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- Informace z knihovny. 

- Informace ze zasedání ZO 

  Kačice. 

- Články z akcí. 

- Informace od SK Kačice. 

- Informace ze Sokola Kačice. 

-  Zprávy ze školy. 

- Zprávičky ze školičky. 

Pozvánka na veřejné 

zasedání zastupitelstva 

obce 

Zveme Vás na veřejné 

zasedání obecního za-

stupitelstva, které se 

koná ve středu 7. 10. 

2015 od 19:00 hodin v 

zasedací místnosti OÚ 

Kačice. 

Vážení spoluobčané, 

léto je již za námi a příroda se začíná 

pomalu měnit do podzimních barev. My 

jsme pro Vás připravili již čtvrté číslo 

Kačického zpravodaje, ve kterém nalez-

nete informace z obce, místní knihovny, 

jenž neustále rozšiřuje svoji činnost, dá-

le informace od sportovních spolků TJ 

Sokol Kačice a SK Kačice a nezapomně-

li jsme samozřejmě ani na pravidelné 

zprávy ze školy a školičky. Velmi nabitý 

je také kalendář akcí na následující 

čtvrtletí, který je součástí zpravodaje a 

každý si jistě přijde na své. 

     Chtěli bychom popřát našim čápům, aby i další 

roky se jim u nás dařilo tak,  jako v roce letošním. 

Čapímu páru se podařilo vyvést dvě krásná mláďát-

ka, ze kterých jsme měli velkou radost. Všichni čtyři 

v pořádku odletěli do svého zimoviště dne  

2. srpna 2015. Naposledy odletěla celá rodinka bez 

úhony do svého zimoviště v roce 2011. 

Informace pro občany: 

     Dne 2. září 2015 schválilo Zastupitelstvo obce Kačice na svém zasedání Naříze-

ní obce - Tržní řád obce Kačice, který v obci Kačice zakazuje podomní prodej. Toto 

nařízení obce je platné od 25. září 2015.  To znamená, že v případě kdy u Vás do-

ma zazvoní podomní prodejce, který se u Vás předem neohlásil, je možné volat 

Městskou policii Stochov, která může zasáhnout (tel.: 312 651 658)  

                                                    - Libor Němeček a  Daniela Veselská - 

Dne 28. října 2015 

bude sběrný dvůr za-

vřený z důvodu státní-

ho svátku. 

Nabídka pro občany 

     Obecní úřad Kačice nabí-

zí svým občanům v důcho-

dovém věku a bez možnosti 

zajištění odvozu odpadu do 

sběrného dvora ve své režii, 

svoz bioodpadu (listí, pose-

kaná tráva, aj.). Stačí zavo-

lat na obecní úřad Kačice 

tel.: 312 655 623 a nahlásit 

adresu, odkud je potřeba 

bioodpad odvézt. Techničtí 

pracovníci OÚ Kačice odvoz 

následně zajistí. Je potřeba 

mít bioodpad připravený v 

pytlích před domem, aby byl 

přístupný. 

     Věříme, že těm, kterým je 

tato služba určena, to ulehčí 

práci a ostatní tuto službu 

nebudou zneužívat. 

DĚKUJEME!!! 

Výzva pro občany 

     V roce 2018 nás čeká 700 let výročí  založení obce Kačice. Při této příležitosti 

bude vydána výroční publikace o obci a je plánovaná i souborná výstava „Kačice 

ve fotografiích“.  Tímto si Vás dovolujeme požádat o zapůjčení  zajímavých historic-

kých, ale i současných fotografií obce Kačice (z fotografií budou pořízeny fotokopie 

a originály Vám budou ihned vráceny). Fotografie můžete donést na OÚ Kačice ne-

bo je můžete zaslat v elektronické podobě. Děkujeme za Vaši ochotu. 
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 Adresa: Ulice Pod Hájem 64, zadní vchod budovy mateřské školky, knihovnakacice@seznam.cz  

Otevírací doba: Úterý  8:00 – 11:00 / 15:00 – 17:00 

 

Nabídka nových knih, např:                               Děti a mládež: 

 Bludná sdělení – Sophie Hannah                      Deník malého poseroutky (6 dílů) 

 Memorandom – Anders de la Motte                 Pohádky o Honzovi – M. Motlová  

 Satanské verše – Salman Rushdie                   Hustej internet 

 Ve stínu trůnu – Elizabeth Fremantle               Všeobecná encyklopedie pro školáky 

 Poslední velmistr – Matilde Asensi                   Děsivá věda – Smrtící evoluce 

 Borůvky – Barbara Nesvadbová           Komiks: 

 Svět podle Boba – James Bowen                       Simpsonovi- Futurama- Propletená  lapálie   

 Roviny života – Julian Barnes               Tintinova dobrodružství  

 Sněhová královna – M. Cunningham                                

     

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 3 – 15 LET 

Děti, zapojte se do výtvarné soutěže s tématem: 

„Nakresli obal své oblíbené knihy“ 
     Své výtvarné práce nám posílejte na čtvrtce velikos-

ti A4 nebo A3. Na zadní stranu napište: jméno, příjme-

ní, věk, adresu (školy, školky), telefonní číslo nebo e-

mail. Své práce posílejte nebo odevzdávejte do 10. 

listopadu 2015 na adresu Obecního úřadu Kačice, 

heslo „Knihovna“ nebo přímo do Knihovny.  

     Soutěž trvá od 1. 9. 2015 – 10. 11. 2015. Soutěží 

se v kategoriích 3 – 6 let, 7 – 10 let a 11 – 15 let. Na 

výherce budou čekat krásné knižní ceny. Vyhodnocení 

soutěže proběhne při příležitosti 9. celostátní akce 

Den pro dětskou knihu, 28. 11. 2015 na Vánočním 

jarmarku.                           

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ 

     Vážení přátelé, zveme vás na den otevřených dveří 

v sobotu 10.10. 2015 od 8 do 12 hod. do Místní kni-

hovny Kačice.  

     Přijďte nás navštívit, seznámit se s nabídkou knih, 

prohlédnout si prostory knihovny a zaposlouchat se 

spolu s dětmi do nějaké pohádky v rámci veřejného 

čtení. Pro děti jsou připraveny omalovánky a drobné 

soutěže. 

 VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ 

     Od 9 do 10 hod. bude dne 10. 10. 2015 v knihovně 

také probíhat společné čtení. Jako předčítající se před-

staví zástupci obce, zřizovatelé knihovny. Budou se 

číst pohádky od B. Němcové, K. Čapka, E. Petišky…                        

- Lenka Pokorová, knihovnice -  

Zájezd na Zahradu Čech 

v Litoměřicích 

     V sobotu 12. října 2015 jsme se 

vypravili do Litoměřic  na Zahradu 

Čech, kde jsme měli připraven i oběd 

v restauraci Koliba a prohlídku mini-

pivovaru s ochutnávkou, kde nás 

provedl místní sládek. Nabídka zboží 

byla velmi široká, každý si jistě vybral 

„to své“. Zájezdu se zúčastnilo 15 

občanů obce Kačice a okolí. Přesto-

že jsme očekávali větší účast, výlet 

se vydařil. I počasí nám přálo. 
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Informace z knihovny 

1. ročník kačického hudebního festivalu 

     Dne 11. října 2015 se na fotbalovém hřišti konal 1. ročník hudební-

ho festivalu s názvem „Kačice Fest“, kde vystoupili 2 kačické skupiny 

KIKS a Legend.  Této akce se zúčastnilo cca 80 návštěvníků z Kačice a 

okolí. Kapely hrá-

ly známé, ale i ty 

méně známé 

skladby, ze své-

ho i cizího reper-

toáru. Celá akce 

se vydařila. 

                                                                                    

                                                            - Petra Svobodová, kulturní komise - 

mailto:knihovnakacice@seznam.cz


 Starosta informoval o provedené opravě místních komunikací – oprava výtluků v obci, 206 m2 bylo 

opraveno za 94.760 Kč bez DPH. Na opravu je poskytnuta dvouletá záruka. Dále byla opravena 

komunikace vedoucí z Kačice na Srby pod drážním mostem. Tato oprava byla provedena částečně 

svépomocí, částečně místní firmou.  

 Byl přepracován projekt na opravu ulice K Zahradě. Při zaměřování pozemků byly zjištěny nesrovnalosti 

v majetkových vztazích, které je potřeba vyřešit. Dále bude vhodné počkat na vybudování přípojek k 

plánovaným stavebním parcelám, které zasáhnou do místní komunikace. V letošním roce se předpokládá 

realizace veřejného osvětlení. 

 Zastupitelstvo obce Kačice schválilo úhradu příspěvku obci Tuchlovice na projektovou dokumentaci  na 

vybudování napojení cyklostezky k obci Kačice ve výši 50.000 Kč. S obcí Tuchlovice bude pro tyto účely 

uzavřena smlouva o spolupráci při realizaci tohoto projektu.  

 Na zastupitelstvu byly projednány obecně závazné vyhlášky  upravující veřejný pořádek v obci, regulující 

kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích v obci Kačice, zajišťující udržování čistoty 

ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání plakátovacích 

ploch v majetku obce Kačice, stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kačice. 
 Dle doporučení Městské policie Stochov bylo připraveno nařízení obce Kačice, které definuje podomní 

prodej a zároveň ho v rámci obce zcela zakazuje. Zastupitelstvo obce Kačice toto nařízení obce o 

podomním prodeji – Tržní řád na svém zasedání schválilo. 

 Dne 19. srpna 2015 byla na obecním úřadě provedena kontrola finančním výborem, jejímž předmětem 

byla kontrola hospodaření s majetkem obce včetně inventury pokladny. Kontrolou nebyly shledány 

nedostatky závažného charakteru ve smyslu porušení zákona o obcích, rozpočtových pravidlech, o 

účetnictví a finanční kontrole.  

 Byla projednána pracovní verze strategického plánu obce. Strategický plán obsahuje plán rozvoje obce, 

analýzu silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí v jednotlivých oblastech a také návrhy opatření. 

 Byl odsouhlasen pronájem bufetu firmě 2 AD s. r. o., která bude prostory po jejich rekonstrukci využívat 

pro výrobu, maloobchodní a velkoobchodní prodej zmrzliny. 
 Dne 14. srpna 2015 byly prostory v kasárnách pronajaty pro účely umístění filmového zázemí k TV seriálu 

Legends. Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, čl. 15 byl obcí vybrán poplatek za užívání veřejného 

prostranství ve výši 30.000 Kč.  

 Dne 31.08.2015 byla na Obecní úřad doručena zpráva od správní rady nadace ČEZ o schválení 

poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Obnova suché stráňky pod školkou“ ve výši 49.654 Kč. Tato 

částka bude využita na výsadbu nové zeleně. Vymýcení a úprava terénu bude provedena zaměstnanci 

obce.                 - Daniela Veselská, místostarostka -  
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Informace ze zasedání zastupitelstva obce Kačice (červenec, září 2015) 

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš 

     Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš 

proběhla 4. července 2015. Tento den 

se konal zároveň i fotbalový turnaj  

„A týmu“, pro děti byly připraveny sou-

těže ve spolupráci se skauty z Nového 

Strašecí a večer se uskutečnila taneč-

ní zábava. Touto akcí jsme si velmi 

neobvyklým způsobem připomněli ka-

čickou pouť, která na tento den připa-

dá. I přesto, že teploměr ukazoval 

hodně přes třicet stupňů, sešlo se cel-

kem sedm týmů, které se pustily do 

několika hodinové přípravy guláše. Po oficiálním ukončení soutěže hodnotila pětičlenná porota, ve které nechy-

běl ani kuchař z povolání, chuť, barvu, konzistenci, roz-

vařenost masa či celkový dojem. Na prvním místě skon-

čil tým ve složení Pavel Duben, Alena Houdová a Lukáš, 

Matěj a Stela Dubnovi s celkovým počtem 117 bodů. 

Druhé místo obsadili Alena a Vlastimil Maškovi 

s počtem 100 bodů a třetí pozici Šárka a Petr Pokor-

ných s 98 body. Vítězové si kromě hodnotných cen od-

nesli i putovní kotlík. 

                                  - Daniela Veselská, místostarostka -  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90384&idc=3826668&ids=1400&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
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Začátek školního roku 2015/2016 
     Není tomu tak dlouho, co jsme připravovali 

slavnostní zakončení uplynulého školního roku 

2014/2015 a už máme v plném proudu školní rok 

nový. Začínáme jej celkem se 62 žáky. V 1. roční-

ku máme 12 žáků a ti se učí samostatně 

v kmenové učebně č. I, třídní učitelka je Mgr. Jitka 

Jindáčková. V učebně č. II jsou spojené 2. a 5. roč-

ník – celkem 26 žáků, třídní učitelka je Bc. Eva 

Barešová a v pracovně č. III se vyučují společně 3. 

a 4. ročník – celkem 24 žáci, třídní učitelka je 

Mgr. Naděžda Hrabalová. Školní družina je napl-

něna do plné kapacity – 30 žáků, vychovatelkou 

je Ilona Hrdličková. 

     Ve škole budou od října opět v provozu zájmo-

vé kroužky. Turistický kroužek již svoji činnost za-

hájil a děti od 2. ročníku se scházejí každé pondělí 

od 15:00 do 17:00 hodin. Pod vedením pí Hrdlič-

kové se učí pobývat v přírodě, stanovat, jezdí na 

kolech, často navštěvují les a zažívají různá dobro-

družství, když spí ve škole. Svoji činnost zahájí po-

čítačový kroužek, kde se žáci od 3. ročníku budou 

scházet v počítačové pracovně s p. Vítem Martin-

cem a budou pronikat do tajů počítačové techniky, 

která není jenom o hrách. Pro žáky 1. a 2. ročníku 

bude od října zaveden kroužek anglického jazyka, 

který povede Bc. Martina Viktorová z Kačice, žáci 

3., 4. a 5. ročníku budou tento kroužek navštěvo-

vat pod vedením pí Evy Barešové. Dále je ve škole 

nabízen pro zájemce o různé tvoření keramický 

kroužek, který vede pí Iblová a kroužek výtvarný 

pod vedením pí Hrabalové. 

     Ve škole také nabízíme pro děti, které mají pro-

blémy s výslovností, logopedii. Paní Jindáčková 

s nimi většinou úspěšně procvičuje a napravuje 

správnou výslovnost. Kromě toho vede dyslektic-

kou nápravu pro žáky se speciálními výukovými 

potřebami. 

     Neoddělitelnou součástí školy je školní jídelna, 

kde sídlí náš kuchař – p. Milan Pokorný a připra-

vuje nám nejen zdravou, ale především chutnou 

stravu. O pořádek v celé budově se stará paní uklí-

zečka pí Iveta Střesková. Naši žáci usedli do lavic 

v úterý 1. 9. 2015 a pozvolna si zvykají na školní 

režim a povinnosti. Někdo už si zvykl, pro někoho 

jsou školní povinnosti ještě problémem. Ale všich-

ni si musí zvyknout chodit do školy a vzdělávat se. 

My jim k tomu přejeme hodně úspěchů, hezkých 

známek a spolehlivých kamarádů. 

  

 

Zprávy ze školy 

- Naděžda Hrabalová, ředitelka ZŠ a MŠ - 
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Zprávičky ze školičky 

     Letošní školní rok začal cel-

kem v poklidu. Děti, které přišly 

do mateřské školy poprvé, sice 

trošku plakaly a tesknily, ale teď 

jsou z nás již kamarádi. 

     Také nás čeká spousta akcí, 

které pro nás paní učitelky při-

pravily a objednaly. Už se těšíme, 

až půjdeme do „velké“ školy na 

pohádku a znovu se setkáme 

s našimi kamarády z 1. třídy i 

staršími dětmi a sourozenci. 

     Zatím si hrajeme na novém 

hřišti v areálu školky, které se 

nám moc líbí. Užíváme si spous-

tu legrace. Letos bude probíhat 

v naší školce kroužek anglického 

jazyka a kroužek keramiky. 

     Začíná podzim – těšíme se na 

dlouhou vycházku s hledáním 

pokladu skřítka Podzimníčka. Na 

vycházkách budeme sbírat listy a 

přírodniny, ze kterých něco pěk-

ného vyrobíme.  

     Také se s maminkami chystá-

me na Drakiádu, kterou organi-

zuje komise pro školství a mlá-

dež ve spolupráci se ZŠ. 

    V sobotu 10. října 2015 bude 

ve spolupráci s místní knihovnou 

„Den otevřených dveří“. Všechny 

Vás zveme, přijďte se podívat, 

jak se školička v Kačici proměni-

la. 

- Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ -  
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Sport 

POUŤOVÝ   TURNAJ ,,A týmu“ 2015 spojený 

s večerní taneční zábavou  

     Dne 4. července 2015 Sportovní klub pořádal 

akci Pouťový turnaj ,,A týmu“ 2015 spojený 

s večerní taneční zábavou. Na uvedenou akci bylo 

do areálu našeho klubu pozváno několik sportov-

ních klubů a jednotlivých družstev z okolí. Viktorie 

Černuc, TJ Jedomělice, Rentiéři, Tribuna sever, 

Trosečníci, Bídníci a Pivčáci. Hrací doba byla urče-

na 2 x 15 min. systém 5 + 1. Začátek turnaje 

v 09:30, kdy předseda SK Kačice přivítal všechny 

týmy, turnaj byl rozlosován do skupin a začalo se 

hrát na celkem dvou hracích plochách za přítom-

nosti rozhodčích.  

     Každý účastník turnaje měl pořadatelskou služ-

bou zajištěné občerstvení. Turnajem hudbou a ko-

mentářem provázel ,,DJ RADEK“. Počasí během 

celé akce bylo velice krásné. Teplota sahala vyso-

ko nad 30 stupňů. Uprostřed plochy hřiště bylo 

postaveno několik zapůjčených párty stanů, aby 

se každý účastník mohl před sluncem schovat. 

Akce probíhala až do odpoledních hodin, kdy došlo 

k vyhlášení výsledků celého turnaje a předání cen 

jednotlivým týmům a nejlepším hráčům. Ceny byly 

hodnotné a každý tým byl oceněn. Dále byl vyhlá-

šen nejlepší brankář a střelec turnaje.  

     Celkově náš areál v době turnaje navštívilo cca 

200-300 lidí. Ve večerních hodinách náš Sportov-

ní klub Kačice pořádal taneční zábavu pod otevře-

ným nebem na ploše hřiště. K tanci a poslechu 

hrála hudební skupina SVAČINA BAND z Prahy. 

Rovněž účast na večerní zábavě byla opět hojná a 

napříč všemi věkovými kategoriemi.  

     Jak hráčům, tak zejména občanům Kačice se 

celá akce, dle našich poznatků, velice líbila a byla 

velkým přínosem v oblasti kultury a hlavně spor-

tu. 

     Akce byla realizována za finanční podpory 

Obecního úřadu Kačice a dále za podpory místní 

organizace SOKOL Kačice. Všem za podporu jmé-

nem sportovního klubu velice děkuji.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- František Tancoš, předseda klubu - 

Termín Čas Domácí Hosté 

5. 10. 2015 16.00 Kačice Družec „B“ 

12. 10. 2015 16:00 Kačice Lidice „B“ 

19. 10. 2015 15:30 Dubí „B“ Kačice 

26. 10. 2015 14:30 Kačice Pletený Újezd 

2. 11. 2015 14:00 Pchery Kačice 

Rozpis 11. kola, IV. třída, skupina A - Kladno 
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TJ Sokol Kačice 

     Dne 22. září začal v naší jednotě Sokol Kačice 

nový cvičební rok. Tento rok, můžete navštěvovat 

opět oddíly badmintonu, power jógy a nově zumby. 

Přesný rozvrh hodin, naleznete níže, případně na 

našich webových stránkách www.sokolkacice.cz. 

     I na druhou polovinu roku jsme si pro Vás při-

pravili několik kulturních akcí. 31.10.2015 se mů-

žete těšit na tradiční posvícenskou zábavu. 

V prosinci nás poté čeká Mikulášská zábava pro 

děti a i pro dospělé – ta se bude letos konat  

5. prosince 2015.  

     Pořádáme, nebo spolupořádáme i akce spor-

tovní. V sobotu 3. října 2015 se naše jednota bu-

de spolupodílet na akci Sportování nejen se senio-

ry, která se koná k mezinárodnímu dni seniorů na 

kladenském sletišti. 26. prosince 2015 se můžete 

zúčastnit dalšího ročníku Vánočního turnaje 

v badmintonu. Rádi všechny uvidíme na našich 

hodinách nebo akcích. Nazdar! 

 - Michal Hrotík, náčelník jednoty - 

POWER JÓGA  

Kdy: každé úterý od 18:30 hod. 

Kde: v sokolovně v Kačici 

Cena:  70 Kč / hodina 

*** Začíná se 29. září 2015 *** 

ZUMBA  KAČICE 

Kdy: každou středu od 17:00 hod. 

Kde: v sokolovně v Kačici 

Cena:  70 Kč / hodina 

*** Začíná se 7. října 2015 *** 

 

 

P O N D Ě L Í 

17:30—18: 30 

Stolní tenis 

 

 

 

Ú T E R Ý 

18:30—19:30 

Power jóga 

 

 

 

S T Ř E D A 

17:00—18:00 

Zumba 

 

 

 

Č T V R T E K  

17:00—18:00 

Fotbal přípravka a  

mladší žactvo 

ROZVRH HODIN 

http://www.sokolkacice.cz
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Plán akcí na období říjen - prosinec 2015 

Termín akce Název akce Popis akce 

2. 10. 2015 Veřejný bazar knih do 17 do 19 hodin 

na OÚ Kačice 

Knihovna Kačice pořádá veřejný bazar knih nejen z knihovny. Knihy budou 

nabízeny za symbolický poplatek 5 Kč/ks. Knihy opotřebované nebo poško-

zené budou nabízeny zdarma. Vybraná částka bude sloužit knihovně na 

obnovu knižního fondu Místní knihovny. 

7. 10. 2015 Zasedání zastupitelstva obce Proběhne v zasedací místnosti OÚ Kačice od 19 hodin. 

10. 10. 2015 Velké říjnové společné čtení a den 

otevřených dveří v knihovně a MŠ od 

8 do 12 hodin 

Přijďte navštívit místní knihovnu, seznámit se s nabídkou knih, prohlédnout 

si prostory knihovny a zaposlouchat se spolu s dětmi do nějaké pohádky 

v rámci veřejného čtení (od 9 do 10 hodin). Jako předčítající se představí 

zástupci obce, zřizovatelé knihovny. Pro děti jsou připraveny omalovánky a 

drobné soutěže. 

21. 10. 2015 Vítání občánků Od 16 hodin proběhne na OÚ Kačice vítání občánků. 

24. 10. 2015 Drakiáda Pořádá komise pro školství a mládež ve spolupráci se ZŠ. Akce se uskuteč-

ní na poli nad sokolovnou, následovat bude společné opékání buřtů. 

31. 10. a  

1. 11. 2015 

Výstava historických fotografií obce 

Kačice a výstava plastik a obrazů 

Akce proběhne v prostorách Obecního úřadu Kačice při příležitosti Kačické-

ho posvícení. Vystaveny budou historické fotografie od p. Malce a plastiky a 

obrazy od p. Šmída. 

31. 10 . 2015 Posvícenská zábava Pořadatelem akce je Sokol Kačice. Začátek od 20 hodin. Hraje skupina 

Černý brejle. Vstupné 120 Kč. 

4. 11. 2015 Zasedání zastupitelstva obce Kačice Proběhne v zasedací místnosti OÚ Kačice od 19 hodin. 

13. 11. 2015 Zájezd do divadla Radka Brzobohaté-

ho na představení  „Postaven(i)í mi-

mo hru“ 

Zájezd do divadla se uskuteční v pátek 13. listopadu od 19 hodin. Cena 

zájezdu je 400 Kč na osobu (vstupné, doprava tam a zpět). Objednávky 

nejpozději do 8. října na OÚ Kačice. 

14. 11. 2015 Akce „Ukliďme Kačici“ V návaznosti na celostátní akci „Ukliďme  Česko“ se na podzim uskuteční 

akce s názvem „Ukliďme Kačici“ určená pro veřejnost, které není lhostejné 

znečišťování  přírody. Akce proběhne ve spolupráci obce, SK Kačice a Soko-

la Kačice.  Zájemci se mohou hlásit na OÚ Kačice nejpozději do 13. 11. 

2015, abychom mohli zajistit dostatečný počet pracovních pomůcek. 

28. 11. 2015 Vánoční trhy a rozsvícení vánočního 

stromu 

Akce se uskuteční od 14 hodin v centrálním parku. V rámci programu pro-

běhne vyhlášení výsledků soutěže knihovny, představí se děti ze ZŠ a MŠ 

Kačice, vystoupení dětí ze ZUŠ Kladno během rozsvícení vánočního stromu, 

pro zahřátí se bude rozlévat čaj, punč a svařák. 

4. 12. 2015 Vypouštění balónků s vánočním přá-

ním 

Celorepubliková akce určená především dětem, během které dojde k vy-

puštění balónků s přáním Ježíškovi. Centrálně je čas vypuštění stanoven na 

15:15 hodin. Místo vypouštění balónků bude upřesněno. 

5. 12. 2015 Mikulášská nadílka pro děti a miku-

lášská zábava pro dospělé 

Pořadatelem akce je Sokol Kačice. 

12. 12. 2015 Zájezd na vánoční trhy do  

Regensburgu 

Kulturní komise obce Kačice Vás zve dne 12. 12.2015 na Vánoční trhy v 

Regensburgu, Německo. Cena 460,- / osoba. Odjezd z Kačice ze zastávky 

ČSAD v 06:00 hodin, návrat do Kačice ve večerních hodinách. Termín ode-

vzdání závazných přihlášek a platby za zájezd je do 19. 11.2015 do  

15 hodin na Obecním úřadě . 

16. 12. 2015 Zasedání zastupitelstva obce Proběhne v zasedací místnosti OÚ Kačice od 19 hodin. 

23. 12. 2015 Společné zpívání u vánočního betlé-

mu a rozdávání betlémského světla 

Tento rok se již podruhé  uskuteční akce, při které si občané společně za-

zpívají koledy u vánočního stromu. 

26. 12. 2015 Vánoční badmintonový turnaj Pořádá Sokol Kačice. 

1. 1. 2016 Novoroční ohňostroj a  

společný přípitek 

Akce se uskuteční od 00:30 hodin na náměstí před  infostánkem. Připrave-

no bude i něco na zahřátí. 
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Kontaktní informace 

Obecní úřad Kačice 

Masarykova 20 

Tel.: 312 655 623;  

Mobil: 723 526 534 

Email: info@kacice.cz 

Libor Němeček—starosta 

Email: nemecek@kacice.cz  

Tel.: 724 188 882 

Daniela Veselská—

místostarostka 

Email: veselska@kacice.cz 

Úřední hodiny 

Po 7:15—11:45 

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 finálních úpravách 

zpravodaje dle skutečné plochy inzerce. 

**Podnikatelé a živnostníci s trvalým pobytem v  Kačici mají 

inzerci zdarma. 

Kadeřnictví  VERONIKA 

Dne 24.8.2015 byl v budově Mateřské školky,  

v místě kde byla zubní ordinace, zahájen provoz 

kadeřnictví „VERONIKA''. Stříhání dámské, pán-

ské a dětské. V čekárně je k dispozici i dětský 

koutek pro nejmenší. Možnost tel. objednání: 

778  036 751. 

Provozní doba  

PO: 8:00 - 12:00 

UT: 13:00 - 17:00 

ST: 13:00 - 17:00 

ČT: 8:00 - 12:00  

PA: 13:00 - 17:00  

SO: 8:00 - 12:00  

Ceník Krátké vlasy Na ramena Dlouhé vlasy 

Foukaná 80 ,- 100 ,- 120 ,- 

střih 80 ,- 100 ,- 120 ,- 

Vodová ondula-

ce 

70 ,- 90 ,-  110 ,- 

kulmování 70 ,- 70 ,- 70 ,- 

žehlení  70 ,- 100 ,- 

Trvalá ondula-

ce 

150 ,- 180 ,- 210 ,- 

barvení 180 ,- 230 ,- 310 ,- 

přeliv 120 ,- 190 ,- 230 ,- 

melír 190 ,- 240 ,- 320 ,- 


