
Chodník 
Od 11. 09. 2014 je zahájena výstavba chodníku II. etapy, 4. části od č.p. 132 směrem k fotbalovému 

hřišti. Investiční akce ve výši 1.815.000 Kč vč. DPH do budoucna sníží ohrožení chodců (především 

dětí) projíždějícími dopravními prostředky. Zhotovitelem stavby je firma Klika & Dvořák s.r.o. Provoz je 

dočasně řízen světelnou signalizací. Dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

Dětské hřiště 
V letech 2011—2013 Obec Kačice podala celkem 3 žádosti do různých dotačních titulů za účelem 

získání finančních prostředků na modernizaci herních prvků v mateřské škole. V tomto případě se 

finanční prostředky z grantů nepodařilo získat, ale postupně „se šetřily“ na rezervním fondu Základní 

školy a Mateřské školy Kačice.  

V prázdninových měsících proběhlo výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště. Zhotovitelem in-

vestičního díla je firma Prolemax s.r.o., která do 30. 09. 2014 nainstaluje herní prvky v celkové výši 

563.067 Kč. Děti naší mateřské školy se tak dočkají vysněného hřiště. 

 

Kanalizace 
Žádáme občany, kteří se podíleli na monitorování zápachu z kanalizace, aby informace předali na 

Obecní úřad Kačice k dalšímu zpracování do 22.09.2014. Děkujeme za spolupráci. 

 

VPP — máte zájem pracovat 
Obec Kačice přijme v rámci programu Úřadu práce ČR—veřejně prospěšné práce další zaměstnance. 

Podmínkou přijetí do pracovního poměru na dobu určitou je evidence u Úřadu práce ČR minimálně v 

délce 6 měsíců. Pokud máte zájem se zapojit, dostavte se v úředních dnech do úřadovny obce a úřed-

nicím svůj zájem sdělte.  

 

Výzva 
V minulém čísle jsme Vás informovali o sbírce pro Valinku. První pytel víček byl již odevzdán.  

Celý příběh můžete najít na stránkách http://kulturniservispuls.cz/splnene-detske-prani/2321.  

Jak můžete pomoci? Sbírejte víčka, na kterých je recyklační značka (viz. obrázek níže) - od lahví, kra-

bic mléka, džusů, sklenic od kávy, aviváže, šťáv a vše odevzdejte ve Sběrném dvoře nebo vhoďte do 

připravené nádoby ve vstupním vestibulu úřadu. 

Podrobnější informace najdete na úřední desce a webových  stránkách úřadu. 

 
    

    

    Vít Kolman a Hana Gabrielová 

 

Zprávy z obce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kačický 

zpravodaj  
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 Zprávy z obce 

 Zhodnocení volebního  

   období 

 Přátelé z komína 

 Sběrný dvůr 

 Oslavenci 

 Z historie naší obce 

 

Recyklační značka 

http://kulturniservispuls.cz/splnene-detske-prani/2321
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Pokud máte další 

upřesňující 

informace ohledně 

vyvedení mláďat 

popř.  příletů a 

odletů, zašlete je, 

prosím, na adresu: 

info@kacice.cz.  

 

 

Naši přátelé z komína 

 Hospodaření obce Kačice za rok 2013 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“ 

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hos-

podaření obce Kačice za rok 2013 druhým nejvyšším iRatingovým 

stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“  prokazuje 

vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec 

převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz  

není navíc finanční stabilita obce výrazně ovlivněna okolním prostře-

dím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.  

Obec Kačice se nachází v okresu Kladno ve Středočeském kraji a 

patří do kategorie 1 000 - 4 999  obyvatel. Z celkového počtu 100 

obcí v okresu Kladno dosáhlo hodnocení iRatingovým stupněm „B+“ 

pouze 23 obcí a v celé České republice pak pouze 9 % obcí.  

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého statistické-

ho úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, 

podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukaza-

telů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každo-

ročně pro všechny obce již od roku 2002. 

 

 Investiční akce v letech 2010—2014 

 

 

Koncem června byla v čapím hnízdě konečně spatřena 3 mláďata. Ve středu 

02. 07. 2014 mohlo tedy proběhnout za účasti HZS Smečno a Záchranné stani-

ce AVES, Čabárna jejich kroužkování. Ve fotogalerii na webových stránkách obce 

naleznete autorské fotografie paní Aranky Chlivényiové, která kroužkování zachy-

tila do svého fotoaparátu. Radost z harmonické čapí rodinky netrvala dlouho. 

V sobotu 05. 07. 2014 srazilo paní čápovou, během letu na hnízdo, auto v ulici 

Masarykova v blízkosti fotbalového hřiště.  

Na tomto místě  je nutné velice poděkovat dobrovolníkovi, který přispěl, formou 

pravidelného krmení mláďat, k tomu, že čapí rodina měla sílu odletět 

07. 09. 2014 do teplých krajin. 

 

 

 

Další číslo 

Kačického 

zpravodaje 

vyjde 

v říjnu 2014 

jako 

předvolební 

speciál. 
 

Zhodnocení volebního období 

stav bankovního účtu investiční akce obdržená dotace 

1.1.2010 zateplení MŠ   

26 508 153,54 3 554 125,00   

1.1.2011 centrální park zateplení MŠ 

21 833 888,54 9 704 608,96 946 485,00 

  kanalizace v parku   

  929 889,60   

1.1.2012 Komunikace Růžová, Krátká centrální park 

16 245 070,46 8 127 385,00 8 435 979,00 

1.1.2013 Sběrný dvůr   

17 527 173,96 6 000 158,32   

1.1.2014 chodník Masarykova ul. sběrný dvůr 

15 094 903,09 915 000,00 5 116 478,62 

31.8.2014 celkem celkem 

23 292 273,06 29 231 166,88 14 498 942,62 



Volby do obecního zastupitelstva 2014 
Nabízíme stranám i jednotlivcům registrovaným do komunálních voleb v obci Kačice možnost zveřejnění jejich 

volebních materiálů (volební program, seznam kandidátů, …) v posledním čísle Kačického zpravodaje. V případě zájmu 

odevzdejte materiály, pokud možno v elektronické podobě, do podatelny Obecního úřadu Kačice nejpozději  

30. 09. 2014 do 14 hodin. 
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Sběrný dvůr 
Otevírací doba: 

Středa: 14:00 – 17:00  Sobota: 08:00 – 12:00 

Uložení odpadu do sběrného dvora je umožněno občanům s trvalým poby-

tem v obci Kačice po předložení občanského průkazu, kteří uhradili místní 

poplatek za odpad za rok 2014. 

 

Do sběrného dvora lze odevzdávat následující druhy odpadů: 

 Bioodpad 

 Objemné sklo 

 Papír, kartony 

 PET lahve, objemné plastové výrobky a předměty z PVC 

 Tetrapackové obaly 

 Přepálený olej z Vašich kuchyní 

 Obnošené šatstvo z Vašich skříní 

 Elektroodpad 

 Úsporné žárovky a malé baterie (monočlánky), cartridge a tonery z tiskáren je možné též odevzdávat na obec-

ním úřadě, kde je při vstupu zřízen eko koutek. 

 
 

Naši oslavenci v roce 2014 Červenec   

Náprstek Josef, 84 

  

Srpen    

Frajman František, 84 

Jupa Vladimír, 84 

Kott Jaroslav,  83 

Šíma Václav, 87 

Kvapilová Veronika, 81 

Svobodová Danuše, 83  

 

Září 

Podaná Ludmila, 80  

Tichý Karel, 95 

Všem oslavencům blahopřejeme, přejeme vše 

nejlepší, hodně zdravíčka, šťastných a klidných 

dnů do dalších let. 



Úzkokolejku s rozchodem 700mm nechal 

zbudovat majitel smečenského panství 

Jindřich Clam-Martinic původně jako neve-

řejnou pouze pro potřeby panství. Projekt 

zpracovala v roce 1902 stavební firma ing. 

J. Husák a J. Vorel z Kladna, která trať v 

letech 1903 — 1904 i postavila. 

Ve Slaném sousedilo nádraží lokálky se 

stanicí bývalé Pražsko-duchcovské dráhy, 

stanice Smečno-Šternberk se pak nacháze-

la v blízkosti vlečky Buštěhradské železnice 

poblíž obce Kačice. Trosky této budovy mů-

žeme dodnes vidět poblíž silnice z Kačice 

do Kladna. Jako neveřejná byla trať provo-

zována až do roku 1908, kdy její majitel 

obdržel koncesi k provozování veřejné ná-

kladní dopravy, která mimo jiné nařizovala 

prodloužit trať dlouhou původně 

13,785 km o vlečku k dolu Schöller, sta-

novila rychlost na 15km/h a zavazovala 

koncesionáře k zakoupení dvou tříosých 

lokomotiv a 119 nákladních vozů. 

Veřejný nákladní provoz byl zahájen 

16. 12. 1908. K jeho administrativnímu 

zajištění byla ve Slaném zbudována sta-

niční budova (dnešní správní budova 

ČSAD). V té době měla železnice kromě 

kolejiště studeněveského cukrovaru i 

několik dalších vleček. Např. mezi Sla-

ným a Studeněvsí odbočovala přípojka 

do Heidlerova mlýna, ve Smečně pak 

byla odbočka do zámku. 

Pro všeobecné hospodářské problémy 

došlo po skončené kampani v roce 1931 

ke zrušení cukrovaru. Tím malodráha 

pozbyla významu. 

Obecní úřad Kačice 
Masarykova 20 

273 04 Kačice 

„SIPO“ 
 

Žádáme nájemníky obecních bytů zda by, s plat-

ností od 01. 01. 2015, zvážili možnost hradit 

nájemné jiným způsobem, než je SIPO. Nejpruž-

nějším způsobem pro obě strany je bankovní 

převod, který lze nastavit např. prostřednictvím 

internetového bankovnictví. Ke správnému spá-

rování úhrady je nutné jako variabilní symbol 

platby užít číslo popisné Vašeho domu. 

Kdo nemá možnost připojení k internetu, lze 

využít i hotovostní úhradu v podatelně úřadu. 

Důvodem této žádosti je zefektivnění služby. 

 

Zájezd do divadla 
Občany, kteří se přihlásili na zájezd do Švandova divadla, žádáme o 

úhradu částky 260 Kč za osobu do pokladny obce nejpozději do 

01. 10. 2014. Vstupenky Vám budou předány v autobusu před 

odjezdem, tj. ve čtvrtek 09. 10. 2014. Odjezd se uskuteční 

z autobusové zastávky v 17 hodin. 

 

Místní živnostníci a podniky 
Jistě jste si všimli, že na nových stránkách obce je také rubrika 

„Firmy v obci“ http://www.kacice.cz/firmy_v_obci/. Žádáme všech-

ny firmy, které chtějí být zveřejněné, o spolupráci s naplněním této 

rubriky. To znamená, poskytnutí kontaktních údajů (název, sídlo, 

telefonní spojení, email, internetové stránky, stručný popis činnos-

ti). Tyto informace budou sloužit nejen místním občanům, Vaše 

zveřejnění podpoří rozšíření podnikání i v okolních obcích.  

Zveřejnění je zdarma. 

„PAPÍROVÝ MOBIL“ 
Soutěž o poslední dotykový mobilní telefon Samsung 
 

Dne 23. 06. 2014 převzala slečna Kristýna Macáková z rukou sta-

rosty Víta Kolmana mobilní dotykový telefon Samsung za absolutní 

vítězství ve sběru papíru — 1.717 Kg. 

 

Další v pořadí jsou: 

Nebeský Radek (249 Kg); Baroch Filip (242 

Kg); Kolman Vít, ml. (74 Kg); Nebeská Alena 

(11 Kg); Střesková Tereza (10 Kg); 

Za účast v soutěži ve sběru papíru obdržely děti 

čokoládovou odměnu. 

Celkem se nasbíralo 2.303 Kg papíru. 

 

Vítězce gratulujeme a děkujeme všem za účast v této soutěži. 

Z historie naší obce 

Úzkokolejka 

http://www.kacice.cz/firmy_v_obci/

