
Vážení občané, 

 

rok se s rokem sešel, a tak bychom rádi v úvodu tohoto čísla Kačického zpravo-

daje vám všem  popřáli mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2015.  

Pomocí Kačického zpravodaje bychom vám rádi přinášeli přehled o tom, co se u 

nás v obci děje a co je v plánu. Ať se to týká informací z obecního řadu, zastupi-

telstva, základní či mateřské školy, Sokola Kačice nebo SK Kačice, aj. Frekvence 

vydávání zpravodaje bude záviset na množství podkladů, které budeme mít k 

dispozici. Proto nechceme hned na začátku slibovat, že se bude jednat o měsíč-

ník. Pokud budete mít nějaké návrhy, co by se mohlo ve zpravodaji uveřejnit, ne-

váhejte se na nás obrátit. 

*** 

Od vyhlášení výsledku voleb do obecního zastupitelstva uplynuly necelé dva mě-

síce a my se postupně seznamujeme s chodem úřadu  a vším, co s tím souvisí. 

Ač se to možná nezdá, práce je to mnoho a vzhledem k tomu, že jsme na úřadu 

krátce, chtěli bychom vás požádat o shovívavost a trpělivost. 

 

Pokusíme se v několika větách shrnout vše, co se od té doby již událo. V prosinci 

2014 bylo nutné schválit rozpočet obce pro rok 2015, což se také podařilo, dále 

bylo potřeba schválit granty na sportovní a kulturní činnost v obci, díky kterým se 

můžeme těšit v roce 2015 na různorodé sportovní turnaje a soutěže ve fotbalu, 

futsalu, badmintonu, ping-pongu či nohejbalu. Mimo jiné nás čeká již 13. ročník 

Kačického lesního běhu. Pro děti jsou připraveny dětské dny, karneval, mikuláš-

ská nadílka a pro všechny pak pálení čarodějnic (přehled akcí naleznete na zad-

ní straně zpravodaje). Co se týká zimní údržby, tak ulice a chodníky budou udržo-

vány ve spolupráci s AGRO družstvem Kačice, které se postará o prohrnování 

ulic radlicí, posyp chodníků a ulic bude zajištěn technickým vybavením obce. Dů-

vodem pro tento způsob zimní údržby obce je stanovisko Technických služeb 

města Stochov, které na Valné hromadě rozhodly, že v roce 2015 nebudou pro-

dlužovat smlouvy o spolupráci s okolními obcemi.  

Přejeme klidný začátek nového roku. 

                Libor Němeček a Daniela Veselská 

Úvodní slovo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kačický 

zpravodaj  
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Samospráva Obce Kačice 

 
Na této stránce bychom vás rádi seznámili se samosprávou obce Kačice. 

Konkrétně pak s volbou starosty, místostarosty, ale také předsedů jednot-

livých výborů, komisí a jejich členů. Poskytneme Vám informace o odmě-

nách za vykonávané funkce, a to z důvodu zachování transparentnosti 

úřadu. 

 

V rámci voleb do obecních zastupitelstev, které proběhly ve dnech 10. a 

11. října 2014 byli do zastupitelstva obce Kačice zvoleni: Mgr. Eva Abrhá-

mová, Metoděj Fikes, Vít Kolman, Jana Kolmanová, Libor Němeček, Petr 

Pokorný, Jana Šroubková, Radek Vaněk, Ing. Mgr. Daniela Veselská. 

 

Dne 25. listopadu 2014 se uskutečnilo ustavující zasedání, na kterém byl 

do funkce uvolněného starosty zvolen pan Libor Němeček a do funkce 

neuvolněné místostarostky paní Daniela Veselská. Dle zákona o obcích č. 

128/2000 Sb. přísluší uvolněnému starostovi obce s počtem v rozmezí 

1000—3000 obyvatel  ze zákona měsíční odměna dle přílohy 1 nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb. ve výši 43 048 Kč (hrubý příjem). Výše měsíční od-

měny neuvolněné místostarostce byla stanovena ve stejné výši, jako tomu 

bylo v předchozích volebních obdobích, dle usnesení zastupitelstva obce 

č.  15 ve výši 21 132 Kč (hrubý příjem) a ostatním zastupitelům obce, kte-

ří jsou zároveň předsedy výborů a komisí částku ve výši 1 660 Kč (hrubý 

příjem). 

 

V tabulce naleznete přehled jednotlivých výborů a komisí včetně jmen 

předsedů a jejich členů. 

 

 Jména členů zastupi-

telstva obce 

 

 Funkce starosty,          

místostarostky 

 

 Výše měsíčních odměn 

 

 Jména předsedů výbo-

rů a komisí 

 

 Jména členů výborů a 

komisí 

 

 Informace ze zasedání 

ZO ze dne 7. 1. 2015 

Název výboru/komise Předseda                  

výboru/komise 

Členové výboru/komise 

Kontrolní výbor Radek Vaněk Vlastimil Mašek, Zdeněk Šmíd 

Finanční výbor Petr Pokorný Alena Nagyová, Alena Vlčková 

Komise pro sport a 

životní prostředí 

Metoděj Fikes Luděk Liška, František Tancoš 

Komise pro kulturu Jana Šroubková Lada Olbortová, Petra Svobodová 

Komise pro školství a   

mládež 

Mgr. Eva Abrhámová Mgr. Hana Gabrielová, Mgr. Věra 

Peková 

Komise pro regionální 

rozvoj 

Jana Kolmanová Ing. Eva Dýnková, Eliška Janečková 

Komise sociální a         

zdravotní 

Vít Kolman Radek Froněk, Ing. Eliška Kolmanová 



Informace ze zasedání ZO dne 7. ledna 2015 

 
Shrnutí zápisu ze zasedání ZO č. 3/2015: 

 

1. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zápis z minulého zasedání. 

2. Navržený program zasedání byl doplněn a schválen. 

3. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku. 

4. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zástupce pro oddávání pana P. Pokorného. 

5. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy o poskytování závodní preventivní péče 

s firmou Bremed s.r.o. 

6. ZO bere na vědomí tvorbu směrnice o závodní preventivní péči. 

7. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje uzavření smlouvy na spořicí účet u Komerční banky, 

včetně přesunu prostředků. 

8. ZO bere na vědomí zorganizování 1. Reprezentačního plesu ZŠ a OÚ Kačice. 

9. Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Kačice. 

10. Bytové a nebytové hospodářství 

 10.1 ZO bere na vědomí stav dlužníků obce Kačice. 

 10.2 ZO bere na vědomí, že podmínky pro přidělování bytů budou stanoveny na příštím 

 zasedání ZO. 

 10.3 ZO Kačice schvaluje zastavení privatizace bytů v ulici Armádní z důvodu nedodržení         

 zákona o obcích §39, odst. 1. 

11.     Různé 

 11. 1 Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje Opatření starosty obce č. 1/2015 týkající se 

 pravidel pro přidělování sběrných nádob. 

 11.2 Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje zrušení usnesení č. 35/2013 bod 5d týkající se 

 řešení oprav v bytech v ulici Armádní, po zastavení privatizace budou opravy v bytech řešeny 

 komplexně a nejen havarijní opravy. 

 11.3 Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje revokaci zápisu č. 1/2014 bod 5 týkající se souběhu 

 výkonu několika funkcí. 

 11.4 ZO bere na vědomí vypsání výběrového řízení na pozici knihovník a kronikář. 

 11.5 ZO bere na vědomí vypsání pronájmu volných nebytových prostor (bufet, garáž č. p. 7, 

 nemovitost v kasárnách). 

 11.6 Zastupitelstvo obce Kačice schvaluje účetní odpisový plán pro rok 2015. 

 11.7 ZO bere na vědomí informaci o černé stavbě - odlučovač tuků. Byla podána žádost o 

 dodatečné povolení stavby. 

 11.8 ZO bere na vědomí informaci o kanalizačních přípojkách v ulici Růžová a Krátká - vzniklá 

 situace bude podrobněji prošetřena. 

 11.9 ZO bere na vědomí stížnost na nájemkyni kabin paní Fišerovou. 

 11.10 ZO bere na vědomí stížnost na nájemce obecního bytu pana Novotného. 
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Společenská rubrika 

 

 Počet obyvatel obce Kačice k datu 31. prosince 2014 činil 1246 

osob (636 ženy, 610 muži). 

 V loňském roce se narodilo celkem 10 dětí (2 holčičky,                        

8 chlapců). 

 Navždy nás opustilo 9 spoluobčanů. 

 Celkem 34 osob se přihlásilo k trvalému pobytu a 20 osob se  

naopak odhlásilo. 

 Celkem byly na Obecním úřadě v Kačici uzavřeny 3 sňatky. 

 V uplynulém roce byly zkolaudovány 2 domy. Nyní se tedy na úze-

mí obce Kačice nachází 401 čísel popisných. 

 

 

 Přehed o počtu oby-

vatel, naroze-

ných/zemřelých /od-

stěhovalých, sňat-

cích, kolaudacích 

 

 Oslavenci narozeni v 

měsících leden a 

únor 

 

 Nabídky z OÚ Kačice 

 

 Poplatky za odpady 

 

 Poplatky za psy 

Oslavenci - narozeni v lednu a únoru 

Všem oslavencům blahopřejeme a přejeme vše nejlepší, hodně 

zdraví a šťastných a klidných dnů do dalších let. 

 

LEDEN       ÚNOR 

Paní Danuška Kadlusová, 82 let     Paní Stanislava Koulová, 82 let 

Paní Jaroslava Junová, 84 let              Pan Václav Božek, 84 let 

Paní Milada Živná, 80 let      Paní Miluška Jupová, 86 let 

Zájezd do divadla 

Komedie „Tančírna“ 

KDY: 24. 2. 2015, od 19 hod. 

KAM: Divadlo Radka Brzobohatého 

 CENA: 300 Kč* 

*cena zahrnuje dopravu mikrobusem a vstupné  

Objednávky do 16. 2. 2015 na OÚ Kačice 

Nabídka práce 
 

KRONIKÁŘ/KNIHOVNÍK 

Práce na DPP 

 

Přihlášky do výběrového řízení 

zasílejte do 1. února 2015 na 

OÚ Kačice. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 9. února 2015 od 15 hodin proběhne v obřadní místnosti          

Obecního úřadu v Kačici vítání občánků. 



Poplatek za svoz odpadu 

 

 Stejně jako v roce 2014 zůstane výše poplatku za odpad stejná, tedy 500 Kč na osobu, 

dle platné vyhlášky obce Kačice č. 3/2012.  

 Splatnost poplatku je do 31. ledna 2015. Poplatek za svoz odpadu jsou povinni zaplatit 

i občané, kteří jsou hlášeni na adrese ohlašovny obce Kačice (adresa: Masarykova 20, 

Kačice). 

 V případě, že se nemůžete z časových důvodů dostavit na úřad osobně v úředních 

hodinách, existují dva způsoby, jak poplatek včas uhradit: 

 Úhrada poplatku převodem na bankovní účet obce č. ú.: 4121141/0100 a 

  jako variabilní symbol uveďte vaše číslo popisné, v případě bytu, uveďte i    

     číslo bytu (např. 3041), specifický symbol pro odpad: 1341. Vylepovací 

  známku vám po úhradě zašleme poštou. Pro včasné obdržení známky na 

  popelnici, je nutné provést úhradu nejpozději do 24. ledna 2015. 

 úhradu za vás může provést plnoleté dítě nebo soused a známku převzít 

  osobně. Pouze je nutné uvést, za koho je úhrada prováděna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek za psy 

 Výše poplatku je 100 Kč/pes. Poplatek je potřeba uhradit nejpozději do 31. března 

2015 stejným způsobem, jaký je uveden výše (u platby na účet je specifický symbol 

1340). 
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NOVINKA  

Pokud pro vás počet přidělených nádob není dostačující, existuje možnost proná-

jmu další sběrné nádoby za roční poplatek 200 Kč, který uhradíte na Obecním úřa-

dě v Kačici a můžete si k ní zakoupit jednorázové známy za cenu 60 Kč/ks. Znám-

ku lze nalepit i na pytel s odpadem, který necháte vedle popelnice. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Upozorňujeme občany, že od února je potřeba mít popelnice označené platnou svo-

zovou známkou pro rok 2015. Pokud možno, odstraňte z popelnice neplatné svozo-

vé známky a ponechte jen ty aktuální. 



Co se právě děje v naší Veselé škole? 

 

Nezadržitelnou rychlostí se všem našim žákům blíží DEN VÝPLATY, tedy 29. leden, kdy všichni 

obdrží vysvědčení za I. pololetí školního roku 2014/2015. Hned potom je budou čekat jednodenní 

pololetní prázdniny v pátek 30. ledna. Letos na toto volno navazují v celém okrese Kladno jarní 

prázdniny v týdnu od 2. 2. do 6. 2. 2015. Než ale toto volno přijde, musí žáci splnit všechny 

požadavky Školního vzdělávacího programu Veselá škola, a kdo chce mít hezké známky, musí si je 

také zasloužit. Kromě toho se celá škola připravuje na zápis nových žáků do 1. ročníku od školního 

roku 2015/2016. Předškoláčci z mateřské školy přijdou ve čtvrtek 22. ledna na návštěvu do naší 

1. třídy. Jejich starší kamarádi se jim pyšně pochlubí s tím, co už se ve škole stačili naučit a ukáží 

jim, kam přijdou k zápisu. Děti ve školní družině vždycky vyrobí nějaký dárek, který si naši budoucí 

žáčci odnesou spolu s jinými drobnostmi domů. Všichni už se na nové kamarády těšíme! 

 

Další naší pracovní událostí je vydání školního časopisu vždy ke konci pololetí. Vychází tedy 2x ve 

školním roce. Všichni žáci mohou do časopisu přispět svými články, obrázky, úkoly, objevují se i 

zajímavé recepty a legrační vtipy. Titulní stránku vždy navrhují žáci 4. a 5. ročníku a ostatní 

rozhodují hlasováním o té nejhezčí. S tou je potom časopis vytištěn. V lednu nás čeká ještě 

zábavný program, který pořádá Karavanstudio, týká se multikulturní výchovy a jmenuje se ASIE. 

Tak, to jsou krátce popsány lednové události, které nás čekají v naší Veselé škole. 

 

A hned, jak se vrátíme po prázdninách 9. února do školních lavic, začíná plavecký výcvik 

v Plavecké škole Plaváček Tuchlovice. Většina žáků má o plavání zájem a bude absolvovat celkem 

19 lekcí. O tom, co nás čeká v dalších měsících budeme informovat na stránkách tohoto 

zpravodaje zase v příštím čísle. Podrobnější informace můžete najít na: www.zskacice.cz 

                                                                                     

Pozn.: redakčně upraveno     Hrabalová Naděžda, ředitelka ZŠ a MŠ 
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Zprávy ze školy 

Zápis do 1. třídy ZŠ Kačice 

Zápis se uskuteční v budově školy, 1. patro, pracovna 1 

 Ve středu 28. ledna 2015 od 13:00 do 16:00 hodin 

 Ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 13:00 do 16:30 hodin 

Zápis je vhodný pro děti narozené v rozmezí od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Zákonný zá-

stupce s sebou donese OP a rodný list dítěte, popř. zprávy z odborných pracovišť. 

http://www.zskacice.cz


Co se událo v mateřské škole a co se bude dít  v nadcházejících dnech? 

 

Nejkrásnější svátky v roce jsou pro děti Vánoce. 

Tyto svátky jsme ve školce oslavovali a děti 

dostaly mnoho dárečků. Dárkem pro rodiče byly 

vánoční besídky. Vystoupení dětí se všem líbilo 

a odměnou jim byl velký potlesk rodičů. 

Snažíme se každý měsíc uskutečnit pro děti 

alespoň jednu kulturní akci. V lednu přijedou do 

školky hudebníci s pásmem pohádkových 

písniček. V únoru nás čeká oblíbený karneval. 

Děti si mezi sebou vyberou nejkrásnější masku, 

ale odměněni budou stejně všichni. 

Novinkou v letošním roce bude 7. března „Den 

otevřených dveří“ (9-13 hodin), který bude spojen 

se zápisem dětí do MŠ. Jsou k nám srdečně zváni 

všichni občané. 

Zápis dětí do MŠ proběhne v sobotu 7. 3. 2015 od 

9-13 hodin a v pondělí 9. 3. 2015 od 8-12 hodin 

v budově MŠ. Dokumenty pro přijetí dítěte do MŠ 

jsou k vyzvednutí v MŠ kdykoliv před zápisem nebo 

na webových stránkách školy. (www.zskacice.cz). 

Pokud přijdete k zápisu v sobotu 7. 3. budete mít možnost a čas prohlédnout si prostory školky a 

se svými dětmi si zde pohrát. V případě zájmu budou zodpovězeny všechny vaše dotazy. 

 

Na začátku nového roku přejí děti a zaměstnanci občanům Kačice hodně zdraví, štěstí a 

spokojenosti v celém roce 2015. 

Pozn.: redakčně upraveno     Zuzana Pokorná, vedoucí pracoviště 

S T R Á N K A  7  R O Č N Í K  2 0 1 5 ,  Č Í S L O  I  

Den otevřených dveří 

 V sobotu 7. března od 9:00 do 13:00 hodin 

 V pondělí 9. března od 8:00 do 12:00 hodin 

Zprávy ze školky 

http://www.zskacice.cz


Naše tělocvičná jednota je pobočným 

spolkem České obce sokolské. Ta je v 

České republice čtvrté nejpočetnější 

občanské sdružení, jehož téměř 190 000 

členů se dobrovolně věnuje sportům, 

pohybovým aktivitám v oddílech sokolské 

všestrannosti a kulturní činnosti, 

především ve folklórních a loutkářských 

souborech. 

 

V současné době je cvičencům a návštěvníkům k dispozici velký sál (tělocvična) s pódiem, přísálí s 

výčepem a zázemí (šatny, wc). Díky tomuto vybavení můžeme v sokolovně pořádat různorodé 

cvičební a kulturní akce. Pořádáme jak pravidelné cvičení pro všechny věkové kategorie, tak 

amatérské turnaje v různých odvětvích. Mezi kulturní akce patří pravidelné zábavy pro děti a pro 

dospělé, dále plesy, karnevaly. Každoročně pořádáme také venkovní pálení čarodějnic. Sokolovna 

je využívaná k akcím místní mateřské a základní školy, nebo k občasným divadelním vystoupením. 

 

Pro naše členy i širokou veřejnost nabízíme v 

současné době pravidelná cvičení v těchto 

odborech: badminton, sokolská všestrannost 

(6-18), stolní tenis a power jóga. Cvičí se dle 

platného rozvrhu, který naleznete níže nebo 

na našich webových stránkách - 

www.sokolkacice.cz. 

Nejbližší kulturní akcí je sportovní ples, který 

pořádáme ve spolupráci s SK Kačice. Tímto si 

dovolujeme všechny pozvat v pátek 13. února 

do naší sokolovny. Bližší informace se dozvíte 

již brzy z pozvánek, plakátů a nebo z našich 

webových stránek. 

 

Pozn.: redakčně upraveno      Michal Hrotík, náčelník jednoty  
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Informace z TJ Sokol Kačice 

V roce 2015 se v naší sokolovně uskuteční     

následující akce: 

21. 2. 2015 Dětský karneval           

28. 2. 2015  Ples Agrodružstva Kačice 

13. 3.  2015 Obecní a školní ples    

4. 4. 2015 Turnaj v badmintonu                                                                 

30. 4. 2015  Pálení čarodějnic               

16. 5. 2015  Turnaj v nohejbale                                                                      

13. 6. 2015  Turnaj ve stolním tenise                                                          

26. 9. 2015  Turnaj ve stolním tenise  

7. 11. 2015  Posvícenská zábava                                                         

6. 12. 2015   Mikulášská besídka                                                                    

26. 12. 2015 Turnaj v badmintonu  

http://www.sokolkacice.cz


 V uplynulé podzimní části fotbalové sezóny se fotbalisté Kačice umístili v rámci  IV. třídy sk. A na 

devátém místě. Níže naleznete přehled termínů zápasů na jarní část sezóny. 

SK Kačice poslední den roku 2014 pořádal každoroční silvestrovský fotbal. Pro rok 2015 připravil 

sportovní klub Kačice mnoho zajímavých akcí.  Hned 14. února se uskuteční ve spolupráci s TJ 

Sokolem Kačice sportovní ples, následuje 18. dubna jarní pochod. Dne 6. června se v závěru 

školního roku uskuteční 

dětský den se SK Kačice. 

Stejně jako v loňském roce, 

tak i letos je v programu 

rockové skupiny BRUTUS 

zastávka u nás v Kačici, a to 

konkrétně 12. června.  

Zanedlouho poté dne 20. 

června se uskuteční turnaj 

žáků a přípravky a následně     

4. července turnaj „A týmu“ s 

večerní taneční zábavou na 

hřišti SK Kačice. 

 Pozn.: redakčně upraveno      František Tancoš, Předseda SK Kačice
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Informace ze SK Kačice 

Domácí  Hosté Datum Čas Den 

Vinařice „B“ Kačice 5. dubna 2015 16:30 Neděle 

Kačice Bratronice 12. dubna 2015 16:30 Neděle 

Kamenné Žehrovice „B“ Kačice 19. dubna 2015 10:15 Neděle 

Kačice Novo Kladno „B“ 26. dubna 2015 17:00 Neděle 

Družec „B“ Kačice 3. května 2015 17:00 Neděle 

Lidice „B“ Kačice 10. května 2015 10:15 Neděle 

Kačice Dubí „B“ 17. května 2015 17:00 Neděle 

Pletený Újezd Kačice 24. května 2015 17:00 Neděle 

Kačice Pchery 31: května 2015 17:00 Neděle 

Velké Přítočno „B“ Kačice 7. června 2015 17:00 Neděle 

Kačice Loděnice 14. června 2015 17:00 Neděle 



Kontaktní informace 

Obecní úřad Kačice 

Masarykova 20 
Tel.: 312 655 623; Mobil: 723 526 534 

Email: info@kacice.cz 

 

Libor Němeček—starosta    Daniela Veselská—místostarostka 

Email: nemecek@kacice.cz    Email: veselska@kacice.cz 

 

                      Přehled akcí na 1. pololetí 2015 

Úřední hodiny 
 

Po 7:15—11:45  12:15—17:00 

St 7:15—11:45  12:15—17:00  

Čt 7:00—11:30 

Vydavatel: Obec Kačice, IČ: 00234494,  

         1. vydání/2015, ev. č. MK ČR E 10578 

Zpracování: Ing. Mgr. Daniela Veselská. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Články mohou být re-

dakčně kráceny. Změny v plánu akcí vyhrazeny. 

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů do Kačického zpravodaje: veselska@kacice.cz. 

Uzávěrka příštího čísla je 12. února 2015 

Termín akce Název akce Popis akce 

9. 2. Vítání občánků Od 15 hod. v obřadní síni OÚ Kačice 

11. 2. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kačice Od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice 

13. 2. Sportovní ples Ples pořádaný ve spolupráci SK Kačice a Sokola Kačice. Kapela: V 

Pantoflích, Vstupné: 120 Kč, od 20 hod. 

14. 2. 4. ročník - Vycházka okolo  Džbánu Sraz v 10 hodin u kapličky na návsi. Akci pořádá p. Metoděj Fikes a 

Maratonklub Kladno 

21. 2. Dětský karneval Pořádá TJ Sokol Kačice 

18. 2. AGRO ples Pořádá AGRO družstvo Kačice 

24. 2. Zájezd do divadla Radka Brzobohatého Představení „Tančírna“, od 19 hod., Cena: 300 Kč (vstupenka a  

doprava). 

4. 3. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kačice Od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice 

13. 3. 1. Reprezentační ples ZŠ a OÚ Kačice Ples pořádaný ve spolupráci Základní školy a OÚ Kačice,               

Kapela: Černý brejle 

28. 3. Velikonoční jarmark Pořádá OÚ Kačice v centrálním parku od 13 hod. 

1. 4. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kačice Od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice 

4. 4. Turnaj V badmintonu Pořádá TJ Sokol Kačice 

18. 4. Jarní pochod 2015 Pořádá Sportovní klub Kačice, od 14 hod. 

11.4. Zájezd do divadla Pořádá OÚ Kačice, „Vyhazovači“, od 15 hod., cena bude upřesněna 

30. 4. Pálení čarodějnic Pořádá TJ Sokol Kačice, doprovodný program 

2. 5. Výlet na Hrnčířské trhy v Berouně Pořádá OÚ Kačice, podrobnější informace budou upřesněny 

3. 5. 13. ročník—Kačický lesní běh Pořádá p. Metoděj Fikes 

6. 5. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kačice Od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice 

16. 5. Turnaj v nohejbale Pořádá TJ Sokol Kačice 

3. 6. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kačice Od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice 

6. 6. Dětský den se Sportovním klubem Kačice Pořádá Sportovní klub Kačice, od 14 hod. 

12. 6. Koncert hudební skupiny BRUTUS Pořádá Sportovní klub Kačice, od 18 hod. 

13. 6. Turnaj ve stolním tenise Pořádá TJ Sokol Kačice 

20. 6. Turnaj žáků a přípravky 2015 Pořádá Sportovní klub Kačice, od 10 hod. 

červen Zájezd do divadla Pořádá OÚ Kačice, podrobnější informace budou upřesněny 
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