
1

Ročník 2019 Číslo 1 Vyšlo v březnu ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
v úvodu se ohlédneme za koncem 
roku 2018, který byl nabitý akcemi 
stejně tak jako začátek roku 2019. 
Těsně před Vánoci jsme si zazpíva-
li u kačického betlémku a rozdávali 
jsme i betlémské světlo, proběhla 
vánoční vycházka ke krmelci, vá-
noční badmintonový turnaj, sil-
vestrovská vycházka, silvestrovský 
fotbal, novoroční ohňostroj, maš-
karní zábava, přednášky o historii 
obce, Masopustní průvod, Maš-
karní rej pro děti, Sportovní ples, 
5. Reprezentační ples ZŠ a Obce 
Kačice. V následujícím období nás 
čeká především Velikonoční jarmark 
a vynášení Morany, akce Ukliďme 
Kačici, velikonoční badmintono-
vý turnaj, pálení čarodějnic, Lesní 
běh, nohejbalový turnaj, cyklistický 
trojboj, zájezd do Polska a v červnu 
pak populární dětský den, 100. vý-
ročí klubu SK Kačice a Kačické slav-
nosti. Podrobné informace o akcích 
naleznete v přehledné tabulce uvnitř 
zpravodaje.
V prvním čtvrtletí roku 2019 jsme 
nezaháleli ani co se týče žádostí 
o dotace a investičních akcí. Hned 
zpočátku roku byla podána žádost 
o dotaci na pečovatelské byty 
z MMR, dále na výstavbu rybníka 
a kačické slavnosti na Krajský úřad 
Středočeského kraje, žádost jsme 
podali i na dotaci na rekonstrukci 
válečných hrobů. Samotná výstav-
ba rybníku je plánována na podzim 
roku 2019. 

Daniela Veselská, Libor Němeček
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6. dubna 2019
od 13 hodin

Těšit se můžete na velikonoční dekorace a cukrovinky, 
medovinu,  občerstvení, výtvarné dílničky pro děti.

Stejně tak jako 
v loňském roce se 
můžete těšit na bohatý 
celodenní program:
• pohádky pro děti
•  průvod Jana 

Lucemburského
•  vystoupení dětského 

divadelního spolku 
Divá káčata

•  historické a šermířské 
turnaje a přednášky

• hudební vystoupení,
•   prakovou střelnici 

a dětské dobové hry
Večerní program zahájí 
koncert Františka 
Nedvěda, na který naváže 
svým vystoupením 
skupina KIKS.
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Dne 25. května se uskuteční zájezd do Jelení Hory. 
Odjezd je v 7:00 hod. 
ze zastávky ČSAD Kačice, 
ve 14 hodin pak přejezd do parku 
miniatur a v 16 hodin odjezd zpět. 
Cena na osobu je 450 Kč. 
Možnost přihlášení do 13. května 2019 
na OÚ Kačice. 
Cena zahrnuje autobusovou dopravu. 
Cena nezahrnuje cestovní pojištění, 
ubytování, stravné, vstupné do objektů.

Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Jakými akcemi jsme završili rok 2018? A co chystáme na rok letošní? To vše a mnohem více se dočtete 
v této rubrice.

ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ
Rádi bychom se touto cestou opět krát-
ce vyjádřili k odpadovému hospodářství 
v naší obci. Co se týče dosud prodaných 
známek na svoz komunálního odpadu pro 
rok 2019, tak se opět podařilo snížit počet 
červených známek (týdenní svoz) na 177 ks. 
Počet žlutých známek (14-ti denní svoz) 
vzrostl na 220 ks a bílých známek (měsíční 
svoz) bylo vydáno stejně jako v minulém 
roce, tedy 52 ks. V roce 2018, kdy byly za-
vedeny bílé známky, nám nepatrně vzrostly 
výdaje na svoz kontejnerů ve sběrném dvoře 
a zároveň i na tříděný odpad. Proto byly od 
1. ledna 2019 zavedeny nové podmínky pro 
sběrný dvůr, o kterých jsme Vás informo-
vali v minulém vydání. Ve sběrném dvoře 
nyní tedy není možné odkládat komunální 
odpad, velkoobjemový odpad a stavební 
suť pouze v omezeném množství. Dále 
bychom vás rádi informovali, že  od 
1. dubna budou po obci rozmístěny 3 ná-
doby na jedlý tuk, a to v ulici Armádní, 
u základní školy a na  sběrném místě pod 
kapličkou.

V současnosti připravujeme besedu 
s občany na téma odpadového hosporářství. 
Daniela Veselská, místostarostka

ZÁVĚR ROKU 2018 
PLNÝ AKCÍ!
Den před Štědrým dnem jsme se společ-
ně sešli u kačického betlémku, abychom 
si zazpívali vánoční koledy. Počasí nám 
tentokrát příliš nepřálo, ale i tak se nás 
sešlo hodně. 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 
2019 a zároveň zhlédli krásný ohňostroj.

V termínu 24. – 25. května se uskuteční 
volby do Evropského parlamentu. 
Volební místnost bude otevřena v pátek 
od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 
od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Dne konat 10. května 2019 
od 16:20 do 17:10 hod. se dále 
uskuteční očkování psů.
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INFORMACE Z KNIHOVNY 
Je tu jaro, a s ním v knihovně začínají další zajímavé události.
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co se bude dít v naší Veselé škole ve druhém pololetí školního roku 2018/2019.

Poslední zprávy ze školy se týka-
ly konce podzimu a adventního 
času v naší Veselé škole. Tato 

doba je už dávno pryč a my jsme vstou-
pili do nového roku 2019. 31. 1. proběh-
la ve škole „výplata“ v podobě rozdává-
ní pololetních vysvědčení a vydali jsme 
1. číslo školního časopisu. Potom násle-
doval jeden den pololetních prázdnin. 
Po odpočinku už zase jedeme naplno.

Od 4. února se naši žáci zúčastní pla-
veckého výcviku. Jelikož je nás velký po-
čet, z bezpečnostních a kapacitních dů-
vodů jsme byli nuceni rozdělit výuku do 
2 částí. S rodiči na třídních schůzkách 

jsme se dohodli, že v první etapě do 
8. 4. budou jezdit žáci od 2. do 
5. ročníku. Od 15. 4. se k žákům 
2. a 3. ročníku, kteří mají výu-
ku povinnou, přidají prvňáčci. 
Celkem 18 lekcí bude rozděleno na 
9 výukových lekcí. Upravili jsme roz-
vrh hodin tak, abychom jezdili každé 
pondělí od 10:50 od školy a vraceli se 
na oběd do 12:30 hod. Celkem se pla-
veckého výcviku zúčastní 59 žáků.

Kromě plnění školních povinnos-
tí pořádáme ve škole kulturní akce. 
Žáci ve školní družině se s paní vy-
chovatelkou poctivě připravovali na 

masopustní průvod, který se konal 
16. 2., vyráběli si masky malých žiraf. 
Myslím, že se všem masky hodně líbily.

Od 4. března měl celý kladenský okres 
jarní prázdniny. Než nám začaly jarní 
prázdniny, přijel za námi divadelní 
spolek Matěje Kopeckého s představe-
ním marionet. Po jarních prázdninách 
15. 3. jsme společně s kamarády z ma-
teřské školy zhlédli divadelní předsta-
vení „Jak zlatník ke štěstí přišel“. 

Žáci pod vedením paní vychovatel-
ky Jany Vaníčkové pečlivě připravo-
vali s dramatickým kroužkem vystou-
pení na zahájení 5. Reprezentačního 

Začátkem roku probíhala v knihov-
ně inventura fondu, reorganizace 
stávajícího řazení knih a dokon-

čení digitalizace. Jak jsem již avizovala, 
změna se bude týkat zejména výpůjč-
ního systému a doufám, že během ně-
kolika málo dnů na ní knihovna zcela 
přejde. Ještě nás čeká úprava průkazek 
čtenáře. 

Během prvních měsíců byl pro vás 
dokončen fond naučné literatury, který 
má zcela nové knihy v nabídce. Dále má 
knihovna připraveny aktuální knihy pro 
doplnění beletrie jak pro dospělé, tak pro 
děti, které se budou postupně zařazovat 
k výběru. 

I v tomto roce pokračují vaše oblíbené 
besedy s panem Malcem, povídání o his-
torii Kačice. V březnu pro vás dále chys-
táme tvoření pro děti i dospělé. Začneme 
28. 3. tvořením z pedigu a 11. 4. jarním 
tvořením. Pokud máte zájem o knihy, 
připravuje se pro vás Velikonoční bazar 
knih.

Ještě malé upozornění - kdo ještě ne-
zaznamenal, knihovna je od loňského 
roku také na facebooku. Sledujte, co se 
pro vás chystá a co je v knihovně nového.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
Knihovna-Kačice-738753419794745/ 

Lenka Pokorová, knihovnice
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plesu školy a Obce, který se uskutečnil 
v místní sokolovně. 29. 3. přijede za 
námi divadlo Pod kloboukem s pro-
gramem „Hopem, skokem, za Ezopem“, 
který zhlédneme opět s kamarády 
z MŠ. V dubnu v naší škole budeme 
mít zcela nový interaktivní program 
s názvem „Trilopark“, na který se moc 
těšíme. 

V dubnu nás navštíví ve škole 

budoucí prvňáčci. Přijdou se s paní 
učitelkou podívat na své kamarády do 
1. třídy, kteří jim předvedou, co se ve 
škole všechno naučili. Paní učitelka 
z první třídy každoročně připravuje 
úkoly pro předškoláky, které vypraco-
vávají, než přijdou do školy k zápisu.

Zápis dětí do 1. ročníku,  proběhne 
v úterý 16. 4. od 14.00 do 16.30 hodin 
a ve středu 17. 4. také od 14.00  do 

16.30 hodin. Žáci ve školní družině 
jim budou vyrábět drobné dárečky 
na památku.

O tom, co nás čeká v dalších měsí-
cích, budeme informovat na stránkách 
tohoto zpravodaje zase v příštím čísle.

Podrobnější informace můžete najít 
na : www.zskacice.cz

Mgr. Jitka Jindáčková, 
ředitelka ZŠ a MŠ Kačice 

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, zajíma-

vých i legračních masek. V maskách jsme 
šli s rodiči v „Masopustním průvodu“ naší 
obcí. Bylo krásné slunečné počasí a průvod 
se nám velmi líbil. Na každé zastávce jsme 
dostali něco dobrého na zub. 

Po skončení Masopustního průvodu 
jsme v maskách soutěžili a tancovali v so-
kolovně. 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 svými 
kamarády z 1. třídy. Chodíme do školy 
pravidelně, vždy před zápisem do 1. třídy 

a někdy na divadelní představení. V břez-
nu na nás čeká ve škole pohádka „Jak zlat-
ník ke štěstí přišel“ a ve školce „Šípková 
Růženka“.    

V sobotu 4. 5. 2019 a v pondělí 6. 5. 2019 
zapíšeme nové kamarády do naší školky.

Zápis do MŠ Kačice bude probíhat 

v sobotu 4. 5. 2019 od 9 do 12 hodin 
a v pondělí 6. 5. 2019 od 10 do 13 hodin 
v budově mateřské školy. Žádosti o přijetí 
do MŠ a Evidenční listy dítěte jsou připra-
veny v MŠ k vyzvednutí. Těšíme se na Vás!  

Zuzana Pokorná, 
vedoucí odloučeného pracoviště MŠ

NOVINKY Z SK KAČICE
V prvním vydání zpravodaje se poohlédneme za Sportovním plesem, nebudou chybět informace o akcích SK 
Kačice, z.s. na rok 2019 a o klubu SK-ÁČKO.

Dne 22. 2. 2019 od 20:00 hodin 
náš sportovní klub pořádal 
v budově místní organizace 

TJ Sokol Kačice „Sportovní ples“. Jako 
každý rok nás celým večerem dopro-
vázela a o dobrou náladu se starala hu-
dební skupina „V Panto�ích“. Nechyběl 
bohatý kulturní program. ZUMBA 
Tuchlovice a světelný mág – Daniel 
Doležal. V neposlední řadě se několik 
členů SK Kačice postaralo jako každý 
rok o „půlnoční překvapení“. Na pří-
pravu, nácvik půlnočního překvapení 
nebylo moc času, ale členové si připra-
vili hezké vystoupení. Vše se podařilo 
a odměnou byl obrovský potlesk a snad 
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Plesová a maškarní sezóna je v plném proudu, ale i o cvičení je velký zájem. Sokolovna je tedy často 
naplněná k prasknutí.

i uznání hostů plesu. Hudbu na půl-
noční překvapení, tak jako každý rok, 
připravil DJ Radek (Radek Řičánek). 
Sportovní ples podpořilo mnoho spon-
zorů, o tombolu a připravené ceny byl 
velký zájem. Za podporu všem velice 
děkujeme. Děkujeme všem, kteří nás 
poctili svojí návštěvou. Příští rok se bu-
deme snažit pro všechny opět sportovní 
ples připravit. 

Na rok 2019 jsou připraveny tyto akce: 
1. června sportovní klub pro děti uspo-
řádá od 13:00 hodin „Dětský den“.  Dne 
15. června nás čeká asi nejvýznamněj-
ší událost tohoto roku a tou je „Oslava 
100 let od založení klubu“. Další zná-
mou akcí je „Pouťový turnaj“. O dalších 
akcích, které budeme pořádat, budou 

občané průběžně informováni. Všechny 
uvedené akce jsou �nančně podporová-
ny Obecním úřadem Kačice.

V prosinci 2018 jsme otevřeli klub 
SK-ÁČKO.  Pro občany je připraveno 
restaurační zařízení s obsluhou a rov-
něž byl zahájen provoz sauny. Otevírací 
doba je zveřejněna na FB stránkách 
klubu a na stránkách Obce Kačice.  
V budově je možné uspořádat rodinné 
oslavy, oslavy narozenin a další.   

 Jako poslední informace je zahájení 
jarní části soutěže. První zápas bude 
odehrán 23. března na domácím hřišti 
a budeme velice rádi, když podpoříte 
hráče na hřišti svojí návštěvou. 

František Tancoš, p ředseda 
Sportovního klubu Kačice, z.s.

Vrátíme se ještě do prosince loňské-
ho roku. V sobotu 8. 12. se v naší 
sokolovně konala Mikulášská zá-

bava pro děti. Velký sál byl doslova na-
pěchovaný bavícími se dětmi, které roz-
tančili a rozdováděli úžasní čerti. I proto 
měl ke konci Mikuláš s Andělem plné 
ruce práce děti trochu uklidnit, aby mohl 
všem předat očekávané balíčky s dobro-
tami. Naštěstí opět pomohli čerti, kteří 
si nejzlobivější děti odnesli někam pryč, 
asi do pekla.

Po skončení Mikulášské následovala 
zábava Čertovská. Ta byla určená pro do-
spěláky. A jelikož víme, že dospěláci už 
jenom zlobí, nebyl Mikuláš s Andělem 
potřeba a zábavy se tedy ujala čertí ka-
pela. A ta nás bavila skvěle až do rána.

Na svatého Štěpána jsme uspořádali tra-
diční turnaj v badmintonu. Ač je turnaj 
pořádán o svátky, každý rok se těší veliké 
oblibě. Letos se ho účastnilo 12 týmů ze 
širokého okolí.

V lednu nám poté odstartovala pleso-
vá sezóna. Spolek Kačice letí uspořádal 
maškarní zábavu, o které se jistě dočtete 
v jejich sloupku. 

V sobotu 16. února prošel naší obcí 
Masopustní průvod. Ten tradičně kon-
čí u sokolovny. A tak se přímo nabízí 
navázat další zábavou. Tou byly Dětské 
Šibřinky nebo rej masek. A těch bylo v so-
kolovně k vidění opravdu hodně. Však si 
mezi sebou zasoutěžily o ty nejlepší. Pro 
nás byli vítězové všichni. Jen se podívejte 
na fotogra�e, jak jim to slušelo.

Týden poté uspořádal Sportovní klub 
Kačice svůj ples. I ten byl tradičně na-
bitý. Však víte, jak rychle se vyprodaly 
lístky. Více se jistě dočtete ve zpravodaji 
ve sloupku SK Kačice.

V měsíci březnu proběhla valná hroma-
da naší jednoty. Výsledky Vám přineseme 
v příštím čísle, protože tento článek je 
psán ještě před jejím konáním. V březnu 
se v sokolovně uskutečnil reprezentační 
ples ZŠ a Obce Kačice. 

A jaké akce plánujeme dál? Oblíbený 
velikonoční turnaj v badmintonu proběh-
ne 19. dubna. A populární čarodějnice 
poté 30. dubna. V květnu uspořádáme 
turnaj v nohejbale.

Mezitím můžete sokolovnu navštívit za 
účelem cvičení. Jste vítáni na hodinách 
stolního tenisu, který se koná v pondělí, 
díky velkému zájmu i ve čtvrtek. Stejně 

tak se pro velký zájem přidala druhá ho-
dina kondičního cvičení, které tak pro-
bíhá ve středu a v neděli. Ostatní dny je 
možné se z účastnit hodin badmintonu.

Všechny vás rádi přivítáme na všech 
vyjmenovaných akcích a stejně tak na 
cvičebních hodinách. 

Michal Hrotík, 
náčelník jednoty
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KAČICE LETÍ
V závěru roku 2018 a v úvodu letošního roku jsme nezaháleli. V neděli 23. prosince jsme byli společně 
nakrmit zvířátka a po vydatné procházce se zahřáli v Hnízdě, kde jsme ochutnávali cukroví. V novém roce 
jsme se pustili do příprav maškarní zábavy, kde se objevilo nespočet originálních masek, stejně tak jako na 
únorovém masopustním průvodu.

LETÍ, z.s.

KAČICE

KAČICKÉ VÁNOČNÍ SOUSEDĚNÍ
Poslední akcí roku 2018 bylo Kačické 

vánoční sousedění, které se uskutečni-
lo 23. prosince od 15 hodin. Sešli jsme 
se u Hnízda a odtud se s výslužkou 
pro zvířátka vydali ke krmelci, kde na 

nás již čekali páni myslivci. Dozvěděli 
jsme se mnoho důležitých informací 
o zvěři, která žije v lesích kolem naší 
obce. Lehce promrzlí jsme se vrátili na  
malé občerstvení do Hnízda, dětem 

jsme promítali pohádku a my dospělí 
jsme se na chvíli zastavili v tom před-
vánočních shonu.

Jana Vaníčková, 
předsedkyně spolku

Do nového roku jsme vykročili 
zvesela. Opět po roce jsme se, 
tentokrát třetí lednovou soboru, 

potkali v místní sokolovně, abychom si 
užili již tradiční Maškarní bál. Hojná 
účast masek jen svědčí o fantazii a smy-
slu pro legraci všech přítomných.

V rytmu diskotékových písní jsme 
mohli na parketu spatřit řádění kraví-
ho stáda, které naháněli přítomní statní 
kovbojové. Pro všechny případy byla 
přítomna i veterinářka. Rozhodně ot-
rávené nebyly Muchomůrky bílé, které 
vybojovaly prvenství v kategorii dvo-
jic. Stejně tak jako první příčka patřila 
i skvělé Zoubkové víle, která (ý) zvítě-
zil (a)  v kategorii jednotlivců. Cenu 
pro nejlepší masku skupin si odnesla 
Adamsova rodina, jejíž masky byly fa-
mózní. Na parketu i mimo něj si veselí 
užívala Sněhurka, princové,  Mišpulín 
ze Čtyřlístku, Marge Simpsonová, šťav-
natá hroznová vína a dokonce nás svou 
návštěvou poctil i John Lennon a řada 
dalších výborných masek. K uvolněné 
a příjemné atmosféře nemalou měrou 
přispěly i vtipné soutěže a jistě potěšila 
i bohatá tombola. Nezbývá, než se těšit 
na karneval v příštím roce.  

Leden se přehoupl raketovou rychlostí 
a už jsme si mohli chystat další masky. 

Tentokrát na  masopustní veselici, která 
se v obci stala příjemnou tradicí.  Letošní 
vypukla za překrásného, takřka jarního 
počasí, v sobotu 16. února. Hodinu po 
poledni se početný průvod masek v čele 
s kobylou a místními dětmi v kostýmech 
žirafek vydal od kapličky k domu pana 
starosty, aby jej požádal o svolení k za-
hájení masopustní taškařice. Starosta 
Libor Němeček jako první nabídl pří-
tomným svou pohostinnost, aby se vzá-
pětí početný průvod plný překrásných 
masek vydal za zvuku bezvadné kapely, 
tažené na valníku párem koní, k dalším 
sousedským zastavením, kde se zvesela 
hodovalo. Všem stanovištím, jmenovitě 

rodině Beznosků, rodině Vicenců, ro-
dině Pokorných, a obyvatelům ulice 
Armádní patří obrovské poděkování za 
jejich pohostinnost a výborné občerst-
vení. Na své si přišli jak dospělí, tak pře-
devším děti. Letošní masopust se velice 
vydařil a všichni měli radost, že jsme 
se mohli za překrásného počasí potkat, 
radovat se a hodovat a příjemně si užít 
čas před počátkem postní doby. V dubnu 
se na vás těšíme na velikonočních trzích, 
kde bude opět nachystána velikonoční 
dílnička pro děti a nebude chybět ani 
vynášení Morany.   

Eva Bíbová, 
členka spolku Kačice letí z. s.
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V závěru roku 2018 se konaly dva turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Více se můžete 
dočíst i o místním mysliveckém spolku. 

KAČICKÉ UDÁLOSTI

Hlavní povinností myslivců je péče 
o zvěř, jejíž součástí je přikrmování 
zvěře v době strádání. Zvěř nesmí 

být intenzivně krmena, jen přikrmována, 
aby se v zimě pohybovala a neležela u krmel-
ců a krmelišť. Je to důležité pro zachování 
jejího dobrého zdravotního stavu.

Jak jsem v minulém článku informoval, 
myslivecký spolek Kačice hospodaří v ho-
nitbě o výměře 1145,7 Ha, která se rozkládá 
na částech katastrálních území osmi obcí. 
V této honitbě je vybudováno 13 zásypů 
pro drobnou zvěř a ptactvo, 10 krmelců pro 
srnčí a zaječí zvěř (jesle), 14 slanisek (lizů) 
a 2 napajedla. Každé krmné zařízení je při-
děleno konkrétnímu členu mysliveckého 
spolku, který odpovídá za jeho údržbu, opra-
vy a v době nouze, což je od 1. 11. daného 
roku do 31. 3. následujícího roku, o zaklá-
dání a předkládání krmiva zvěři. Intenzita 
přikrmování je závislá na tom, jaký je prů-
běh zimy. Každý člen má povinnost v době 
nouze navštívit krmelec a případně doplnit 
krmivo minimálně 1x týdně. Kontroly kr-
melišť a způsob přikrmování provádí mys-
livecký hospodář a jeho zástupce, několikrát 
v průběhu krmné sezony.

Objemové krmivo (seno) je zajištěno v do-
statečném množství svépomocnou sklizní 
myslivců, které je skladováno v oborohu 
(částečně zakrytý stoh) u chaty v Kačici. 
Část jadrného krmiva (10 q kvalitní zadi-
ny), věnoval MS pan Fišer z Čelechovic. Paní 
Hradecká z Kačice věnovala 2,5 q pšenice pro 
přikrmování bažantí zvěře. Dále byl zakou-
pen ječmen (10 q), určený pro přikrmování 

hlavně srnčí zvěře, panem Michalem ze Srb. 
Stará zásoba byla 7 q obilí. Obilí je částečně 
skladováno a z části předáno členům domů. 
Dále bylo členy sebráno asi 2,5 q kaštanů. 
Někteří členové spolku usušili jeřabiny pro 
srnčí zvěř. Rovněž bylo usušeno několik kg 
pečiva (chléb a rohlíky). Kamenná sůl je 
v množství asi 1,5 q zakoupena a postupně 
přidělována pro jednotlivá krmná zařízení.

Okolo Vánoc cítí mnoho lidí potřebu 
podělit se s hojností potravin s volně žijící 
zvěří. Je to jistě hezké gesto, ale vše musí 
být prováděno se znalostí zvěře, jejím způ-
sobem života a hlavně znalostmi o přijímání 
krmiva a trávicími procesy. Určitě nevadí 
přikrmovat zdravými jablky, mrkví a v malé 
míře dobře usušeným pečivem (chléb a ro-
hlíky). V žádném případě nesmí být krmivo 
plesnivé. Pokud předložíte ořechy, částečně 
je vezmou veverky, nebo sojky. Ale s největ-
ší pravděpodobností, je seberou divočáci. 

Kaštany a žaludy, jsou výborným dužnatým 
krmivem. Do krmelce nepatří jižní ovoce 
(pomeranče, mandarinky, banány, datle, 
ananasy apod.). Toto ovoce způsobuje ze-
jména srnčí zvěři zažívací problémy, která 
může při větší konzumaci uhynout. Vánoční 
cukroví zvěři rovněž nesvědčí. Proto, pokud 
se rozhodnete zvěři přilepšit, mějte na pa-
měti výše uvedené zásady  nebo se domluvte 
s některým myslivcem. 

Úplně na závěr bych Vás rád informoval 
o sčítání zvěře v naší honitbě. Je to úkol pro 
myslivce v předjaří a jsou do něj zapojeni 
všichni členové spolku. Pro někoho to je 
těžko představitelný úkol. Ale jsou metody, 
které myslivci využívají a které umožňují 
s vysokou pravděpodobností počty zvěře 
určit. O výsledcích sčítání Vás budu infor-
movat až někdy příště.

Václav Štáfek, myslivecký hospodář 
(foto pan Brodský-fotopast 2019)                    

Dne 24. 11. 2018 proběhl první 
z turnajů. Přístřeší pro organiza-
ci a celý průběh turnajů poskytl 

majitel baru „U čápa“. Soutěžilo 19 hráčů. 
Z naší obce to byli – Součková, Souček, 
Pohořal, Klusák Jakub, Klusák Lukáš, 
Ryšlink. Ostatní účastníci byli ze Stochova, 
Kladna, Prahy, Zvoleněvsi a Třebíze. 

Každé střetnutí se vyznačovalo obrov-
ským zápalem, nechybělo ani povzbu-
zování obecenstva a ostatních hráčů. 
K bezproblémovému průběhu turnaje při-
spělo chutné jídlo připravené personálem 
baru.  Na hodnotné ceny přispěl obecní 
úřad Kačice.

Pořadí mužů: 
1.místo - Jedlička, Praha; 
2. místo - Jiran, Zvoleněves; 
3. místo - Jiříkovský,Třebíz.

Pořadí žen:   
1.místo – Kouřilová, Stochov;  
2. místo – Vacková; 
3. místo – Jupová.   

Dne 15. 12. 2018 se uskutečnil vánoční 
turnaj za účasti 18 hráčů. Za naší obec hrá-
li  Ryšlink Zdeněk, Klusák Jakub a Lukáš, 
Souček a Součková, Jarda „Papír“ Pohořal. 

Velmi kvalitní sportovní výkony podali 
mladí tenisté z kačické líhně talentů tre-
nérky D. Liškové.

Pořadí mužů: 
1. místo – Fritsch, Zvoleněves; 
2. místo – Jiran, Třebíz; 
3. místo – Jiříkovský, Třebíz.   

Poděkování patří vedoucímu restaura-
ce za poskytnutí prostor a zabezpečení 
občerstvení.

Zdeněk Ryšlink ,
pořadatel akce

O MYSLIVCÍCH A MYSLIVOSTI V KAČICI 
Rád bych informoval veřejnost o činnosti mysliveckého spolku v době zimního přikrmování zvěře.
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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

Tel.: 776 628 313

˚ ˚ ˚
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/2019, 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.

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.

PLÁN AKCÍ 
Termín akce Název akce Popis akce

6. 4. 2019
6. ročník 
Velikonočního 
jarmarku

Pořádá Obec Kačice, součástí budou 
i výtvarné dílničky pořádané spolkem 
Kačice letí, vynášení Morany, 
velikonoční bazar knih - pestrá 
nabídka vyřazených knih pro všechny.

11. 4. 2019 Velikonoční dekorace 
s knihovnou

Pořádá místní knihovna od 16 hod. 
Určeno pro děti, rodiče s dětmi, 
mládež a dospělé.

13. 4. 2019 Jarní úklid
Pořádá Obec Kačice. Termín bude 
upřesněn dle celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“.

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

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

20. 4. 2019 Pochod Pořádá p. Mašek. Sraz ve 13 hodin 
u kachny. Trasa bude upřesněna.

24. 4. 2019 Veřejné zasedání 
zastupitelstva

Začátek zasedání v 18 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Kačice.

25. 4. 2019 Malujeme na kameny
Pořádá místní knihovna od 16 hod. 
Určeno pro děti, rodiče s dětmi, 
mládež a dospělé.

30. 4. 2019 Čarodějnice Pořádá TJ Sokol Kačice.

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

10. 5. 2019 Očkování psů a koček Pořádá Obec Kačice od 16:20 do 
17:10 hod.

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 O bec Kačice ve spolupráci se 
spolkem Kačice letí.

26. 6. 2019 Veřejné zasedání 
zastupitelstva

Začátek zasedání v 18 hodin 
v zasedací místnosti OÚ Kačice.

6. 7. 2019 Pouťový turnaj 
„A týmů“ Pořádá SK Kačice.

6. 7. 2019 Soutěž o nejlepší 
kotlíkový guláš Pořádá Obec Kačice.

8. – 12. 7. 2019 I. turnus 
Příměstský tábor Pořádá Obec Kačice. Téma: Středověk.

5. – 9. 8. 2019 II. turnus 
Příměstský tábor Pořádá Obec Kačice. Téma: Středověk.


