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ÚVODNÍ
SLOVO

Vážení spoluobčané,
v rámci již třetího letošního 

Kačického zpravodaje bychom 
Vás rádi informovali o tom, co se 
v obci během letních měsíců událo 
a realizovalo.  V úvodu prázdnin 
proběhla soutěž o nejlepší kotlíkový 
guláš, které se tento rok zúčastnilo již 
10 týmů, je vidět, že tato akce je čím 
dál oblíbenější u účastníků-kuchařů 
i ochutnávačů-návštěvníků. Akce 
byla stejně jako v minulých letech 
spojena s pouťovým fotbalovým 
turnajem A týmů. V polovině 
července proběhl již druhý ročník 
příměstského tábora. Pro tento rok 
byla kapacita navýšena na počet 
30 dětí, i tak byl tábor plně obsazen. 

Přes prázdniny jsme však nelenili, 
ani co se týče realizace investičních 
akcí. Byl vyměněn povrch v ulici 
Armádní, dále byly vyměněny zdroje 
vytápění v ZŠ, zrekonstruován 
plot v MŠ, rozdány byly i domácí 
kompostéry. To je dobrá zpráva 
pro odpadové hospodářství obce, 
jelikož většina domácností v obci 
již bude moci ekologicky likvidovat 
vyprodukovaný bioodpad. 

Za zmínku jistě stojí i to, že 
v následujících měsících se do obce 
opět vrátí prodejna květin s dalším 
doplňkovým sortimentem slečny 
Dominiky Froňkové, tentokrát však 
bude sídlit v č. p. 316 (neboli v bývalé 
hasičárně). Další novinkou o které 
se dočtete více uvnitř zpravodaje je 
vznik nového spolku Kačice letí z. s., 
který bude mít sídlo v bytě v ZŠ 
Kačice. Jakmile bude hotová nutná 
rekonstrukce prostor, bude moci 
spolek svoji činnost zahájit.

Libor Němeček, Daniela Veselská

Ročník 2017 Číslo III Vyšlo v září ZDARMA

3. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
V sobotu 1. července se uskutečnil již 
3. ročník pouťového guláše. Přihlášeno 
bylo celkem 10 soutěžních týmů a i přes to, 
že ze začátku soutěže lehce sprchlo, nikoho 
to naštěstí neodradilo.

Hodnotila se jako každý rok chuť, barva, 
konzistence, maso a celkový dojem. Zvítězil 
tým ve složení František Olbort a Karel 
Cafourek z Kačice, stříbro získali manželé 
Alena a Vlastimil Maškovi z Kačice a na 
třetí příčce se umístil tým z Nového Strašecí 
ve složení Gabriela Horáková a Karel Šnobl.
Vítězové získali od svých předchůdců pu-
tovní kotlík, dále tři nejlepší týmy získaly 
dárkové koše a všichni účastníci soutěže na 
památku obdrželi pamětní listy s upomín-
kovou vařečkou.  

Děkujeme všem účastníkům a také 
„ochutnávačům“.

Kulturní komise Obce Kačice

Prázdniny zahájila tradiční akce s názvem „Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš“ spojená 
s fotbalovým turnajem A týmů. V polovině července se pak uskutečnil již druhý roč-
ník příměstského tábora, o který je ze strany dětí a rodičů stále větší zájem, což nás 
velmi těší.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Po roce jsme se opět sešli v téměř stejné 

sestavě na příměstském táboře. Z důvodu 
většího zájmu ze strany rodičů jsme počet 
dětí zvýšili na 30. Přesto ani toto množství 
nestačilo.

Akci v termínu 10.-14. července 2017 po-
řádala komise pro školství a mládež s pod-
porou zejména Petry Svobodové a Lady 
Olbortové, které řešily objednávky akcí, 
faktury a administrativu kolem dětí. O děti 
pečovaly rozvážné slečny Terezka Vitnerová 
a Lenka Čížková, „diblík“ Petra Barášková, 
přísná Kristýna Štípková a spolehlivá 

KAČICKÉ UDÁLOSTI
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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.

Obec Kačice pořádá 
VEŘEJNOU SBÍRKU na vybudování památníku k 700. výročí obce

 Účelem sbírky je vybudovat v centru obce památník „Nákladem Občanů Kačických“, stejně jako tomu bylo v roce 1851 v případě křížku 
situovaného vedle kapličky. Pro tyto účely byl zřízen speciální účet: č. ú.: 115-5275370257/0100 a pokladnička umístěná na podatelně OÚ Kačice.

Sbírka bude probíhat do 28. února 2018.
 Za jakoukoliv Vaší �nanční podporu předem děkujeme.

Kateřina Vlčková. Prostě sestava, jak má 
být. Doplňkové zásobování zabezpečil Libor 
Němeček a výtečné jídlo nám připravoval 
Milan Pokorný. Děti měly vždy snídani, dvě 
svačiny a oběd. 

V úvodu byly děti rozděleny do jednotli-
vých oddílů, dostaly modrá táborová trika 
a po svačině jsme šli na první vycházku 
směr Čelechovice, N. Studnice v doprovo-
du zkušeného turisty Vlasty Maška. Malé 
děti s Kateřinou zůstaly na dětském hřišti 
v Čelechovicích. O tom, že po cestě neza-
hálely, svědčily modré ruce a trička od bo-
růvek. Po obědě a krátké polední přestávce 
začala vybíjená, kopaná a jiné hry.

V úterý jsme se všichni těšili na výlet 
do dětského zábavního parku Mirakulum 
u Milovic. Začátek byl deštivý, ale pak se 

děti vrhly na všechny dostupné atrakce jako 
lanové centrum, podzemní chodby, tram-
políny, prolézačky, houpačky, skluzavky, 
bludiště a strašidelný hrad.

Středa byla připravena jako odpočinko-
vý den. Čekala nás prohlídka ekologické 
skládky v blízkém Rynholci, kterou nás 
provedl vedoucí pracoviště Ing. Jaroslav 
Kučera. Ukázal nám všechny stroje, které 
pracují na skládce a v některých se mohly 
děti i svézt. Na závěr návštěvy jsme všich-
ni obdrželi drobné suvenýry. Po návratu 
si děvčata malovala a kluci v tělocvičně 
sportovali. Odpoledne vedoucí připravili 
zábavnou soutěž a po skončení jsme spo-
lečně šli ochutnat výbornou zmrzlinu do 
místní cukrárny.

Čtvrtek začal cyklistickým výletem 

k Lánské oboře. Druhá skupina malých 
táborníků, kteří se necítili na kolo, odjeli 
linkovým autobusem do Lán a pak pěšky po 
naučné stezce do cíle. Zde na obě skupiny 
čekal zaměstnanec Lesní správy s krátkou 
přednáškou o historii Lánské obory, jaká 
zvěř se tam vyskytuje a mnoho dalších za-
jímavostí. Celá akce se díky ukázněnosti 
dětí obešla bez sebemenších problémů. 
Odpoledne jsme sportovali v tělocvičně 
a na hřišti školy. Večer jsme měli táborák se 
špekáčky, zábavné hry a po setmění stezku 
odvahy, děti následně přespaly v tělocvičně 
školy nebo ve stanech za školou. Kladem 
celého večera byla velká účast rodičů.

Na pátek ráno nám maminky táborníků 
přichystaly obrovské množství různých slad-
kostí, dortů, zákusků, bábovek, perníků jako 
pozornost ke snídani. Po úklidu jsme odjeli 
do Vodního světa v Berouně. V krásném 
bazénu s množstvím atrakcí a skluzavek 
jsme se pořádně všichni vyřádili. Odpoledne 
jsme věnovali úklidu, „likvidaci“ sladkostí 
a odpočinku. Tábor skončil. Organizátoři 
děkují všem, kteří se podíleli na péči o děti 
a v neposlední řadě �rmě Voplyntop Radka 
Vaňka za výraznou �nanční podporu celé 
akce. Již se těšíme na příští rok.

Ing. Vladimír Ondráček, 
předseda komise pro sport a mládež

 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Ke konci školního roku vyhlásila obec Kačice 
soutěž na téma „odpady“. Soutěž byla rozdě-
lena do dvou kategorií. Vyhlášení výsledků 
soutěže proběhlo v den, kdy děti dostávaly 
ve škole vysvědčení. V kategorii žáků 1. a 2. 
třídy, kteří měli za úkol vyrobit z odpadového 
materiálu nejstrašidelnější strašidlo, se na 
1. místě umístil Jan Roháč, na 2. místě Jan 
Týbl a na 3. místě Nela Váchová. V kategorii 
žáků 3., 4. a 5. třídy, kteří soutěžili o nejlepší 
motivační plakát na třídění odpadů v obci, 
se na 1. místě umístila Kateřina Jirátková, na 
2. místě Berta Fikesová s Ester Viktorovou 
a na 3. místě Filip Vaníček. Všem žákům ještě 
jednou děkujeme za účast.
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OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE:
Obecní úřad Kačice děkuje všem spon-
zorům, kteří svými �nančními i věcnými 
příspěvky umožnili pořádání kulturních 
akcí pro naše občany. Děkujeme přede-
vším těmto �rmám: Hospoda Obecňák, 
Kačice; Radek Vaněk-Voplyntop, Kačice; 
Středočeské vodárny Kladno a.s.; Řeznictví 
Jiří Kučera, Kačice; 2AD s.r.o., Kačice; Agra 
Řisuty s.r.o.; AGD Kačice s.r.o.;  Autoservis 
Horák a další drobní sponzoři.

DOTACE – REKONSTRUKCE 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
ARMÁDNÍ
Rádi bychom Vás touto cestou informovali, 
že během srpna byl zcela vyměněn povrch 
v ulici Armádní. Na tuto akci obec obdrže-
la dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, 
programu Podpora rozvoje regionů ve výši 
649 326 Kč. Celkové náklady akce činily 
1 298 654 Kč.  

DOTACE – DOMÁCÍ 
KOMPOSTÉRY, ŠTĚPKOVAČ
Taktéž v měsíci srpnu došlo na rozdává-
ní kompostérů do domácností, které o ně 
formou ankety projevily zájem v minu-
lém roce. Celkem bylo rozdáno 179 kom-
postérů. Zároveň byl pro obec zakoupen 
štěpkovač. Celý projekt byl podpořen 
z Operačního programu životního prostře-
dí, fondu Soudružnosti ve výši 893 407 Kč. 
Celkové náklady činily 1 051 067 Kč.

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD DO KARLOVÝCH VARŮ
Zájezd na vánoční trhy do Karlových Varů dne 9. 12. 2017, zájezd bude spojený 
s návštěvou Vánočního domu, který se nachází nedaleko. Cena za osobu je 220 Kč.
 Milujete tu příjemnou, ničím nenahraditelnou předvánoční atmosféru, vůni cukroví, 
svařeného vína, purpury a vonných františků, krásu třpytivých ozdob, těšení se na 
příchod Ježíška a radost z dárků? Zavítejte do Vánočního domu a užijte si vánoční 
atmosféru kdykoliv chcete. Vánoční dům se nachází v karlovarském zámečku Doubí, 
který se tyčí nad řekou Ohří. Pod vedením nadšené milovnice Vánoc, která si zde 
splnila svůj sen, tu vznikla unikátní vánoční výstava. Čeká tu na vás osm metrů vysoký 
vánoční strom ozdobený 6480 světýlky, které rozzáří pohled každého návštěvníka, 
ručně malované ozdoby, nádherné dekorace, usměvaví sněhuláci, něžní andílci, bli-
kotavá světýlka a hořící svíčky. Vůně cukroví a typicky vánočního koření se tu mísí 
s vůní purpury a z reproduktorů se line pomalá, klidná vánoční hudba. Expozice ve 
Vánočním domě v Karlových Varech je prodejní, takže nejen, že zde můžete nasát 
nádhernou vánoční atmosféru a zavzpomínat na dětství, ale navíc si můžete udělat 
radost koupí některé z dekorací, nebo pořídit originální dárek pro vaše blízké. Zároveň 
zde také naleznete inspiraci pro výrobu vaší vlastní vánoční výzdoby. Děti si pak 
přijdou na své ve speciální vánoční vesničce s vláčky Merkur Toys.

Kulturní komise Obce Kačice

Začal podzim a s ním přichází i nový 
program v knihovně, na který se 
můžete těšit. Nejprve bych vás ráda 

informovala o rozšíření otevírací doby. 
Každé úterý je v knihovně dán větší pro-
stor dětem, tak aby mohly přijít rovnou 
ze školy a vypůjčit si pěknou knihu na 
čtení. Proto se od září přizpůsobil čas 
a knihovna otevře od 11 hodin do 14 ho-
din Dětskou čítárnu. Tento čas mohou 
děti využít nejen k výběru knih, ale třeba 
i k vyhledávání informací o knihách na 
internetu, povídání, k doplnění čtenář-
ského deníku, četbě s kamarády nebo 
i k napsání domácího úkolu…

A teď již zpátky k programu. V říj-
nu, bude tradičně vyhlášen již 3. 
ročník výtvarné soutěže pro děti. 

Tentokrát na téma – KNIHOMOL. 
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií.
I. kategorie – děti od 5 do 8 let - Nakresli, 
jak si představuješ knihomola.
II. kategorie -  děti od 9 do 12 let - Napiš 
nebo nakresli formou komiksu svůj příběh 
o knihomolovi.
Soutěž trvá od 2. 10. 2017 do 14. 11. 
2017. Své výtvory mohou děti odevzdat 
v knihovně nebo v ZŠ Kačice do 14. listo-
padu 2017. Vyhodnocení proběhne  25. 
listopadu 2017 na Vánočním jarmarku 
v Kačici. 

Od října, také znovu otevírá knihov-
na ve spolupráci se ZŠ Kačice, Čtenářský 
klub. Opět se budeme scházet ve škole 
po skončení vyučování, jednou za 14 
dní. Klub je rozdělen na mladší děti 

(1. – 2. třída) a na starší děti (3. – 5. třída). 
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat 
rodičům, zejména mladších dětí, kteří se 
v loňském školním roce zapojili do čtení 
a vyplňování čteníčků. Děti se samy před-
háněly s tím, kdo bude mít více načteno 
a hlavně zapsáno ve čteníčku. Pro tento 
rok bych rodiče chtěla znovu poprosit 
o zapojení a poctivé vyplňování právě čte-
ných knih do čteníčku. Doufám, že takto 
strávený čas s vašimi dětmi stojí za jejich 
radost a nadšení z četby. Děkuji všem za 
spolupráci a pomoc.

Dále nás čeká návštěva dvou spisovatelek. 
Nejprve do Kačice zavítá paní Markéta 
Harasimová, 26. října, s programem pro 
děti s názvem Kočkohrátky od 15.30 hod. 
a s programem pro dospělé od 18.30 hod. 

INFORMACE Z KNIHOVNY 
V této sekci se dočtete o připravovaných akcích pro děti, rodiče i širokou veřejnost, které se uskuteční bě-
hem podzimních měsíců. Za zmínku jistě stojí připravovaná autorská čtení, zajímavé soutěže pro děti, či 
rozšíření otevírací doby.

SVOZ ODPADU 2018
Připomínáme občanům, že svozové 
známky zůstávají pro rok 2018, stejně 
jako v letošním roce žluté – čtrnáctidenní 
– za cenu 500 Kč za osobu za rok a červe-
né – týdenní – za cenu 700 Kč za osobu 
za rok. Protože rok 2017 byl pro všech-
ny občany tak trochu zkušební, možná 
jste zjistili, že současná frekvence svozu 
Vám nevyhovuje. Je tedy vhodný čas, kdy 
můžete nahlásit na OÚ Kačice změnu. 
Samozřejmě dále platí úlevy pro děti do 
dvou let věku a pro seniory od 75 let věku. 
Změnu, prosím, nahlaste nejpozději do 
23. října 2017, a to osobně na Obecním 
úřadě, telefonicky na čísle 312 655 623 
nebo e-mailem: info@kacice.cz.
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V článku ze základní školy se dozvíte například to, jaké změny nastaly ve složení učitelského sboru 
i o tom, co žáky v nejbližších měsících čeká.

Prázdniny utekly jako voda a my 
stojíme na prahu nového školního 
roku 2017/2018. Slavnostně jsme 

jej zahájili v pondělí 4. září 2017 ve škol-
ní tělocvičně spolu se starostou Obce. 

Celkem naši školu navštěvuje 63 žáků. 
Do 1. ročníku nastoupilo 10 dětí a se zá-
jmem se zapojily do školních povinnos-
tí. Ve škole se jim zatím líbí, obědy jim 
chutnají a mají chuť do učení. První týden 

jsme všichni zakončili ve zmrzlinárně, 
kam žáky naší školy pozval pan starosta, 
protože se zúčastnili projektu OÚ Kačice, 
který se týká třídění odpadů a ve škole to 
bylo opravdu znát. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
V kačické školce se přes prázdniny nelenilo, co nového na děti po prázdninách čekalo se dočtete 
níže spolu s dalšími informacemi o tom, co je pro děti v novém školním roce připraveno.

Začal nový školní rok a my jsme se 
ve školce opět setkali se svými ka-
marády. Do třídy Kachniček přišlo 

9 „nových“ dětí, které si dobře na školku 
zvykly. Při příchodu nás čekalo překvapení 
v podobě nového pěkného plotu u škol-
ky a výzdoba chodby a šatny po malo-
vání.  V chodbě u tříd je nalepen na zdi 
veliký strom, kterému budeme v průběhu 
roku měnit listy, přidávat plody a v zimě 

vyrobíme sněhové vločky. Také máme 
v šatně nové lino, které se nám velmi líbí. 
Jestli bude pěkný podzim, budeme si dlou-
ho hrát na našem hřišti. Také se těšíme na 
„Drakiádu“, na kterou půjdeme s rodiči. 
Do školky za námi přijede v září divadélko 
Zvoneček s pohádkou „Červená Karkulka“. 
V říjnu půjdeme do velké školy na předsta-
vení „O princezně Mlsalce“ a také k nám 
do školky přijede klaun Ála s programem 

„Hrajeme si s fantazií“. Velký úspěch mají 
maňáskové pohádky. V listopadu to bude 
pohádka „O Peciválovi“. Velmi dobrou 
máme také spolupráci s knihovnou. Jaké 
budou pohádky, bude pro nás překvapení. 

Užijeme si barevný podzim, posbíráme 
přírodniny na výrobky a společně se bude-
me těšit na advent.

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ

s vínem nad knihou Poháry touhy. Na 
akci spolupracujeme s OÚ Kačice, pro-
to proběhne setkání v obřadní síni OÚ. 
Následně 8. listopadu přivítáme paní 
Hanu Hindrákovou, s horkou novinkou, 
knihou Smrtící byznys. Autogramiáda 
s autorským čtením bude v knihovně.

V knihovně stále pokračuje soutěž 
Lovci perel. V prosinci nás bude čekat 
vyhodnocení všech sběračů a otevření 
kouzelného krámku, kde mohou děti 
proměnit naspořené mariony za pěkné 
ceny dle vlastního výběru. Prozatím se 
do soutěže přihlásilo deset dětí. A jak si 
děti doposud vedou? 

Zde přináším jednotlivé umístění, 
které ale není konečné a ještě se toho 

může mnoho změnit: Laura Fikesová – 
31 perel, Ella Stádníková – 31 perel, Berta 
Fikesová – 26 perel, Terezie Mejstříková 
– 10 perel, Nela Váchová – 10 perel, Bára 
Došková – 6 perel, Michaela Pfejferová – 
4 perly, Barbora Pokorná – 3 perly, Sandra 
Svobodová – 2 perly, Josef Zachariáš – 
2 perly.

Samozřejmě se můžete také těšit na 
oblíbená tvořivá odpoledne. Zatím jsou 
v plánu dvě setkání. O dalších aktivitách 
vás budeme včas informovat. Sledujte 
naše plakátky nebo se můžete podívat na 
stránky obce do sekce knihovna. Těším 
se na vás v knihovně nebo na některém 
z uvedených programů.

Lenka Pokorová, knihovnice
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Dne 2.9.2017 od 18:00 hodin náš 
sportovní klub pořádal akci 
,,Narozeninový koncert skupiny 

KIKS“. Akce byla uspořádána pro členy sku-
piny KIKS (Miroslav Beznoska, Jiří Landa, 
Martin Rozhon a Pavel Vendler), jelikož 
první tři jmenovaní slavili významné životní 
jubileum a hlavně proto, že skupina KIKS 
vydávala své nové CD. Na oslavu jako gratu-
lant byla pozvána skupina �e Dioptrie, Full 
Time a hlavně skupina BRUTUS. Posledně 
jmenovaná skupina se postarala o křest no-
vého alba a rovněž o vystoupení, kterým 
celý večer uzavřeli. Akce byla na hřišti SK 
Kačice a bylo zde i profesionální podium, 
které si sama zajistila kapela. Akci navštívilo 
podle odhadu cca 160 lidí. Vystoupení jed-
notlivých skupin bylo skvělé, ale vystoupení 
skupiny KIKS bylo přímo famózní a hlavně 
perfektní byl křest nového alba. O křest se 
postaral frontman a zpěvák kapely BRUTUS 
(Vladimír Hasal a Sáša Pleska). Po křtu CD 
došlo i na předání darů od Sportovního 
klubu Kačice. Sportovní klub Kačice přeje 
skupině KIKS mnoho úspěchů, ještě více 
fanoušků,  nových CD a skladeb. Členům 
skupiny přejeme hlavně zdraví  ať jim to  
spolu klape, dobře hraje a těšíme se na další 
spolupráci, protože takto skvělé kapely se 
hledají velice těžko.

Vstup do nové sezóny 2017/2018 se 
,,A týmu“ se podařil na jedničku. V prv-
ním mistrovském utkání porazil ,,A tým“ 
svého odvěkého a velice těžkého soupeře 
z Pleteného újezdu vysoko 7:1. Bylo to ve-
lice podařené utkání a výkon musel potěšit 
každého fanouška SK. Nešlo vůbec o počet 

gólů, ale hlavně o to, že bylo vidět, že kluky 
to bavilo a hlavně předvedli všem, že fot-
bal opravdu umí. Druhé utkání bylo kvůli 
pořádanému koncertu přeloženo a hlavně 
se hrálo na půdě soupeře z Třebichovic. 
Plno fanoušků nás  doprovodilo na ven-
kovní utkání tak jako vždy a mužstvo se jim 
odvděčilo výhrou 4:0. Za podporu klubu 
a hlavně hráčů předseda klubu všem děkuje. 
Náš klub na novou sezonu posílil a z klu-
bu TJ Baník Švermov do našich řad přišel 
Václav Kuna. Velice šikovný a hlavně mladý 
hráč už své kvality předvádí na ploše hřiště. 
Dalším navrátilcem do sestavy ,,A týmu“ je 
Richard Ondrášek a Václav Suk. Oba hráči 
mají své kvality a do kolektivu jejich návrat 
ostatní hráči uvítali.  Poslední velkou posi-
lou mužstva je Kamil Bašta. Jeho výkony 
před odchodem z klubu každý znal, ale 
po návratu zpět předvádí své kvality ještě 
v lepším světle.  Přehled na hřišti, práce 
s balónem a hlavně jaký má nyní přístup ke 
hře a k týmu je něco, co v minulosti nebylo 
tolik vidět. Náš klub, ale také opustil hráč 

Zbyněk Pošta, který dlouhá léta za náš klub 
nastupoval, hrál zde a účastnil se akcí, které 
náš klub pořádal.

Vstup do nové sezóny se nesl ale také 
v duchu zklamání. Tým žáků pro letošní 
ročník ze soutěže odstoupil. I přes velké 
úsilí trenérů mužstva žáků Jiřího Barocha 
a Václava Pořta plno dětí na fotbal přestalo  
chodit. Na konci předchozí sezóny proběhlo 
i jednání s rodiči dětí, ale vše se zřejmě mi-
nulo účinkem. Jde zde i o fakt, že čtyři naši 
žáci již nemohli hrát uvedenou soutěž kvůli 

NOVINKY Z SK KAČICE
SK Kačice hned po skončení letních prázdnin pořádala narozeninový koncert hudební skupiny KIKS, kde 
vystoupily jako gratulanti i další kapely, o této akci se dočtete více v článku níže. SK Kačice již zahájil 
podzimní část další fotbalové sezóny A týmu. Novou sezonu se bohužel nepodařilo zahájit z důvodu nedo-
statečného počtu hráčů v kategorii žáků.

V našem pedagogickém sboru došlo ke 
změně, protože nám přibyla asistentka 
pedagoga ve 4. ročníku, a zároveň bude 
vyučovat anglický jazyk v této třídě. Na 
této pozici bude pracovat Bc. Martina 
Viktorová. Ve škole ještě povede kroužek 
anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku. 
Pro žáky 3. – 5. ročníku povede kroužek 
Bc. Eva Barešová. Dále v naší škole budeme 
nabízet další volnočasové aktivity: turistic-
ký kroužek, který povede Ilona Hrdličková 
od 2. ročníku, počítačový kroužek od 3. 
ročníku povede Vít Martinec, keramický 
kroužek pro všechny ročníky povede Jitka 
Iblová, ve čtenářském klubu budou zájemci 
ze všech tříd pracovat s Lenkou Pokorovou 
a ve výtvarném kroužku také všichni, kdo 
budou mít zájem, budou tvořit s Mgr. 

Naděždou Hrabalovou. Dále bude opět 
ve Veselé škole probíhat logopedie s Mgr. 
Jitkou Jindáčkovou pro předškolní a školní 
děti ze ZŠ a MŠ Kačice.

Během měsíce října by mělo být zhotove-
né dětské hřiště za budovou školy, na které 
se moc, moc těšíme. Denně za příhodného 
počasí tam bude moci trávit volný čas škol-
ní družina, kterou navštěvuje 30 dětí. Stejně 
tak se bude moci hřiště využívat během 
velkých přestávek.

V následujícím školním roce nás čeká 
opět mnoho práce a povinností, ale také zá-
bavy, občas i někam vyjedeme. Nejbližším 
úkolem je zhotovení plakátů na Dětský 
sportovní pětiboj, který budou pořádat čle-
nové Dukly Kačice – Armádní ulice. Dne 
18. září čeká naše prvňáčky jako každoročně 

fotografování do MF Dnes. Dále 3. 10. 
k nám přijdou kamarádi z mateřské školy 
a budeme se dívat na pohádku O princezně 
Mlsalce. Ve čtvrtek 2. 11. se budeme bavit 
na Indiánské šou, kam si děti mohou při-
pravit indiánské masky a ve čtvrtek 16. 11. 
nás navštíví Studio Karavana s programem 
Naši sousedé v Evropě – II. díl. Dne 24. 11. 
za námi přijede program s diskotékou pod 
názvem Dětská farma. A už budou na dveře 
klepat Vánoce. A o tom si přečtete v příštím 
čísle Zpravodaje.

Přejeme všem našim žákům, aby se měli 
ve škole dobře, aby jim učení šlo lehce a aby 
z něj měli radost.

Mgr. Naděžda Hrabalová
ředitelka ZŠ a MŠ Kačice

Čt 28.9.2017 16:30 DUBÍ B - KAČICE
So 30.9.2017 13:00 KAČICE – VINAŘICE B
Ne 8.10.2017 16:00 ZÁKOLANY – KAČICE
So 14.10.2017 12:30 KAČICE – PCHERY
Ne 22.10.2017 15:30 DRUŽEC B - KAČICE 
So 28.10.2017 11:30 KAČICE - POZDEŇ B
Ne 5.11.2017 14:00 ZLONICE - KAČICE
So 11.11.2017 11:00 KAČICE - VELKÉ PŘÍTOČNO B

Rozpis zápasů
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KAČICE LETÍ
Už jste slyšeli že „Kačice letí“? Vlastně nás už znáte! Jsme parta žen, která ve spolupráci s obcí 
pořádala podzimní lampionové strašidelné průvody a znovu obnovila tradici Masopustu. 
Spolu s TJ Sokol jsme v loňském roce pořádali Mikulášskou zábavu v maskách pro dospělé. 
A snažíme se i jinak pozitivně oživovat život v obci. 

Během letních prázdnin se v naší 
jednotě necvičilo, kromě občasné-
ho hraní nohejbalu a badminto-

nu. Zástupci naší Jednoty, se byli podívat 
v Jiřetíně pod Jedlovou, kde Sokolská župa 
Budečská (pod kterou naše Jednota spa-
dá) pořádala Letní dětský sokolský tábor. 
Prodloužený víkend jsme si ve společnosti 
dětí nejen ze sokolských jednot užili. V září 
se vracíme ke cvičebnímu nadšení. Opět 
chystáme hodiny stolního tenisu, badmin-
tonu a cvičení pro ženy. Stejně, jako v letech 
minulých, máme v plánu několik kulturních 
akcí a sportovních turnajů. Stejně tak bude-
me i ve cvičebním roce 2017 – 2018 spo-
lupracovat s ostatními spolky v naší obci, 
stejně tak s obecním úřadem. 

Během následujících měsíců tak může-
te v naší sokolovně navštívit několik akcí. 
V říjnu to bude například muzikálové před-
stavení, které pořádáme pro žáčky z mateř-
ských škol a prvního stupně škol základních. 
Dále se u nás uskuteční  zakončení Drakiády.

V měsíci listopadu vás všechny rádi přiví-
táme na posvícenské zábavě, která se koná 
4. 11. a o necelý měsíc později na mikuláš-
ské zábavě – opět na dětské i dospělácké. 
Prosinec poté ukončíme Vánočním tur-
najem v badmintonu, který se koná, jako 
každý rok, 26. 12.

Sledujte náš facebook, naše webové strán-
ky a nástěnky, ať vám neunikne žádná z na-
šich akcí.

  Michal Hrotík, náčelník TJ Sokol Kačice

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Nový cvičební rok již zahájil i Sokol Kačice, který do konce roku připravuje několik akcí kulturního 
i sportovního charakteru.

LETÍ, z.s.

KAČICE

svému věku a tak přestoupili do klubu AFK 
Tuchlovice. Jednání o tom, zda soutěž hrát 
proběha před tím, než předseda klubu podal 
přihlášku do soutěže. Vše bylo dohodnuto , 
avšak týden před začátkem soutěže bylo vše 
jinak a tak ze strany Okresního fotbalového 
svazu přišel trest v podobě nemalé �nanční 

pokuty pro klub. Trenéři, ale dále povedou 
v Našem klubu fotbalový kroužek, kde se 
budou nadále věnovat dětem, které budou 
na fotbal chtít chodit dál, tak jako doposud.

Již nyní se budeme pomalu připravovat 
na Sportovní ples, který nás čeká po novém 
roce. Rád bych poděkoval jménem všech 

členů SK Kačice za �nanční podporu během 
celé sezóny Obecnímu úřadu a dále bych 
rád poděkoval všem,  kteří nám chodí fandit 
a podporují Nás i jinak, než �nančně.  

František Tancoš
 Předseda Sportovního klubu Kačice, z.s.

Na začátku léta jsme se rozhodly 
naše působení „zlegalizovat“. A tak 
v srpnu vznikl zapsaný spolek

„Kačice letí“. Spolek jsme založily, abychom 
daly platformu celé řadě volnočasových 
aktivit pro všechny věkové kategorie ka-
čických občanů. Chceme spolupracovat 
s obcí a ostatními spolky na pořádání spo-
lečenských a kulturních akcí, podporovat 
tradice a pocit sounáležitosti. Spolek je ote-
vřen všem, komu je naše snažení sympatic-
ké a chce se zapojit. Rozhodně, nechceme 
zůstat spolkem žen, a rády přivítáme mezi 
nás muže. Každý, kdo má zájem nám ve 
spolkové činnosti pomáhat má možnost. 
Stačí poslat email na kaciceleti@gmail.com, 
nebo nás kontaktovat přes facebook „Kačice  
letí, z.s.“.

Rády bychom zde poděkovaly zastupi-
telstvu obce Kačice, za kladné vyřízení naší 
žádosti o přidělení obecních prostor pro 
zřízení spolkové „klubovny“. Získaly jsme 
možnost využívat bývalý byt v kačické škole.  

Prostory, které teď budou procházet nutnou 
úpravou dostaly název „HNÍZDO“. Již teď 
se těšíme na to, až je otevřeme pro členy 
spolku i kačickou veřejnost. Hlavu máme 
plnou nápadů, co všechno by v nich šlo uži-
tečného pro kačické občany organizovat! 
Začínat budeme postupně, krok za krokem 
a o všem budeme naše spoluobčany včas in-
formovat. Připravujeme volnočasové aktivi-
ty pro děti po skončení školní družiny, klub 
pro maminky s dětmi, zábavné rozvojové 
kroužky pro dospělé i seniory, možnosti vy-
užití volného času pro mládežníky. Plánů je 
hodně, tak nám držte palce, aby se je dařilo 
realizovat. A přijďte pomoci! Máte nápad, 
co by bylo dobré v Hnízdě dělat? Podělte se!   

V letošním roce pro vás, a hlavně pro 
vaše děti, opět připravujeme Kačický 
„lampioňák“. Zapište si do kalendáře: 
17. listopadu! Budou lampiony, budou stra-
šidla a budou i nové strašidelné úkoly! Letos 
to uděláme pro všechny ještě tajuplnější, 
protože na strašidelnou stezku s lampionky 

budou děti vypouštěny po menších sku-
pinkách. Nejprve skupinky malých dětí, 
potom úkoly trochu ztížíme a na trať budou 
vycházet děti starší. Menší strašidla začne-
me vypouštět na trať od 17 hodin a starší 
cca půl hodiny po nich, podle toho kolik 
se sejde dětí a vytvoří skupinek. Ale nebojte 
se, na startu nebudete nečinně čekat. I tam 
budou zábavné úkoly! Po dokončení stezky 
bude menší občerstvení a něco teplého do 
bříška, tak jak tomu bylo vždy. A věříme, že 
vás již budeme moci přivítat v Hnízdě. Tak 
chystejte strašidelné kostýmy a pestrobarev-
né lampiónky!!! Těšíme se na vás...
Jana Vaníčková, předsedkyně Kačice letí, z.s.

17. 11. 2017
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2017
Termín akce Název akce Popis akce

září Knihovna Kačice Otevřena dětská čítárna každé úterý od 11.00 do 14.00 hod.

27. září Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice.

29. září Zájezd do divadla Pořádá kulturní komise Obce Kačice.

2. – 8. října Týden knihoven Pořádá knihovna Kačice.

2. října 3. ročník výtvarné soutěže pro děti Pořádá knihovna Kačice. Téma: KNIHOMOL.  Soutěž je ur-
čena pro děti od 5 do 12 let. Soutěž končí 14. listopadu 2017.

7. října Akce „Ukliďme Kačici“ Pořádá Obec Kačice. Sraz v 9.00 hod. na Sběrném dvoře.

20. – 21. října Volby do Poslanecké sněmovny Volební místnost bude otevřena v pátek od 14.00 do 20.00 
hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.

21. října 3. ročník Drakiády Pořádá komise pro školství a mládež. Akce se uskuteční na 
poli nad sokolovnou.

26. října Beseda se spisovatelkou 
Markétou Harasimovou – pro děti

Od 15.30 hod – Kočkohrátky pro děti
Akce se uskuteční v obřadní síni OÚ Kačice.

26. října Beseda se spisovatelkou 
Markétou Harasimovou – pro dospělé

Od 18.30 hod. -  S VÍNEM NAD KNIHOU, autogramiáda 
a scénické čtení knihy Poháry touhy. Součástí večera je 
i ochutnávka vína.
Akce se uskuteční v obřadní síni OÚ Kačice. Vstupné 30 Kč.

1. listopadu Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice.

4. listopadu Posvícenská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice.

8. listopadu Vítání občánků Proběhne od 15.30 do 16.00 hod. v obřadní síni OÚ Kačice.

8. listopadu Beseda se spisovatelkou 
Hanou Hindrákovou

17:00 - SMRTÍCÍ BYZNYS, autogramiáda nové knihy 
s autorským čtením. 

17. listopadu Strašidelný průvod Pořádá spolek Kačice letí, z. s.  

25. listopadu Vánoční trhy, 
rozsvícení vánočního stromu                

Pořádá Kulturní komise obce Kačice. Vystoupení děti 
ZŠ a MŠ Kačice. Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže  - 
KNIHOMOL. Bazar dětské knihy na Vánočním jarmarku.

30. listopadu Tvořivé odpoledne pro děti 
a rodiče s dětmi Pořádá knihovna Kačice od 15.45 hod.  

2. prosince Mikulášská besídka a zábava Pořádá Sokol Kačice

9. prosince Zájezd do Karlových Varů Pořádá Kulturní komise Obce Kačice. 
Přihlášky na OÚ Kačice do 15. listopadu 2017. Cena 220 Kč.

13. prosince Veřejné zasedání zastupitelstva obce Začátek zasedání v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kačice.

14. prosince Vyhlášení lovců perel 
a otevření krámku

Pořádá knihovna Kačice od 16.30 hod. 
Krámek bude otevřen 14. – 15. prosince.

21. prosince Vánoční setkání Pořádá knihovna Kačice. 
Pro rodiče a děti, a všechny s vánoční náladou.

23. prosince Zpívání koled u Kačického betlémku 
a rozdávání Betlémského světla Akci pořádá obec Kačice. 

26. prosince Vánoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

26. prosince Ohňostroj Ohňostroj pořádá p. Vicenec od 18.00 hod.

1. ledna 2018 Novoroční přípitek Akci pořádá Obec Kačice. V 00.30 u Infocentra.17. 11. 2017
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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 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, 3. 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.
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NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ HODINY 
ANGLIČTINY A FRANCOUZŠTINY 

Připravuji studenty na certifikáty 
( AJ – A1, A2, B1, B2; FR – A1, A2).

Doučuji žáky základní školy - příprava na testy, 
gramatika, slohové práce, slovíčka, ústní projev, 

čtení. Též dokáži připravit maturanty ke zkouškám 
nebo reparátu.

Milena Najmanová, Nová 339, Kačice
tel. 724 647 069


