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ÚVODNÍ
SLOVO

Vážení spoluobčané,
v rámci dalšího čísla Kačického 

zpravodaje bychom Vás rádi informo-
vali o tom, co se v obci událo a také 
o tom, co se ještě chystá.  Hned na za-
čátku dubna proběhl již čtvrtý ročník 
Velikonočního jarmarku, který měl 
díky krásnému počasí velkou návštěv-
nost. Květen byl pak plný sportovních 
akcí, konkrétně se uskutečnil Kačický 
lesní běh, jarní pochod, nohejbalový 
turnaj či cyklistický trojboj. Pořadate-
lům všech zmíněných akcí patří VEL-
KÉ DÍKY. Měsíc červen zase zahájila 
úspěšná akce Dětský den s SK Kačice.

Co se týče investičních akcí v obci, 
máme pro Vás také několik zajíma-
vých informací. V první řadě je to při-
dělení dotace z Ministerstva pro život-
ní prostředí na domácí kompostéry pro 
občany a štěpkovač pro obec. V sou-
časné době probíhá výběrové řízení 
na dodavatele kompostérů, jakmile 
budeme vědět, kdy budou kompostéry 
připraveny k vyzvednutí, budeme Vás 
včas informovat. Dále se chystá rekon-
strukce ulice Armádní, na kterou byla 
obci přidělena taktéž dotace, tentokrát 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
1 mil. Kč. Dále bude v následujících 
měsících probíhat rekonstrukce zdroje 
vytápění ZŠ Kačice a oprava stáva-
jícího oplocení v MŠ Kačice. V plánu 
je také podat žádost o dotaci na Re-
vitalizaci vodní nádrže v obci v rám-
ci operačního programu pro životní 
prostředí. V závěru bychom Vás ještě 
rádi informovali o dalším záměru 
obce týkajícího se výstavby vodní ná-
drže Chobot. V současnosti se pracuje 
na úpravě projektové dokumentace, 
aby byla vyhovující k podání žádosti 
o dotaci na tento projekt. O dalším 
průběhu všech investičních akcí Vás 
budeme průběžně informovat. V zá-
věru bychom Vám všem chtěli popřát 
krásné prázdniny.

Libor Němeček, Daniela Veselská

DĚTSKÝ DEN 
S SK KAČICE 2017
Dne 3. června 2017 od 13:30 hodin Sportovní klub Kačice, z.s. pořádal akci 
„Dětský den s SK Kačice 2017“. 

Ročník 2017 Číslo II Vyšlo v červnu ZDARMA

Uvedená akce byla pořádána ze-
jména pro děti všech věkových 
kategorií z obce Kačice. Bylo vy-

hotoveno několik plakátů k uvedené akci, 
které byly rozmístěny po obci. Sportovní 
klub plakáty rovněž umístil na sociál-
ních sítích a celá akce byla vyhlášena ně-
kolikrát místním rozhlasem. Na hřišti 
SK Kačice se v den konání sešlo celkem 120 
dětí (dle registrace) a několik dalších dětí 
volně soutěžících. Všechny děti se zapsaly 
u prezentace, nebo ty mladší zapsali jejich 
rodiče a každé dítě obdrželo nápoj, sušenky, 
lízátka a další sladkosti. Pro děti bylo při-
praveno, plno soutěžních stanovišť a atrak-
cí. Každé dítě bylo zapsáno dle věkové ka-
tegorie a muselo všechny stanoviště projít 
a splnit úkoly na uvedeném stanovišti. Po 
splnění úkolu bylo každé dítě odměněno 
sladkostmi a dostalo do herní karty, které 
obdrželo u prezentace, razítko za splnění 
úkolu. Kategorie dětí byly rozděleny 0 - 3, 
3 - 6, 7 - 10, 10 – 13 (15) let. Po celý den 
bylo velice krásné slunečné počasí s teplo-
tou přes 25 stupňů, a proto bylo od místní 
organizace TJ Sokol Kačice a od obecní-
ho úřadu zapůjčeno několik párty stanů 
a párty sety. 

Na uvedenou akci spolu s dětmi přišlo 
plno rodinných příslušníků, kteří své děti 
doprovodili, ale zejména těm nejmladším 
pomáhali při plnění úkolů a aktivně se zapo-
jili do soutěží. Soutěže:  dovednostní střelba 
na branku, hod míčkem na cíl, malování, 
střelnice Paintball, kuželky a překážková 
dráha. Další atrakce pro děti: malování na 

obličej, Mu�noland (každé dítě si mohlo již 
upečený mu�n ozdobit a také zkonzumo-
vat), Buble tea (pro každé dítě zdarma), 
ukázka agrotechniky (byl připraven velký 
pásový traktor) z Agrodružstva Kačice. 
Dále byl na louce u potoka v ohrádce umís-
těn malý poník, kterého mohly děti nakrmit 
a učily se zde, jak se o poníka starat (čiště-
ní a další). Poníka zajistil Metoděj Fikes 
a jeho děti.  Byla připravena ukázka vrhání 
nožů a seker. Toto stanoviště obstaral pan 
František Olbort se svojí manželkou Ladou 
Olbortovou a dětem připravili vystoupení 
ve velkém stylu. Jako poslední stanoviště 
bylo připraveno místo, kde byl umístěn ve-
liký bublifuk a každý si tak mohl vyzkoušet 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU...
... v této rubrice se dozvíte o dění na obecním úřadu, co se událo či se pro Vás chystá. Také Vás zde 
budeme informovat o nabídkách a výzvách pro občany Kačice.

VÝZVA
Rádi bychom Vás informovali, že do 
19. září 2017 je možné se hlásit do vo-
lební komise pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, 
které se uskuteční 
ve dnech  20. a 21. října 2017. 

ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ 
TRHY
Vážení občané, i v letošním roce , s před-
stihem, přemýšlíme o zájezdu na Vánoční 
trhy v zahraničí, který se u Vás setkal 
s oblibou, což nás těší, ale bohužel nám 
v současné době dělá starosti meziná-
rodní dění. A protože nechceme, aby se 
kdokoliv musel potýkat s nebezpečnou 
situací, vymyslely jsme pro Vás „PLÁN B“. 
Velice nás zaujal Vánoční trh v Karlových 
Varech, kde je např. i možnost navštívit 
různá muzea, projít se po kolonádě a při-
pít si na zdraví z minerálních pramenů. 
Také bychom mohli společně navštívit 
nedaleký Vánoční dům, kde se nachází 
nejen prodejní expozice vánočních deko-
rací, zároveň zde také naleznete inspiraci 
pro vaši vlastní vánoční výzdobu (vstupné 
120 Kč, zlevněné 60Kč).

Uvítáme Váš názor na tuto variantu 
osobně i písemně (i anonymně), aby-
chom měli čas se rozhodnout a zájezd 
naplánovat.

Vaše holky kulturky   

VELIKONOČNÍ JARMARK
V sobotu 1. dubna 2017 se v obci uskutečnil 
již čtvrtý Velikonoční jarmark, kde zhru-
ba 20 stánkařů nabízelo různé velikonoční 
i jiné dekorace a občerstvení. Děti se moh-
ly svézt na koních a byly pro ně připrave-
ny různé dovednostní soutěže, za jejichž 
přípravu děkujeme skautskému oddílu 
Mušketýři, z Nového Strašecí. Soutěží se 
zúčastnilo celkem 49 dětí a za splnění všech 
soutěžních úkolů si mohly vybrat některou 
ze spousty krásných cen.  V letošním roce se 
na další setkání s Vámi těšíme při rozsvícení 
Vánočního stromu, první adventní víkend.

Petra Svobodová, kulturní komise

udělat obrovské bubliny.  Každé dítě dostalo 
vuřta, kterého si mohlo opéci na ohniš-
ti, které bylo u potoka a bylo zajištěno, 
kvůli bezpečnosti dětí, členem SK Kačice. 
Vynikající vuřty zajistil Řezník a uzenář 
Jiří Kučera. Celé odpoledne na dětském 
dni hrál dětem DJ Radek (Radek Řičánek 
– Čelechovice), který se tak postaral o skvě-
lou zábavu a hlavně o ozvučení dětského 
dne.  V jedné části hřiště byl umístěn kropič 
trávníku a jelikož bylo pravdu veliké teplo, 
plno dětí využilo toto zařízení jako místo 
k osvěžení. V 15:00 hodin bylo pro děti při-
praveno ještě jedno překvapení a to v po-
době vynikající zmrzliny, kterou pro dětský 
den 2017 dodala společnost Zmrzlina 2 AD 
z Kačice. Obsluha, která vydávala zmrzlinu 
pro děti zdarma, byla během několika vte-
řin po vyhlášení v obležení všech dětí, ale 
zvládla to vše dobře a zmrzlina se vydala 
a hlavně byla pro každého. 

Každé dítě, které se zúčastnilo dětské-
ho dne obdrželo plno hodnotných cen 
a sladkostí. Všem dětem a dalším návštěv-
níkům se akce „Dětský den s SK Kačice 
2017“ velice líbila. Celkově areál a akci 
navštívilo, dle odhadu klubu, 300 - 400 
občanů, včetně dětí. Přínosem celé akce 
bylo to, že lidé z obce Kačice si zpříjemnili 

sobotní odpoledne, jejich děti si zasoutě-
žily a udělaly hlavně něco pro své zdraví 
a v neposlední řadě mohly navštívit areál 
Sportovního klubu Kačice, který tak čas-
to během roku nenavštěvují. Členové SK 
Kačice, rodiče dětí a několik dobrovolníků 
bylo u jednotlivých stanovišť  a pomáhali 
s přípravou a hlavně po celou dobu akce. 
Další, kdo pomohl s přípravou a se sou-
těžemi bylo několik členů z futsalového 
týmu FK Kačice a jeho členové.  Za toto 
jim patří veliké poděkování. Sportovní 
klub Kačice, z.s.  se do budoucna bude 
snažit uvedenou akci opět realizovat, je-
likož bylo plno pozitivních ohlasů. 

Sportovní klub Kačice,z.s. akci „Dětský 
den s SK Kačice 2017“ realizoval díky �-
nanční podpoře Obecního úřadu Kačice. 
Poděkování patří i dalším sponzorům 
akce: Agrodružstvo Kačice, Řezník a uze-
nář – Jiří Kučera, Voplyntop, s.r.o. – Radek 
Vaněk, TJ Sokol Kačice, Jana Bešťáková, 
Kačice, Pavel Duben, Mšec, Zmrzlina 
2AD, Armáda ČR, Policie ČR, JM Stav 
– Jan Moronga, Tuchlovice a Sportovní 
klub Kačice, z.s. 

František Tancoš
předseda Sportovního klubu Kačice,z.s.

Nabídka dohody 
na OÚ Kačice
Obec Kačice hledá kronikáře na 
Dohodu o provedení práce. V přípa-
dě zájmu prosíme o zaslání vzorku 
písma.  Při vedení kroniky je nutné 
dodržovat zákon č. 132/2006 Sb. 
o kronikách obcí.
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Za zmíňku rozhodně stojí tvo-
řivé odpoledne 5. dubna, kdy 
jsme malovali na kameny s paní 

Vlastou Pospíšilovou. Bylo to moc pěk-
né tvoření, do kterého se aktivně zapojili 
i mnozí dospělí. Rozhodně na tuto akci ještě 
navážeme další akcí na podzim tohoto roku. 

Dne 12. dubna se do knihovny vypravi-
li žáci ZŠ Kačice, aby pod vedením PhDr. 
J. Pavlíka a J. Volfa potrénovali paměť a vy-
zkoušeli některá koncentrační cvičení pro 
lepší učení a zapamatování. Akce trvala 
celé dopoledne a postupně se v knihovně 
vystřídali žáci 3. a 4. třídy a žáci 5. třídy. 

19. dubna následovalyi děti z mateřské 
školy, kdy byla pro ně připravena pohádka 
o malých žabičkách. Povídání začalo s ply-
šáky tak, aby se dětem co nejlépe přiblížil 
děj příběhu. Téma bylo o rodině a vzájemné 
pomoci, zpracované podle knihy Dítě je 
dítě, B. Weningerové z nakladatelství �ovt. 
Děti si následně vyrobily s paní učitelkami 
krásné masky žabiček, které pro ně byly 
připraveny. 

Ke konci května bylo pro děti a jejich ro-
diče připraveno další tvořivé odpoledne. 
Tentokrát jsme se přesunuli ven, na dětské 
hřiště před knihovnou, kde byla pro děti 
nachystaná velká pirátská hra s úkoly. Při 
vstupu na hřiště byly děti zapsány a kaž-
dý dostal na hlavu šátek, čímž byl vzat 
coby plavčík do pirátského učení k plnění 
úkolů. Po vyřešení tajenky si každý adept 
musel najít mapu pro orientaci na „ostro-
vě“ a k nalezení pokladu. Po splnění všech 
úkolů byly děti pasovány na piráty a přijaty 
do pirátského cechu Bratrstva černé prac-
ky. Odměnou všem bylo nalezení pokladu 

a sladké občerstvení v podobě úžasných 
pirátských mu�nů. Ty pro děti napek-
la paní Iva Roháčová, která byla zároveň 
spoluautorkou celé akce a hlavní pirátkou 
při tvoření a plnění některých úkolů. Také 
děkuji paní Vlastě Pospíšilové, která byla 
další pomocnou rukou. Na „Pirátské od-
poledne“ z 24. května jsme dostali krásné 
ohlasy z řad dětí a rodičů a tímto jim také 
děkujeme za účast a podporu. 

Poslední akcí na závěr školního roku byla 
interaktivní dílna „Husovy stopy“, ve stře-
du 7. června. Do knihovny zavítal pan R. 
Hejret s projektem české studny, které se 
zabývají odkazem naší historie. Žáci 3. až 
5. třídy, se tak mohli seznámit s učením 
a principy mistra Jana Husa. Pro tento účel 
byly využity husí stopy, které jsou v knihov-
ně vylepené při vstupu. Dětí bylo na dílnu 
celkem hodně, ale bohužel knihovna má jen 
malý prostor a díky husím stopám nebylo 
možné akci přesunout do školy. I přes tento 
malý hendikep se akce, myslím, povedla, 
děti úžasně spolupracovaly a poznaly zá-
bavnou formou něco z naší historie. 

Ještě bych zapomněla upozornit na výlet 
pro děti ze čtenářského klubu, který se ko-
nal v pátek 9. června. Byla pro ně domlu-
vena komentovaná prohlídka Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně. Seznámení 
s knihovnou a přilehlými prostory. Děkuji 
paní ředitelce Hrabalové a paní Svobodové, 
které dětem dělaly doprovod. Bohužel pro 
nemoc jsem se výletu nemohla zúčastnit, 
tak jen doufám, že se vše povedlo a dětem 
i dospělým se návštěva líbila.

Jak sami vidíte, v knihovně se toho děje 
opravdu hodně a jsem ráda, že se vám akce 

líbí a alespoň někteří z vás se pravidelně zú-
častňují. Co víc si přát? Snad jen aby tomu 
tak bylo i na dále a děkuji vám za podporu...

O prázdninách bude provoz knihovny 
na čas omezen. Bude to hlavně z důvodu 
nové pokládky podlahové krytiny a drob-
ných oprav. Také knihovnu čeká postupná 
digitalizace všech knih, která je pod záštitou 
Střed. věd. knihovny Kladno. O úpravách 
provozní doby a výpůjček vás budeme včas 
informovat.

Zatím všem přeji krásné léto
a naviděnou v knihovně...

Lenka Pokorová, knihovnice

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Vážení čtenáři, v knihovně proběhlo několik zajímavých akcí, o kterých bych vás chtěla informovat. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Konečně tu máme krásný letní měsíc červen. Po dlouhé zimě je teplo a my si užíváme her 
a sportování na naší zahradě a hřišti. 

Svátek matek jsme spolu s maminka-
mi oslavili besídkami v obou třídách 
a maminkám se naše vystoupení  i dá-

rečky líbily. Všichni byli překvapeni, co 
všechno jsme se naučili. 

Navštívili jsme místní knihovnu, kde na 
nás čekala pěkná pohádka a plnění úkolů. 
Do školky také přijelo maňáskové divadlo 
s pohádkou „Lvíček a bolavý zub“. Už víme, 

jak je důležité pravidelné každodenní čiš-
tění zoubků. Také jsme byli navštívit naše 
kamarády ve velké škole, kde jsme společně 
shlédli představení „Ham ham“. Ve školce 
jsme se fotili, abychom si po letech mohli 
s kamarády na školku zavzpomínat. Svátek 
dětí jsme oslavili na školní zahradě sou-
těžemi a mlsáním bonbonů. Počasí nám 
přálo a my jsme si tento den opravdu užili.
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Blíží se konec školního roku 2016/2017 a celá Veselá škola se pomalu začíná těšit na letní prázdniny. 
Máme za sebou hodně školních akcí, zápis do 1. ročníku a před sebou ještě celý měsíc, rozloučení 
s 5. třídou a Den otevřených dveří a školní jarmark.          

Letošní zápis dětí do 1. ročníku pro-
běhl u nás netradičním způsobem. 
Byl tak trochu pohádkový. Žáci 3., 4. 

a 5. ročníku nám s ním pomohli a převlékli 
se za pohádkové postavy, které provázely 
své malé kamarády po celé škole, pomáhaly 
kontrolovat jejich práci a dávaly jim různé 
odměny od omalovánek, pastelek, ovoce až 
po velikonoční vajíčko, které si museli bu-
doucí žáci najít v jezírku pravého vodníka. 
Zápisu se zúčastnil i pan starosta.

 Vypadalo to, že se vůbec do školy bu-
doucí prvňáčkové nebojí, a že si ze zápisu 
odnášejí nejen různé odměny, ale i dob-
rý pocit z toho, co všecko uměli. Zapsali 
jsme celkem 10 dětí a z 5. ročníku jich také 
10 odejde. Páťáci se rozutečou do různých 
škol. Na víceleté gymnázium do Kladna, na 
ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy 
také do Kladna a do ZŠ Tuchlovice, kam 
se půjdeme s páťáky 12. června podívat. 
Slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku 
proběhne ve škole 29. června při pohád-
kovém představení O Sněhurce. 

Ve škole, kromě klasické výuky, jsme měli 
také různá představení. 11. dubna proběhly 
Velikonoční tancovánky plné zábavy a od-
měn. 10. května nás navštívili pracovníci 
Studia Karavana s populárně naučným pro-
gramem U našich sousedů v Evropě – I. díl. 

Naše Veselá škola je zapojena do projektu 
Ovoce do škol a ve čtvrtek 18. května jsme 
měli ochutnávkové koše ovoce a zeleniny. 
Každý si mohl ochutnat ovoce nebo zele-
ninu, kterou nezná nebo ještě nikdy nejedl.

24. května jsme se všichni fotografo-
vali a vycházející ročník zase připravuje 
tablo, které se objeví v polovině června 
na veřejnosti. 26. května nás navštívilo 
Divadýlko v pytlíčku s pohádkou Ham, 
ham. Ke Dni dětí půjdeme na zmrzlinu 

a v pátek uděláme pochod do přírody na 
celé dopoledne. 15. června jsme se mohly 
převléknout za námořníky, protože bylo ve 
škole Námořnické šou. 22. června jsme jely 
poznávat okolí a historii Budče a už tu je 
závěrečný týden. V pondělí 26. června bude 
ještě poslední hodina plaveckého výcviku, 
v úterý tu budeme mít diskotéku, ve středu 
28. června – úplná novinka – sférické kino 
a odpoledne jedna z největších akcí školní-
ho roku – Jarmark a Den otevřených dveří. 
Ve čtvrtek pohádku O Sněhurce, v pátek 
vysvědčení, řízek a je to tu – letní prázdni-
ny. Nový školní rok bude začínat v pondělí 
4. září ráno v 7:45 hodin.

V letošním školním roce se naši páťáci 
zúčastnili výběrového zjišťování výsledků 
žáků Českou školní inspekcí.

Po celé jaro probíhala opět spolupráce 
s místní knihovnou, kterou jsme se žáky 
několikrát navštívili a ještě navštívíme. Pro 
žáky 1. ročníku uspořádal předseda škol-
ské rady Ing. Ondráček přednášku o jarní 
přírodě a navštívil školu i se svým věrným 
psím přítelem.

 Teď už zbývá jenom doladit známky na 
vysvědčení a hurá – PRÁZDNINY. Dovolte 
mi tedy popřát všem čtenářům Zpravodaje 
příjemné dny dovolených strávené se svými 
blízkými a přáteli, odpočinek a načerpání 
nových sil do další práce.

Mgr. Naděžda Hrabalová
ředitelka ZŠ a MŠ Kačice

Ještě nás čeká výlet. Letos pojedeme 
autobusem do ZOO Zájezd. Tam máme 
objednanou průvodkyni, která nám o zví-
řátkách určitě řekne mnoho zajímavého. 
Na výlet se všichni moc těšíme. Na konci 
školního roku půjdeme do velké školy na 
dvě představení a také se tam slavnostně 
rozloučíme s našimi kamarády, kteří po 
prázdninách půjdou do školy. 

A potom začne letní čas koupání, výletů 
a dovolených s rodiči. Přejeme všem krásné 
prázdniny.

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ
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Ať už to bylo ze zdravotních, soukro-
mých nebo jiných důvodů. Dalším 
problémem, který budeme muset 

v nejbližších dnech řešit je nábor nových 
dětí do soutěže žáků, případně přípravky. 
Dětí chodí stále méně, resp. na tréninky 
jich je dost, ale když přijde víkend a děti 
mají hrát mistrovské utkání, prostě na zápas 
nepřijdou. Pro ty děti, které přijdou je pak 
velice složité uhrát samotný zápas a to jak 
po fyzické, tak hlavně po psychické stránce.  
Bylo by dobré tedy zřejmě vyvolat jednání 
hlavně s rodiči, aby děti vedli k tomu, aby 
k soutěži a k celému fotbalu přistupovaly 
zodpovědněji. Jako předseda Sportovního 
klubu bych rád, aby v Kačici dál děti hrály 
fotbal a dělaly tak hlavně něco pro své zdraví 
a mohly tak reprezentovat náš  klub. 

V měsíci květnu Sportovní klub investo-
val �nance do plochy hřiště. Několik let se 
uvažovalo o úpravách, ale až letošní rok se 
akce realizovala. Plocha hřiště byla specia-
lizovanou �rmou ošetřena postřikem, došlo 
k hloubkovému  prořezání trávy, odstranění 
staré trávy a k zahnojení, náklady na tyto 
úpravy činily 25 000 Kč. Plocha trávníku 
začíná být na velice dobré úrovni. Dalším 
plusem k tomuto všemu je to, že trávník je 
sekán v pravidelných intervalech pracovní-
kem obce Kačice (p. R. Frolíkem) a rovněž 
trávník je hojně zaléván některými členy SK. 

V měsíci červnu Sportovní klub pořá-
dal koncert hudební skupiny BRUTUS. 
Dále pak chystá turnaj žáků ve fotbale 
a 1. července 2017 od 08:30 hodin, „Pouťový 
turnaj“,  na kterém zároveň bude probíhat 

klání v soutěži vaření kotlíkového guláše. 
Turnaj a celý den bude zakončen večerní 
taneční zábavou pod otevřeným nebem. 
Na turnaj i na taneční zábavu ve stylu 80 
- 90 let předseda klubu a všichni členové 
Sportovního klubu Kačice, z.s. zvou všechny 
občany Kačice.  

Za Sportovní klub Kačice, z.s. bych rád 
poděkoval za �nanční podporu v činnosti 
a při pořádání akcí klubu. Hlavním spon-
zorem klubu je Obecní úřad Kačice. Další 
sponzoři klubu jsou: Voplyntop, s.r.o. - 
Radek Vaněk, Zbihlej, s.r.o.,  Autodoprava 
Václav Baudys, Vodoinstalatérství, topenář-
ství - Libor Čacký a Karel Jůza.      

  František Tancoš
předseda Sportovního klubu Kačice,z.s

První akcí pořádanou venku byly ča-
rodějnice. A akce to byla velká a po-
vedená. Odhadem se jí účastnilo cca 

300 návštěvníků. K tanci i poslechu hrálo 
duo FreeStyle. Všichni si večer i noc nále-
žitě užili.

Další akcí byl tradiční turnaj tříčlenných 
družstev v nohejbalu „O pohár Starostky 
Sokola Kačice“, který se konal 13. května. 
Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Všechna 
družstva podávala obětavé sportovní výko-
ny. Nejlepším družstvem se stalo družstvo ze 
Stochova pod názvem XYZ ve složení: Fencl 
ml., Fencl st., Zajíc.  Čest Kačice zachra-
ňovalo družstvo  10Kč/ks ve složení: Šach, 
Pošta, Ahopshuk, které se umístilo na třetím 
místě. Po celý turnaj byla příjemná spor-
tovní atmosféra, kterou doplňovali, krás-
né sportovní momenty. Závěrem bychom 

mohli říci, že turnaj se vydařil, i když v mi-
nulosti se turnaje účastnilo více družstev. 
Už se těšíme na další rok.

V červnu se zástupci naší jednoty účast-
nili Křivoklátského sokolení, které se ko-
nalo k výročí 120 let založení Sokolské 
župy Budečské, pod kterou naše jednota 

spadá. Součástí sokolení byl i přebor před-
školního žactva v atletice. Zde naší jednotu 
reprezentoval Dominik Hrotík, který na-
konec obsadil v silné konkurenci krásné 
10. místo. 

  Michal Hrotík
náčelník TJ Sokol Kačice

ZPRÁVY ZE SOKOLA
S jarním počasím začala naše jednota využívat venkovní prostory Sokolovny. Ovšem před pořádáním 
akcí, bylo potřeba venkovní prostranství na akce připravit. Proto se v dubnu uskutečnila brigáda, kdy 
proběhl velký úklid a drobné udržovací práce. Brigády se účastnili jak zástupci jednoty, tak i naši příz-
nivci. S úklidem nám velice pomohla i Obec Kačice.

SPORTOVNÍ  NOVINKY
V jarní části soutěže se „A mužstvu“, bohužel, nepodařilo postoupit mezi čtyři nejlepší celky, a tak soutěž 
dohrává v nástavbové části o umístění na 5. - 10. místo. V této části byl tým téměř stoprocentní. Je stále co 
zlepšovat a do budoucna se budeme muset snažit o navýšení kádru, jelikož plno hráčů a členů z řad SK, 
bohužel, tým opustilo.
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před závodem byla cesta kvůli kládám ne-
průchodná. Díky pochopení a nasazení 
lesních dělníků, kteří pracovali až do tmy 
a ráno od svítání, byla cesta pár minut do 
závodu zhruba vyčištěná. Opravdu zhru-
ba, podle komentáře závodnice Markéty 
Hrnčálové: ,, Připadala jsem si jak Šemík, 
pořád jsem přes něco skákala…“. Prostě 
správný lesní běh.

Vyhlášení na fotbalovém hřišti dopro-
vodila hudbou kapela Legend Zdeňka 
Chaloupky. O výběr a přípravu cen, tisk 
diplomů, polepení medailí a průběh vyhla-
šovacího ceremoniálu se postaraly Květa, 
Aneta, Laura a Berta Fikesovy.

Závod byl zároveň Okresním přeborem 
Kladenska v přespolním běhu. V mu-
žích se stal okresním přeborníkem Pavel 
Losenský, Sokol Unhošť B a v ženách 
Gabriela Raková, Maratonklub Kladno.

Všichni závodníci ocenili zázemí závodu 
se šatnami, sprchami, saunou a občerstve-
ním, které bylo možno zajistit díky podpo-
ře OÚ Kačice, partnerům závodu a práci 
dobrovolníků a určitě rádi přijedou znovu 
5. května 2018.

  Metoděj Fikes, předseda komise 
pro sport a životní prostředí

15. ROČNÍK JE ZA NÁMI.
KAČICKÝ LESNÍ BĚH 2017

Po osmé ráno se sešli pořadatelé 
z Maratonklubu Kladno, AC Tepo 
Kladno a místní pánové Libor 

Němeček, Metod Fikes, Rudla Frolík 
a Vlastimil Mašek na fotbalovém hřišti. Po 
krátké poradě se ujal každý ze zkušeného 
týmu svých úkolů. Jirka Klesnil, předseda 
AC Tepo Kladno, zajišťoval spolu s Ivošem 
Klesnilem zápis účastníků a zpracování 
výsledků. Libor Němeček plnil roli libera, 
od technického zprovoznění kabin, přes 
spojku mezi prezentací a lesem, občerstve-
ní závodníků a startéra hlavního závodu. 
Pánové Frolík a Mašek se zhostili neleh-
kého úkolu koordinace parkování vozidel 
u hřiště a následně zajištění bezpečného 
přeběhu silnice na Novou Ves.

Všechny dětské běhy se uskutečnily na 
novém čistě lesním okruhu nedaleko há-
jovny Obora. Mezi 67 dětmi v osmi věko-
vých kategoriích bojovalo i 11 dětí z Kačice 
a získaly 3 první místa: David Martinec 
(r. 2013) v minidětech na 100 m za 40 sec, 
Samuel Horák (r. 2010) v předškolních na 
300 m za 1:08 a Laura Fikesová (r. 2006) 
v dívkách mladších na 500 m za 1:44. 
Kvalitní konkurenci tvořili jak účastníci 
z celého Středočeského kraje, tak zejména 
početná výprava Atletického klubu Louny.

Na start hlavního závodu Kačického les-
ního běhu se postavilo 70 mužů a 28 žen. 
Letos nás čekala zřejmě nejtěžší trať v pat-
náctileté historii, podmáčená předchozími 
dešti a poznamenaná těžbou dřeva v místě 
seběhu do údolí k Srnčáku. V pátek večer 

CYKLISTICKÝ TROJBOJ 
V ARMÁDNÍ ULICI

Dne  13. května 2017 byl v Armádní 
ulici uspořádán cyklistický trojboj 
pro děti do 10 let. 

Tento den praskalo dětské hřiště 
v Armádní ulici, a celé okolí, ve švech. 
Opět nás překvapil velký zájem dětí je-
jich rodičů.  Sportovní akce se zúčastnilo 
37 dětí. Startovaly i děti z okolních obcí, 
Kladna, Prahy, Mladé Boleslavi a Vinařic.

Nápad uspořádat tento závod opět při-
šel z dílny Karla Cafourka. Tentokrát za-
pojil do přípravy větší počet lidí. Návrhy 
diplomů a účastnických listů připravila 

KAČICKÉ UDÁLOSTI
Pokud Vás zajímá, co se u nás v obci děje, tak je tato sekce určená právě Vám. Jarní 
měsíce byly velmi bohaté na sportovní akce, ať to byly turnaje ve stolním tenisu, lesní 
běh či cyklistický trojboj. Dočíst ze zde můžete i o aktivitách kačických občanů, kteří 
vynikají v různých disciplínách.
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Lada Olbortová, tisk zabezpečil Miloš 
Vácha. Nákup odměn a jejich přípra-
vu měly na starosti Jarka Cafourková 
a Vlasta Pospíšilová, diplomy napsal 
Franta Olbort, medaile zhotovila Lenka 
Pokorová a Jarka Cafourková.  O bezpeč-
nost v průběhu závodu se starali Vlasta 
a Andrea Mühldorfovi. Malým závod-
níkům jistě přišel vhod jablečný a tva-
rohový závin, který pro ně upekla Iveta 
Pohořalová.

Zasportovali si i rodiče, kteří doprová-
zeli své ratolesti.  Závodilo se s velkým za-
ujetím a ukázaly se i emoce (smích, pláč). 
V průběhu závodu nechyběla hlasitá pod-
pora přítomných rodičů, která výrazně 
pomáhala k lepším výkonům a podtrhla 
tak výbornou atmosféru sportovního dne. 
Kladem bylo, že všechny děti svůj závod 
dokončily. Pořadatelům přálo počasí.

Děti byly rozděleny do tří kategorií, a to 
do 5 let, 5 – 7 let, 8 – 10 let. Připraveny 
byly 3 soutěžní disciplíny. Časovka jed-
notlivců, časovka smíšených družstev 
a cyklokros.  Pro malé děti s koloběžkami, 
tříkolkami a odstrkovadly byly připraveny 

kratší vzdálenosti. Ty si nakonec vynutily 
závod na dlouhé trati společně s velkými 
dětmi. 

Stupně vítězů obsadily v jednotlivých 
disciplínách a věkových skupinách tyto 
děti – závodníci.

Organizátoři děkují obyvatelům Armádní 
ulice a sponzorům Voplyntop Radka 
Vaňka, autoservis Horák a Ekologie s.r.o. 
Lány, kteří se zapojili do celé sportovní akce 
a �nančně přispěly na krásné sladké odmě-
ny pro všechny děti. Celá akce proběhla za 
materiální a �nanční pomoci Obec Kačice.

Ing. Vladimír Ondráček 
předseda komise pro školství a mláděž

Časovka jednotlivců 
3 – 4 roky Lukáš Tůma, Kamila Švarcová a Matěj Hlušička
5 – 7 let  Samuel Horák, Karolína Jelínková a Jirka Kučera
8 – 10 let  Jan Plachý, Michaela Randisová a Jakub Jonák
Smíšená štafeta
5 – 7 let Jirka Kučera a Nela Pelcová, Jakub Ondráček a Karolína 

Jelínková, Samuel Horák a Lucie Ondráčková
8 – 10 let Adéla Bažantová a Michal Černý, Anastázie Kajprová 

a Radek  Nebeský a Daniela Romanová a Filip Barochová 
a Filip Baroch

Cyklokros
5 – 7 let Samuel Horák, Adam Švarc, Tereza Jaskó
8 – 10 let Jakub Jonák, Jan Plachý a Michal Černý

TURNAJ PRO 
NEREGISTROVANÉ HRÁČE 
STOLNÍHO TENISU

Dne 18.dubna2017 se konal  v baru 
„U čápa“ v čase od 10:00 hod. do 
18 00 hod. turnaj neregistrovaných  

hráčů stolního tenisu o „Putovní pohár“ 
6.ročník. Na věcné ceny a poháry �nančně 
přispěl OÚ Kačice.

Turnaje se zúčastnilo 11 hráčů. Z Kačice 
to byli tito hráči – Ryšlink Z., Souček, 
Pohořal, Součková Romana, Frolík

 Soutěžící hráli v jedné skupině systémem 
každý s každým na 3 vítězné sety. Celkem  
odehráli na dvou hracích stolech 55 utká-
ní. Hrálo se s obrovským zápalem, kdy 
o vítězství rozhodoval až poslední míček. 
Tentokráte se nedařilo Jardovi „Papírovi“ 
který skončil v poli poražených. Kvalitě tur-
naje přispělo velmi pěkné počasí a výborné 
občerstvení, které připravil personál baru. 
Konečné pořadí. 1. Jiříkovský /Třebíz/
  2. Ryšlink Zd. /Kačice/
  3. Jedlička  /Praha/

ÚČAST NA TANEČNÍ SOUTĚŽI

Na počátku května se ve slovenské 
Trnavě uskutečnila mezinárod-
ní taneční soutěž WDSF Open 

Trnava v latinskoamerických a standart-
ních tancích.  Závodů se zúčastnila naše 
místní rodačka Terka Barochová se svým 
partnerem Víťou Lorencem. V kategorii 
mládež latina za účasti soutěžních párů 
ze Slovenska, Česka, Ukrajiny, Maďarska 
a Polska vybojovali krásné �nálové 6. mís-
to.  Terka s Víťou se posunuli na 6. místo 
v žebříčku ČR v kategorii mládeže.
Tímto bychom rádi poděkovali obci 
Kačice za podporu a možnost zúčastnit 
se těchto závodů. 

Tereza s Víťou

6. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO 
TURNAJE VE STOLNÍM 
TENISU

Dne 29.dubna 2017 se konal  6. 
ročník velikonočního turnaje 
neregistrovaných hráčů ve stol-

ním tenise. Přístřeší turnaji opět poskytl 
majitel baru „U čápa“ . Turnaj se odehrál 
na dvou hracích stolech ve stísněném 
prostředí, ale při výborné atmosféře. 
Soutěžilo 14 hráčů ze širokého okolí. 
Z naší obce to byli – Součková Romana, 
Souček, Pohořal, Frolík, Ryšlink. Hráči 
byli rozděleni do dvou hracích skupin po 
7 hráčích. Do �nálové skupiny postoupili 
z každé skupiny nejlepší čtyři, ta se hrála 
systémem „každý s každým“.

Hráči hráli v každé skupině na 2 vítězné 
sety. Každé střetnutí se vyznačovalo ob-
rovským zápalem, kdy o vítězství rozho-
doval až poslední míček. Kvalitě turnaje 
jistě přispěla i účast žákyně Katky Jupové 
ze Stochova, která se mezi muži vůbec 
neztratila. Katka se připravuje v Sokole 
Kačice pod vedením trenérky pí. Liškové. 
Celkové výborné atmosféře přispělo velmi 
pěkné počasí a výborné občerstvení, které 
tradičně připravil personál baru. Na hod-
notné ceny přispěl Obecní úřad Kačice.
Konečné pořadí. 1. Jedlička /Praha/
                            2. Jiříkovský /Třebíz/
                            3. Ryšlink  /Kačice/

      
Ing. Vladimír Ondráček 

předseda komise pro školství a mláděž
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PLÁN AKCÍ NA LÉTO 2017
Termín akce Název akce Popis akce

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

Konec června Turnaj žáků ve fotbale Pořádá SK Kačice.

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

1. 7. 2017 Pouťový turnaj v malé kopané a večerní zábava. Pořádá SK Kačice.

10. – 14. 7. 2017 Příměstský tábor Pořádá obec Kačice. 

30. 8. 2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ 
Kačice.

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, 2. 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.

 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 �nálních úpravách zpravodaje dle skutečné 

plochy inzerce.
**  Podnikatelé a živnostníci s trvalým pobytem v Kačici mají inzerci zdarma.


