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Ročník 2018 Číslo 3 Vyšlo v září ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jako voda a my přichá-
zíme s podzimním vydáním zpra-
vodaje. Během letních prázdnin 
jsme pořádali i několik akcí. Letní 
prázdniny zahájila Soutěž o nejlepší 
kotlíkový guláš a proběhly i dva tur-
nusy příměstského tábora na téma 
Olympijské hry. Podzim pak bude 
plný akcí, které pořádá obec či ně-
který z místních spolků. Za zmínku 
stojí určitě nová akce Dýňobrání, již 
4. ročník Drakiády, koncem října 
pak společně oslavíme 100 let re-
publiky. K posvícení patří samozřej-
mě i posvícenská zábava a nesmí 
chybět ani již 4. ročník strašidelné-
ho lampionového průvodu. Během 
prázdnin bylo dokončeno několik 
investičních akcí. Především revita-
lizace vodní nádrže, chodník v ulici 
Masarykova a rekonstrukce a za-
teplení fasády ZŠ Kačice. Do konce 
roku 2018 je v plánu ještě výstavba 
chodníku v ulici Čelechovická, kte-
rá bude spolu�nancována z dotace, 
stejně tak, jako rekonstrukce povr-
chu v ulici Družstevní a Nová. Dále 
je v plánu výměna části veřejného 
osvětlení v horní části obce a oprava 
polní cesty na Čelechovice.
Součástí zpravodaje je tentokrát 
i anketa spolku Arnika týkající se 
kompostování kuchyňských biood-
padů, za jejíž vyplnění předem dě-
kujeme. 
Jelikož komunální volby jsou již za 
dveřmi, všechny kandidátní usku-
pení měly možnost doručit na OÚ 
informační letáky pro zveřejnění ve 
zpravodaji. Informační letáky usku-
pení, která této možnosti využila, 
naleznete vložené ve zpravodaji. 
V závěru nám dovolte, před kon-
cem volebního období, poděkovat 
za Vaši přízeň a popřát Vám krásné 
podzimní dny.

Daniela Veselská, Libor Němeček

KOMUNÁLNÍ VOLBY 
DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
VE DNECH 5. – 6. ŘÍJNA 2018
Rozhodli jsme se pro Vás připravit souhrnné informace k blížícím se komunálním 
volbám. Konkrétně o tom, kdy budou otevřeny volební místnosti, jak je možné si 
objednat přenosnou urnu, co vás ve volební místnosti čeká a jaký je způsob hlaso-
vání při komunálních volbách.

Volební místnost bude otevře-
na v pátek 5. října 2018 od 
14 do 22 hodin a v sobotu 

6. října 2018 od 8 do 14 hodin na ad-
rese Masarykova 20, Kačice, 1. patro 
vpravo (obřadní síň obecního úřadu).
Pro občany, kteří jsou pohybově znevý-
hodněni, je možnost požádat na Obecním 
úřadě v Kačici o přenosnou volební urnu,  
a to nejpozději do soboty 6. října 2018 do 
9:30 hodin. Dva členové volební komi-
se navštíví, během soboty 6. října 2018 
v době mezi 10 a 13 hodinou přihlášené 
občany. Členové volební komise se vám 
prokáží průkazem člena okrskové volební 
komise. Přihlásit se můžete na telefonním 
čísle 312 655 623 nebo 723 526 534 nebo 
e-mailem info@kacice.cz.

Postup ve volební místnosti
 Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky (platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pa-
sem), neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky nebude 
mu hlasování umožněno.
 Poté obdrží volič od okrskové volební 
komise úřední obálku (opatřenou otis-
kem úředního razítka); na žádost voliče 
mu okrsková volební komise předá hlaso-
vací lístek (volič ho neobdržel, zapomněl, 
ztratil nebo ho má poškozený).
 Hlasování se provádí v prostoru urče-
ném pro vložení / úpravu hlasovacích 
lístků – volič je v tomto prostoru sám 
(výjimkou jsou osoby se zdravotním 
postižením a osoby, které nemohou číst 
a psát); volič, který nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo 
proto, že nemůže číst nebo psát, si může 
vzít s sebou do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, 
nikoli však člena okrskové volební ko-
mise, aby za něj hlasovací lístek upravil 

a vložil do úřední obálky.
 Po úpravě hlasovacího lístku jej volič 
vloží do úřední obálky, kterou obdržel 
od okrskové volební komise .
  Volič po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku před okrskovou volební komisí 
do volební schránky. 
 Úřední obálky nezalepujeme.
    Ve volbách do zastupitelstev obcí ne-
lze volit na voličský průkaz.

Způsob hlasování
 Volič může volit nejvýše 9 kandidátů. 
 Volič může hlasovací lístek upravit jed-
ním z níže uvedených způsobů:
1. Nejjednodušší je zaškrtnout jed-
nu stranu – v tom případě připadnou 
všechny hlasy jí. Pokud se volí 9 - ti 
členné zastupitelstvo, a strana skutečně 
postavila 9 kandidátů, dostane od voliče 
všech 9 hlasů. V případě, že však strana 
nepostavila plný počet kandidátů, volič 
vlastně nevyužil všechny své hlasy.
2. Další možností je hlasovat napříč 
mezi stranami. Volič může zaškrtnout 
až 9 jednotlivých kandidátů. Nesmí se 
však přepočítat a udělit „křížků“ více – 
pak by byl celý jeho hlas neplatný.
3. Poslední možností je kombinace 
výše uvedených možností. Volič tedy 
zaškrtne stranu a kromě toho označí 
jednotlivce z ostatních stran. Příklad: 
Pokud volič zaškrtne jednu stranu s 9 
kandidáty a kromě ní volič zaškrtne 
i tři další jednotlivce z konkurenčních 
stran. V tom případě udělil „své“ straně 
jen šest hlasů a dalším třem stranám po 
jednom hlasu. Volič by v tomto přípa-
dě měl vědět, že jeho hlas nedostali tři 
nejníže postavení kandidáti příslušné 
strany. „Hlasy napříč“ jdou právě na 
jejich úkor.
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Z OBECNÍHO ÚŘADU...
V této sekci de dozvíte více jak o realizovaných investičních akcích, tak o uskutečněných společen-
ských a jiných akcích pořádaných obcí Kačice.

POZVÁNKA NA OSLAVY VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY
Srdečně Vás zveme na oslavu výročí 100 
let republiky, která se uskuteční v sobotu 
27. října 2018. Součástí programu bude 
položení věnce A. Švehlovi v Kačici,  
poté se společně popovezeme vlakem na 

Stochov, kde si prohlédneme Masarykův 
salonek, pokračovat budeme pěšky na 
Lány. Tam symbolicky položíme věnec T. 
G. Masarykovi. Po příjemné procházce 
bude následovat zasloužené občerstvení. 

Tak snad nám bude přát počasí. Přesný 
časový harmonogram a plán akce bude 
včas uveřejněn. Hlavním sponzorem 
akce je �rma AGD Kačice, s. r. o., za je-
jíž podporu velmi děkujeme.

REKONSTRUKCE FASÁDY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Během letních prázdnin probíhala oprava 
zateplení a fasády a rekonstrukce vedlejšího 
schodiště místní ZŠ, která byla dokončena 
v polovině září. Díky rekonstrukci byla ško-
le navrácena původní barva fasády. Akce 
byla podpořena z rozpočtu Středočeského 
kraje z Fondu obnovy venkova ve výši 
1 244 000 Kč. Za podporu velmi děkujeme. 
Celkové náklady akce byly 1 572 000 Kč.

Daniela Veselská, místostarostka

REVITALIZACE VODNÍ 
NÁDRŽE

Na konci prázdnin byla dokončena taktéž 
revitalizace vodní nádrže vybudované za 
účelem zadržování dešťové vody. Během 
září bude celý prostor ještě zatravněn 
a osazen zelení. Na tuto akci byla získána 
dotace z Operačního programu pro životní 
prostředí ve výši 1 584 000 Kč. Za podpo-
ru velmi děkujeme. Celkové náklady akce 
činily 1 864 000 Kč.

Daniela Veselská, místostarostka

KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
V sobotu 7. července se uskutečnil již 

4. ročník soutěže o nejlepší kotlíkový gu-
láš. Ještě než bylo zahájeno soutěžní klání 
ve vaření guláše, odehrál se na fotbalovém 
hřišti turnaj v malé kopané, který vyhráli 
místní Trosečníci, na druhé pozici skon-
čily Mladé Pušky z Hradečna a bronz brali 
Lucky Loosers z Nového Strašecí. V rámci 
kuchařské soutěže bylo přihlášeno celkem 
8 soutěžních týmů a stejně jako každý rok 
se hodnotila chuť, barva, konzistence, maso 
a celkový dojem. 

Zvítězil tým ve složení Zuzana Otrubová 
a Kateřina Kadlecová, stříbro získaly 
Veronika Tancošová a Diana Navrátilová 

a na třetím místě se umístili Štěpánka 
Sochorová a Rudolf Frolík. Vítězové získali 
od svých předchůdců putovní kotlík, dále tři 
nejlepší týmy získaly dárkové koše a všichni 
účastníci soutěže na památku obdrželi pa-
mětní listy s upomínkovou vařečkou.  

Děkujeme všem účastníkům a také 
„ochutnávačům“, tedy naší 5-ti členné 
porotě.

Daniela Veselská, místostarostka
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
Letošní prázdniny jsme měli možnost 

uspořádat dva turnusy příměstského tábora 
na téma Olympijské hry, a to především díky 
dotaci z Ministerstva sociálních věcí z ope-
račního programu Zaměstnanost. Dotace 
je určena na pořádání příměstských táborů 
v letech 2018, 2019, 2020 (celkem tedy 6 tur-
nusů) a zároveň také na dětský klub, který 
prodlužuje družinu od 15 do 17 hodin, a to 
ve školních letech 2018/2019, 2019/2020. 
Výše dotace činí 776 000 Kč. A teď něco 
málo z letošních turnusů.

Děti byly v úvodu uvítány božstvem a sám 
mocný Zeus přinesl dětem olympijský oheň. 
Čekalo je rozdělení do pěti družstev v bar-
vách olympijských kruhů. Během dopoledne 
si děti vyzkoušely různé seznamovací hry. 
V průběhu dne je pak čekala hra s cílem zís-
kat materiál na výrobu týmového maskota 
a vlajky. Za úkol měly vymyslet si i název 
družstva a motto či pokřik. 

Druhý den tábora jsme společně strávili 
na sletišti. Děti si během dopoledne vyzkou-
šely orientační pochod, při kterém byly po 5 
minutách s mapou vypouštěni po dvojicích 

či trojicích na naplánovanou trasu a měly za 
úkol projít celkem deset stanovišť. Zjistili 
jsme, že mapa není se všemi dětmi nejlepší 
kamarád.  Po obědě jsme se přesunuli do 
lanového centra, kde byly děti rozděleny dle 
výšky do skupin. Ty největší si vyzkoušely 
vysoké překážky s jištěním a všichni byli 
moc stateční. Menší děti se vystřídaly na 
nižších překážkách. 

Ve středu byla na programu dne paralym-
piáda, která se odehrávala v místní sokolov-
ně. Děti si mohly nejprve vyzkoušet tělesné 
a smyslové hendikepy, musely se nasvačit 
se zavázanýma očima, dále poznávat před-
měty hmatem, rozeznat potraviny po čichu 
a mnoho dalšího.

Čtvrtý den se vzhledem k extrémům poča-
sí u obou turnusů lišil. V červenci si děti uži-
ly dopoledne v sokolovně, kde si vyzkoušely 
různé druhy štafet a týmového ducha. Po 
obědě jsme se přesunuli na vlakové nádraží 
a odtud vlakem do Kamenných Žehrovic 
a následně pěšky do hotelu Astra, kde byl pro 
děti objednán vnitřní bazén a také volejba-
lové hřiště. V srpnovém termínu měly děti 

dopoledne na programu prezentaci o his-
torii olympijských her, a poté jsme vyrazili 
vlakem směr koupaliště Rakovník, kde měly 
možnost vyzkoušet tobogán, lávku, zahrát si 
ping pong, odvážnější mohly zkusit i sko-
kanský můstek a mnoho dalšího.

Poslední den tábora se nesl v duchu 
„Kačického pětiboje“: drezúra koně, biat-
lon (běh a střelba z praku na cíl), slackline, 
šerm, vodní štafeta. Po obědě na děti čekal 
olympijský kvíz, aby si tak zasloužily utkat se 
v závěrečném boji. Na ten se těšily ze všeho 
nejvíc. Vodní bitva dopadla skvěle, všichni 
olympionici byli mokří od hlavy až k patě. 
Na závěrečný ceremoniál dorazil opět sám 
mocný Zeus s Athénou, nechyběli ani ro-
diče našich olympioniků. Všem dětem byly 
předány diplomy za FAIR PLAY a drobné 
odměny. Tímto aktem byly letošní olympij-
ské hry ukončeny.

V závěru mi dovolte poděkovat všem dě-
tem za účast a vedoucím za jejich trpělivost 
a nadšení.

Daniela Veselská, místostarostka
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Obec Kačice podporuje formou individuálních dotací občany Kačice, kteří ji reprezentují například na 
mezinárodních tanečních závodech nebo na mistrovství Evropy/světa ve vrhání nožů a seker na cíl. Více 
se dočtete ve článcích níže. 

KAČICKÉ UDÁLOSTI

MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ ZÁVODY
Dne 5. května 2018 navštívila Tereza 

Barochová a její taneční partner meziná-
rodní taneční závody ve slovenské Trnavě. 
V konkurenci tanečníků z Rakouska, 
Ruska, Německa, Slovenska a Maďarska 
se umístili v kategorii mládež latina na 10. 
místě a v kategorii dospělých na 22. místě.

O týden později 13. května 2018 si zku-
šenost s mezinárodní konkurencí zopako-
vali v maďarském Debrecenu, kde se tou 

dobou konalo mistrovství Evropy latin-
sko-amerických tanců. V silněji obsazené 
soutěži WDSF dopadli v kategorii mládež 
na 20. místě a v dospělých na místě 38.

K získání zkušeností a poměření taneč-
ních dovedností s páry z jiných zemí bych 
chtěl poděkovat obci Kačice, díky níž jsme 
mohli tyto cesty podniknout.

Jiří Baroch

VRHAČI - REPREZENTACE 
Mistrovství Evropy a světa se letos konalo 

na domácí půdě, bohužel to nakonec nebyla 
dobrá volba.

Letošní ročník ME / MS ve vrhání 
nožů a seker na cíl se konal v moravském 
Rýmařově. Westernové prostředí zasaze-
né do bývalého lomu navodilo společně 
s dobrou partou závodníků  výbornou at-
mosféru. Bohužel toto zdání nemělo dlouhé 
trvání. Podnikatel, který si na svá bedra 
vzal organizaci závodů, zklamal na plné 
čáře. Zdražování pití a potravin během 
závodů ze dne na den, nedostatek terčů, 
a to jak závodních, tak tréninkových, což 
se podepsalo i na jejich kvalitě. Na konci 
čtyřdenního maratonu byly některé terče 
tak rozbité, že bylo vidět skrz, nebo i sem 
tam kus chyběl. Metrový terč, určený na 
dálkovou disciplínu, se ještě před začátkem 
závodů rozklížil. Dlouhé čekací fronty na 
všechno, nedostatek rozhodčích (které jsme 
nakonec museli sami střídat) a další a další 
organizační „boty“, které nás mrzely, a za 

které jsme se cítili částečně odpovědní, 
neboť jsme reprezentovali zemi, ve které 
se závody konaly. Někteří závodníci byli 
tak zdeptaní, že závod nedokončili a odjeli 
domů (a to i cizinci).

Bohužel se tato nepříznivá atmosféra dost 
odrazila i na psychice závodníků, na naší 
tedy rozhodně. Výkony, které jsme před-
vedli, nebyly zcela dle našich představ. I tak 
si ale troufáme říct, že umístění do první 
poloviny v jednotlivých disciplínách není 
zase tak špatné. Lada dokonce skončila na 
dálkové v noži na 5. místě s 11,55 metry, což 
by v loňském roce stačilo na první místo.

Závodů se zúčastnilo celkem 155 závod-
níků a závodnic ze 14 zemí světa. Celkem 
se soutěžilo v 21 různých disciplínách. 
Nejpočetnější skupina reprezentovala 
Rusko. Jako země jsme mezi muži obsadili 
2. místo a mezi ženami 3. místo.

Děkujeme obci Kačice za poskytnutou 
dotaci na startovné. 

Manželé Olbortovi
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O činnosti knihovny jsem se již 
mnohokrát na těchto stránkách 
zmiňovala, ale pro ty z vás, kteří 

přece jenom ještě naší knihovnu neznají, 
přiblížím několik informací.

Během prázdnin proběhla v knihovně 
zásadní reorganizace a výměna stávají-
cího, již zastaralého knižního fondu za 
zcela nový. Byly navezeny nové knihy za 
dlouhodobé výpůjčky z Krajského knihov-
nického centra v rámci výměnného fondu. 
Byla obměněna veškerá naučná literatura 
a rozšířena nabídka různých knižních žán-
rů tak, aby byl výběr knih pro čtenáře co 
nejširší a nejzajímavější.

Od října čeká čtenáře další změna k lep-
šímu. Původní čtenářské průkazy budou 
nahrazovány čtenářskou kartou. Čtenář 
tak bude mít přístup do on-line katalogu 
a svého výpůjčního konta.

Do on-line katalogu můžou nahlížet 
všichni, kdo mají zájem o knihy a chtějí 
mít přehled o knihách, které knihovna na-
bízí. Katalog knihovny: https://kacice-ka-
talog.kkckl.cz, je zpřístupněn na stránkách 
OÚ, sekce Knihovna. Výhodou je výběr 

knih přímo z domova, zobrazení aktuál-
ních informací o knize a její dostupnosti 
a možná rezervace knihy.

Od 17. září pro vás knihovna opět 
připravila oblíbenou výtvarnou sou-
těž o ceny. Uzávěrka doručení výtvar-
ných prací je 13. listopadu 2018. Téma: 
700 LET KAČICE ANEB KAČICE 
OČIMA DĚTÍ / UDÁLOSTI, VÝVOJ, 
VÝZNAM. Vítězové budou slavnostně 
vyhlášeni na Vánočním trhu 1. prosince 
2018. Oceněné a zajímavé práce budou 
vystaveny na OÚ Kačice a v knihovně, dále 
na sociálních sítích a v tisku.

Na říjen a k závěru letošního roku pro 
vás připravujeme Den otevřených dveří, 
Bazar dětské knihy, Malování na kameny, 
pokračování vyprávění s panem Malcem 
o historii Kačice a vyhlášení nejlepších 
Lovců perel.

Těším se na Vás v knihovně anebo na 
některé z připravovaných akcí.

Lenka Pokorová, knihovnice

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Chcete se dozvědět, co všechno Vám knihovna nabízí a může nabídnout? Po prázdninách na Vás čeká 
mnoho novinek.

A
2B

C

1

3

AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Prázdniny jsou  pryč a my se opět scházíme ve škole, která je oděna do nového kabátu.

Scházíme se pod novým vedením. Od 
1. srpna 2018 je novou ředitelkou školy 
paní Mgr. Jitka Jindáčková. Od října 

bude absolvovat roční studium pro ředitele 
škol. Jiné změny v pedagogickém sboru ne-
jsou. V letošním školním roce máme zatím 
rekordní počet zapsaných prvňáčků a to 21. 
Celkem bude v naší škole kolem 74 žáků. 
Dva žáci (3. a 5. ročník) jsou vzděláváni 
v Číně a žákyně 1. ročníku v Maroku. Na 
konci školního roku vždy skládají komisi-
onální zkoušky z českého jazyka, prvouky 
a vlastivědy (pouze učivo o ČR).

Další novinkou je rozšíření kapacity školní 
družiny a otevření druhého oddělení v pro-
storách 1. třídy. Byla přijata nová pracovní 
síla a vedoucí školní družiny zůstává paní 
Ilona Hrdličková. Provoz školní družiny 
byl zahájen 4. září od 6:30 - 7:30, odpolední 
provoz 11:25 - 15:00 a 15:00 - 17:00 hodin.

Organizace ve výuce: 1. ročník tř. učitelka 

Mgr. Jitka Jindáčková (Čj.M,Prv). Ostatní 
výchovy povede paní Hrdličková a Mgr. 
Hrabalová. 2. a 3. ročník učí Mgr. Eva 
Barešová, která zároveň převzala hodiny 
speciálně pedagogické péče pro žáky se SVP. 
4. a 5. ročník vede Mgr. Hrabalová, která 
zároveň učí naukové předměty Prv, Vl, Př. 
Mgr. Jitka Jindáčková i nadále provádí logo-
pedickou péči pro předškoláky a žáky školy.

Školní rok jako každoročně zahájil v pro-
storách tělocvičny školy pan starosta. Paní 
ředitelka představila personální obsazení 
našeho školního zařízení.

Obnovili jsme webové stránky naší školy, 
kde rodiče najdou informace k začátku, ale 
i k průběhu celého školního roku a všech 
akcí, které budeme podnikat.

Všichni žáci byli seznámeni se školním 
řádem i řádem školní družiny. Rodiče bu-
doucích prvňáčků absolvovali již koncem 
června informativní třídní schůzku týkající 

se výuky a podepisovali souhlasy se zveřej-
ňováním ( GDPR).

I tento školní rok dostanou rodiče prv-
ňáčků smlouvy z OÚ na 1000,- Kč za každý 
ukončený školní rok. Po 5 letech mohou 
získat i s bonusem 6000,- Kč.

Od října začnou probíhat kroužky: 
1. ročník – výtvarný, keramický, anglický, 
čtenářský klub
2. ročník – lze přidat turistický kroužek
3. ročník – lze vybrat i kroužek PC

Je tu nový školní rok a my si budeme 
zvykat na nový režim. Začali jsme pozvolna, 
ale důsledně. Chvíli nám určitě potrvá, než 
se srovnáme a uklidníme.  

Všem Vám i nám přeji šťastné vykroče-
ní pravou nohou do tohoto školního roku. 
Doufám, že se nikdo nebojí, protože není 
čeho. Máme před sebou spoustu práce a ur-
čitě ji společně zvládneme. Tak jdeme na to!

Mgr. Jitka Jindáčková – ředitelka školy

KNIHOVNA NABÍZÍ: 
Otevřeno každé ÚTERÝ  
8:00 - 14:00 / 15:00 - 17:00
- Velký výběr dětské literatury včetně po-
vinné četby, velký výběr literatury pro 
dospělé /odborná literatura, beletrie,  
časopisy, komiksy.
- Cena registrace dětského čtenáře /6- 15 
let/ činí 25 Kč za rok, dospělého čtenáře 
činí 50 Kč za rok.
- Výpůjční doba je 4 týdny /je možné ji 
2x prodloužit o stejnou dobu.
- Internet /zdarma pro registrovaného 
čtenáře.
- Meziknihovní služba (MVS) /objed-
návka knih, které u nás nemůžete nalézt.
- Rezervace vybraných titulů.
- Reprogra�cké služby.
- Čtenářský klub.

Místní knihovna Kačice
Pod Hájem 64 (pod mateřskou školou)
273 04  Kačice
web: www.kacice/knihovna 
e-mail: knihovnakacice@seznam.cz



6

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Začal nový školní rok a my jsme se ve školce opět setkali se svými kamarády. Vyprávěli jsme si 
o svých zážitcích z prázdnin a o dalekých cestách. 

Počasí v létě v Kačici bylo jako 
u moře, proto kdo měl bazén, užil 
si vodních radovánek dostatek. 

Většina dětí se do školky těšila. Do třídy 
Kachniček letos nastoupilo rekordních 16 
„nových“ dětí. Mezi nimi jsou i dvouleté 
děti. Na režim školky si tyto děti zvykly 
celkem dobře. Ještě bude trvat, než se z dětí 
stanou parťáci a kamarádi. Všem dětem se 
líbí hry na našem hřišti i hry v pískovišti. 

Šikovné děti lezou na skluzavku po lano-
vém žebříku nebo po horolezecké stěně. 

Také k nám do školky přijede divadlo 
Vodníček s pohádkou „Jak Matěj vysvo-
bodil vítr“. Do velké školy půjdeme na po-
hádku „Hraní o pejskovi a kočičce“ a „Jak 
kašpárek vysvobodil princeznu“. 

Užijeme si barevný podzim. Budeme 
sbírat barevné listy, lepit je, stříhat ovoce 
z barevných papírů, modelovat zeleninu. 

Také si venku budeme hrát v lese s různý-
mi přírodninami, ze kterých někteří kama-
rádi umí postavit úžasné malé domečky. 
Pokud bude foukat vítr, půjdeme společně 
pouštět draka.

Až se úplně ochladí a my začneme cho-
dit na procházky, pak se už budeme spo-
lečně těšit na advent.  

Zuzana Pokorná
vedoucí odloučeného pracoviště MŠ

Náš tým FK Kačice odehrál v sezó-
ně 2017/2018 celkem 20 zápasů. 
Po dobu celé sezóny jsme bojovali 

o postup do vyšší soutěže. V konečném 
pořadí jsme se umístili na konci futsalo-
vé sezóny na 4. místě s celkovým počtem 
37 bodů (počet nastřílených branek 
je 75, obdržených branek 45). Z celkového 
počtu 20 zápasů náš tým celkem 11x vy-
hrál, 4x remízoval, 5x prohrál. FK Kačice 
si velice váží podpory Obce Kačice a dále 
bude reprezentovat obec v oblasti sportu.
Výsledky: 
FK Kačice – FK Borussia Hrdlív 7 : 4 (4 : 3)
Branky: Kučera 3, Heller 2, Paluba, Šroubek
FK Kačice – Ceresit Hvězda Kladno 2 : 6 (2 : 2)
Branky: Moronga, Šroubek
HoChoDoNe Bratronice – FK Kačice 0 : 10 (0 : 5)
Branky: Urbánek 4, Heller 2, Šach, Rác, 

Kouba, Škutchan
R.S.C. Čechie Slaný „C“ – FK Kačice 2 : 2 (1 : 2)
Branky:Paluba, Rác.
FK Kačice – FC Velká Buková 2 : 1 (1 : 1)
Branky: Paluba
FK Kačice – Sokol Dobřichovice „B“ 3 : 7 (1 : 4)
Branky: Škutchan 2, Kučera
SK Stehelčeves – FK Kačice 4 : 4 (1 : 1)
Branky:Škutchan, Kučera, Kindl, Paluba
FK Union Slaný „B“ – FK Kačice 0 : 2 (0 : 0)
Branky: Kučera, Kindl.
Jafra FK Slaný – FK Kačice 3 : 1 (2 : 1)
Branky:Navrátil.
FK Kačice – Blevice 73 6 : 0 (3 : 0)
Branky: Urbánek 2, Paluba 2, Šach, Heller. 
FC Borussia Hrdlív – FK Kačice 3 : 3 (1 : 2)
Branky:Heller, Škutchan, Navrátil.
Ceresit Hvězda Kladno – FK Kačice 0 : 2 (0 : 0) 

Branky: Paluba 2
FK Kačice – R.S.C. Čechie Slaný „C“ 2 : 4 (1 : 2) 
Branky: Navrátil, Paluba
FK Kačice – HoChoDoNe Bratronice 5 : 2 (3 : 1) 
Branky: Kouba, Paluba, Pošta, Navrátil, 
Šroubek
Sokol Dobřichovice „B“ – FK Kačice 0 : 14 (0 : 6)
Branky: Kučera 7, Navrátil 2, Heller 2, 
Škutchan, Šroubek, Rác. 
FC Velká Buková – FK Kačice 2 : 3 (2 : 0) 
Branky:Heller, Kouba, Navrátil.
FK Kačice – Jafra FK Slaný 0 : 0
Blevice 73 – FK Kačice 1 : 3 (0 : 2)
Branky:Šroubek 2, Kouba.
FK Kačice – SK Stehelčeves 3 : 1 (2 : 1)
Branky: Kouba, Škuthan, Heller
FK Kačice – FK Union Slaný „B“ 1 : 3 (0 : 0)
Branky:Heller

NOVINKY Z FK KAČICE
Kačice má své zastoupení i ve futsalové lize. Níže se dozvíte více o uplynulé sezóně a o umístění kačického týmu.
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Naše jednota měla na XVI. Všesokolském sletu zastoupení. Ve sletové skladbě PRINCEZNA REPUB-
LIKA cvičila naše úžasná sestra Maruška Pospíšilová, které za reprezentaci naší tělocvičné jednoty 
děkujeme.

KAČICE LETÍ
To, že začal nový školní rok a že máme krásně opravenou budovu školy, již víte. Co ale nevíte, jsou akce, 
kroužky a další činnosti, které nás v následujících měsících čekají. Novinkou letos bude říjnové Dýňobraní.  
V listopadu nás čeká již tradiční Strašidelný lampiónový průvod. Znovu budeme cvičit se židlemi nebo 
relaxovat při józe.

LETÍ, z.s.

KAČICE

Celý slet vyvolal velice kladný ohlas 
u veřejnosti a v posletových dnech 
velice vzrostl zájem o vstup do řad 

Sokola, který trvá dodnes. Zda ho pocítíme 
i v naší jednotě nám ukáže čas. Cvičit jsme 
začali teprve 10. září a to stolním tenisem, 
kdy přišlo skoro dvojnásobné množství cvi-
čenců, než v loňském cvičebním roce.

Pokud se o sletu chcete dozvědět doporu-
čujeme navštívit stránky https://slet.sokol.
eu/, kde jsou veškeré informace, odkazy na 
televizní záznamy a další zajímavosti.

V sobotu 15. září spolupořádala naše jed-
nota spolu s SK Outdoor, respektive s oddí-
lem Českého klubu Nordic Walking, pochod 
Kladno – Kačice. V loňském roce se toho-
to pochodu účastnilo přes 100 účastníků. 
Podrobné informace k ročníku letošnímu 
vám přineseme v dalším čísle zpravodaje.

Ale pojďme k plánu do budoucna. Jak již 
bylo napsáno, naše jednota zahájila cvičební 
rok 2018-2019 dne 10. září a cvičíme dle stej-
ného rozvrhu jako ve cvičebním roce 2017-
2018. Určitě Sokol není jen o cvičení a tak 

připravuje i program kulturní. Každoroční 
zahájení podzimu patří Posvícenské zába-
vě. Ta letošní se bude konat 3. listopadu 
a k tanci a poslechu vám zahraje kapela 
Ideal Band. O měsíc a pár dní později bude 
pro děti připravena Mikulášská. Program 
pro děti zajistí naši oblíbení Freestyle a ná-
sledně zábavu pro dospělé domácí Kiks.
Doufáme tedy, že se s vámi brzy shledáme 
na půdě naší sokolovny, ať již při cvičení, 
nebo při zábavě.

Michal Hrotík, náčelník jednoty

KONEČNÁ TABULKA

Hnízdo nezahálelo ani o prázd-
ninách. Byli jsme moc rádi, 
že sloužilo jako zázemí obou 

turnusů příměstského tábora. Děti si 
ve volných chvílích mohly odpočinout 
v herně u stavění z lega nebo v klu-
bovně či na zahradě při hře deskovek. 
Otázkou je, zda v každém hnízdě zů-
stává takový nepořádek, když ptáča-
ta vyletí.  Nicméně teď už je tam 
opět uklizeno a připraveno na další 
„sezónu“.

Od září můžete každou středu v Hnízdě 
využít služeb masérky. 

   Od října bude opět probíhat čtvrteční 
cvičení se židlemi. První hodina se usku-
teční 11. října a další budou následovat po 
čtrnácti dnech. 

Pro děti s rodiči nabízíme jednou za 
čtrnáct dní ve čtvrtek od 17 hodin „Ke-
ramiku s Lenkou.“ Na první hodinu se 
můžete těšit 4. října.

Také budeme pokračovat v práci s na-
ším dětským divadelním spolkem Divá 
káčata, který již novou sezónu začal, a to 
reprízou úspěšné hry Staré pověsti kačic-
ké na zářijových Smečenských městských 
slavnostech. 

   Během podzimu pro vás máme při-
pravené také dvě akce. První bude Dý-
ňobraní 13. října a druhá 10. listopadu 
oblíbený Lampiónový průvod. V pro-
sinci nás čeká výtvarná dílnička na vá-
nočním trhu a den před Štědrým dnem 
se opět vydáme ke krmelci se štědrov-
kou pro zvířátka. 

Budeme moc rádi, když se zapojíte 
i vy do akcí, které pořádáme.

Nápady, workshopy, cestovatelské de-
baty vítány.

Jana Vaníčková,
 předsedkyně spolku
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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/2018, ev. č. MK ČR E 10578

Redakční rada: 
Daniela Veselská, Lada Olbortová, 

Petra Svobodová, 
gra�cká úprava – Jana Vaníčková

Jazyková korekce - Jitka Jindáčková, 
Mirka Zajícová 

˚ ˚ ˚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.

Přijmeme řidiče sk. C, strojníka 
z okolí Kladna. Požadujeme ŘP sk. C. 
Nabízíme práci v okolí Kladna, Slaného, Rakovníka  
Prahy – západ, dobré platové podmínky, 
moderní vozový park a zázemí stabilní �rmy.
tel. 604 298 874, e-mail: info@uniservis-hasek.cz

Domeček je přátelské místo pro celou rodinu.
Nabízíme: prostornou dětskou hernu, 

pohybové i výtvarné aktivity. Dále besedy 
a bezplatné poradenství pro rodiny 

(rodinné, pedagogicko - psychologické, 
právní, laktační, senior, mzdové - personální). 

www.naselany.cz
Najdete nás v lánské sokolovně.

Termín akce Název akce Popis akce

3. 10. 2018 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání  18 hodin  zasedací místnosti OÚ Kačice.

14. 10. 2018 Dýňobraní Pořádá spolek Kačice letí.

20. 10. 2018 Drakiáda Pořádá komise pro školství  mládež.

27. 10. 2018 Výročí 100 let republiky Pořádá obec Kačice.

3. 11. 2018 Posvícenská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice.

10. 11. 2018 Strašidelný lampionový průvod Pořádá spolek Kačice letí.

1. 12. 2018 Vánoční trhy. Pořádá obec Kačice.

8. 12. 2018 Mikulášská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice.

12. 12. 2018 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání  18 hodin  zasedací místnosti OÚ Kačice.

15. 12. 2018 Zájezd na vánoční trhy Pořádá kulturní komise obce Kačice.

23. 12. 2018 Zdobení stromečku pro zvířátka Pořádá spolek Kačice letí.

23. 12. 2018 Zpívání koled  kačického betlémku Pořádá obec Kačice.

26. 12. 2018 Badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

PLÁN AKCÍ

NABÍDKA SLUŽEB
  Odvoz odpadu a suti 

– kontejnery 
 Odvoz suti 
 Doprava písku, štěrku 
 Odvoz železného šrotu 
 Odvoz autovraků 
 Přeprava minibagrů 
 Přeprava paletového zboží
Další služby: 
Zemědělské práce  Mulčování zarostlých pozemků a příkopů  Sečení trávy  Orba 
 Příprava půdy rotavátorem  Sázení  plečkování brambor  Nakládání sypkého 
materiálu  Nakládání  skládání palet  Práce traktorem - odtah, rovnání terénu  
a další  Ceny dohodou dle rozsahu zakázky
Informace  objednávky: Petr Pokorný, SHR Kačice  
(tel.:  603871459, email:  pokorny.petrkacice@seznam.cz)

 PEDIKÚRA - ZDEŇKA
Mokrá pedikúra – ošetření nehtů, korekce délky, tvaru a ošetření 
nehtového lůžka, odstranění zrohovatělé  ztvrdlé kůže na chodi-
dlech, závěrečný ošetřující krém  CENA: 280 Kč     
Maska + peeling – ošetření nohou jako při mokré pedikúře, 
navíc peeling nohou a chodidel, závěrečná maska,  masáž 
heřmánkovým krémem CENA: 330 Kč
Parafínový zábal – ošetření nohou jako při mokré pedikúře, 
navíc ošetření nohou parafínovým zábalem. Parafínový zábal je 
velmi příjemná procedura, účinná aplikace teplého kosmetického 
vosku na pokožku. Dochází k předání tepla a účinných minerálů do 
pokožky, zvyšuje se její prokrvení  hydratace.  CENA: 400 Kč     
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY: Onemocnění diabetem a užívání 
léků na ředění krve hlaste prosím předem. 
Ošetřujeme nohy pouze čisté a bez bradavic.  Děkuji za pochopení.
V případě potřeby dojedu, pro mimo kačické příplatek 50 Kč.

TEL.: 775 322 871   
Těším se na zavolání 

Zdeňka Týblová    


