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Ročník 2019 Číslo 3 Vyšlo v říjnu ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,

léto je za námi a my se již těšíme 

na podzim, který bude opět plný 

akcí a to jak kulturních, sportov-

ních, tak i investičních. 

O prázdninách proběhly opět dva 

turnusy příměstských táborů, ten-

to rok na téma středověk. Děti tak 

měly možnost nahlédnout zpátky 

do minulosti. Podzimní sezónu 

akcí zahájil tradičně Atletický 

pětiboj v ulici Armádní a v říj-

nu nás čeká akcí hned několik. 

Za zmínku jistě stojí koncert Si-

mony Klímové, turnaj ve stolním 

tenisu, Drakiáda nebo Dýňobraní 

a podzimní bazar oblečení. Více 

informací naleznete v plánu akcí 

uvnitř zpravodaje.

Co se týče investičních akcí, rádi 

bychom Vás touto cestou požáda-

li o větší shovívavost ke zvýšené 

prašnosti, dopravě a hluku v obci 

v následujícím období. V průbě-

hu měsíce září budou totiž za-

hájeny obě velké investiční akce, 

a to dlouho očekávaná výstavba 

vodní nádrže Chobot a novostav-

ba pečovatelského domu v areálu 

č. p. 7. Více informací o obou pro-

jektech naleznete v příloze zpra-

vodaje společně s grafickým ná-

hledem obou projektů.

Daniela Veselská, Libor Němeček

Obec pořádala o letních prázdninách již čtvrtý ročník 
příměstských táborů a taktéž sportovní odpoledne v ulici 
Armádní proběhlo již počtvrté.

KAČICKÉ UDÁLOSTI

IV. ROČNÍK 
SPORTOVNÍHO 
ODPOLEDNE

21. září 2019 byl v Armádní ulici partou 
nadšenců opět uspořádán IV. ročník sportov-
ního odpoledne pro děti do 12 let. Tradičně 
za pěkného slunečného počasí se atletického 
klání zúčastnilo 40 dětí.

Na přípravě a zabezpečení závodů se podí-
lela celá řada obyvatel obce. Bez jejich pomoci 
bychom atletické soutěžení nemohli uspořá-
dat. Děti soutěžily ve 4 disciplínách a to ve 
skoku dalekém, vrhu koulí, běhu na 60 metrů 
a překážkovém běhu.

 Tahouny přípravy sportovního odpoledne 
byly tentokráte ženy. Návrhy diplomů, účast-
nických listů, startovních listin a prohlášení 
rodičů a jejich tisk připravila Lada Olbortová 
a Lenka Pokorová.  Odměny pro účastníky 
soutěží a vítěze jednotlivých kategorií na-
koupily Katka Pešulová a Zdenka Týblová. 
Diplomy psal nádherným švabachem Franta 
Olbort a dřevěné vypalované medaile vyrobil 
Tomáš Olbort.

Přípravu sportovišť zabezpečili Radek 
Nebeský, Zdeněk Mühldorf, Franta Olbort, 
Vláďa Ondráček a Václav Tejkal. Rozhodčími 
u jednotlivých disciplín byli Vlasta, Andrea 
a Zdeněk Mühldorfovi, Václav Tejkal, Vláďa 
Ondráček. Sportovní odpoledne zdokumen-
tovala Iva Mánková.

Malým závodníkům i rodičům jistě přišly 
vhod jablečné a tvarohové záviny, perníky, 
vynikající trubičky a jiné dobroty, které pro 
ně připravily Katka Pešulová s maminkou, 
Iveta Pohořalová, Lenka Pokorová, Jarka 
Černá s maminkou, Jarka Cafourková, 
Lucka Nebeská, Andrea Mühldorfová, 
Lada Chiškárová a Marcela Ondráčková. 
Ozvučení a hudební doprovod celou akcí 
řídil Honza Týbl.

Sportovní soutěžení tentokráte ovládla Julie 
Koukolíková, která se stala absolutní vítězkou.

 Putovní pohár jí zaslouženě náleží.
Ve svých věkových kategoriích byly nej-

úspěšnější Tomáš Jícha, Vojta Rác, Aleš Roman, 
Patricie Vaňková, Jindřiška Hamšíková, 
Nela Vaňková, Karolína Macáková, Julie 
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Koukolíková, Míra Macák, Matěj Stehno, 
Míra Novák, Daniel Rozhon, Josef Chiškár 
a Ríša Nebeský.

V závěru odpoledne nebyla nouze o ve-
selou náladu, ke které přispělo mluvení pod 
vlivem helia.

Díky �nanční a materiálové podpoře 
OÚ Kačice, Agra Řisuty, Voplyntop s.r.o., 
Autosklo servis Kladno – Lukáš Sedláček, 
ASC Dukla Praha, Tomáše Olborta, Jardy 
Pohořala a Petra Pokorného se sportovní 
odpoledne vydařilo. Odměněn byl každý 
sportovec a všichni mohli ochutnat sladkosti 
našich maminek a babiček.

Organizátoři všem děkují.
Ing. Ondráček Vladimír, 

předseda výboru pro školství a mládež 

KAČICKÉ KASÁRNY PO LETECH OŽILY SPORTEM
V prostoru bývalých kasáren raketového 

vojska našlo zázemí Mistrovství ČR MTBO 
v orientačním závodě na horských kolech.

Pořadatelé z SMS a KOB Kladno uvítali 
vstřícný přístup a spolupráci obce Kačice 
a na první zářijový víkend si pronajali 
prostory bývalých kasáren k uspořádání 
mistrovství ČR MTBO jednotlivců a štafet 
a zároveň 13. a 14. závodu Českého pohá-
ru tohoto orientačního sportu na horských 
kolech. Díky tomu jsme měli možnost 
v členitém terénu na sever od Kačice vidět 
ve třech závodech umění české a zároveň 
i světové špičky MTBO. Naše obec zajistila 

přípravu a úklid prostor pro stanové měs-
tečko, karavany a technické zázemí. Svým 
dílem přispěli i stálí nájemci objektů. V are-
álu vznikla i překážková dráha pro začínající 
cykloadepty, školka a zázemí s celodenním 
občerstvením.

  K pravidlům MTBO: závodníci si krátce 
po startu vyzvednou připravené mapy se 
zakreslenými kontrolami, které musí v te-
rénu najít a potvrdit čipem. Pro orientační 
závody kol jsou, na rozdíl od orientačního 
běhu, vyznačeny schématicky cesty, po kte-
rých mohou jet závodníci na kole. V přípa-
dě pohybu ve volném terénu mimo cesty 

musí nést kolo na rameni ve výši nejméně 
20 cm nad zemí. To zajišťuje šetrné vyu-
žití přírodního terénu, a jak jsem se pár 
dní po závodě přesvědčil, příroda zůstala 
nedotčena. Sobotní večerní vyhlášení ví-
tězů bylo spojeno s a�erparty pro všechny 
závodníky a spolupořadatele. Vystoupila 
vynikající kladenská kapela Fourty�ve, ve 
které na basovou kytaru hraje i ředitel celé 
akce Pavel Štáfek. Děkujeme za nevšední 
zážitek a možnost přivítat v Kačici stovky 
účastníků této velké mezinárodní akce.

Metod Fikes, předseda výboru
 pro sport a životní prostředí
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Dříve nebo později se s tím setká každý, 
kdo pracuje v knihovně. A i když to 
očekáváte, stejně Vás to překvapí. Co? 

Velmi upřímná otázka: „A co ty tam vlastně 
v té knihovně děláš? Chodí k vám  ještě vůbec 
někdo? Vždyť lidi přece nečtou.“ Česká repub-
lika disponuje hustou sítí veřejných kniho-
ven, která je světovým unikátem a za kterou 
můžeme poděkovat prvnímu knihovnímu 
zákonu. Převedeno do čísel je stav českého 
knihovnictví následující: 5353 knihoven, do 
kterých přišlo přes 23 mil. lidí, kteří si vypůjčili 
přes 58 mil. knihovních jednotek. Kromě toho 
knihovny připravily pro své čtenáře a návštěv-
níky přes 66 tis. akcí (zdroj: NIPOS).

Právě o letošních prázdninách si knihovny 
v celé České republice připomněly sto let od 
schválení zákona o knihovnách. Zákon o ve-
řejných knihovnách obecních byl schválen 
Národním shromážděním 22. července 1919. 
Jako přelomová se ukázala povinnost pro 
každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu 
„na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech 
vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes 
Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na 
světě a občané svoji knihovnu vždy na blízku.

Ta naše „kačická“, oslaví v příštím roce sto 
let svého působení v obci. A jelikož každá 
správná a snadno identi�kovatelná „instituce 

či spolek“ by měla mít své jasné označení, 
vyhlašujeme k této příležitosti soutěž o nej-
hezčí a nejzajímavější návrh loga. Soutěže se 
mohou zúčastnit děti i dospělí. V návrhu loga 
musí být vyznačen název: Místní knihovna 
Kačice. Jinak gra�cké vyjádření je jen na vás. 
Po vyhodnocení budou vybrány z dětské i do-
spělé kategorie tři návrhy a předáno ocenění. 
Nejlepší návrh bude představen veřejnos-
ti v příštím roce při stém výročí knihovny. 
Soutěž trvá od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019.

Něco k akcím, které jako knihovna 

pořádáme. 4. 10. 2019 pořádáme spolu s OÚ, 
Ochutnávku hudby a vína s písničkářkou 
Simonou Klímovou. Dále na vás čeká zajímavé 
tvoření, které bude včas oznámeno . A v závěru 
roku se můžou zejména děti těšit na vyhlášení 
čtenářské soutěže Lovci perel a otevření kou-
zelného krámku s odměnami. Dále pokračuje 
až do konce prosince Čtenářská výzva pro 
dospělé čtenáře.

Těším se na vás v knihovně anebo na ně-
které z připravovaných akcí.

Lenka Pokorová, knihovnice

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Sto let zákona o knihovnách. Soutěž – Logo pro knihovnu, která v příštím roce oslaví také svoje výročí.

VÝLET DO STŘEDOVĚKU SE VYDAŘIL

T éma letošních dvou turnusů tábora, 
bylo známo již od jara. A tak jsme se 
všichni měli na co těšit.

První den jsme děti přivítali již jako osadní-
ky z Kačice. Král jim udělil právo obhospoda-
řovat zem, založit vlastní rod a mít vlastní erb 
a prapor. Pořádali jsem turnaj v nejlepší stře-
dověké hře NOHOMÍČ. Osadníci si museli 
nohomíč vyrobit. Materiál, čili ovčí žaludky 
a kozí střívka získali za pomoc mlynářce.

Druhý den čekala naše malé osadníky další 
zkouška. Náročný úkol. A to dojít do nedale-
ké osady Ledce a tam místním osadníkům, 
vynikajícím zemědělcům, pomoci se zvířaty 
i s plodinami. Všichni se úkolu zhostili na vý-
bornou. A tak jim král, prostřednictvím své 
pobočnice, předal titul vesnice.

Třetí den se celý nesl v duchu pořádání tur-
najů. Turnaje patřily ve středověku k výsadám 
měst. A tím se ten den jejich vesnice stala. 

Čtvrtý den se naši malí měšťané vydali na-
vštívit vzdálenou zemi s mořem a přístavem, 
tak aby se naučili správně plavit a obchodo-
vat. Vůdci, teď již vlastně rychtáři svých měst, 

museli pro své poddané získat vzácná vejce 
nacházející se na pustém ostrově. Všech pět 
rychtářů vejce našlo, vyměnili je tedy za jídlo 
pro svůj lid. Za odměnu si mohli od místních 
obchodníků koupit pochoutky z budoucnosti 
a všelijak si zadovádět ve vodě i na souši.

Pátý - poslední den. Vzhledem k tomu, 
že naši malí měšťané opustili město, aniž by 
ho jakkoliv zabezpečili, město jim shořelo. 
Naštěstí se našim pracantům podařilo město 
znovu vybudovat a tak, když přijel král na kon-
trolu, vše bylo tak, jak mělo. Získali tedy titul 
královského města a pojmenovali ho Kačice.
Všem zúčastněným osadníkům, nyní měšťa-
nům, děkujeme za to, že to přežili a makali tak, 
jak se na středověký lid sluší a patří!

A velký dík patří všem vedoucím Kačce 
a Elišce Vlčkovým, Verče Hlušičkové, Anetě 
Fikesové, Gabrielu Szabovi a skvělé kuchařce 
Alence Potůčkové? Třikrát sláva!!! 

Jana Vaníčková
předsedkyně kulturního výboru

Celý projekt je spolu�nancován 
z Operačního programu Zaměstnanost 
Ministerstva práce a sociálních věcí.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Začal nový školní rok a my jsme se ve školce opět setkali se svými kamarády. 

D ěti vyprávěly o svých zážit-
cích z prázdnin a o dalekých 
cestách. Počasí v létě v Kačici 

bylo pěkné, proto kdo měl bazén, 
užil si vodních radovánek dostatek. 
Většina dětí se do školky těšila. Do 
třídy Kachniček letos nastoupilo 11 
„nových“ dětí. Mezi nimi jsou i dvou-
leté děti. Na režim školky si tyto děti 
zvykly celkem dobře. Ještě bude trvat, 
než se z dětí stanou parťáci a kamará-
di. Všem dětem se líbí hry na našem 
hřišti i hry v pískovišti. Šikovné děti 
lezou na skluzavku, po lanovém žeb-
říku nebo po horolezecké stěně. 

Také k nám do školky přijede diva-
dlo Vodníček s pohádkou „Jak se ve-
verka chystala na zimu“. Do velké školy 

A
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C
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hurá, zpátky do školy! 
Prázdniny jsou v nenávratnu a my se pomalu rozjíždíme v novém školním roce.

Během prázdnin prošla naše škola, 
ale hlavně mateřská škola velký-
mi změnami. Došlo zde k rekon-

strukci sociálního zařízení a chodby. 
Dětičky mají krásné umývárny, nové 
WC. Myslím, že se dílo povedlo a všem 
se líbí. U nás ve škole se během prázd-
nin malovaly 1. a 2. třída, školní dru-
žina, tělocvična. V letošním školním 
roce nastoupilo do 1. ročníku pouze 
6 žáčků. První den ve škole jsme se 
všichni přivítali, přišel za námi i pan 
starosta s panem Ondráčkem. Po hro-
madném přivítání jsme se rozešli do 
svých tříd, kde žáci dostali instrukce, 
co všechno je do školy potřeba přinést. 
Rodiče prvňáčků absolvovali informa-
tivní schůzku, kde jim byly podány in-
formace o chodu školy, seznámení se 
školním řádem a zkráceným rozvrhem 
hodin, aby se žáčci pozvolna adaptova-
li na školu. Všichni se do školy těšili, 
nikomu ani trošku neukápla slzička, 
nikdo nechtěl domů k mamince. Od 
druhého týdne už jedeme všichni na-
plno podle rozvrhu hodin. Kroužky, 
které ve škole probíhají, začnou až od 
října. Zůstanou ve stejné podobě jako 
v předchozích letech beze změny. Takže 
si žáci zatím mohou rozmyslet, zda je 

láká keramika či výtvarný kroužek, čte-
nářský klub, kroužek anglického jazy-
ka. Tyto kroužky jsou i pro prvňáčky. 
Od druhého ročníku nabízíme ještě 
kroužek turistický a od třetího ročníku 
kroužek počítačový.

Od letošního školního roku do-
chází v našem pedagogickém sboru 
ke změnám. Naše paní vychovatelka 
Hrdličková odchází do důchodu. Místo 
vychovatelky v prvním oddělení pře-
vzala paní Veronika Hlušičková, kte-
rá zajišťuje ranní provoz od 6:30 do 
7:30 hodin a od 11:25 do 15:00 hodin. 
V době vyučování působí zároveň ve 
2. ročníku jako asistentka pedago-
ga. Druhé oddělení vede paní Jana 
Vaníčková a je v provozu od 11:25 do 
15:00 a dále do 17:00 hodin. Podle zá-
pisních lístků, které jsme žákům rozda-
li, se všichni zájemci do školní družiny 
dostali a je zcela zaplněn i provoz do 
17:00 hodin s kapacitou 20 dětí. Obě 
vychovatelky byly přijaty ke studiu vy-
chovatelství. Rozšířen má i úvazek stá-
vající paní učitelka Martina Viktorová, 
která kromě výuky anglického jazyka 
bude vyučovat hudební výchovu, pra-
covní činnosti a tělesnou výchovu.

Prvňáčci každoročně absolvují druhý 

školní týden focení do MF DNES. Je 
to zábavná akce, kdy netrpělivě budou 
čekat, až vyjde jejich fotka v příloze MF 
DNES(11.10.) a ještě jim pan fotograf 
udělá pěkný set fotografií.

Nezahálíme, a kromě vyučování chce-
me žákům nabízet nové akce. Během 
září a října máme divadelní představení 
společně s dětmi z MŠ. Plánujeme akce 
vhodné jak pro menší žáky, tak i na-
učné programy pro čtvrťáky a páťáky.

Paní učitelka Naděžda Hrabalová 
začne se svými žáky obnovovat školní 
galerii, paní učitelka Eva Barešová se 
bude věnovat speciálně pedagogické 
péči pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Já budu provádět 
logopedickou nápravu pro žáky naší 
školy a dětičky ze školy mateřské.

Seznámila jsem Vás se změnami, které 
v naší Veselé škole nastaly a o dalších 
akcích se zmíním v dalším čísle zpra-
vodaje.  Jsme odpočatí, práce moc, tak 
jdeme na to.                                                                                                                               

Mgr. Jitka Jindáčková,                                                                                                                               
ředitelka ZŠ a MŠ Kačice
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NOVINKY Z SK KAČICE
SK Kačice, z. s. – Začal nový ročník soutěže 2019/2020 a už máme v klubu medaile z mistrovství světa! 
V prvním vydání zpravodaje letošní sezony se poohlédneme za akcemi, které náš Sportovní klub pořádal 
a nebudou chybět informace o nové sezóně SK Kačice, z. s. 

Dne 24.08.2019 začala nová 
sezóna soutěže 2019/2020.  
Náš Sportovní klub odehrál 

tento den první mistrovské utkání 
a zároveň pořádal v areálu hřiště akci 
„Rozloučení s létem 2019“. Tato akce 
nebyla pořádána pouze pro fotbalisty, 
ale hlavně pro občany z obce, kdy pro 
ně bylo připraveno večerní posezení 
s hudbou. O dobrou zábavu se po-
staral jako vždy „DJ Radek“ – Radek 
Řičánek z Čelechovic, který provázel 
akci výbornou hudbou a zejména na 
přání hostů. Děkujeme všem, kteří nás 
poctili svoji návštěvou a na příští rok 
se budeme snažit pro všechny opět akci 
připravit. Vstup do nového ročníku 
soutěže se „A týmu“ zatím nevydařil 

tak, jak by si všichni přáli, ale domácí 
borci jistě udělají vše proto, aby v dal-
ších zápasech vrátili radost ze hry pro 
všechny fanoušky. 

Další pracovní týden byl určen našim 
nejmladším bojovníkům. Trenér druž-
stva dětí, Jiří Baroch si pro děti naše-
ho klubu připravil „Fotbalový kemp“. 
Týdenní pobyt na hřišti, byl pro děti 
něco jako malý tábor. Celý týden děti 
na hřišti trénovaly a připravovaly se na 
novou sezónu. Ano, konečně po dvou 
letech má náš klub opět tým dětí zapsa-
ný a přihlášený v soutěži. Je to zejmé-
na po velkém úsilí hlavního trenéra J. 
Barocha. Ten navzdory malému počtu 
a zájmu dětí vedl v minulosti dva roky 
pouze fotbalový kroužek. Za tuto dobu 
se mu podařilo opět děti přihlásit do 
soutěže. Dokázal přesvědčit další děti 
a jejich rodiče, že v našem klubu mají 
děti skvělé fotbalové podmínky a hlav-
ně, že sport dětem dá nejvíc do jejich 

života. Za to mu patří veliké poděková-
ní. Během fotbalového kempu bylo za-
psáno 14 dětí. Každý den byl připraven 
dvoufázový trénink a během pobytu 
na hřišti bylo o děti dobře postaráno. 
Svačiny, obědy, a pitný režim byly sa-
mozřejmostí.   Maminky připravily pro 
děti množství pečených i nepečených 
dobrot. Děti dokonce jeden den v bu-
dově kabin měly noční pobyt s večer-
ním opékáním špekáčků a samozřejmě 
druhý den nemohla chybět vydatná 
snídaně pro šampiony. Doufám, že 
rodiče s celou akcí byli spokojeni, pro 
nás je nejdůležitější spokojenost našich 
nejmladších posil klubu. Přeji našim 
nejmladším hráčům a také trenérovi, 
aby se jim v nové sezóně dařilo, a mohu 
zaručit, že mají plnou podporu ze stra-
ny vedení klubu, ale i ostatních členů 
SK Kačice.   

V poslední řadě nemohu zapome-
nout asi na největší událost, která se 

půjdeme na pohádku „Strašidýlko 
Bačkůrka“ a „Pasáček vepřů“. 

Užijeme si barevný podzim. Budeme 
sbírat barevné listy, lepit je, stříhat 
ovoce z barevných papírů, modelo-
vat zeleninu. Také si venku budeme 
hrát v lese s různými přírodninami, 
ze kterých někteří kamarádi umí po-
stavit úžasné malé domečky. Pokud 
bude foukat vítr, půjdeme společně 
pouštět draka.

Až se úplně ochladí a my začneme 
chodit na procházky, pak se už bude-
me společně těšit na advent.  

Zuzana Pokorná,
vedoucí MŠ Kačice
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Ne, že bychom o prázdninách v sokolovně zaháleli. Konaly se zde soukromé akce – svatba, několikeré 
oslavy narozenin a prodejní akce.  V sokolovně  jsme udělali spoustu  práce, aby sokolovna sloužila 
kačickým občanům.

Díky dotaci od Středočeského kraje 
jsme vyměnili dosluhující plyno-
vý kotel. Od nového kondenzač-

ního kotle si slibujeme lepší, efektivnější 
a levnější vytápění sokolovny. Na zimní 
akce a cvičení jsme tedy řádně připraveni.

Proběhlo vyčištění podlahy na sále – 
drátkování, podlaha byla kompletně na-
olejována. Stejně tak bylo obnoveno zna-
čení na badminton. Dále se nám podařilo 
vyklidit nářaďovnu a část jeviště od dlou-
holetého nepořádku (určitě také znáte ty 
věci, co se jednou budou hodit, no a ne-
hodily). V nářaďovně je prostor, kam si 
cvičitelé mohou bezpečně ukládat  nářadí 
a manipulovat s náčiním. Náčiní jsme do-
plnili o nové činky pro kondiční cvičení, 
které probíhá každou středu. V úklidu bu-
deme dále pokračovat, ještě nás čeká plno 
práce – dokončit vyklizení jeviště a poté 
se dostane na sklepní prostory a na pro-
story okolo sokolovny. Na letošní rok je 
naplánovaná částečná rekonstrukce oplo-
cení – z ulice Na Průhoně. Nejen při této 
akci uvítáme veškerou pomoc a předem 
za ní děkujeme.

Zpět ke cvičení a plánovaným akcím.  
Odstartovali jsme 9. září a hned na prv-
ní hodině stolního tenisu bylo nabito. 
Nečekali jsme takový zájem, o to více 
nás to potěšilo, moc děkujeme všem 

zúčastněným. Dále se pokračovalo ve cvi-
čení dle rozvrhu, který je shodný s loň-
ským cvičebním rokem. Naleznete ho 
na našem facebooku, na nástěnkách a na 
webových stránkách, které v době čtení 
tohoto článku procházejí menší aktualizací 
jak po funkční, tak po obsahové stránce.

Nyní k akcím, které nás během pod-
zimních měsíců čekají. 8. října proběhne 
připomínka památky tisícovek sokolek 
a sokolů, kteří obětovali své životy za svo-
bodu a demokracii. V osudný den 8. 10. 
1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 
1500 sokolů, většina z nich se již domů 
nikdy nevrátila. I proto po celé republice 
proběhne Večer sokolských světel, ke kte-
rému se můžete připojit i vy, stačí pokud 
u nástěnky před sokolovnou zanecháte 
zapálenou svíčku. Zapálením sokolského 
světla si připomeneme, že samostatnost, 
svoboda a demokracie nejsou samozřejmé, 
pro jejich dosažení je občas nutné přinést 
oběti nejvyšší. Památný den Sokolstva se 
letos poprvé slaví jako významný den ČR.

A nyní k veselejším akcím. První listo-
padovou sobotu – 2. 11. 2019,  proběhne 
v  sokolovně tradiční posvícenská zábava. 
Na tuto velmi oblíbenou akci vás srdeč-
ně zveme. V prosinci chystáme zábavu 
pro děti a později i pro dospělé. Ano, jak 
jistě tušíte, na 7. prosince připravujeme 

Mikulášskou zábavu pro děti, na kterou 
naváže Čertovská zábava pro rodiče. 

Musíme naplnit i sportovní soutěžení. 
Jak jinak než Vánočním turnajem v bad-
mintonu. Ten proběhne na sv. Štěpána, 
tedy 26. prosince 2019. O všech našich 
akcích budete včas informováni na ná-
stěnkách, na facebooku jednoty – www.
�.com/sokolkacice a na našem webu 
www.sokolkacice.cz.

Michal Hrotík, náčelník jednoty.

stala v letních měsících. V „A týmu“ 
našeho klubu máme dva hráče, kteří 
reprezentovali Českou republiku na 
Mistrovství světa ve stolním fotbál-
ku, které se letos konalo ve Španělsku. 
Hráči Michal Pošta a Petr Jelínek se 
na mistrovství umístili na třetím mís-
tě. Touto cestou bych jim chtěl podě-
kovat za perfektní práci, reprezentaci 
naší země, a tak trochu i našeho klubu 
a obce Kačice. Oba hráči jsou stálou 
oporou našeho týmu a kluci poslední 
dobou dokazují, že mají velký zájem 
o chod klubu, protože se všemi akcemi, 
které klub pořádá pomáhají na 100 %. 

O dalších akcích pořádaných naším 
klubem a o zápasech budou pravidelně 
občané obce informováni na sociálních 
sítí, případně v místním rozhlasu a na 
plakátech.   

František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu 

Kačice, z. s .
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KAČICE LETÍ
Do konce roku jsme si pro vás připravili několik akcí, kde se na vás budeme těšit.  

LETÍ, z.s.

KAČICE

PLÁN AKCÍ 
Termín akce Název akce Popis akce

4. 10. 2019 Koncert a degustace Pořádá obec Kačice od 18 hodin v obřadní síni OÚ Kačice.

5. 10. 2019 Ukliďme Kačici Pořádá obec Kačice. Sraz v 9 hodin ve sběrném dvoře.

5. 10. 2019 Stolní tenis Pořádá TJ Sokol Kačice v místní sokolovně.

 12. 10. 2019 Drakiáda Pořádá obec Kačice. Od 14 hodin na poli nad sokolovnou. 

 19.10.2019 Dýňování a podzimní 
bazar oblečení a hraček Pořádá spolek Kačice letí. Od 13 hodin v sokolovně.

 2. 11. 2019 Posvícenská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice. Od 20 hodin v sokolovně.

 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. Od 14 hodin na návsi.

7. 12. 2019 Mikulášská zábava Pořádá TJ Sokol Kačice v místní sokolovně.

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 betlémku Pořádá obec Kačice.

26. 12. 2019 Badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

28. 12. 2019 Pochod Pořádá pan Mašek. Trasa bude upřesněna.

31. 12. 2019 Silvestrovský fotbálek Pořádá SK Kačice.

J iž brzy se můžete těšit na dýňobra-
ní, které bude probíhat v sobotu 
19. října 2019 od 13 hodin v areálu 

Sokolovny, kde si každý může během 
odpoledne vyřezat svou halloweenskou 
dýni a děti vyrobit podzimní dekorace. 
Pro děti budou připraveny i různé hry. 
Chybět nebude ani vynikající občers-
tvení, dobrá káva, čaj, domací limo-
náda a spousta dobrot sladkých i sla-
ných. Přijďte si užít příjemné opoledne 
a spojte příjemné s užitečným. 

V sále Sokolovny bude souběžně 
probíhat bazar oblečení a potřeb jak 
pro děti, tak pro dospělé. A jistě bude 
z čeho vybírat. 

Následovat bude 9. listopadu již 
tradiční, a mezi veřejností oblíbený, 
strašidelný lampionový průvod, kde 
na vás a vaše děti bude čekat nejedno  

strašidelné překvapení a v závěru 
i něco dobrého na zub a na zahřátí.

Poslední listopadový den se po-
tkáme na návsi ve vánoční dílničce, 
kde v rámci vánočních trhů nasajeme  
sváteční atmosféru a vyrobíme si něco 
pěkného pro radost nám samotným či 
našim blízkým. 

A nezadržitelně se blíží nejkrásnější 
svátky v roce a i letos se můžeme tě-
šit, že i zvířátkům připravíme pěkné 
Vánoce a těsně před Štědrým dnem, 
23. prosince, jim v lese opět nazdobíme 
vánoční stromeček a navečer si společ-
ně zazpíváme u kačického betlémku.   

O všech akcích vás budeme průběž-
ně informovat na facebooku a formou 
plakátů. 

Eva Bíbová, 
členka spolku Kačice letí 
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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, 
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˚ ˚ ˚
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Články mohou být redakčně kráceny, 
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˚ ˚ ˚

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů 

do Kačického zpravodaje:  veselska@kacice.cz.


