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Ročník 2019 Číslo 2 Vyšlo v červenci ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,

V úvodu nám dovolte ohlédnout se 

za  posledním  čtvrtletím,  které  bylo  

plné  zajímavých  akcí,  především  

pak měsíc poslední. V měsíci dubnu 

se konaly Velikonoční trhy společně 

s  vynášením  Morany,  akce  Ukliď-

me  Kačici,  badmintonový  turnaj,  

beseda o  historii  obce  s  p.  Malcem,  

a  samozřejmě  také  tradiční  pálení  

čarodějnic.  Květen  pak  zahájil  Ka-

čický  lesní  běh,  následoval  nohej-

balový  turnaj  a  cyklistický  trojboj.  

V červnu jsme měli možnost strávit 

den dětí s SK Kačice a taktéž s nimi 

oslavit  100  let  od  založení  klubu.   

Všem  organizátorům  zmíněných  

akcí patří velké poděkování za jejich 

angažovanost.  Poslední  velkou akcí  

byly Kačické slavnosti. Zde si dovolí-

me zmínit hlavní sponzory akce, bez 

jejichž finančního příspěvku by pro-

gram slavností nemohl být tak pest-

rý, a to je Středočeský kraj, zmrzlina 

2AD  a  firma  Advelis.  Ještě  jednou  

děkujeme!

Co se týče investičních akcí, je toho 

před  námi  opravdu  mnoho,  proto  

se  více  dočtete  uvnitř  zpravodaje.  

V závěru nezbývá, než VÁM VŠEM 

popřát krásné a klidné prázdniny.

Daniela Veselská, Libor Němeček

KAČICKÉ SLAVNOSTI
Loňské oslavy 700. výročí obce byly nad očekávání úspěšné. Mezi děkovnými a po-
chvalnými reakcemi se množily i dotazy zda nebude nějaké 701. výročí. A tak jsme 
se rozhodli, že uspořádáme slavnosti, a ne jen tak ledajaké, ale naše Kačické. 

A tak jste si mohli opět užít středo-
věkou atmosféru. Brány dobového 
tržiště  se  otevřely  v  deset  hodit.  

Od jednácti hodin mohly děti zhlédnout 
Pošťáckou  pohádku.  V  poledne  k  nám  
znovu  zavítal  král  Jan  Lucemburský  se  
svou družinou. A spolu se starostou obce 
Liborem  Němečkem  slavnosti  oficiálně  
zahájili.

V infostánku si návštěvníci měli možnost 
zakoupit různé upomínkové předměty, na-
příklad i kačický slosovatelný gombík.

Během celého dne byla radost sledovat 
pestrý zábavný program, který byl převáž-
ně v  režii  historických skupin Alotrium 

a HMB. O divadelní vystoupení se posta-
ral Petr Liška z divadelního spolku MIM 
o.s.  a  náš  divadelní  spolek  Divá  káčata.  
K tanci  a  poslechu zahrála skupina Pípl  
Rájen. Hlavní hvězdou večera byl František 
Nedvěd. A třešničkou na pomyslném dor-
tu byli kačičtí Kiks, kteří to na závěr jak 
se patří, rozbalili. O nádherný a vynikající 
dort (viz.foto), k prvním narozeninám naší 
Kachny, se postarala paní Iva Roháčová, kte-
ré tímto velmi děkujeme. Dort byl v pondělí 
předán končícím páťákům naší ZŠ. V zápětí 
byl za asistence ostatních žáků snězen. 

Jana Vaníčková,  
předsedkyně kulturního výboru
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FOTO STŘÍPKY ZE SLAVNOSTÍ
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Z OBECNÍHO ÚŘADU...
V této sekci se dozvíte více o realizovaných investičních akcích a také o akcích, které jsme v posled-
ních měsících pořádali.

INVESTIČNÍ AKCE
Jak jsme již avizovali v úvodním člán-

ku, projektů, které se budou v dohledné 
době realizovat je opravdu mnoho. Hned 
v září odstartuje výstavba malé vodní ná-
drže Chobot. Na tuto akci jsme obdrželi 
dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 
10 000 000 Kč a dále 1 000 000 Kč z roz-
počtu Krajského úřadu Středočeského kra-
je. Celá akce by měla být dokončena do 
konce příštího roku. Celkové odhadované 
náklady akce jsou 19 350 000 Kč bez DPH. 
Další velkou investiční akcí, která odstar-
tuje hned záhy je demolice garáží a skladů 
v areálu č. p. 7, kde bude následně vystavěno 

10 bytů s pečovatelskou službou. I na tuto 
akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj, a to konkrétně 600 000 
Kč na každý z bytů. Demolice odstartuje 
v říjnu tohoto roku a celá stavba by měla 
být dokončena v roce 2021. Předpokládané 
celkové náklady akce jsou bezmála 21 000 
000 bez DPH Kč. Dále bude během letních 
prázdnin rekonstruováno sociální zařízení 
v mateřské školce a proběhne výmalba ZŠ 
a rekonstrukce tělocvičny.

Co se týče připravovaných akcí ve fázi 
projektu,  které budou s  velkou pravdě-
podobností podpořeny prostřednictvím 

MAS Svatováclavsko z. s. také z dotačních 
titulů, tak se jedná o rekonstrukci ZŠ, kde 
by vznikly dvě nové moderní učebny, dále 
vykácení a osazení zeleně kolem Kačáku 
od fotbalového hřiště  po  Špičku a  dále  
budeme žádat o prodloužení dotovaných 
příměstských táborů a klubu (prodloužené 
družiny) v ZŠ.

Je toho opravdu mnoho, a to se již ne-
budeme podrobně rozepisovat o menších 
investičních akcích. Nechte se překvapit, co 
všechno se ještě do konce roku 2019 stihne.

Daniela Veselská,  
místostarostka obce

ZÁJEZD DO POLSKA
Termín jsme vybrali ke konci května, 

abychom měli hezké počasí, a to se také 
skutečně vydařilo. Jelení Hora je malebné 
starobylé městečko s nádherně zdobe-
nou bazilikou. Bohužel časy se mění, a tak 
jsme zde již nenašli klasické tržnice, vše 
je nově zastřešeno a ani ceny již nejsou 
tak lákavé, jako kdysi. Kdo byl zklamaný 
z tržnice, spravil si náladu v parku mini-
atur v nedalekých Kowarech, kde jsme se 
pokochali vyhlídkou na modely staveb 

Dolního Slezska. K vidění zde byly hrady, 
zámky, kostely či radnice. Ke každé ze 
staveb se nám dostalo poutavého výkladu 
od českého průvodce. V parku sice lehce 
zapršelo, ale ihned jsme měli k dispozici 
deštníky od místního personálu, což byla 
velmi milá pozornost. Závěrem bychom 
Vás chtěli pozvat na zahraniční vánoční 
trh, jak se již stalo zvykem, a kam to bude 
tentokrát? Nejspíš si zajedeme do pohád-
ky, ale nechte se překvapit.

REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ 
A OBCE KAČICE

V pátek 22. března 2019 se uskutečnil 
již pátý ročník plesu, jehož pořadatelem 
byla ZŠ ve spolupráci s obcí Kačice. K tanci 
a poslechu zahrála oblíbená skupina Černý 
brejle. Jako překvapení pro přítomné hosty 
bylo nachystáno premiérové představení 
Limonádový Joe v podání divadelního spol-
ku Divá káčata. Pro hosty bylo připraveno 
občerstvení, koktejlový bar i zajímavý pro-
gram. O lístky byl tentokrát nečekaně velký 
zájem a tak během několika hodin byl sál 
obsazený. Věříme, že i tento rok se všem 
hostům na plese líbilo.

KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
V sobotu 6. července se uskutečnil již 5. 

ročník soutěže o nejlepší kotlíkový guláš. 
Přihlášeno bylo celkem 10 soutěžních týmů. 
Ještě než bylo zahájeno soutěžní klání ve va-
ření guláše, odehrál se na fotbalovém hřišti 
turnaj v malé kopané, který vyhráli Černý 
koně, na druhé pozici skončily Mladý pušky 
a bronz bral Vici tým.

V rámci kuchařské soutěže se hodnotila 
stejně jako každý rok chuť, barva, konzisten-
ce, maso a celkový dojem. Zvítězil tým ve 
složení Rudolf Frolík a Štěpánka Sochorová, 

stříbro  získaly  Mašková  Alena,  Mašek  
Vlastimil a Kateřina Táborová a na třetím 
místě se umístili Dana Frolíková a Samuel 
Bůžek. Vítězové získali od svých předchůdců 
putovní kotlík. Všichni účastníci soutěže na 
památku obdrželi pamětní listy s upomín-
kovou vařečkou.  

Děkujeme  všem  účastníkům  a  také  
„ochutnávačům“, tedy naší pětičlenné po-
rotě pod vedením Milana Pokorného.

Jana Vaníčková,  
předsedkyně kulturního výboru
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Obec Kačice podporuje formou individuálních dotací akce pořádané pro občany, rodiče s dětmi i děti 
samotné. Vice se dočtete ve článcích níže.

KAČICKÉ UDÁLOSTI

KAČICKÝ LESNÍ BĚH 2019, 
17.ROČNÍK

Poděkování  spolupořadatelům  17.  
KLB  2019.  Bez  pomocníků,  kteří  
obětovali půlden svého volného času, 

by to nešlo uspořádat. Postarali se o 112 
dospělých a 56 dětí, běžců a běžkyň.
Ondřej Klesnil – prezentace, zpracování 
výsledků
Ivo  Klesnil  –  prezentace,  zpracování  
výsledků
Iva Klesnilová – prezentace, zpracování 
výsledků, měření v cíli
Pavel  Vinš  –  propagace,  přeběh silnice,  
měření v cíli
Iveta Bodnarová – měření v cíli, psaní dět-
ských diplomů
Zdeněk Kučera – měření v cíli, výsledky
Libor Němeček – příprava fotbal. hřiště, 
rychlá spojka, startér, ceremoniál vyhlášení
Per Pokorný – parkování u hřiště, občer-
stvení v cíli
Jana Vaníčková – zábava dětí v lese a na 
hřišti, kostýmy
Veronika Hlušičková – zábava dětí v lese 
a na hřišti, kostýmy
Vlastimil Mašek – parkování u lesa, přeběh 
silnice
Lukáš a Šárka Rácovi – příprava občerst-
vení na hřišti

Ondřej a Kateřina Čadkovi – obsluha na 
hřišti
Květa Fikesová – nákup dětských cen, polep 
medailí
Aneta Fikesová – tisk čísel, diplomů, cere-
moniál vyhlášení
Laura Fikesová – tisk čísel, diplomů, cere-
moniál vyhlášení
Berta Fikesová – tisk čísel, diplomů, koně 
pro děti
Metod  Fikes  jr.  –  hrabání  trávy,  úklid  

pískoviště na hřišti, špendlíky po 4 ks
František a Lada Olbortovi – házení nožů, 
seker…
Zdeněk Chaloupka – ozvučení, hudební 
doprovod
Milan Bejby Dítě – parkování u hřiště, úklid 
po závodě
… a další, které jsem nezmínil …

Ještě jednou DÍKY!
Metod Fikes, ředitel závodu
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CYKLISTICKÝ TROJBOJ V ARMÁDNÍ ULICI.

V  sobotu 18. května 2019 byl opět 
pořádán tradiční cyklistický trojboj 
obyvateli Armádní ulice pro děti 

do 11 let. Kladem je, že se do přípravy již 
zapojily děti z 5. třídy naší školy.

Tradičně za pěkného slunečného počasí 
se zúčastnilo cyklistického klání 35 dětí.

Na  přípravě  a  zabezpečení  závodů  se  
podílela celá řada obyvatel obce. Bez je-
jich pomoci bychom cyklistické soutěžení 
nemohli uspořádat. 

 Návrhy diplomů, startovních listin a pro-
hlášení rodičů připravila Lada Olbortová. 
Tisk  zabezpečila  Eva  Švarcová  a  Lada  
Olbortová. Nákup odměn a jejich přípravu 
měl na starosti Vláďa Ondráček. Diplomy 
psal  nádherným  modrým  švabachem  
Franta Olbort. Barevné zvací plakáty na-
malovali žáci naší školy.

Přípravu  závodních  tratí  provedl  
Vláďa Ondráček,  Václav Tejkal  a  David 
Hamšík.  Nově se do organizace závodů 
zapojily Jindřiška Hamšíková s Pavlínou 
Műhldorfovou.  Tradičními  dobrota-
mi  zpestřili  cyklistické  závody  manželé  
Pohořalovi.

Děti závodily s velkým zaujetím, nechy-
běla hlasitá podpora přítomných rodičů, 
která výrazně pomáhala k lepším výkonům 
a podtrhla tak výbornou atmosféru spor-
tovního dne. Kladem bylo, že všechny děti 
svůj závod dokončily. 

Děti  byly  rozděleni  do  čtyř  věkových  
kategorií, a to do 2 let, 3 – 5 let, 6 – 8let,9 
- 11 let. Připraveny byly 3 soutěžní disciplí-
ny. Časovka jednotlivců, závod zručnosti 
a cyklokros.  Pro malé děti s koloběžkami, 

tříkolkami a odstrkovadly byly připraveny 
kratší vzdálenosti.

Stupně vítězů obsadily  v  jednotlivých 
disciplínách a  věkových skupinách tyto  
děti – závodníci.

Časovka jednotlivců    
do 2 let: Michal Horák, Tomáš Jícha
3 – 5 let: Aleš Roman, Matyáš Pudil, Josef 
Chiškár
6 – 8 let:  Jiří  Kučera,  Václav Frolík,  Jan 
Pravda
9  –  11  let:  Daniela  Romanová,  Julie  
Koukolíková, Tomáš Vaněk

Jízda zručnosti 
do 2 let: Michal Horák, Tomáš Jícha
3 – 5 let: Aleš Roman, Matyáš Pudil a Tereza 
Horáková
6  –  8  let:  Matěj  Hlušička,  Jiří  Kučera,  
Michaela Frolíková
9  –  11  let:  Daniela  Romanová,  Julie  
Koukolíková, Tomáš Vaněk

Cyklokros
do 2 let: Michael Horák, Tomáš Jícha
3 – 5 let: Aleš Roman, Matyáš Pudil, Josef 
Chiškár
6– 8 let: Jiří Kučera, Václav Frolík, Michaela 
Frolíková
9 – 11 let: David Macák, Daniela Romanová, 
Julie Koukolíková

Organizátoři děkují všem dobrovolní-
kům  a  sponzorovi  Ekologie  s.r.o.  Lány,  

kteří se zapojili do celé sportovní akce a fi-
nančně přispěli na krásné sladké odměny 
pro všechny děti. Celá akce proběhla za 
materiální a finanční pomoci OÚ Kačice.

Ing. Ondráček Vladimír, zastupitel obce 
a předseda výboru pro školství a mládež

Před více než rokem a to 7. 2. 2018, 
jsme začali s besedami o historii obce 
s panem Ant. Malcem. Setkání s ob-

čany proběhlo celkem 14. Poslední beseda, 
uzavření celého cyklu vyprávění se uskuteč-
nila 22. 5. 2019.

Závěr besedy se nesl ve slavnostním du-
chu s dojetím většiny kačických. Za všech-
ny zúčastněné občany se rozloučila paní 
Baudyšová a blahopřála panu Malcovi za to, 
že se mu podařilo zaznamenat vzpomínky, 
zapsat a dohledat materiály v dosažitelných 
dokladech a podrobně za 6 let tohoto úsilí 
zpracovat nástin o dějinách naší obce. 

V besedách se panu Malcovi jistě poda-
řilo zájemcům o historii obce poskytnout 

INFORMACE Z KNIHOVNY 
V naší knihovně se událo několik zajímavostí i rozloučení s některými akcemi, o kterých bych vás chtěla 
informovat.
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co všechno je a bude nového v naší Veselé škole?
V naší Veselé škole jsme dospěli do konce dalšího školního roku 2018/2019. 

Od vydání posledního zpravodaje 
uplynula doba, kdy v naší škole 
proběhl zápis dětí do 1. ročníku. 

V příštím školním roce  budeme mít  6  
prvňáčků.

V dubnu jsme s jednotlivými ročníky 
navštívili  místní knihovnu, poslechli si 
audioknihu a paní knihovnice měla pro 
děti připravené zajímavé pracovní listy 
s úkoly, které děti se zájmem vypracová-
valy.  V měsících květnu a červnu jsme 
měli další akce. Hudební a interaktivní 
programy, divadelní představení. Žáci 1. 
a 2. ročníku navštívili představení divadla 
Lampion s názvem „Tajemství naší skříně“. 
Poté měli na programu pracovní dílnu, 
kde si  měli  možnost  vyrobit  zdobenou 
škrabošku.

V květnu proběhlo ve 4. ročníku šetře-
ní ČŠI TIMSS se zaměřením na znalosti 
matematiky a přírodovědy. Toto testování 
řídil pracovník ČŠI. Byl spokojen s organi-
zací i přístupem žáků, kteří pracovali s ob-
rovským nasazením a zájmem. Výsledky 
testů nejsou ještě vyhodnoceny.

Také proběhlo fotografování žáků školy 
a vytváření tabla žáků 5. ročníku.

V měsíci červnu jsme se zúčastnili akce, 
kterou pořádalo AGRO Řisuty – Den ote-
vřených dveří. Byl bude připraven bohatý 
dopolední program pro školy. 

Myslivecký spolek Kačice pro nás při-
pravil „Dětský den s myslivci“. 

Z důvodů oprav a malování dvou tříd 
a prostor ŠD a tělocvičny bylo uděleno 
žákům ve  dnech  26.  -  28.  6.  ředitelské  
volno. Slavnostní ukončení školního roku 
proběhlo 25. 6., kdy bylo žákům rozdáno 
vysvědčení, shlédli divadelní představení 
„Pohádky  pana  Pohádky“.  Čas  posko-
čil zase o jeden rok a my jsme se louči-
li  se žáky 5. ročníku, kterých odešlo 18. 
Uvádím jeden z dopisů, které nám žáci 
napsali na rozloučenou.

„Ve škole se mi moc líbilo, škoda, že těch 5 
let uteklo. Sice se těším na novou školu, ale 
zároveň je mi líto, že odejdu od svých kama-
rádů. Budou mi chybět naše paní učitelky, 

které na nás byly vždy hodné a pořádaly 
různé akce, které byly pěkné. Také nás dobře 
učily. Bude mi chybět i pan kuchař, protože 
vždy vařil moc a moc dobře. Na nové škole 
to bude určitě také dobré, jenže tuhle školu 
a všechny v ní to nikdy nenahradí. Děkuji 
všem a na shledanou.“

Všem dětem a žákům přejeme úspěšný 
vstup do nové etapy jejich života.

V závěru mi dovolte popřát všem čtená-
řům zpravodaje hezké a klidné léto a do-
volenou plnou odpočinku a nevšedních 
zážitků.

Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy

řadu informací případně námětů, kterým 
směrem se pokusit ještě v archivech a mu-
zeích zapátrat. A o čem se na besedách tedy 
hovořilo? Dovolím si citovat samotného au-
tora: „O nálezu a těžbě rašeliny ale i o rych-
tářích, starostech, předsedech MNV a opět 
o starostech  současné  doby,  o  obecním 
strážníkovi a policejní stanici, o zavádění 
elektrické energie do obce, o všech mož-
ných spolcích a sdruženích, a to i o těch, 
které zmizely jak se říká v propadlišti dě-
jin např. o hasičích i o spolcích, které i přes 
nepřízeň různých politických představ či 
nezájmu obyvatel přežívali a stále přežívají 
- Sokol, Baráčníci ... Rovněž jsem se sna-
žil vytáhnout ze zapomnění do povědomí 
posluchačů spolky jako byla federativní tě-
lovýchovná jednota FDTJ, divadelní ochot-
nické spolky a jimi nastudované hry, vznik 
a provoz biografu, mlátící družstvo, Obecně 
prospěšné stavební družstvo, něco i o lovec-
ké a honební společnosti, dále o vzniku JZD 

v obci včetně STS a postupnému přechodu 
do současné podoby AGRA. Krátce jsem 
se pokusil připomenout, jak to bylo ko-
lem parků a soch v obci, kolem pískoven 
a lomů, připomenul jsem staré místní názvy 
v okolí obce, zaniklé polní cesty, benzinové 
pumpy, potok Kačák s koupalištěm a ná-
držkou, vojenskou posádku ale i koněspřež-
ku či slánskou úzkokolejku. Rovněž jsem 
mluvil o legionářích z Kačice, kteří se účast-
nili 1. světové války a o účastnících povstání 
v závěru 2. světové války. V krátkosti pak už 
jen o objektech lehkého opevnění v oblasti 
kolem Kačice a jen pro zajímavost i o le-
tadlech v okolí Kačice z konce 2. světové 
války. Dále se podařilo objevit v listinných 
dokladech to, co v podstatě nebylo dosud 
známo a to, že v roce 1437 jeden z vladyků, 
majitelů Kačice, získal skalní hrad Svojkov 
u České Lípy a rytíři z Kačice jsou uvádě-
ni v historii tohoto hradu.“ To je alespoň 
krátký přehled toho, co vše nám bylo na 

besedách poodhaleno. Všem zúčastněným 
moc děkujeme za váš zájem, bylo úžasné se 
s vámi setkávat.

Kromě jiného programu také knihovnu 
navštívili žáci ZŠ Kačice, kdy pro ně byly 
připraveny interaktivní lekce. 25. 4. přišli 
žáci 1. třídy, program podle knihy Lední 
medvídek, kterou napsala Ivona Březinová. 
3. 5. to byli žáci 2. a 3. ročníku, program 
s  názvem  Tatínek  není  k  zahození  od  
Arnošta Goldflama. A konečně žáci 4. a 5. 
ročníku, kdy jsme jsi společně zahráli hru 
Gamebook na knihu Eragon od Ch. Paolini. 
Více se dozvíte na našem Facebooku.

Na závěr mi dovolte vás pozvat do prostor 
obecního úřadu kde vstupní chodbu ozdo-
bily dětské výtvarné práce z loňské soutěže 
Kačice očima dětí, kterou knihovna každý 
rok pořádá.

Přeji vám krásné slunečné dny a dětem 
vydařené nadcházející prázdniny.

Lenka Pokorová, knihovnice
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Konečně tu máme krásný letní měsíc červen. Už se všichni těšíme na prázdniny. Letní počasí 
nám umožňuje hrát si a sportovat na naší zahradě a hřišti. Svátek matek jsme spolu s ma-
minkami oslavili besídkami v obou třídách a maminkám se naše vystoupení i dárečky líbily. 
Všichni byli překvapeni, co všechno jsme se naučili. 

V mateřské škole jsme měli lout-
kové  představení  s  názvem  
„Princezna Žabka“. Tato pohád-

ka se nám velmi líbila a na konci jsme si 
s Kašpárkem všichni zatancovali. Také 
jsme byli  navštívit  naše kamarády ve 
velké škole,  kde jsme společně zhlédli 
představení  „Evelínko,  pojďme spolu 
za kulturou“.  Ve školce jsme se fotili,  
abychom si po letech mohli s kamarády 

na školku zavzpomínat. Svátek dětí jsme 
oslavili  na  školní  zahradě  soutěžemi  
a mlsáním bonbonů. Počasí nám přálo 
a my jsme si tento den opravdu užili.

Také  jsme  byli  na  výletě  v  ZOO  
v Zájezdu, kde jsme poznali mnoho zví-
řátek v jejich přirozeném životním pro-
středí.  Odvahu, šikovnost a obratnost 
jsme si procvičili na atrakcích, kterých 
je  v ZOO dostatek.  Výlet jsme si  moc 

užili, i počasí nám přálo.
Na konci školního roku jsme navští-

vili  ještě  velkou  školu  a  představení  
„Pohádky pana Pohádky“ a také jsme se 
slavnostně rozloučili s našimi kamarády, 
kteří po prázdninách půjdou do školy. 

V červenci začne letní  čas koupání, 
výletů a dovolených s rodiči.  Přejeme 
všem krásné prázdniny.

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ

Dne 10.  6.  2019 od 13:00  hodin  
Sportovní klub Kačice, z. s. pořá-
dal akci „Dětský den s SK Kačice 

2019“. Uvedená akce byla pořádána ze-
jména pro děti všech věkových kategorií 
z obce Kačice. Bylo vyhotoveno několik 
plakátů k uvedené akci, které byly roz-
místěny po obci. Sportovní klub plakáty 
rovněž umístil na sociálních sítích a celá 
akce byla vyhlášena několikrát místním 
rozhlasem.  Na hřišti SK Kačice se v den 
konání sešlo celkem 160 dětí (dle regis-
trace) a několik dalších dětí volně sou-
těžících. Všechny děti se zapsaly u pre-
zentace, ty mladší zapsali jejich rodiče 
a každé dítě obdrželo nápoj, sušenky, lí-
zátka a další sladkosti. Pro děti bylo při-
praveno členy a několika dobrovolníky 
plno soutěžních stanovišť a atrakcí. Každý 

soutěžící byl zapsán dle věkové kategorie 
a musel všechny stanoviště projít a splnit 
úkoly na uvedeném stanovišti. Po splnění 
úkolu bylo každé dítě odměněno slad-
kostmi a dostalo do herní karty, kterou 
obdrželo u prezentace razítko za splnění 
úkolu. Kategorie dětí rozděleny 0-3, 3-6, 
7-10, 11-13 (15) let. Po celý den bylo veli-
ce krásné slunečné počasí s teplotou přes 
27°C, a proto bylo od místní organizace 
TJ Sokol Kačice zapůjčeno několik párty 
stanů a od Obecního úřadu párty sety.

Na uvedenou akci spolu s dětmi při-
šlo  plno  rodinných  příslušníků,  kteří  
své  děti  doprovodili,  ale  zejména  těm 
nejmladším pomáhali při plnění úkolů 
a aktivně se zapojili do soutěží. Soutěže: 
dovednostní střelba na branku, hod míč-
kem na cíl, malování, střelnice Paintball, 

kuželky a překážková dráha. Další atrak-
ce pro děti: malování na obličej, ukázka 
Agrotechniky (byl připraven velký traktor 
– zajistil pan Pokorný) a kombajn – za-
jistilo AGD Kačice. Každé dítě dostalo 
špekáček, který si mohlo opéci na ohništi 
u potoka. Byla zajištěna bezpečnost dětí 
členem SK Kačice. Vynikající špekáčky 
zajistil Řezník a uzenář Jiří Kučera.  Celé 
odpoledne na dětském dni hrál dětem DJ 
Radek (Radek Řičánek – Čelechovice), 
který  se  tak  postaral  o  skvělou  zába-
vu, a hlavně o ozvučení dětského dne.  
V jedné části hřiště byl umístěn kropič 
trávníku a jelikož bylo pravdu veliké tep-
lo, plno dětí využilo toto zařízení jako 
místo  k  osvěžení.  V  15:00  hodin  bylo  
pro děti připraveno ještě jedno překva-
pení v podobě vynikající zmrzliny, kterou 

NOVINKY Z SK KAČICE
V dalším vydání zpravodaje se poohlédneme za Dětským dnem 2019, který náš klub pořádal pro děti.
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pro dětský den 2019 dodala společnost 
Zmrzlina 2AD z Kačice. Obsluha, kte-
rá vydávala zmrzlinu pro děti zdarma, 
byla během několika vteřin po vyhlášení 
v obležení všech dětí, ale zvládla to vše 
dobře a zmrzlina  vyšla pro každého. 

Každé dítě, které se zúčastnilo dětského 
dne obdrželo plno hodnotných cen a slad-
kostí.  Všem dětem a dalším návštěvní-
kům se akce „Dětský den s SK Kačice 
2019“ velice líbila. Celkově areál a akci 

navštívilo dle odhadu klubu 450 občanů 
včetně dětí. Přínosem celé akce bylo to, 
že si lidé  zpříjemnili sobotní odpoledne, 
jejich děti si zasoutěžily a udělaly hlavně 
něco pro své zdraví a v neposlední řadě 
mohly navštívit areál Sportovního klubu 
Kačice, který tak často během roku nena-
vštěvují. Členové SK Kačice, rodiče dětí 
a několik dobrovolníků bylo u jednotli-
vých stanovišť a pomáhalo s přípravou 
po celou dobu akce. Další, kdo pomohl 

s přípravou a se soutěžemi byl Futsalový 
klub FK Kačice a jeho členové.  Za toto 
jim patří veliké poděkování.  Sportovní 
klub Kačice, z. s.  se do budoucna bude 
snažit uvedenou akci opět realizovat, jeli-
kož na akci bylo plno pozitivních ohlasů. 

Sportovní klub Kačice, z. s. akci „Dětský 
den s SK Kačice 2019“ realizoval díky fi-
nanční podpoře Obecního úřadu Kačice. 
Poděkování patří  i  dalším sponzorům 
akce: Zmrzlina 2AD.  

OSLAVY 100 LET SK KAČICE
Kačickému fotbalu je 100 let a my se poohlédneme na jeho oslavy.

Dne 15.6.2019 od 13.00  hodin 
se konaly oslavy výročí 100 let 
od založení klubu SK Kačice . 

V uvedený den se na fotbalovém hřišti 
sešlo  cca  250-300 lidí.  Převážná část 
členů SK Kačice,ale i ostatních občanů 
z obce a širokého okolí. Bylo co slavit, 
jelikož  náš  klub dosáhl  historického 
milníku a tím bylo 100 let od jeho za-
ložení.  Každý současný i  bývalý  člen 
a  hráč  obdržel  speciální  pozvánku.  
Úvodem zábavu doprovázel  skvělou 
hudbou DJ  Radek(  Radek Řičánek – 
Čelechovice). Bylo  vytvořeno několik 
týmů a jak jinak než fotbalově se začalo 
oslavovat. Na připraveném hřišti začal 
malý turnaj v malé kopané. Naše nej-
mladší mužstvo přípravka SK Kačice 
pod dohledem trenéra  J.  Barocha na 
své  půdě přivítalo  mužstvo TJ  Sokol 
Mšec a myslím, že domácí borci uká-
zali,  že  se  v  novém ročníku soutěže, 
soupeři mají na co těšit. Na konci do-
mácí  i  hosté  obdrželi  plno sladkostí 
a domácím hráčům v kabině předseda 
klubu předal  pamětní  medaile.  Poté 
na hrací plochu postupně nastupova-
lo několik týmů: SK Kačice,,A“, Stará 
garda  ,,A“,  Stará  garda,,B“  a  Vajnar  
tým. Nutno připomenout, že v každém 
týmu bylo  i  několik  bývalých hráček 
z našeho klubu. Dámy předváděly na 
hřišti velice krásný fotbal, až některým 
dotyčným pánům šla z toho hlava ko-
lem.  Turnaj začal a bylo se na co dívat. 
Akce, super přihrávky, jeden hezčí gól 
než  druhý.  Bylo  prostě   vidět,  že  se 
hráči za 100 let opravdu naučili krás-
ný fotbal.  Během mini  turnaje  došlo 
na  slavnostní  předání  plaket  všem  
hráčům a ostatním členům. Předseda 
poděkoval za obětavost, kterou klubu 
každý člen a  hráč  obětoval.  V nepo-
slední řadě byl všem představen klu-
bový maskot,  kterého klubu věnoval 
bývalý  předseda klubu Rudolf  Frolík 
za  přispění  místních  podnikatelů  
a jeho samotného. Maskot se nejvíce 

líbil   návštěvníkům  z  dětského pu-
blika.  Jinak z  dostupných informací 
jsme asi první na okrese, kde klub má 
svého maskota v životní velikosti. Byl 
také nově představen fan shop klubu 
a  každý návštěvník  si  mohl  zakoupit 
drobný klubový suvenýr na památku. 
Upomínkové  předměty  si  tak  bude  
moci během sezony koupit každý, kdo 

nebyl na oslavách. Poté dále pokračo-
val turnaj. Na jeho konci bylo na prv-
ním místě  mužstvo ,,Stará  garda,,A“. 
Každé mužstvo bylo  odměno malič-
kostí  v  podobě  sektu.  Poté  došlo  ke 
změně hudby, kde na podium vystou-
pila folková kapela ,,Na plotě“. Velice 
podařené vystoupení, kdy už bylo vi-
dět, že návštěvníci se pomalu zapojili 
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do tance. Během oslav bylo velice teplé 
počasí. Cca 35 stupňů a tak není divu, 
že někteří účastníci využili párty stany, 
postavené  na  ploše  hřiště.  Na  ploše 
hřiště  byl  pro  nejmenší  návštěvníky 
postaven skákací hrad. Po vystoupení 
skupiny Na plotě na podium nastou-
pilo rockové komando skupina KIKS. 
Místní  borci  opět  předvedli,  že  hrát 
a bavit lidi umí. Dokonce část vystou-
pení odehráli v klubových tričkách SK 
Kačice.Jako předseda klubu jsem velice 
poctěn návštěvou všech současných 
i  bývalých členů,  ale  i  ostatních ob-
čanů obce Kačice na oslavách tak vý-
znamného výročí klub. Za vaší přízeň 
bych rád poděkoval. Hlavními sponzo-
ry akce byla společnost AGD Kačice,  
s.r.o. a Obec Kačice a dále Czechtrans, 
s.r.o.,  AGO servis,  s.r.o.,Agra  Řisuty, 
s.r.o.,  Stavo  Kladno,  s.r.o.,  Jindřich  
Neustupa  a  Autodoprava  Václav  
Baudys. Všem patří velké poděkování.

Jedno  z  dalších  poděkování  patří  
místní organizaci TJ Sokol Kačice za 
zapůjčení vybavení a párty stanů a or-
ganizaci Kačice letí za výrobu plakátů 
na uvedenou akci.  Poslední poděko-
vání patří všem členům SK Kačice za 
pomoc a přípravy akce. 

František Tancoš
předseda SK Kačice
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Poslední ples v naší sokolovně – reprezentační ples ZŠ a Obce Kačice – nám ukončil plesovou sezónu. 
Ale to nutně neznamená konec kulturních akcí, začalo jaro,  přišel čas venkovních akcí.

Ale  nejdříve  proběhl  Velikonoční  
turnaj v Badmintonu ve čtyřhrách. 
Ten se venku uspořádat nedá. 19. 

dubna jsme tedy ještě zůstali v tělocvičně. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev, 8 
domácích a 2 družstva z Rakovníka. Turnaj 
přišla sledovat asi dvacítka diváků, takže at-
mosféra v sokolovně byla skvělá. Některá 
družstva  podávala  výkony  na  špičkové  
úrovni, ale i u dalších bylo vidět, že mají 
natrénováno. Celkovým vítězem se stalo 
družstvo z Rakovníka ve složení Doležal 
a Kratochvílová. Na místě druhém skončila 
dvojice Šulcová a Pořt, třetí místo  obsadilo 
družstvo Ahopshuk a Hýža.

A že jsme aktivní nejen na domácí půdě 
dokazuje i aktivita našich členů na akcích 
Sokolské  župy  Budečské.  Závodili  jsme  
a pomáhali s organizací župních přeborů 
sokolské všestrannosti.  6. dubna 2019 pla-
vecké závody v Kralupech nad Vltavou, 26. 
a 27. dubna  gymnastika a šplh v kladenské 
sokolovně a atletické závody ve Slaném. Náš 
člen Jiří Hoffman v přeborech vybojoval titul 
přeborníka (plavání, gymnastika a šplh 1. 
místo, atletika 2. místo) a postoupil na ce-
lorepublikové přebory České obce Sokolské 
v Praze. Děkujeme za skvělou reprezentaci.

Další dubnovou akcí byla brigáda před 
pořádáním čarodějnic. V průběhu brigády se 
nám podařilo poklidit areál a připravit dřevo 
na pálení čarodějnic. To nastalo, jak jinak, 
30. dubna v odpoledních hodinách. Na hřišti 
u sokolovny jsme připravili pro děti zábavné 
hry, po jejichž úspěšném absolvování získali 
sladké odměny. Po zapálení vatry jsme pro-
vedli vyhodnocení masek ve 4 kategoriích. 

Bylo to těžké rozhodování, ale nakonec jsme 
vybrali. Nositele vítězných masek jsme obda-
rovali plyšáky a čarodějnickými dobrotami. 
Každé z příchozích dětí navíc obdrželo špe-
káček od našeho místního řezníka. Po celou 
dobu pálení nám k tanci a poslechu hrála 
místní skupina Kiks. To, že je naše pálení 
čarodějnic populární, dokazuje vysoká ná-
vštěvnost místních i „přespolních“.

A na hřišti zůstaneme. Jako každý rok, 
tak i letos jsme 18. května uspořádali turnaj 
v nohejbale. Do sportovního klání se při-
hlásilo 9 tříčlenných družstev. Podpořit je 
přišla necelá dvacítka fanoušků. Po tvrdém 
boji zvítězilo družstvo Bohém, ve složení 
Benetka, Drahoš, Kalců. Na druhém místě 
skončilo družstvo Killing a bronzové umís-
tění obsadilo družstvo Jeleni.

V červnu jsme opět vyrazili mimo naši 
sokolovnu.  Navštívili  jsme naše  sousedy  
v Lánech, kde jsme spolu s místní jednotou 
a župou budečskou organizovali atletické 
závody předškolních dětí. Krásných padesát 
startujících dětiček se utkalo v běhu, skoku 
dalekém a hodu tenisovým míčkem. Dětičky 
si to užily a my jsme rádi, že jsme mohli být 
u toho.

Blíží  se  nám léto,  a  to znamená konec 
cvičebního roku. Ale, ještě než skončíme, 
dále plníme tělocvičnu při cvičení – ať už 
jde o stolní tenis, badminton nebo kondiční 
cvičení. Jsme moc rádi, že to v naší sokolov-
ně tak žije. Děkujeme.

Přejeme vám všem krásné léto a odpo-
činkové prázdniny. My se budeme na vás 
všechny těšit opět v září.

Michal Hrotík, náčelník jednoty

KAČICE LETÍ
Léto na krku, jaro je za námi, ale jak k nám do vsi tenkrát vlastně dorazilo?

LETÍ, z.s.

KAČICE

Ani letos jsme nemohli chybět na veli-
konočních trzích se svojí dílničkou. 
Zájemci si mohli nazdobit plastová 

vajíčka veselými dekoracemi a barvami, vy-
robit velikonoční přáníčko ve tvaru slepičky 
s kuřátkem nebo pomalovat keramické oz-
doby. Stejně jako na trzích vánočních jsme 
v našem stánku přivítali  babičky  z  DPS 
Libušín se svými krásnými velikonočními 
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PLÁN AKCÍ 
Termín akce Název akce Popis akce

8. - 12. 7. 2019 Příměstský tábor – 1. turnus Pořádá obec Kačice.
5. – 9. 8. 2019 Příměstský tábor – 2. turnus Pořádá obec Kačice.
28. 8. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva. Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.
21. 9. 2019 Atletický pětiboj v Armádní Pořádají zástupci z Armádní ulice.
2. 10. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.
4. 10. 2019 Koncert a degustace Pořádá obec Kačice.
5. 10. 2019 Stolní tenis Pořádá TJ Sokol Kačice.
12. 10. 2019 Drakiáda Pořádá komise pro školství a mládež.
19. 10. 2019 Dýňování Pořádá spolek Kačice letí.
2. 11. 2019 Posvícenská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice.
6. 11. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.
9. 11. 2019 Lampionový průvod Pořádá spolek Kačice letí.
30. 11. 2019 Vánoční trhy Pořádá obec Kačice.
7. 12. 2019 Mikulášská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice.
11. 12. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Kačice.
14. 12. 2019 Zájezd na vánoční trhy Pořádá obec Kačice.

23. 12. 2019 Zdobení stromečku  
pro zvířátka Pořádá spolek Kačice letí.

23. 12. 2019 Zpívání koled u kačického bet-
lémku Pořádá obec Kačice.

26. 12. 2019 Badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.
31. 12. 2019 Silvestrovský ohňostroj Pořádá obec Kačice.

výrobky. A protože jsou Velikonoce svátky 
jara, chopili jsme se opět příležitosti a všich-
ni společně jsme vynesli Moranu, vytvoře-
nou dětmi ze ZŠ, do potoka za vesnicí. Zima 
tak odplula s ní a my si mohli nazdobit Líto 
barevnými pentlemi a přinést tak jaro do vsi.

Během jara se činil hlavně náš dramatický 
kroužek Divá káčata, který pilně zkoušel 
nové hry. A tak 12. května mohli naši mladí 
a nadějní herci sehrát dvě představení ke dni 
matek ve Svatém Janu pod Skalou, kam nás 
pozval starosta obce pak Jiří Bouček. 

Premiéru pod širým nebem všech třech 
představení jste mohli vidět 22. června na 
Kačických slavnostech, které náš spolek spo-
lupořádal. Věříme, že jste si sobotní veselí 
užili stejně jako my. Přejeme vám krásné 
prázdniny. 
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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,  
2. vydání/2019, ev. č. MK ČR E 10578

Redakční rada: 
Daniela Veselská, Lada Olbortová,  

Petra Kvapilová,  
grafická úprava – Jana Vaníčková

Jazyková korekce - Jitka Jindáčková  

˚ ˚ ˚
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.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Kačice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 4 653,86 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
56,80 MWh

Úspory vody *
258,93 m3

Úspory ropy **
2 974,19 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 53,75 t

Úsporu primárních
surovin
2,34 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 12,15 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 475 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
43 738 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.


