
Vážení spoluobčané, 

 

jaro už nám začalo a my přicházíme s dalším vydáním Kačického zpravodaje, ve 

kterém bychom Vás rádi informovali o tom, co se v obci událo, i o tom co se v 

nadcházejícím období chystá. 

Dne 11. 2. 2015 byly na OÚ Kačice doručeny rezignace na funkci zastupitelek 

od paní Jany Kolmanové a od Mgr. Evy Abrhámové na jejich místo tedy nastoupili 

první náhradníci, kterými jsou paní Alena Jelínková a paní Mgr. Bc. Hana Gabrie-

lová. V pátek 13. března 2015 se uskutečnil 1. Reprezentační ples ZŠ a Obce 

Kačice, v rámci kterého vystoupili i bývalí žáci ZŠ Kačice. O vstupenky na ples byl 

velký zájem, o čemž svědčila i vyprodaná sokolovna. Touto cestou bychom rádi 

ještě jednou poděkovali všem sponzorům. Na konci března se uskutečnil již po 

několikáté velikonoční jarmark. Akce se zúčastnilo mnoho lidí a pro děti byla při-

pravena i soutěž v pletení pomlázek. 

Jak jste si jistě všichni všimli, tak minulý týden zasáhl obec silný vítr, který způso-

bil mnoho škod,  mimo jiné i na obecním majetku, a dále také delší výpadek 

elektrického proudu. Asi největší škoda byla způsobena na kabinách u hřiště, 

kde vítr strhnul velkou část střechy. Ta byla, jakmile to povětrnostní  podmínky 

umožnily, zakryta provizorně plachtou a v nejbližších dnech by měla být střecha 

kompletně opravena. Škody na střechách vznikly i na bytech v ulici Armádní a 

dále na bývalé hasičárně. 

V neposlední řadě bychom Vás také rádi informovali o žádostech o dotace, které 

v současné době připravujeme. Jedná se především o rekonstrukci opěrné zdi a 

márnice na hřbitově, kapličky a křížku, kabin na fotbalovém hřišti či vybudování 

sportovního hřiště u ZŠ. O výše zmíněné projekty budeme usilovat v rámci vypsa-

ných dotačních titulů z Krajského úřadu Středočeského kraje. Na konci března 

byla vypsána také výzva z ROP týkající se místních komunikací, zde budeme žá-

dat o dotaci na ulici k Zahradě. Tak držte všichni palce, aby alespoň některá žá-

dost byla úspěšná.                                    - Libor Němeček a Daniela Veselská - 

Úvodní slovo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kačický 

zpravodaj  
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MAS SVATOVÁCLAVSKO z. s. 

Je spolkem, který v současné době 

sdružuje čtyři obce (Kačice, Tuchlovice, 

Kamenné Žehrovice, Lány) a město 

Stochov. Spolek vznikl na konci února 

za účelem čerpání dotací z EU v období 

2014-2020. V celé ČR je cca 190 spol-

ků tohoto typu, které si v následujícím 

období rozdělí celkem 19 miliard ko-

run. Metoda LEADER podporuje aktivi-

ty rozvíjející venkovskou ekonomiku a 

přispívá k lepšímu zacílení podpory na 

pokrytí místních potřeb a k rozvoji spo-

lupráce místních aktérů. Předpokláda-

ná částka k čerpání v období 2016-

2022 pro MAS SVATOVÁCLAVSKO je 

100 až 200 miliónů korun. Každá ze 

zapojených obcí musela při vzniku 

spolku uhradit mimořádný příspěvek 

ve výši 10 Kč na obyvatele, který bude 

sloužit k úhradě nákladů spojených se 

založením spolku. Z Kačice se do toho-

to spolku zapojilo celkem 6 subjektů. 

Jmenovitě se jedná o Obec Kačice, ZŠ 

a MŠ Kačice, SK Kačice, TJ Sokol Kači-

ce a za podnikatele pan Radek Vaněk 

(firma Voplyntop s.r.o.) a Ing. Zdeněk 

Štětina. 

     - Daniela Veselská, místostarostka - 

- Informace o knihovně. 

- Hrnčířské trhy. 

- Beseda se seniory. 

- Informace ze zasedání ZO 

  Kačice. 

- Informace od SK Kačice. 

- Článek od Sokola Kačice. 

- Hokejová síň slávy. 

- Kačický běh. 

- Akce Ukliďme Česko. 

-  Zprávy ze školy,  

   příspěvky žáků. 

- Zprávičky ze školičky. 
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OBECNÍ KNIHOVNA KAČICE 

Omlouváme se všem čtenářům za dočasné uzavření knihovny. V současné době 

knihovna prochází údržbou vnitřních prostor, výmalbou, budováním sociál. zaří-

zení, pro zkvalitnění služeb. Souběžně probíhá celková revize knižního fondu, 

jejímž cílem je vyřadit opotřebované a přestárlé knihy, omladit a obohatit knižní 

fond o nové a žádané tituly ve spolupráci s knihovnou Kladno. V zájmu zkvalit-

nění služeb, Vás chci požádat o spolupráci. Zajímalo by mne, jaké knihy Vám v 

knihovně nejvíc chybí a o jakou otevírací dobu by jste měli zájem? Své podněty, 

prosím, předávejte na Obecní úřad Kačice.  

Plánované otevření knihovny je 12. 5. 2015. Budeme Vás ještě informovat. 

Navrhovaná otevírací doba:     Út    9  - 11  /  15  -  17 hod. 

          - Lenka Pokorová, Knihovnice - 

Tip na výlet 

Obec Kačice a Kulturní komise obce 

Kačice Vás zvou na Jarní hrnčířské a 

řemeslné trhy v Berouně v sobotu              

2. května 2015. 

Odjezd z Kačice ze zastávky ČSAD 

v 7:00 hod., odjezd z Berouna cca 

ve 14:00 hod. 

 

Cena: 140 Kč / osoba 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, 

ubytování, stravu; vstupné do objektů. 

 

Přihlášky k zájezdu jsou k dispozici na 

www.kacice.cz nebo na Obecním úřadě. 

 

Pozvánka na Besedu se seniory v Kačici 

Dne 15. dubna 2015 od 15 hodin na 

Obecní úřad zavítají městští policisté ze 

Stochova. 

Beseda nazvaná „Nebezpečný věk“ je 

určena prioritně pro lidi seniory, kteří se 

často stávají oběťmi podvodníků a zlo-

dějů. 

Přednášející Vás seznámí se zásadami, 

jejichž dodržování je důležité při před-

cházení trestné činnosti a k eliminaci 

možných rizik, která starším lidem hro-

zí. Vyslechnete si nejen konkrétní přípa-

dy z praxe, kdy se oběťmi stali senioři, 

ale také rady, jak se v krizové situaci 

zachovat. 

Drobné občerstvení je samozřejmostí.  

Vstupné – ZDARMA 

Velikonoční jarmark v Kačici 

V letošním roce se v Kačici dne 28. března 2015 od 13 hodin uskutečnil již 2. 

ročník velikonočního jarmarku, kterého se zúčastnilo 19 stánků s různými veli-

konočními dekoracemi, občerstvením i jiným sortimentem. Návštěvníků bylo, 

odhadem, kolem 200. Pro děti byl 

připraven velký skákací hrad, 

mohly se projet na koni nebo se 

podívat na ovečky. Také pro ně 

byla připravena soutěž o nejhezčí 

pomlázku. Soutěžilo 11 dětí. 

Všichni soutěžící obdrželi malou 

pozornost a první tři nejhezčí po-

mlázky dostaly věcné ceny. 

I když to v sobotu ráno na hezké 

počasí moc nevypadalo, odpoled-

ne se ukázalo i sluníčko a na ko-

nec přeci jen bylo hezky. Doufej-

me, že i příští ročník se vydaří 

stejně jako letošní.                                                  - Petra Svobodová, OÚ Kačice -  

http://www.kacice.cz


 
 Schválení vstupu obce Kačice do Místní akční skupiny Svatováclavsko z. s., kde ji bude na valných 

hromadách zastupovat starosta obce (případně místostarostka). Dále byl schválen vstupní poplatek 

ve výši 10 Kč na obyvatele (za celou obec tedy cca 12 500 Kč). 

 Schválení nového Řádu veřejného pohřebiště, který bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen na 

pohřebišti na místě obvyklém. 

 Schválení nové směrnice o přidělování bytů v majetku obce. Hlavní změnou je zrušení obálkové 

metody, avšak i nadále platí podmínka bezdlužnosti vůči obci i státu a složení nájmu na tři měsíce. 

 Schválení nových obecně závazných vyhlášek týkajících se požárního řádu a požární ochrany při 

akcích s větším počtem osob, které jsou k dispozici na webových stránkách obce. 

 V rámci zasedání ZO byl schválen rozpočtový výhled pro roky 2016—2018, ve kterém se počítá s 

rekonstrukcí místních komunikací, kabin na hřišti, OÚ, opravou oplocení u ZŠ a MŠ, zateplením ZŠ, 

rekonstrukcí veřejného osvětlení, výstavbou chodníků, revitalizací nádržky, obnovou zeleně, výstavbou 

rybníka, aj. Veškeré investiční náklady obce mohou být upraveny dle aktuálně vypsaných dotačních 

titulů. 

 Od 1. dubna 2015 pracují pro obecní úřad opět  čtyři zaměstnanci na základě dohody uzavřené s 

Úřadem práce na o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

 V termínu od 13. července do 21. srpna 2015 bude přerušen provoz MŠ Kačice. Po domluvě můžete 

své děti v případě potřeby umístit v MŠ ve Mšeci. 

 

* více informací naleznete v zápisech z jednotlivých zasedání ZO Kačice, nebo si můžete stáhnout audiozáznam ze 

zasedání viz odkaz: http://www.kacice.cz/obecni_urad/audiozaznamy_ze_zasedani_ zastupitelstva/? 

 

SK Kačice 

Sportovní klub Kačice v roce 2015 reprezentují mladší žáci, 

starší přípravka a „A tým“. Rádi bychom Vám také představili 

vedení klubu. Předsedou klubu je František Tancoš, 

sekretářem a zároveň trenérem mladších žáků je Eduard 

Hajný, trenérem starší přípravky je Pavel Duben a jejich 

asistenty jsou 

Jan Pucholt a 

R o s t i s l a v 

Brázdil. Jarní 

sezóna byla 

zahájena dne 

5 .  d u b n a 

zápasem s 

Vinařicemi.  
Sportovní klub Kačice by Vás rád pozval na akce, které bude v 

následujících měsících pořádat. Jedná se o jarní pochod, 

který se uskuteční 18. dubna 2015 od 14 hodin a je určen 

pro všechny věkové kategorie a domácí mazlíčky. Dále se na 

začátku června, konkrétně 6. června 2015, na hřišti 

uskuteční dětský den, a hned další týden se bude nést ve 

znamení rockové skupiny Brutus. Na všechny výše zmíněné 

akce jste srdečně zváni. 

 

Minulý týden bohužel kabiny kvůli silnému větru přišly o 

střechu. Velké dík patří těm, kteří se podíleli na provizorním 

zakrytí střechy, aby dovnitř nenapršelo. V následujícím týdnu 

by měla začít rekonstrukce střechy. 

                                   - František Tancoš, předseda klubu - 
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Sport 

Informace ze zasedání zastupitelstva obce Kačice 
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Lány mají Hokejovou síň slávy. Navštívil ji i Bobby Orr 

Muzeum legend československého hokeje je jedinou veřej-

nosti přístupnou sbírkou hokejových trofejí v České republi-

ce. Vznikla z iniciativy bývalého lánského hokejisty Josefa 

Hoška a československého reprezentanta Eduarda Nováka.  

Provoz Hokejové síně slávy se řídí dle otevírací doby, ale je 

možné si po telefonické domluvě objednat i individuální pro-

hlídky s výkladem.  

Na lánském náměstí, v přízemí domu čp. 6, jsou tyto sběra-

telské skvosty k vidění ve stejnou otevírací dobu, jakou má 

lánský zámecký park, tj. ve středu a ve čtvrtek od 14:00 do 

18:00 hodin a v sobotu a v neděli od 9:00 do 17:00 hodin. 

Muzeum představuje předměty spojené se jmény řady zná-

mých osobností, které proslavily český sport. Počínaje Klade-

ňáky Pospíšilem, Kaberlem a jeho syny, Proškem, Novým, 

Plekancem, Paterou, Horešovským a dalšími, přes přespolní 

Fardu, Klapáče, Holečka, bratry Holíkovy, Gutta, až po jedno-

ho z nejslavnějších hráčů zámořské NHL, Bobbyho Orra. 

S realizací nápadu vytvořit sbírky a následně muzeum Josefu 

Hoškovi nejvíce pomohl jeho kamarád Eda Novák, který se 

však se otevření muzea již nedočkal. Jeho koutek je ale vý-

razný, protože dvojnásobný mistr světa a pětinásobný mistr 

republiky věnoval Hoškovi mnoho věcí ze své bohaté kariéry.  

Jan Klapáč (dvaasedmdesátiletý dlouholetý československý 

reprezentant) při slavnostním otevření hokejové síně prohlá-

sil "Tohle je úžasný, záslužný počin. Divím se, že je tu ještě 

takový fanoušek, který si vzpomíná na šedesátá léta, proto-

že to je ta generace, která nastartovala pozdější úspěchy. 

Jsem hrozně šťastný, vidím za tím ohromný kus práce a nad-

šení. Hluboce se skláním a děkuji, že pan Hošek shromáždil 

tak velký materiál, který vypovídá o naší době“. Jan Klapáč 

se účasnil 7x mistrovství světa, 2x olympijských her a v re-

prezentaci odehrál 110 zápasů a vstřelil 56 gólů.  

V síni si lidé budou moci prohlédnout na 150 dresů, včetně 

řady olympijských dresů, na 200 hokejek i 1 500 fotek. Fa-

noušci se mohou těšit i na starou hokejovou výzbroj a vý-

stroj, včetně kožichů a dalšího oblečení reprezentace ze 

zimních olympiád z Innsbrucku v roce 1964, Grenoblu 1968 

a Sapporu 1972 ze šatníku Eduarda Nováka a Josefa Hore-

šovského, dvě zlaté hokejky ze 70. let pro nejlepšího hoke-

jistu Františka Pospíšila a jiné zajímavé exponáty. Velkým 

tahákem jistě budou věrné repliky všech medailí, které naši 

hokejisté získali na mistrovstvích a olympiádách od roku 

1946 do současnosti. Josef Hošek je vlastnoručně vyráběl.  

Lánský hokejový nadšenec počítá s tím, že každý hráč bude 

mít v síni svoje místo, kde budou představeny jeho trofeje a 

přehled kariéry. Ve sbírce jsou předměty od třiceti bývalých 

hokejistů, základ tvoří samozřejmě reprezentace. Jsou tu 

zastoupeni slavní hokejisté od dob Gusty Bubníka a Vladimí-

ra Zábrodského až po současnost. Více podrobností na 

www.hokejovasin.cz 

                 - Ing. Vladimír Ondráček - 

Kačický běh 

Dne 3. května 2015 se uskuteční již 13. ročník                  

Kačického lesního běhu. V minulém roce se akce                

zúčastnilo celkem 90 dětí a 150 dospělých účastníků.  

Věříme, že i letos bude účast stejně hojná, jako v loň-

ském roce.                              

                                                   - Metoděj Fikes, zastupitel - 

Akce Ukliďmě Česko 

Jedná se o dobrovolnickou akci, která probíhá po celé ČR. 

Cílem akce je nejen zapojit co nejvíce dobrovolníků, ale i 

rozšířit povědomí o této akci, které se celosvětově účastní 

až 9 miliónů dobrovolníků ve 100 zemích. Akce se uskuteč-

ní v sobotu 18. dubna 2015. Informace a přihlášky nalezne-

te na http://www.UklidmeCesko.cz/event/10605/ nebo na 

Obecním úřadě Kačice. Všichni dobrovolníci jsou vítáni. 

TJ Sokol Kačice 

V pátek 14. února naše jednota pořáda-

la poprvé ve spolupráci s SK Kačice 

sportovní ples. Že se ples vydařil, potvr-

dila nejen vyprodaná sokolovna ale i to, 

že poslední hosté odcházeli až 

v časných ranních hodinách.  

Nezapomínáme ani na naše malé členy 

a jejich kamarády. Každoroční dětský 

maškarní rej se uskutečnil 21. února. 

Na děti čekalo plno zábavy, soutěží a 

her. A spolu s dětmi si odpoledne užíva-

li i rodiče a prarodiče. 

2. dubna uspořádala naše jednota val-

nou hromadu svých členů.  Výbor se-

známil všechny své členy s činností 

jednoty a hospodařením. Dále byly 

oznámený plány na rok 2015 a i plány 

do budoucna – např. větší spolupráci 

s SK Kačice a obcí Kačice, opravy ma-

jetku, přístavbu další šatny a sprch. 

Velikonoce se nesly ve znamení pohy-

bu. O velikonoční sobotu proběhl už      

4. ročník velikonočního turnaje 

v badmintonu. V neděli poté následova-

la naše účast na akci s názvem Veliko-

noce v pohybu v NC Oáza Kladno. Na 

našem stanovišti si mohli návštěvníci 

vyzkoušet střelbu na florbalovou bran-

ku a dále si zaskákat na trampolíně. 

Prezentovali jsme i naše nadcházející 

akce. 

           - Michal Hrotík, náčelník jednoty - 

Všechny naše členy, a obyvatele naší 

obce si dovolujeme pozvat na nadchá-

zející akce: 

30. dubna – pálení čarodějnic 

16. května – turnaj v Nohejbale 

13. června – turnaj ve stolním tenise 

http://www.hokejovasin.cz/kontakt.html
http://www.UklidmeCesko.cz/event/10605/
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Naposledy jste se dozvěděli o tom, že bude pololet-

ní vysvědčení a jarní prázdniny. To všecko už máme 

za sebou. Na přelomu měsíce ledna a února probě-

hl zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Zapsali 

jsme celkem 12 žáků. Po jarních prázdninách začali 

žáci naší školy jezdit na plavecký výcvik každé pon-

dělí do Plavecké školy Plaváček Tuchlovice. Ti, kteří 

nemají o plavání zájem, absolvují tělesnou výchovu 

„na suchu“ ve škole. Letos jezdí do Tuchlovic 49 

žáků. 

Dva žáci 5. ročníku – Jakub Štepo a Aneta Fikesová 

se zúčastnili Okresního kola Matematické olympiá-

dy pro žáky 5. tříd v Kladně. Celkem matematické 

příklady řešilo 41 žáků. Jakub Štepo obsadil  1. 

místo a Aneta Fikesová byla na 9. místě. Umístění 

obou žáků nám udělalo velikou radost. Jedna 

z velkých akcí, na které se podíleli i naši žáci, byl         

1. Reprezentační ples školy a Obce v pátek dne                

13. 3. 2015. Mnozí z Vás se jej zúčastnili a sami 

mohou posoudit, zda se ples vydařil nebo ne. 

V uplynulé době žáci také shlédli divadelní předsta-

vení Divadélka Dokola pod názvem „Veselá pohád-

ka aneb Znáte Barbuchu?“ a navštívili nás Hasiči 

Kladno s preventivním programem Hasík, který je 

velmi zdařilý a 24. dubna bude mít pokračování. 

V dubnu nás čeká workshop „Ekologie“. Na konci 

dubna pojedou žáci do Prahy do Divadla Spejbla a 

Hurvínka. 

V pátek 27. 3. 2015 měly děti ve školní družině 

nevšední zážitek. Paní Valerová z Drnku mezi ně 

přišla a předváděla jim, jak se dají zdobit perníčky 

na Velikonoce, které si děti ve družině upekly 

v minulém týdnu. 

       - Mgr. Naděžda Hrabalová, ředitelka ZŠ a MŠ - 

Zprávy ze školy 

U nás ve Veselé škole byli hasiči 

z Kladna. Nehořelo nic, ale uka-

zovali nám videa, jak může sho-

řet vánoční stromeček a vyhořet 

kuchyně. Dávali nám otázky. 

Kdo odpověděl dobře, dostal 

bonbon. Říkali telefonní čísla: 

policie – 158, záchranná služba 

– 155, hasiči – 150. Také nám 

ukazovali, jak se postupně oblé-

kají hasiči a co všecko musí mít 

hasič při požáru a všecko že 

váží 40kg. Když je venku 35oC 

má hasič ve svém obleku až 

90oC. Hasík byl zajímavý                      

                           Adélka Šachová 

V tomto školním roce se připravujeme na Akademii. Moc se na to 

všichni těšíme. Přijde každý, kdo nás chce vidět. Někteří z nás hrají na 

flétnu nebo na klávesy, někdo zpívá, ostatní říkají básničky. Ve středu 

ráno půjdeme do sokolovny a tam si to všechno pěkně vyzkoušíme. A 

odpoledne už Akademie bude.                                   Terezka Frolíková 

Škola z pohledu Jakuba Štepa:  Veselou školu v Kačici mám rád. Byla 

založena již v roce 1886, je jí tedy 129 let! Nejvíce mě tu baví mate-

matika a anglický jazyk. Míváme zde různé akce, například divadla. 

Každý rok na Vánoce přijede Cirkus Cecilka, každý rok je také školní 

akademie. Ta letos připadá na středu 1. dubna. No a nakonec máme 

také Jarmark a Den otevřených dveří. Ten letos bude 18. června. Na-

še škola dokonce – mojí zásluhou – vyhrála okresní kolo Matematické 

olympiády pro 5. ročník v Kladně. Těším se na 6. třídu, protože (pouze 

pokud vykonám přijímací zkoušky) půjdu studovat na víceleté gymná-

zium do Kladna. 

Jára Pohořal vidí školu ve verších – Den ve škole 

Vždycky, když se probudím, tak se velmi nudím. 

Dám věci do batohu a v dálce už vyhlížím školu. 

V půl sedmé do školy jdu, zahraju si pěknou hru. 

Ve škole ji budu hrát a při tom se hodně smát. 

Pak si sednu do lavice, budu hned šťastnější více. 

Budeme mít češtinu, velmi pěknou hodinu. 

A pak bude matika, na ní se moc nezvyká.  

Příklady pak počítáme, úlohy si povídáme. 

Pak se učím anglicky, to se mi líbí vždycky. 

Někdy máme hudebku, někdy zase anglinu,  

já mám ale nejradši jenom volnou hodinu. 

Půjdeme si na oběd, na počítači chvíli hrát, a když 

půjdem ze školy, budeme se hodně smát. 

Aneta Fikesová – Jeden rok ve škole 

Ve Veselé škole Kačice se mi líbí. Máme tu spousty 

akcí a výletů. V letošním školním roce jsme tu měli 

workshop Bylinky, výlet na zámek Nižbor, Cirkus 

Cecilku, program o Asii a pohádky a plno dalšího. 

Vystupovali jsme na slavnostním rozsvícení vánoční-

ho stromečku v obci, vítali jsme na obecním úřadě 

malé občánky a na 1. dubna připravujeme Jarní 

akademii. Také jsme pořádali 1. Reprezentační ples 

ZŠ a Obce Kačice. 30. dubna pojedeme do Divadla 

Spejbla a Hurvínka. 18. června bude Jarmark a Den 

otevřených dveří. Už na něj vyrábíme spoustu věcí. 

* články od dětí ze ZŠ neprošly redakční úpravou 
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Výlet našeho turistického kroužku Jezevců do Kladna 

V sobotu 21. 3. 2015 navštívila p. Ilona Hrdličková 

s dětmi z turistického kroužku Sportovní halu v Kladně, 

kde probíhal 20th CZECH POWWOW 2015. Základem 

tohoto setkání je tanec a zpěv severoamerických indiá-

nů. 

Slavnostní zahájení tzv. Grand Entry je jeden 

z nejkrásnějších okamžiků. Tanečníci vstupují za do-

provodu zpěvu a zvuku bubnu do taneční arény. Na-

skýtá se pohled plný barev, ozdob, tanečních kroků, 

rolniček a chřestidel. Každý tanečník je před vstupem 

do arény „očištěn“ kouřem z bylin. Taneční aréna sym-

bolizuje „kruh života a dynamiku změn“. V čele jdou 

vlajkonoši. Po nich vstupují tanečníci – nejdříve muž-

ské a za nimi ženské taneční kategorie. Když dohraje 

píseň, zahájí se powwow modlitbou. Následuje Píseň 

vlajce (Flag Song), která se hraje k poctě indiánských 

zástav a vlajek. Při modlitbě a Písni vlajce se stojí. Pro-

kazuje se tím respekt, který ceremoniím náleží. Po 

slavnostním zahájení začíná exhibice všech soutěží-

cích tanečníků. Ti jsou rozděleni do soutěžních bloků 

podle věku a tanečních stylů. Při tancích pro všechny si 

děti zkusily zatančit se soutěžícími tanečníky. Celá 

slavnost byla neskutečným zážitkem. Naši Jezevci si to 

moc užili.                 

                 - Hrabalová Naděžda, ředitelka ZŠ a MŠ - 

Aprílová středa v naší škole  

Ve středu 1. dubna před velikonočními prázdninami jsme všichni 

z Veselé školy ráno přivítali členy PČR Kladno, kteří přijeli již ráno 

na přechod ke škole a vyprávěli nám o práci Policie. Potom si děti 

mohly prohlédnout služební automobil. Ve škole nám celý den, 

vlivem počasí, nešla elektřina. O to více nám bylo příjemněji 

v místní sokolovně, kam jsme šli na generální zkoušku na odpo-

lední Jarní akademii. Všecko jsme v klidu vyzkoušeli – nástup, od-

chod, hru na flétny, na klávesy, zpěv i básničky. Docela všichni 

žáci pěkně všechno uměli, a tak jsme se spokojeně zase vrátili do 

školy a tak trochu 

jsme se učili. Nikdo 

na to moc neměl chuť, protože se někteří moc těšili na odpoledne 

a někteří z něj měli obavy. I když stále nebyla elektřina, pan ku-

chař uvařil na plynovém sporáku oběd a potom jsme někteří čeka-

li ve škole a někteří běželi domů. Ve 3:00 hodiny se všichni sešli 

ve škole a potom jsme na to vyrazili. V sokolovně již byli všichni 

rodiče, příbuzní a známí a naši žáci z toho byli značně roztržití. 

Přesto Akademii předvedli velice pěkně, hlediště tleskalo a po-

chválil je i pan starosta. Nakonec jsme si všichni popřáli krásné 

Velikonoce a spokojeně jsme odešli domů.                                                                                     

         - Mgr. Naděžda Hrabalová, ředitelka ZŠ a MŠ - 

Zprávičky z kačické školičky. 

Celou zimu jsme se všichni ze školky těšili na sníh. Ten bohužel stále nepřicházel, proto jsme sněhuláky ale-

spoň malovali, vystřihovali a nalepovali. Také jsme po sobě házeli papí-

rovými koulemi a jezdili jsme „jako“ na saních. Velmi očekávaný byl také 

tradiční karneval. Všichni jsme se převlékli do své masky a vzájemně 

jsme hádali, v jakou postavu jsme se proměnili. Při představování ma-

sek jsme se zasmáli a tanec jsme si užili. Pomalu přicházelo jaro a my 

jsme na zahradě začali sportovat a hrát fotbal. Až bude ještě tepleji uži-

jeme si kolotoče, houpaček a 

skluzavky na našem novém hřišti. 
Na velikonoce jsme vyzdobili škol-

ku a vyrobili jsme si výzdobu každý 

domů. Jaké bylo naše překvapeni,                                                                                             

když svátky jara zasypal sníh, na 

který jsme čekali celou zimu. Zápis do mateřské školy, který byl spojen se 

dnem otevřených dveří proběhl úspěšně. Rodiče i děti si pochvalovali, že 

si mohou ve školce pohrát s neznámými hračkami a všechno si v klidu 

prohlédnout. Školka bude opět plně obsazena dětmi z Kačice.  

- Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ - 
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