní svoz pak 180 domác-
ností. Z těchto čísel vyplývá, 
že stále více domácností se 
snaží třídit odpad, což je pro 
obec skvělá zpráva! Jen tak dál 
. Věříme, že v příštím roce 
bude množství domácností 
s 14-ti denním či měsíčním svo-
zem zase o něco vyšší.

Denní program:
  7:30 – Příchod dě�
  7:30 – 10:30 - Dopolední ak�vity I
10:00 – 10:30 - Dopolední svačina
10:30 – 12:00 - Dopolední ak�vity II
12:00 – 12:30 - Oběd
12:30 – 13:00 - Klidový režim
13:00 – 14:30 - Odpolední ak�vity I
14:30 – 15:00 - Odpolední svačina
15:00 – 16:00 -  Odpolední ak�vity II,

odchod dě� domů
Náplň tábora: 
Pro dě� je připraven velmi zajímavý program 
zaměřený převážně na sportovní ak�vity. Při-

pravena je i varianta pro případ nepříznivého 
počasí.

Přihlášky
Přihlášky a platby přijímáme 
od 9. dubna 2018 na OÚ Kačice.
Kapacita pro každý turnus je 25 dě�. 
V případě druhého turnusu dostanou přednost 
dě�, které se neúčastnily  turnusu prvního.
Více informací: email: veselska@kacice.cz, 
tel.: 776 628 313

Pořádá obec Kačice ve spolupráci se spolkem 
Kačice le�.

CÍL

S námi se v létě nudit nebudete!

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
na téma Olympijské hry

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod 
v následujících turnusech:

9 . – 13. července 2018 
6. – 10. srpna 2018

CENA: 
1 000 Kč/dítě za jeden turnus – trvalý pobyt v Kačice

1 500 Kč/dítě za jeden turnus  - trvalý pobyt mimo obec
(v ceně je zahrnuto stravování po celou dobu tábora, vstup na všechny sportoviště, zapůjčení 

veškerého vybavení a náčiní, ceny pro děti)
Vhodné pro děti od 6 do 12 let (tzv. narozené od 1. 8. 2007 – 31. 8. 2013)
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INFORMACE Z KNIHOVNY 
V článku se dozvíte, jaké soutěže se můžete s knihovnou zúčastnit a o programech, které knihovna při-
pravuje pro ZŠ a MŠ. Dále o připravovaných akcích pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Za zmínku stojí 
pokračování besedy o historii Kačice a účast knihovny v soutěži KNIHOVNA JINAK.

Od února začal další ročník celoroč-
ní čtenářské soutěže pro děti Lovci 
perel, kde každá kniha je „perlou“, 

kterou děti můžou ulovit. Za každou přečte-
nou knihu pak získají perlu a nejaktivnější 
lovci budou v závěru roku odměněni. Do 
soutěže je přihlášeno 9 dětí a další zájemci se 
mohou hlásit v průběhu celého roku, nikdy 
není pozdě!

 Dále se můžete zapojit do Čtenářské vý-
zvy, kterou vyhlásil server Databáze knih. 
Knihovna se do této výzvy připojila a vy-
hlašuje soutěž. Všichni, kteří se této výzvy 
zúčastní a zaregistrují se v knihovně, budou 
mít možnost zúčatnit se slosování o pěknou 
knihu.

7. února se uskutečnila beseda s panem 
Antonínem Malcem o historii obce Kačice, 
na níž přišlo 60 občanů. Další pokračování 
vyprávění podle dochovaného a podrob-
ně zmapovaného materiálu s promítáním 
fotogra�í proběhlo  22. března v 18 hodin 
v obřadní síni obecního úřadu. 

14. února připravila knihovna pro základní 
školu program „Kouzelná baterka“, kterého 
se zúčastnilo 25 dětí z 1. – 3. třídy. Žáci si 
procvičili předvídání z názvu knihy, klade-
ní otázek, hledání odpovědí, rozvíjení své 

fantazie a také si zábavnou formou zopako-
vali, jak správně třídit odpady. Na ekologii 
a odpady byl zaměřen i další program, ten-
tokrát přímo ve škole v pátek 23. února, pro 
4. – 5. třídu, celkem 25 dětí. Název zněl „Co 
vše se dozvíme z obalu“ a žáci měli za úkol 
hodnotit, porovnávat a přemýšlet o tom, co 
se udává na různých obalech za informace, 
tak aby se v nich uměli orientovat a posoudit 
co je pro ně důležité a proč. 

V březnu, měsíci čtenářů, navštívila 
knihovnu znovu základní škola. 14. března 
přišli žáci 4. – 5. třídy spolu s paní ředitelkou 
Mgr. Hrabalovou poslechnout si audiona-
hrávku Otfrieda Preusslera, Čarodějův 
učeň. Děti měly možnost diskutovat o vje-
mech a přednostech, které zažívají při četbě 

REKONSTRUKCE 
KNIHOVNY

V posledním čtvrtletí roku 2017 došlo 
k modernizaci místní knihovny. Tento 
projekt byl podpořen ze Středočeského 
fondu kultury a podpory památek v rám-
ci tematického zadání Obecní knihov-
ny. Velmi děkujeme Krajskému úřadu 
Středočeského kraje za příspěvek ve 
výši 50 000 Kč. V rámci modernizace 
knihovny byl vyklizen všechen nábytek 
a nahrazen zcela novým, prostornějším 
a účelnějším. Jak se můžete přesvědčit.

TRADIČNÍ MORAVSKÉ VINOBRANÍ 
S DEGUSTACÍ VÍNA
Termín: 14. – 16. září 2018 
(pátek – neděle)

Cena: 1 450 Kč (za osobu) 
cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování na dvě noci, 
2x snídani, 1x oběd, 1x večeři, degustaci vín

PROGRAM ZÁJEZDU: 
1. den (14.září 2018): 
Odjezd v 16:00 hodin ze zastávky ČSAD Kačice. Po příjezdu do Mikulčic ubytování 
v rodinném penzionu (pokoje 2x3lůžka, 1x4lůžka, apartmán 4+2+3 lůžka). Po pří-
jezdu večeře cca v 19:30 – 20:00 hodin, poté degustace se studeným občerstvením. 
2. den (15.zaří 2018): 
Ráno od 8:00 do 10:00 hodin snídaně, poté osobní volno. Ve 13:00 hodin oběd 
a ve 13:30 až 13:45 hodin odjezd autobusem do sousedních Prušánek na tradiční 
moravské krojované vinobraní. Vhledem k omezenému počtu míst k sezení, do-
poručujeme vzít si s sebou něco na sezení (např. deku, skládací stoličku). Návrat 
na ubytování po domluvě, předpokládáme asi ve 22:00 hodin. 
3. den (16.září 2018): 
V 8:00 – 10:00 hodin snídaně a cca v 11:00 hodin odjezd z Mikulčic do Kačice. 

Vaše holky kulturky

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Očkování psů a koček 
proběhne v pátek 18. 5. 2018
od 16:15 do 17:00 hodin
v centrálním parku obce Kačice.
Očkování provede MVDr. Petra 
Smržová a Ing. Renata Šmídová. 
Vezměte s sebou očkovací průkaz va-
šeho psa. Očkování se uskuteční za 
každého počasí.
CENA: 
Vzteklina (platnost 1 rok): 100 Kč
Kombinovaná vakcína (inf. nemoci 
+ vzteklina, platnost 1 rok): 250 Kč
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V naší Veselé škole se od posledního vydání zpravodaje událo plno novinek i zajímavostí. Kromě toho nás 
čekají další akce a úkoly, o kterých bych Vás chtěla informovat.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Konečně přichází jaro. Zimu jsme si letos bohužel neužili. Těšili jsme se na bobování, válení ve 
sněhu, koulování i stavění sněhuláka. Bez sněhu to samozřejmě nešlo. Proto většina z nás odjela 
s rodiči za sněhem do hor.

V únoru jsme ve školce tancovali 
při karnevalovém reji. Sešlo se 
nám opravdu hodně krásných, 

zajímavých i legračních masek. V mas-
kách jsme šli s rodiči v „Masopustním 
průvodu“ naší obcí. I když byla zima, 
průvod se nám velmi líbil. Na každé 
zastávce jsme dostali něco dobrého na 
zub. Po skončení Masopustního průvo-
du 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.
Na začátku dubna se půjdou naši před-
školáci podívat do „velké“ školy za svý-
mi kamarády z 1. třídy. Chodíme do 
školy pravidelně, vždy před zápisem do 
1. třídy a někdy na divadelní představe-
ní. Naposled se nám moc libila pohádka 
„O statečné Margitce“.

V sobotu 12. května 2018 a v pondělí 
14. května 2018 zapíšeme nové kamarády 
do naší školky. Zápis do MŠ Kačice bude 
probíhat v sobotu 12. května 2018 od 9 do 
13 hodin a v pondělí 14. května 2018 od 
10 do 13 hodin v budově mateřské školy 
(ul. Pod Hájem č.p. 64). Žádosti o přijetí 
do MŠ a Evidenční listy dítěte jsou připra-
veny v MŠ k vyzvednutí. Těšíme se na Vás!  

Zuzana Pokorná
vedoucí odloučené ho pracoviště MŠ

 Těsně před Vánocemi jsme si zpří-
jemnili pobyt ve škole nejen poseze-
ním u stromečku, ale také návštěvou 

Divadla Lampion v Kladně a představení 
Vánoce Josefa Lady. Byli jsme také nadělit 
zvířátkům něco dobrého do krmelce za vsí. 
Každoročně u nás kalendářní rok končí 
návštěvou pracovníků Cirkusu Cecilka, 
který nás letos navštívil již po sedmnácté.

Na konci ledna dostali všichni žáci po-
loletní vysvědčení a vydali jsme školní 
časopis, kde se čtenáři mohli dočíst nejen 
o životě ve škole, ale žáci 4. a 5. ročníku 
sbírali různé zajímavosti z historie Kačice, 
protože se připravujeme na oslavy 700. 
výročí založení obce. Bylo to velice za-
jímavé a s mnohými pracemi pomohli 
i rodiče a známí.

Od počátku února absolvují naši žáci 
plavecký výcvik v bazénu v Tuchlovicích. 
Budou jej navštěvovat až do konce škol-
ního roku. Také jsme v uplynulém obdo-
bí byli s žáky v místní knihovně a paní 
knihovnice uspořádala pro žáky 4. a 5. 
ročníku zaměstnání na téma Třídění 
odpadů. Nedávno jsme navštívili kino 
Hutník v Kladně a shlédli pohádku Káťa 

a poslechu audionahrávky. Zároveň si 
vyzkoušely formulovat své pocity a po-
znatky při četbě a poslechu. Podle zjiště-
ní, většina dětí audionahrávky neposlou-
chá, a tak některé byly doslova ohromené 
tím, jak je poslech dokázal vtáhnout do 
příběhu sugestivně.

V závěru měsíce března navštíví 
knihovnu děti z mateřské školy, a na 
programu budou Klasické pohádky, kte-
ré dnešní děti už bohužel moc neznají.  
A 5. dubna se můžou těšit děti i jejich 

rodiče na oblíbené tvoření, s názvem 
Hrátky s papírem.

Komu se akce a programy knihovny 
líbí, může svou knihovnu do 8. dub-
na podpořit na Facebooku v soutěži 
KNIHOVNA JINAK, kterou pořádá Svaz 
měst a obcí ČR. Všem, kteří knihovně 
dali nebo dají svůj hlas, moc děkuji.

Těším se na Vás v knihovně nebo na 
některém z programů. Krásné jaro všem!

Lenka Pokorová, 
knihovnice  
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 V 10 hod vyrazilo od kapličky 
sv. Jana Nepomuckého v Kačici 
17 turistů směrem na tuchlovskou 

Haldu. Skupina s sebou nesla kačickou 
vlajku a byla vybavena stručnou historií 
dolu Nosek / Tuchlovice. Po pěších tu-
ristech postupně startovali na trasu běžci 
(24 běžců plus 2 děti v kočárku a 2 pejsci) 
a to postupně podle odhadnutého času od 
nejpomalejších po nejrychlejší, tak aby 
se startovní pole k cíli spojilo a doběhli 

a došli všichni společně. Mrazivé a mlha-
vé počasí nás provázelo po celou 11 km 
dlouhou trasu na Haldu a zpět do Kačice 
s využitím nového nájezdu na cyklostez-
ku. Po výstupu skupiny šerpů – nosičů 
vlajky na vrchol Haldy ve výšce 491 m nad 
mořem, došlo na důkaz zdolání Haldy ke 
vztyčení kačické vlajky. Škoda, že nám 
nízká dohlednost neumožnila rozhled 
do kraje, který je jinak z Haldy jedinečný. 
Jedná se o nejvyšší vrchol v okolí, navíc 

nezalesněný. K odpočinku slouží dřevěný 
stůl a lavice. A k dispozici je také malé 
ohniště s připraveným dřevem. Pro cyk-
listy jsou pod Haldou k dispozici kryté 
uzamykatelné boxy na kola (záloha 10 
Kč), aby mohli závěrečný výstup zdolat 
pěšky.

V cíli vycházky a nesoutěžního běhu 
bylo pro účastníky připraveno občerstve-
ní z udírny, roztopená sauna a posezení 
na půdě statku čp. 29 na kačické návsi.

V sobotu 17. února 2018 se uskutečnil 8. ročník Vycházky po okraji Džbánu (přírodní park). Letos s podtitulem „zdolání Haldy 
severní stěnou“. 

VYCHÁZKA PO OKRAJI DŽBÁNU

a Škubánek. Byla moc hezká.
Počátkem března proběhl 4. Repre-

zentační ples Školy a Obce.
Společně s malými kamarády z MŠ 

jsme v místní knihovně zhlédli pohádku 
O statečné Margitce. A čeká nás i inter-
aktivní program plný zábavy Velikonoce 
se zajícem Bunnym. 

Těsně před Velikonocemi se uskuteční 
největší akce našich žáků a to je Školní 
akademie. Letos bude tematicky zaměře-
na na jaro, Velikonoce a školu. Uskuteční 

se v úterý 27. března 2018 od 15:30 hodin 
v místní sokolovně. Doufáme, že ji navští-
ví zase velký počet návštěvníků.

A bude tady duben, kdy se budeme těšit 
na nové kamarády, kteří se budou hlásit 
k zápisu do 1. ročníku naší Veselé školy. 
Zápis by měl být pro všechny přímo po-
hádkový. Opět mezi nás přijdou pohád-
kové bytosti, princezny, vodník a možná 
přijde i král. Provedou děti i jejich rodiče 
zápisem a školou. Budoucí prvňáčkové 
se vůbec nemusí ničeho bát, protože 

určitě na ně bude čekat nějaká odměna. 
Zápis proběhne ve dvou dnech: ve čtvrtek 
12. dubna a v pátek 13. dubna 2018 vždy 
od 13:00 do 16:30 hodin. Podrobné in-
formace najdou zájemci na www.zskaci-
ce.cz. Před zápisem se k nám přijdou na 
současné prvňáčky podívat předškoláčci 
z mateřské školy, aby se dozvěděli, co se 
už jejich kamarádi ve škole naučili.

Mgr. Naděžda Hrabalová
ředitelka školy
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NOVINKY Z SK KAČICE
SK Kačice, z.s. –Sportovní ples 2018 je za Námi a Jarní část sezóny je konečně tady!!!!! 
V prvním vydání zpravodaje se poohlédneme za Sportovním plesem a nebudou chybět informace o ak-
cích SK Kačice, z.s. na rok 2018.

Dne 16. února 2018 od 20:00 hodin 
náš Sportovní klub pořádal v bu-
dově místní organizace TJ Sokol 

Kačice ,,Sportovní ples‘‘. Jako každý rok 
nás celým večerem doprovázela a o dob-
rou náladu se starala hudební skupina 
,,V panto�ích“. Nechyběl bohatý kulturní 
program. Latinsko-americké a standardní 
tance předvedla dvojice Veronika Lišková 
s Tomášem Radou a Tereza Barochová 
s Vítem Lorencem z pražského oddílu MZ 
Dance Team, o vystoupení gymnastiky 
se postarala z TJ Sokol Kladno Danielka 
Romanová a jako poslední vystoupil od-
díl karate Kobra Kladno. V neposlední 
řadě se několik členů SK Kačice postara-
lo o ,,půlnoční překvapení“. S názvem ,, 
Hollywoodská noc“. Příprava, nácvik a vše 
kolem půlnočního překvapení si členové 
připravovali po večerech a někdy to bylo 
opravdu náročné. Vše se ale podařilo 
a odměnou byl obrovský potlesk a snad 
i uznání hostů plesu. Hudbu na půlnoční 
překvapení, tak jako minulý rok připravil 
DJ Radek (Radek Řičánek). Náš Sportovní 
ples podpořilo mnoho sponzorů, a proto 
o tombolu a připravené ceny byl velký zá-
jem. Za podporu všem velice děkujeme.  
Při úvodu Sportovního plesu došlo ještě 
k jedné události. Rudolf Frolík, člen klu-
bu SK Kačice a bývalý předseda klubu za 
nedlouho oslaví významné životní jubile-
um.  Předseda klubu František Tancoš spo-
lu se sekretářem klubu Lukášem Rácem 
k 70-tým narozeninám předal od členů  
klubu věcný dar a poděkoval za práci,  
kterou za všechny léta jako předseda pro 
klub vykonával a popřál mnoho štěstí a do 
dalších let hlavně zdraví. Děkujeme všem, 
kteří nás poctili svojí návštěvou a na příští 
rok se budeme snažit pro všechny opět 
Sportovní ples připravit. 

Dne 25. března na hřišti Pleteného 
újezdu začala jarní část sezony. O dal-
ších zápasech budou občané informováni 
z rozpisů, které budou u předsedy klubu, 
v budově kabin, na stránkách obce Kačice 
a hlavně na FB stránkách Sportovního 
klubu Kačice, z.s. Zimní příprava byla 
v prostorách místní sokolovny a za prona-
jaté prostory organizaci TJ Sokol Kačice 
děkujeme. Příprava byla náročná, tvrdá, 
ale stála za to. Plno členů si na velice dob-
ře připravených trénincích si utužilo kon-
dici a vytvořilo vynikající fyzičku. Ihned 
4. března na hřišti ve Švermově na umělé 

trávě pod osvětlením  při přípravném  zá-
pasu proti Slovanu Kladno, naše mužstvo 
vše dokonale využilo. Výhra 9:6 pro tým 
SK Kačice byla opravdu odměnou.  

Na rok 2018 jsou připraveny tyto akce: 
V dubnu (datum bude upřesněn) připravu-
jeme akci ,,Jarní pochod“, další významnou 
akcí pro všechny děti bude dne 2. června od 
13:00 hodin ,,Dětský den“, dne 23. června 
uspořádáme pro naše nejmenší fotbalisty 

,,Turnaj žáků“ a 7. července proběhne další 
ročník ,,Pouťového turnaje“. O dalších ak-
cích, které náš klub bude pořádat,  budou 
občané průběžně informováni. Všechny 
uvedené akce jsou �nančně podporovány 
Obecním úřadem Kačice.

V současné době probíhá rekonstrukce 
budovy kabin. 

František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu Kačice, z.s.
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Jak trávíme zimu v Sokole Kačice? Vánoce, Nový rok a čekání na jaro – prostě zima. V naší Sokolovně 
je ale i tak velice živo. Ať již sportem, nebo kulturou.

Třeba o vánoční svátky nejen cvi-
číme a sportujeme, ale také pořá-
dáme soutěžní klání. Na tradiční 

vánoční turnaj v badmintonu se dosta-
vilo 7 soutěžních dvojic. 5 párů bylo 
přímo z Kačice, jeden pár dorazil poté 
ze Stochova a jeden z Prahy. Po tvrdých 
bojích nakonec suverénně zvítězila dvo-
jice z Kačice – Tomáš Pokorný a Karel 
Pořt, když za celý turnaj ztratili jen jeden 
jediný set.

Po Novém roce jsme se stali hostite-
li i pořadateli kulturních akcí. V lednu 
u nás spolek Kačice letí pořádal Maškarní 
zábavu. Sokolovnu se podařilo naplnit 
plno rozličnými maskami a tak si někteří 
jejich nositelé mohli odnést za své masky 

hodnotné ceny. V únoru naše jednota 
pořádala rej masek pro děti – nebo-li 
dětské šibřinky. Šibřinky krásně navá-
zaly na Kačický masopust, který končil 
právě u naší sokolovny. Sokolovna se tedy 
opět naplnila maskami. Tentokráte byly 
jejich nositelé děti. A i tentokrát nejlepší 
masky vyhrály krásné ceny. Akce to byla 
vydařená, o čemž svědčí i to, že se dětem 
domů moc nechtělo. V únoru také probě-
hl tradiční ples SK Kačice, na který poté 
v březnu navázal 4. Reprezentační ples ZŠ 
a Obce Kačice. Samozřejmě po celou tuto 
dobu dále probíhalo cvičení dle rozvrhu 
hodin. Sál se plnil dětmi o hodiny stol-
ního tenisu a fotbalu. Dospělí se scházeli 
dále na badminton a další cvičení.

A co nás čeká? Velikonoce, a s tím spoje-
ný tradiční Velikonoční turnaj v badmin-
tonu, na který vás všechny srdečně zveme. 
Turnaj se uskuteční na Velký pátek – 30. 
března 2018. Ještě před turnajem se koná 
Valná hromada naší jednoty a to ve čtvrtek 
29. března od 16:30, všechny naše členy 
srdečně zveme. 

Posledního dubna chystáme pálení čaro-
dějnic. Tato tradiční akce se bude odehrá-
vat na hřišti naší sokolovny, jak jste všichni 
zvyklí. O zábavu pro děti i dospělé bude 
opět postaráno. 

A nesmíme zapomenout na největší svá-
tek, nás sokolů – XVI. Všesokolský slet, kte-
rý se koná první červencový týden v Praze. 
Předcházet mu bude Slet Sokolské župy 
Budečské, který se bude konat ve sportov-
ní hale v Kladně dne 26. června 2018. Na 
oba slety vás srdečně zveme. Sledujte proto 
náš facebook, web naší jednoty – www.
sokolkacice.cz a web České obce sokolské – 
www.sokol.eu. O přípravách, které na slety 
probíhají, ale i o činnosti z našich dalších 
jednot se dozvíte i v pravidelném pořadu 
České televize – Sokolský zpravodaj, který 
má premiéru každou sobotu na ČT Sport.

Michal Hrotík, náčelník tělocvičné 
jednoty Sokol Kačice
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KAČICE LETÍ
Neuběhlo ještě ani čtvrt roku a už můžeme opět rekapitulovat mnoho akcí a počinů, které jsme si pro naše 
malé i velké spoluobčany připravili. LETÍ, z.s.

KAČICE

Poslední loňskou akcí bylo vánoční 
krmení zvířátek. V sobotu 23.pro-
since dopoledne jsme si dali se 

sousedy dostaveníčko na návsi a za do-
provodu místních myslivců se odebrali 
ke krmelci, aby ani zvířátka v předvá-
nočním čase nepřišla zkrátka a mohla se 
těšit z donesených pamlsků. Na místě se 
nám dostalo poutavého povídání o pro-
blematice krmení zvěře v zimě. Přebytky 
donesených dobrot (a že jich bylo!) druhý 
den rozváželi myslivci po revíru ještě celé 
dopoledne.   

Do nového roku jsme vstoupili zvesela. 
Hned v půlce ledna jste mohli v Kačici 
potkat hejno slepic, vlka, býka, včelku 
i s úlem a včelařem, Teletubbies na ko-
loběžkách, návštěvu ze Skotska, Mexika, 
Japonska, z let šedesátých i ze starověkého 
Egypta. Dokonce chodící encyklopedii,  
svítící vánoční stromeček a úžasného 
Ivana Lendla! Všichni ti, a mnoho dalších, 
se sešli v kačické sokolovně na maškarní 
zábavě.  K tanci a poslechu hrál skvělý DJ 
Radia Relax Honza Ladra. Soutěžního 
ducha mohli přítomní provětrat při ně-
kolika veselých soutěžích. Za nejlepší 
masky všichni přítomní zvolili v jednot-
livých kategoriích Teletubbies, Hrobníka 
se Smrtkou a Vlka. Také bohatá tombola 
přispěla k už tak skvělé náladě všech. 

Konec ledna patřil očekávanému před-
stavení Hnízda - naší klubovny (bývalý byt 
školníka). Otevření proběhlo 28. ledna 
v milé atmosféře. Potěšila nás účast míst-
ních občanů a projevený zájem o připra-
vované akce pro děti i dospěláky. 

Kačický Masopust se již stává tradicí. 
10. února se znovu sešla spousta vese-
lých masek, které za doprovodu kapely 
na koňmi taženém povozu a velkého 
počtu zvědavců vyrazily na pochod ves-
nicí. Nejprve Masopust žádal o povolení 
pana starostu. Poté průvod vyrazil k jed-
notlivým zastávkám, kde na masky i je-
jich doprovod čekalo pohoštění, zábava 
a i tanec. Zakončení Masopustu proběhlo 
v sokolovně.

Mrazivá sobota 17. března se nesla v du-
chu vynášení Morany. Před samotným 
vynášením Morany si děti v naší dílničce 
na jarmarku vyráběly věneček z prou-
tí, ponožkového zajíčka nebo si mohly 
ozdobit veselými barvami velikonoční 
perníčky. „Babiznu zimu“ jsme celou 
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Jedním z článků, který myslivost provo-
zuje, je myslivecký spolek. Takový spo-
lek provozuje svoji činnost i v Kačici.  

Myslivecký spolek Kačice má 12 členů, 
jednoho čekatele na členství a dva adepty 
myslivosti.

Spolek provozuje myslivost v uznané 
honitbě s názvem „KAČICE“. Honitba 
je pronajatá od Honebního společenstva 
Kačice. Honitba má výměru 1145,7 ha 
a rozkládá se na částech katastrálních 
území obcí Kačice, Srby, Tuchlovice, 
Honice, Nové Strašecí, Čelechovice, 
Smečno a Hradečno.

Činnost spolku je plánovitá, řízena 
mnoha zákony, časově a �nančně ná-
ročná. Je velmi pestrá. Zahrnuje znalosti 
zvěře a jejího způsobu života v honitbě, 
dodržování mysliveckých zvyků a tradic, 
mysliveckou kynologii, střelectví, lovec-
tví, péči o zvěř, péči o krajinu, veterinární 
opatření, péči o myslivecká zařízení atd. 
Spolek ve své činnosti spolupracuje s pří-
slušnými správními orgány, které zároveň 
kontrolují jeho činnost.  

Každý člen musí složit náročnou zkouš-
ku z myslivosti, musí být držitelem zbroj-
ního průkazu příslušné skupiny a musí 

být povinně pojištěn.
Spolek je úředně zaregistrován, má svo-

je vnitřní předpisy a zvolené řídící orgány. 
Členové se starají především o chov 

zvěře ve volné přírodě ve své honitbě. 
Zejména v zimním období ji přikrmu-
jí v krmelcích, zásypech a slaniscích. 
Objemové krmivo si zajišťují během 
roku sušením sena. Jadrné krmivo a sůl 
nakupují. 

Počty drobné zvěře (zajíc a bažant) 
v naší, převážně polní honitbě, jsou bo-
hužel již po mnoho let minimální a jsou 
dokonce pod hranicí stavů nutných pro 

připravili s dětmi. Vzhledem k opravdu 
velmi chladnému počasí jsme se nemohli 
dočkat, až jí symbolicky vhodíme do po-
toka a přivoláme tak konečně vytoužené 
jaro. U potoka děti nazdobily Líto, které 
jsme si odnesli do Hnízda, kde vítá jaro. 
Bylo to letos vůbec poprvé, kdy jsme se 
šli se zimou takto symbolicky rozloučit.
Jak máme otevřeno, a které akce pro vás 
připravujeme? 

Každé pondělí od 13 do 17 hodin jsme 
otevřeli jakýsi mimoškolní klub, který 
navštěvují převážně žáci 4. a 5. třídy, ná-
sledně se připojují žáci mladší a někdy 
nás navštíví i předškoláci. Děti mohou 
v naší klubovně strávit volný čas mnoha 
způsoby. Hrajeme deskové hry, tvoříme 
výtvarná díla, čteme si a nebo jen relaxu-
jeme v herně. S příchodem teplého počasí 
se přesuneme ven, kde budeme leccos pěs-
tovat, hodně pracovat, hrát hry a užívat si 
čerstvého vzduchu . 

Každý druhý čtvrtek máme vyhrazen 

pro anglický klub. S nezávaznou konver-
zací nad šálkem dobrého čaje či kávy bu-
deme pokračovat už 5. dubna od 18 hod. 
Dále pak 19. dubna, 3. května, 17. května, 
31. května, 14. června a 28. června. 
Chystané aktivity v Hnízdě:
■ Čtvrtek 12. dubna od 17 h do 19 h 
Jóga - pod vedením paní Eleny Slavíkové 
(www.jogaslany.cz), ukázková hodi-
na. Cvičit budeme klasickou hathajógu – 
Nedělíme se na začátečníky a pokročilé, začít 
cvičit můžete kdykoli!
Dále by se cvičilo každou středu 17-19h. 
Cena lekce je 100 Kč/za osobu. Kapacita 
omezená, proto si v případě zájmu rezer-
vujte místo co nejdříve na tel.: 777 343 942. 
■ Čtvrtek 19. dubna od 17 h do 18 h 
Zdravotní cvičení se židlemi, 
vhodné pro seniory, ukázková hodina.
Kapacita omezená, proto si v případě 
zájmu rezervujte místo co nejdříve na 
tel.: 725 583 424.

Chystané akce: 
V sobotu 7. dubna po Ukliďme Kačici, 

se na vás těšíme na zahradě Hnízda, kde 
si společně po odvedené práci, opečeme 
buřty. 

22. dubna od 15 hodin pořádáme 
BAHNHOF HAPPENIG S KULIČKIÁ-
DOU. Ano, bude to akce, která se bude 
odehrávat na našem nádraží a v jeho okolí. 
Podorobnosti se dozvíte brzy...  

V neděli 13. května s námi můžete 
v Hnízdě oslavit den matek .   

A pak už přijde ten nejvýznamnější den 
pro naší obec a to 16. červen, kdy společně 
oslavíme 700. výročí Kačice. 

A teď už se můžeme těšit na pozvol-
ný nástup krásných jarních dní a našim 
spoluobčanům popřát krásné jaro, hezké 
Velikonoce a na viděnou v Hnízdě a na 
našich akcích. 

Eva Bíbová a Jana Vaníčová
Kačice letí, z.s.

O MYSLIVOSTI A MYSLIVCÍCH V KAČICI.
Co je myslivost? Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému.
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Termín akce Název akce Popis akce

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

5. 4. 2018 Hrátky s papírem Pořádá místní knihovna. Tvoření pro děti a rodiče s dětmi.

7. 4. 2018 Akce Ukliďme Kačici Pořádá obec Kačice, v rámci celorepublikové akce Ukliďme 
Česko.

12. 4. 2018 Historie Kačice, Obec a její 
obyvatelé – 3. část

Pokračování vyprávění s panem Ant. Malcem. Podle dochova-
ného a podrobně zmapovaného materiálu s promítáním foto-
gra�í. Od 18 hod. v obřadní síni OÚ.

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.

duben Jarní pochod. Pořádá SK Kačice.

konec dubna/
květen

Historie Kačice, Obec a její 
obyvatelé – 4. část

Pokračování vyprávění s panem Ant. Malcem. Podle dochova-
ného a podrobně zmapovaného materiálu s promítáním foto-
gra�í. Od 18 hod. v obřadní síni OÚ.

5. 5. 2018 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

běžnou reprodukci. Proto není drobná 
zvěř v naší honitbě již po desetiletí lovena.

Srnčí zvěř je v našem regionu mnohem 
četnější. Její velký úhyn je však zazname-
nán na pozemních komunikacích a na 
polích osetých řepkou. Jedná se téměř 
o 1/2 ročního přírůstku. Ztráty jsou kom-
penzovány sníženým odlovem.

V posledních letech se i v naší honitbě 
zvýšily počty černé zvěře. Černá zvěř-
se v kačické honitbě vyskytuje hlavně 
v jarních a letních měsících. Vyhovují jí 
porosty řepky, obilí a později kukuřice. 
Lov divočáků je velmi náročný, jelikož se 

vlivem činnosti lidí, stala „noční zvěří“. 
Je to zvěř plachá, ale v případě ohrožení 
i velmi odvážná a v některých případech 
i nebezpečná.

Rozšířeným nešvarem, který vyhání 
zvěř z jejich přirozených stávanišť, je 
volné pobíhání psů po honitbě.  Jejich 
majitelé nejen neznají příslušné zákony, 
které volné pobíhání domácích zvířat, 
tedy včetně psů zakazují, ale v případě 
střetu psa s černou zvěří ohrožují jejich 
zdraví. 

Věříme, že zachování zdravé přírody 
pro další generace, včetně původních 

druhů zvěře, není cílem jen myslivců. 
Určitě všichni bychom chtěli zdravou 
a rozmanitou přírodu. Proto se zamě-
řuje úsilí našich myslivců především na 
mladou generaci. 

Myslivost k vesnickému životu patří, 
má svoji historii, speci�ckou kulturu 
a tradice.

Věříme, že bohužel většinou negativní 
pohled veřejnosti na myslivost, lze změ-
nit, pokud se veřejnost seznámí s jejich 
skutečnou prací.   

Václav Štáfek
 myslivecký hospodář
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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/2018, 

ev. č. MK ČR E 10578
˚ ˚ ˚

Redakční rada: 

Daniela Veselská, 

Lada Olbortová, Petra Svobodová, 

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.

W W W . C E N T R A L K L A D N O . C Z

NAKUPOVÁNÍ
nás BAVÍ

Oblíbené obchodně společenské 
centrum Central Kladno, které na 
ploše více než 26 000 m2 hostí přes 
100 obchodů domácích i zahranič-
ních značek, právě slaví 3. narozeni-
ny od svého založení. O popularitě 
tohoto centra, které místním slouží 
nejen k nakupování, ale i k zábavě 
a společenskému vyžití, svědčí fakt, 
že v prosinci loňského roku přivítalo 
svého 10 miliontého zákazníka. 

Kromě nepřeberného množství 
nejrůznějších obchodů s módou, po-
travinami, sportovními potřebami, 
květinářstvím, �tness studiem nebo 

množstvím restaurací se Central 
Kladno může pyšnit také rozsáh-
lým pohyblivým modelem pražské-
ho Hlavního nádraží sestaveným z 
kostiček LEGO®, kvůli kterému se 
sem sjíždějí i přespolní návštěvníci. 

Po svém dokončení v roce 2015 se 
Central Kladno umístilo v kategorii 
Obchodní centra na prvním místě 
soutěže „Best of Realty – Nejlepší 
z Realit“ a získalo tak jednu z nej-
významnějších cen, které se u nás 
v odvětví developmentu předávají. 
Celkové investiční náklady projektu 
byly přibližně 1,5 miliardy korun.

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.

SEZNAMTE SE 
S OBCHODNÍM DOMEM CENTRAL  KLADNO


