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Ročník 2019 Číslo 4 Vyšlo v prosinci ZDARMA

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,

opět se přiblížil konec roku a s ním 

přichází i letošní poslední číslo 

zpravodaje. Podzim byl tradič-

ně nabitý akcemi. V září proběhl 

sportovní den v ulici Armádní, 

následovalo Kačické dýňobraní, 

5. ročník drakiády, posvícenská 

zábava, 5. ročník lampionového 

průvodu či adventní trhy. A stá-

le nekončíme…I během času vá-

nočního budeme mít ještě několik 

možností se společně setkat, ať už 

při krmení zvířátek, zpívání koled 

u stromečku, hraní badmintonu, 

fotbalu či na Nový rok na návsi 

při tradičním setkání občanů.

Podzim se nesl především pak ve 

znamení zahájení velkých inves-

tičních projektů. Konkrétně byla 

zahájena výstavba rybníku Cho-

bot, který bude v nadcházejícím 

roce dokončen a zahájena byla 

i výstavba Pečovatelského domu 

v areálu č. p. 7, jejíž dokončení je 

plánováno na jaro 2021. Více se 

o zmíněných projektech dočtete 

uvnitř zpravodaje. 

V závěru nám dovolte, popřát 

Vám krásné a klidné Vánoce a do 

nového roku 2020 přejeme hlavně 

hodně zdraví.

Daniela Veselská, Libor Němeček

POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ KOLED, 
A NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

Přijďte si s námi zazpívat k vá-
nočnímu stromečku a zpříjem-
nit si tak pondělní podvečer 

23. prosince 2019 od 17 hodin, kde tou 
dobou bude již i betlémek s ovečkami. 
Připraveno bude samozřejmě i něco na 
zahřátí a domů si budete moci kromě vá-
noční nálady odnést i betlémské světlo, 

které k nám do obce dovezou Kuba Lang 
a Filip Vaníček, jakožto zástupci skautů. 

A nezapomeňte, že 1. ledna třicet mi-
nut po půlnoci se uskuteční novoroční 
setkání na náměstí u infocentra. Ani tady 
nebude chybět něco na zahřátí. Přijďte 
popřát svým přátelům, známým i nezná-
mým do nového roku. Těšíme se na vás. 

ZPÍVÁNÍ KOLED 
U „KAČICKÉHO 
BETLÉMKU“

ROZDÁVÁNÍ 
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
něco na zahřátí

V PONDĚLÍ 

23. PROSINCE
OD 17 HODIN 

Akci pořádá 
Obec Kačice

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Na závěr roku chystáme ještě několik akcí, o kterých se dozvíte 
níže, stejně jako to, co všechno nás čeká v nadcházejícím 
roce 2020. A že toho nebude málo! 

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V současné době máme podané žádosti 
o dotace přes Místní akční skupinu 
Svatováclavsko, z.s. na rekonstrukci 

ZŠ, kde budou vytvořeny dvě nové plně vyba-
vené učebny, a to jazyková a počítačová. Dále 
pak bezbariérový přístup do ZŠ a učeben, 
včetně sociálních zařízení. Podanou žádost 
máme i na školní klub a příměstské tábory 
až do roku 2022. 

V procesu je i příprava žádosti o dotaci na 
obnovu zeleně kolem Kačáku. V prosinci 
jsme navíc obdrželi informaci o schválení 
dotace na rekonstrukci válečných hrobů, 
která se bude týkat dvou válečných hrobů 
a také opravy nápisu na pomníku 2. sv. války 
v parku. 

Kromě těchto akcí na rok 2020 plánuje-
me opravu fasády budovy bývalé hasičárny, 
opravu soklu v ulici Armádní, obnovu PC 
vybavení na OÚ. 

V polovině prosince zastupitelstvo schvá-
lilo schodkový rozpočet obce Kačice na rok 
2020 s celkovými příjmy 38 167 700 Kč, cel-
kovými výdaji 53 394 300 Kč a schodkem 
15 226 600 Kč. Schodek bude uhrazen �nanč-
ními prostředky z minulých let. I v minulých 
letech obec hospodařila se schodkovým 
rozpočtem a nakonec skončila v kladných 
číslech. Pokud bychom měli shrnout stav 
�nančních prostředků obce ke konci roku 
2019, pak se celková částka blíží k 60 mil. Kč. 

Daniela Veselská, místostarostka obce
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PEČOVATELSKÝ DŮM

Mnohým z Vás jistě neuniklo, že 
v říjnu započala demolice objek-
tů v areálu č. p. 7, na jejichž místě 

vyroste pečovatelský dům s 10 bytovými 
jednotkami, ordinací lékaře a společenskou 
místností. Rádi bychom Vás touto cestou 
požádali o větší obezřetnost při průjezdu 
ulicí kolem objektu č. p. 7, odkud neustále 
vyjíždějí různé stavební stroje. V současné 
době je hotová základová deska, opravená 
část oplocení a část budovy, která bude slou-
žit jako garáž pro potřeby obce. Dosud bylo 
pro�nancováno bezmála 2,5 mil. Kč.

7. ROČNÍK ADVENTNÍHO TRHU

Již po sedmé jsme se sešli v centrálním 
parku, abychom se vánočně naladili 
a koupili si něco dobrého nebo něco 

na památku. Samozřejmě, jaká by to byla 
zábava, kdybychom se nemohli zavlnit 
v rytmu hudby, a tak nás celým dnem 
provázeli bratři Píšové. Děti si mohly 

vyrobit vlastní perníčky a jiné vánoční 
ozdobičky v dílničce spolku Kačice letí.

V podvečer nás děti z kačické MŠ a ZŠ 
potěšily svým vystoupením a po nich ná-
sledoval Podřipský žesťový kvintet. V zá-
věru jejich vystoupení pak byl slavnostně 
rozsvícen vánoční stromek. 

Komu na zahřátí nestačila hudba, mohl 
si zavdat již tradiční punč, svařák nebo 
čaj, o který se postarali naši zastupitelé.

Všem, co se podíleli na organizaci, vy-
stoupení i závěrečném úklidu, moc dě-
kujeme za příjemně strávené odpoledne 
a večer. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2020

V následujícím roce OBČANY 
ŽÁDNÁ ZMĚNA  V POPLATCÍCH 
ZA ODPAD NEČEKÁ! 

To však neplatí pro obec. I v následují-
cím roce dojde k navýšení částky ze strany 
společnosti AVE, která svoz v obci zajišťuje. 
A jelikož cena skládkovného bude v následu-
jích letech výrazně růst, je potřeba TŘÍDIT 

a TŘÍDIT a TŘÍDIT!
Co se týče svozů komunálního odpadu, 

níže přikládáme zásadní informace ohledně 
možných frekvencí svozu a také slev na po-
platcích, které zůstavají stejné jako v předcho-
zích letech. Vyhláška stanoví sazbu poplatku 
pro každého poplatníka, s trvalým pobytem 
v obci Kačice 500 Kč pro svoz 1 x 14 dnů 

(sudý týden) nebo 800 Kč pro svoz 1x týd-
ně, případně 300 Kč pro svoz 1x za 4 týdny. 
Týdenní svoz se označuje červenou znám-
kou, 14 denní svoz žlutou známkou a měsíční 
svoz bílou známkou. Poplatek je splatný nej-
později do 31. ledna příslušného kalendář-
ního roku, případně do 30. června druhá 
polovina poplatku. V případě nezaplacení 

MALÁ VODNÍ NÁDRŽ CHOBOT

Dlouho očekávaná výstavba 
rybníku Chobot odstartovala 
v září. Těžké stroje pracují na 

bagrování a odvozu zeminy, která je de-
ponována na ploše hned za kabinami. 
Již je vybagrována a odvozena cca 1/4 

z celkového objemu nádrže. V současné 
době je hotová část hráze, usazen pože-
rák a uloženo výpustní potrubí. Dosud 
bylo pro�nancováno cca 3 mil. Kč. Na 
fotogra�i výše se můžete podívat, jak 
stavba probíhá.
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Dne 4. října jsme se společně sešli na akci 
pořádané spolu s OÚ, Ochutnávka 
hudby a vína. Zazpívala nám úžas-

ná slánská písničkářka, autorka Simona 
Klímová a degustovali jsme vína ze stochov-
ské Vinotéky, které rozlévala paní Brožková. 
V průběhu večera jsme tak ochutnali nej-
lepší vína Vinařství Bábíček a Vacenovský 
Ratíškovice. Dle Vašich ohlasů to byla velmi 
vydařená akce. 

S novým školním rokem se také od října 
rozběhl Čtenářský klub v základní škole, který 
probíhá 1x za 14 dní a celkem nás s dětmi čeká 
17 setkání. Společně jsme se mohli sejít také 
24. 10. na tvořivém odpoledni s paní Vlastou 
Pospíšilovou a užít si oblíbené malování na 
kameny, tentokrát s podzimní tématikou. 

Od začátku října do 15. listopadu probí-
hal již pátý ročník výtvarné soutěže. Letošní 
ročník byl trošku jiný. Poprvé se soutěže 
mohli zúčastnit nejenom děti, ale také do-
spělí. Navrhovalo se logo pro knihovnu, která 
v příštím roce oslaví 100 let. Již tradičně byla 
na vánočním jarmarku předána ocenění, kdy 
byly vybrány z každé kategorie hlasováním tři 
návrhy. Z dospělé kategorie to byly: Zdeňka 
Týblová, Irena Stórzerová a Iva Roháčová. 
Dětské návrhy: Sandra Svobodová, Julie 

Koukolíková a Adéla Jobová (společná prá-
ce) a Filip Neustupa a Aleš Pokorný (společ-
ná práce). Celkem se zúčastnilo 7 dospělích 
s 12 návrhy a od dětí bylo vybráno 49 návrhů, 
z nichž u některých se jednalo o společnou 
práci. Tímto ještě jednou děkuji paním uči-
telkám ze ZŠ za jejich podporu a propagaci. 

Od listopadu byla do knihovny zapůjčena 
autorská výstava spisovatelky Kláry Smolíkové 
a ilustrátora Honzy Smolíka Čertice Dorka. 
Výstavu je možné navštívit do 20. prosince, a 
to v návštěvních hodinách, nebo po domluvě. 
Autorka nám k výstavě poskytla také pracov-
ní listy pro děti. Výstava je plně interaktivní, 
zaměřená na výklad českých přísloví. Děti si 
vše mohou osahat a samy přiřadit k obráz-
kům správné motivy. K dispozici je také kniha 
Čertice Dorka. Dne 20. listopadu si přišli vý-
stavu prohlédnout žáci 1. a 2. třídy. Byl pro ně 
nachystán program a děti si mohly vše aktivně 
vyzkoušet a zažít. Mladší děti poté vystřída-
li žáci 3. až 5. třídy. Pro ně bylo připraveno 
téma Superhrdinové v knihovně i v komiksu. 
Děti se začetly do svých oblíbených komiksů 
a pak na ně čekala spousta otázek, vymýšlení 
komiksového příběhu, výroba obleku nebo 
průkazu superhrdiny. 

Na Den dětské knihy  29. 11. bylo v knihovně 

připraveno odpoledne s programem k výstavě 
Čertice Dorka a k Superhrdinům, kdy jste si 
mohli zasoutěžit o dva nové komiksy a získat 
plakát Avengers.

Od 6. 12. byla v knihovně otevřena impro-
vizovaná „Kavárna pod lampou“ určená pro 
společné setkávání nejen našich seniorů, ale 
pro všechny, kteří mají chuť udělat si hodin-
ku času a popovídat si při šálku kávy nebo 
dobrého čaje. 

Dále proběhlo vyhodnocení dětský čtenář-
ské soutěže Lovci perel, ocenění nejlepších 
čtenářů a otevření kouzelného krámku, kde 
si děti za své celoroční čtení knih vybraly svoji 
zaslouženou odměnu. 

Poslední akcí v tomto roce bylo Adventní 
setkání, které se konalo ve čtvrtek 19. 12. od 16 
hodin, kde jsme strávili příjemný čas s dětmi 
při tvoření z korálků z Poniklé. Do tvoření nás 
zasvětila paní Eva Tobiášová.

Závěrem bych nejen čtenářům knihovny, 
ale i všem občanům Kačice popřála klidné 
vánoční svátky, prožité v kruhu svých blíz-
kých a do nového roku 2020 hodně zdraví 
a spokojenosti.

Lenka Pokorová, knihovnice

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Adventní čas vrcholí, a s ním i akce, které pro Vás knihovna v průběhu roku připravovala. Příští rok 
bude pro naší knihovnu velmi významný, jelikož oslaví již 100. výročí od jejího založení.

druhé části poplatku bude domácnosti ode-
brána sběrná nádoba. Frekvenci svozu ne-
bude možné během roku změnit. Dále je 
možné si přikoupit popelnici navíc za cenu 
200 Kč za rok a k tomu jednorázové známky 
v ceně 60 Kč za kus (jednorázové známky lze 
použít i na volně ložený pytel).

Poplatek se platí převodem na účet obce 
Kačice číslo 4121141/0100, variabilním 
symbolem (VS) je číslo popisné nemovi-
tosti (známku na popelnici posléze obdr-
žíte do schránky) nebo vkladem hotovosti 

do pokladny úřadu, v úředních hodinách. 
Od poplatku jsou ZCELA osvobozeny 
osoby umístěné v domovech nebo jiných 
zařízeních, osoby dlouhodobě ve výkonu 
nepodmíněného trestu odnětí svobody 
nebo ve vazební věznici, a to po dobu del-
ší 6 měsíců aktuálního kalendářního roku, 
děti do dovršení 2 let věku, včetně. Občané 
starší 75 let mohou uplatnit slevu ve výši 
250 Kč z poplatku a studenti denního stu-
dia, studující mimo území obce Kačice 
a ubytovaní v domovech mládeže nebo 

na vysokoškolských kolejích mají nárok 
na slevu ve výši 50 % schválené roční výše 
poplatku. Všechny slevy a úlevy je nutné 
hlásit předem a písemně doložit.

Pro zajímavost: v uplynulém roce bylo 
prodáno celkem 55 ks měsíčních známek, 
235 ks 14-ti denních známek, 189 ks tý-
denních známek a 128 ks jednorázových 
známek. Pomalu ale jistě se počet týden-
ních známek snižuje, což je skvělá zpráva! 

Daniela Veselská, 
místostarostka
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Podzim jsme si s dětmi moc užili. Nyní se již přiblížil konec roku a většina dětí se již těší na 
Vánoce a ne jinak tomu je i v naší školce.

S příchodem podzimu jsme si 
školku vyzdobili spoustou na-
šich výrobků. Mimo jiné dýně-

mi, které jsme si vystavili u vstupu do 
školky. A konečně je tady prosinec, 
pro nás děti je to nejkrásnější měsíc 
v roce. Na návštěvu do naší školky 
přišli čert s Mikulášem a andělem. 
Zazpívali a přednesli jsme jim spous-
tu básniček a písniček, které jsme se 
naučili. Trochu jsme se báli a ten, kdo 
zlobí a nemá čisté svědomí, musel 
slíbit, že se v chování polepší.

Povídáme si o Vánocích a připra-
vujeme pro rodiče dárečky a vánoč-
ní přání. Těšíme se na besídku pro 
rodiče, na kterou pečlivě nacvičuje-
me. Také nás čeká velká nadílka pod 

A
2B

C

1
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 Zdravíme čtenáře Obecního zpravodaje z naší Veselé školy. Máme za sebou 1. čtvrtletí školního roku. 
Měli  jsme plno zajímavých akcí. V jednotlivých třídách jsme realizovali výukové projekty.

Za zmínku stojí například projekt 
žáků 4. a 5. ročníku v Nižboru 
na téma „Pravěk – aneb co 

bylo, když nebyla škola“. Zároveň se 
učili stolovat – připravili pro nás skvě-
lý nepečený dort. Mladší žáci měli 
projekty zaměřené na téma Podzim, 
Halloween, Doprava, Vyjmenovaná 
slova. Nyní připravujeme Čertovský 
den, advent a Vánoce. Společně s ka-
marády z Mateřské školy jsme shlédli 
divadelní představení a poslední den 
před Vánocemi k nám přijede Cirkus 
Cecilka. Velice poučný a zábavný byl 
pro žáky Branný den, který jsme poprvé 
uskutečnili s pracovníky Muzea civilní 
obrany z Ústí nad Labem. Zde jsme si 
vyzkoušeli poskytovat první pomoc, jak 
zacházet s nebezpečným materiálem. 
Akce byla zakončena střelbou na cíl.

 Nezaháleli ani žáci v obou oddě-
leních školní družiny, kde pekli po-
svícenské dobroty a pečlivě nacvičo-
vali vystoupení k rozsvícení stromku 
v obci. Před Vánoci budou také zdobit 
stromeček, péct perníčky, pořádat vá-
noční sportovní soutěže.

Naši žáci se také zúčastnili akcí 
pořádaných obcí. V hojném počtu 
se zúčastnili Drakiády, Dýňobraní, 

Strašidelného lampionového průvodu. 
Žáci ze 4. a 5. třídy přivítali svým vy-
stoupením nově narozené občánky.

Pokračujeme ve spolupráci s místní 
knihovnou. Zapojili jsme se do akce 
„Logo pro knihovnu“. Zúčastnili jsme 
se prezentace knížky K. Smolíkové 
„Dračice Dorka“ a starší žáci pracovali 
s komiksem.

Z důvodu odstávky elektrického 
proudu v obci bylo po dohodě s rodiči 
na třídních schůzkách uděleno 19. 11. 
mimořádné ředitelské volno. Na den, 
kdy byla další odstávka elektřiny jsme 
zajistili divadelní představení v divadle 
Lampion s názvem „ Kde bydlí strach“. 
Tato akce byla hrazena školou.

Poslední den před vánočními prázd-
ninami posedíme u stromečku, žáci si 
nadělí dárečky. Všichni se těšíme na 

Vánoce a ve škole se sejdeme opět 
6. ledna 2020.

Jménem zaměstnanců naší školy přeji 
všem občanům klidné prožití vánoč-
ních svátků.

Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy
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NOVINKY Z SK KAČICE
SK Kačice, z.s. – Podzimní část sezóny je za námi a je tomu již rok, co SK Kačice provozuje chod celých 
kabin. V posledním vydání zpravodaje se poohlédneme za odehranou podzimní částí sezóny 2019/2020 
a nebudou chybět informace o akcích SK Kačice, z.s. na rok 2020.

J iž druhým rokem naše ,,A muž-
stvo“ hraje soutěž SportFotbal 
III. třída ,,A“.  Za podzimní část 

náš tým odehrál celkem 13 zápa-
sů. Celkově tým nastřílel 27 gólů 
a 49 gólů obdržel. S celkovým počtem 
13 bodů patří klubu 11. příčka z cel-
kového počtu 13 týmů. Na začátku 
sezony bylo 14 týmů, ale Stochov ze 
soutěže odstoupil. Podzimní část byla 
pro náš klub složitá, jelikož plno hráčů 
ze základní sestavy mělo vleklé zdra-
votní problémy a zranění. Nicméně se 
ostatní hráči dokázali s tímto vypo-
řádat a podzimní část jsme se udrželi 
na dobrém místě v tabulce. Čeká nás 
zimní příprava, aby na jaře bylo o co 
bojovat. Nejlepším střelcem týmu po 
podzimu se stal s 10 góly Jan Heller. 
Náš super střelec sice v mnoha utká-
ních chyběl, ale i přesto post střelecké 
jedničky uhájil. Budeme rádi, že ještě 
několik sezón nám bude ukazovat své 
umění na hřišti. 

Děti resp. naše přípravka také bo-
jovala v nové sezoně. Začátek sezóny 
byl hodně těžký, jelikož oddíly, se kte-
rými naše přípravka hraje, jsou velice 
silnými celky. První utkání byly v jed-
noznačné režii ostatních celků, ale 
postupně náš tým nejmenších bojov-
níků začal všem soupeřům ukazovat, 
že v soutěži nejsou jen do počtu. Po 
zimní přípravě, kdy děti již chodí tré-
novat do budovy místní organizace TJ 
Sokol Kačice, na sebe úspěchy v jarní 
části sezony určitě nenechají dlou-
ho čekat. Tímto samozřejmě děkuji 

všem dětem, jejich rodičům a hlav-
ně trenérovi Jiřímu Barochovi a dále 
pak několika členům ,,A týmu“, kteří 
pomáhají s tréninky dětí a přípravou 
(Roman Šach a Petr Jelínek).    

Zde je přehled akcí Sportovního 
klubu Kačice, z.s. na rok 2020: Dne 
21. 2. 2020 náš sportovní klub bude 
v budově TJ Sokol Kačice pořádat 
,,Sportovní ples‘‘. V měsíci dubnu by-
chom rádi pro vás připravili ,,Jarní 
pochod“ – datum bude upřesněn. 
Dne 6. června 2020 bude jako každý 
rok pro všechny děti ,,Dětský den“. 
13. června 2020 budeme pořádat tur-
naj žáků(přípravek). Dne 4. července 
2020 se uskuteční ,,Pouťový turnaj“. 
V srpnu budeme pořádat již druhý 
ročník fotbalového kempu pro děti. 
Na konci srpna 2020 bude tradiční 
,,Rozloučení s létem“. Podzimní po-
chod plánujeme na měsíc říjen a da-
tum bude opět upřesněn. 

Tak jako každý rok se bude dne 
31. 12. 2019 od 11:00 hodin (sraz 
v 10.00 hodin na hřišti) konat 
,,Silvestrovský fotbal‘‘. Všichni jsou 
srdečně zváni jak z řad klubu, tak 
i z obce Kačice. V posledním dni 
v roce se tak může každý přijít pro-
běhnout, zahrát si fotbal a nebo po-
vzbudit borce na hřišti. Jak všichni ví, 
fotbal se odehraje za každého počasí. 

Je tomu již rok, co chod kabin, re-
staurace a sauny zajištuje pouze náš 
klub. Snažíme se co nejlépe starat 
o majetek obce, který nám byl svěřen 

a doufáme, že lidé, kteří navštěvují 
naše zařízení, jsou s poskytováním 
služeb spokojeni. I nadále budeme 
rádi, když si lidé z obce k nám na-
jdou cestu, a to nejen za fotbalovými 
zážitky.  

Dovolte mi,  abych jménem 
Sportovního klubu Kačice, z.s., po-
děkoval Obci Kačice za finanční pod-
poru v roce 2019 v naší činnosti a při 
pořádání všech akcí. Dále bych rád 
poděkoval všem ostatním, co nás ve 
fotbale podporují i jinak než finanč-
ně. Rád bych také poděkoval našim 
fanouškům, kteří nás podporují při 
zápasech. V neposlední řadě, bych 
rád poděkoval místní organizaci TJ 
Sokol Kačice. Je to partner, který nám 
pomáhá při pořádání akcí materiálně 
a dále jsem rád, že tato organizace 
nám vždy vyjde vstříc, pokud se jedná 
o trénování v budově sokolovny, nebo 
při pořádání našeho plesu. 

Jménem Sportovního klubu Kačice 
z.s. a jménem svým bych rád všem 
občanům obce Kačice popřál krás-
né vánoční svátky plné klidu, lásky, 
porozumění a do roku 2020 mnoho 
štěstí, spokojenosti, sportovních zá-
žitků a hlavně zdraví.

František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu 

Kačice, z.s.

stromečkem ve školce.
Ještě než budou opravdové Vánoce 

doma, půjdeme za našimi kamará-
dy do školy na vystoupení cirkusu 
Cecilka. Toto vystoupení nám již léta 
zpestřuje čekání na Štědrý den.

Moc bychom si přáli, aby napadl 
sníh a my jsme si užívali zimní rado-
vánky. Na zahradě bychom postavili 
velkého sněhuláka a kolem něho by 
to svištělo na bobech z kopce dolů. 
To se nám ale asi do Vánoc nesplní.

Na závěr roku by chtěli všichni za-
městnanci školky popřát občanům 
Kačice hodně zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2020. 

Zuzana Pokorná, 
vedoucí MŠ 
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
V sokolovně to prostě žije, a to nejen cvičením. To se nám rozběhlo na plné obrátky – stolní tenis, bad-
minton, kondiční cvičení a s příchodem zimy opět sokolovnu využívají pro své tréninky fotbalisté. 

Novinkou letošního roku je navíc 
Svatomartinský turnaj ve stolním 
tenise. Ten se konal 9. listopadu 

v naší Sokolovně. Celkem se turnaje účast-
nilo 18 neregistrovaných hráčů. V dětské 
kategorii to bylo 7 startujících, 11 startu-
jících bylo poté v kategorii dospělých. Pro 
letošní rok byla zvolena soutěž ve dvou-
hrách. Do dalších let budeme možná model 
turnaje trochu upravovat. Věříme, že turnaj 
se líbil nejen startujícím, ale i divákům, 
kteří turnaj sledovali.

Ale ať nejsme jen u sportu. Ještě dlouho 
před turnajem se konala jedna vzpomínko-
vá akce. Jak jsme vás již informovali v mi-
nulém vydání, v letošním roce jsme popr-
vé o�ciálně uctili památný den sokolstva. 

Zapojili jsme se i do celorepublikové akce 
– Sokolská světla. Správně by mělo jít o vy-
pouštění sokolských světel na vodě, my 
jsme zvolili zapálení svíček u sokolovny. 
A světýlek se nám sešla desítka. Na první 
rok tedy krásné číslo. Další rok se třeba 
již podaří vypuštění na novém rybníku, 
uvidíme.

V sobotu 2. listopadu jsme pořádali tra-
diční posvícenskou zábavu. Tuto akci jako 
každý rok navštívilo plno bavících  se hos-
tů. Sokolovna byla opravdu plná a zábavu 
jsme si užívali až do časných ranních hodin.

A co nás čeká? Nejprve mikulášská 
a čertovská zábava. Tedy, teď když čtete 
náš článek, je již tato akce za námi, určitě 
vydařená, stejně jako loňský rok.

Dále chystáme na Vánoce (přesněji na 
26. prosince) každoroční turnaj v bad-
mintonu, na který vás srdečně zveme, ať 
již jako startující, nebo jako diváky, určitě 
si ho nenechte ujít. 

A po novém roce naší sokolovnu ovlád-
nou další zábavy a plesy, které pořádají 
naši přátelé – ať jde již o maškarní spolku 
Kačice letí, o sportovní ples SK Kačice, 
anebo o ples Obce a ZŠ Kačice. Určitě se 
na všech akcích s vámi potkáme.

Závěrem přejeme všem krásné prožití 
vánočních svátku, bohatou nadílku pod 
stromečkem a do roku 2020 hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. Vaši Sokolové. 

Michal Hrotík, 
náčelník jednoty

KAČICE LETÍ
Na podzim se v našem spolku s akcemi doslova roztrhl pytel. V polovině října proběhlo oblíbené kačické 
dýňobraní, v listopadu pak následoval velmi úspěšný a oblíbený strašidelný průvod a na vánočních trzích 
jsme se opět postarali o vánoční dílničky pro děti. V prosinci se budeme těšit, že s námi vyrazíte nakrmit 
zvířátka a uděláme jim tak také krásné Vánoce.

LETÍ, z.s.

KAČICE

KAČICKÉ DÝŇOBRANÍ

V sobotu 19. října jsme v míst-
ní sokolovně pořádali Kačické 
Dýňobraní, tentokrát však ve spo-

jení s Bazárkem oblečení pro děti i dospě-
lé pod taktovkou Barbory Fojtové. Počasí 
k nám bylo opět velmi vstřícné, a tak jsme 
si mohli společně užít krásné odpoled-
ne plné tvoření dekorací, dlabání dýní, 
ochutnávání dobrot a také nakupování. 
První várka dýní zmizela během chvil-
ky. Naštěstí jsme byli na tuto možnost 
připraveni, a tak se podařilo zásobu včas 
doplnit. Zbylé dýně pak byly věnovány 
do místní MŠ, kde si z nich děti vytvo-
řily krásné podzimní dekorace před MŠ. 
Tvořící koutek byl celé odpoledne plný 
dětí, které se od tvoření nemohly odtrh-
nout. Všichni pak mohli v předsálí soko-
lovny ochutnat sladké i slané speciality, 
jejichž hlavní ingrediencí byla ve většině 
případů jak jinak než dýně. Velké podě-
kování patří všem děvčatům ze spolku 
i mimo něj, které se na akci podílely.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Jak už se postupem let stalo v naší obci 

tradicí, i letos si mohli velcí i malí užít 
strašidelný lampionový průvod. Účast 

byla, ostatně jak se očekávalo, opravdu 
velká. V sobotu 9. listopadu se na stra-
šidelnou stezku vypravilo více než 120 

registrovaných malých účastníků i s do-
spěláckým doprovodem. Spousta z vás 
dorazila v tématických maskách strašidel, 
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ADVETNÍ TRH 
Necelý měsíc poté, v sobotu 30. lis-

topadu, první adventní víkend, jsme si 
opět mohli nasát pravou vánoční atmo-
sféru při tradičním rozsvěcení stromu 
na návsi. S přispěním našeho spolku si 
mohly děti ve vánoční dílničce vyrobit 

krásné sněhuláčky, vymalovat keramic-
kou ozdobu nebo nazdobit vánoční 
perníčky. I letos děti projevily o tvo-
ření velký zájem, což nás moc potěšilo. 
Jelikož se to loni Ježíškovi osvědčilo, 
i letos si pro Nebeskou kačickou počtu 

poslal anděly. Je na ně zkrátka spoleh. 
A tak se všechna přání přítomných 
kačických dětí dostala v pořádku do 
rukou nejpovolanějších.

Eva Bíbová, 
členka spolku Kačice letí

věrohodně a dalšími strašidly. Na jednot-
livých stanovištích se plnily úkoly a děti 
si tak vyplňovaly hrací kartu s tajenkou. 
Po jejím zdárném vyluštění je v Hnízdě, 
kde byl cíl, čekala od mrtvé kuchařky 

a kostlivce sladká odměna a malý dá-
rek. Všichni zúčastnění se mohli za svou 
odvahu zahřát svařáčkem a čajem a užít 
si hezký večer v přítomnosti různých 
strašidel. 

A nemůžeme zapomenout ani na krátký report z letošního již pátého ročníku kačické drakiády. Počasí 
přálo, vítr foukal, co víc si pro tuto akci přát. 

KAČICKÉ UDÁLOSTI

V. ROČNÍK  DRAKIÁDY

V sobotu 12. října 2019 se opět 
uskutečnila tradiční drakiáda. Za 
pěkného a větrného počasí se na 

poli za sokolovnou sešlo asi 50 dětí v do-
provodu rodičů i prarodičů a dalších ro-
dinných příslušníků a zvědavců. Všichni 
si náležitě užili větřík, sluníčko a vyso-
ko létající draky. Nejvýše vylétli draci  
Adélky Maršíkové, Štěpánky Švecové, 
Vojty a Ondry Rácových. V soutěži o nej-
krásnějšího létajícího draka uspěli draci: 
Kobra Tomíka a Zuzky, Beruška Nikolky 
a Duhová dračice Adama.

K příjemnému sobotnímu odpoledni 
přispěla i zábavná soutěžní estráda pro 
děti, kterou připravila nová agentura, kte-
rá udržela v pozornosti všechny soutěžící  
více jak hodinu. Do tance a her se se zau-
jetím zapojili i rodiče se svými ratolestmi.

Během celého odpoledne bylo díky M. 

Pokornému zabezpečeno občerstvení pro 
všechny. U ohniště rychle mizely klasic-
ké kačické špekáčky. Díky hojné účasti 
a pěknému podzimnímu počasí se akce 
vydařila. 

Ing.Vladimír Ondráček,
předseda výboru pro školství a mládež

kostlivců, čarodějnic a v jiných hrůzo-
strašných maskách k místní Sokolovně. 
Zde děti vypouštěla na stezku bohyně 
noci Nyx. A z našeho světa živých, tam na 
druhou stranu, do světa mrtvých, všechny 
statečné na svém plavidle převezl Cháron 
a už mohlo putování podsvětím začít… 

Na několika stanovištích se malí odváž-
livci a jejich doprovod setkali s čarodějni-
cemi, které vařily své kouzelné lektvary, 
s čerty, kteří budili respekt i mezi dospě-
lými,  mumiemi, které vypadaly opravdu 
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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, 

4. vydání/2019, ev. č. MK ČR E 10578

Redakční rada: 

Daniela Veselská, Jitka Slámová, 

Petra Kvapilová 

gra�cká 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.

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.

PLÁN AKCÍ 
Termín akce Název akce Popis akce

23. 12. 2019 Vánoce pro zvířátka Procházka ke krmelci. Sraz v 15 hodin 
u kapličky. Pořádá spolek Kačice letí.

23. 12. 2019 Zpívání koled u stromečku
Zpívání koled a rozdávání BETLÉM-
SKÉHO SVĚTLA. Sraz v 17 hodin 
u betlémku. Pořádá obec Kačice.

26. 12. 2019 Vánoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

26. 12. 2019 Ohňostroj Ohňostroj pořádá p. Vicenec 
od 18 hodin.

28. 12. 2019 Procházka na haldu Sraz v 9.30 hodin. Pořádá p. Mašek.

31. 12. 2019 Silvestrovský fotbal Sraz v 10 hodin. Výkop v 11 hodin. 
Pořádá SK Kačice.

 1. 1. 2020 Novoroční setkání
Pořádá obec Kačice v 00:30 hod na 
návsi. Připraveno bude i něco na za-
hřátí.

18. 1. 2020 Maškarní zábava
Pořádá spolek Kačice letí. Začátek 
od 20 hodin. Zahraje DJ a moderátor 
Radia Relax Honza Ladra.

29. 1. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Kačice.

21. 2. 2020 Sportovní ples Pořádá SK Kačice. 

26. 2. 2019 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Kačice.

29. 2. 2020 Masopust Pořádá spolek Kačice letí ve spolupráci 
s obcí Kačice.

29. 2. 2020 Maškarní rej Pořádá TJ Sokol Kačice.

20. 3. 2020 Reprezentační ples ZŠ 
a obce Kačice

Začátek od 20 hodin. Zahraje skupina 
Rošáda.

25. 3. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Kačice.

27. 3. 2020 Autorské čtení – P. Nazarov Pořádá místní knihovna Kačice.

duben Jarní úklid
Pořádá obec Kačice. Termín bude 
upřesněn dle celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“.

duben Jarní pochod Pořádá SK Kačice. Termín bude upřes-
něn.

4. 4. 2020 7. ročník Velikonočního jar-
marku

Pořádá obec Kačice, součástí budou 
i výtvarné dílničky pořádané spolkem 
Kačice letí a vynášení Morany.

10. 4. 2020 Velikonoční badmintonový 
turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice.

24.-25. 4. 2020 Spaní v knihovně Pořádá Místní knihovna Kačice.

29. 4. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Kačice.

30. 4. 2020 Čarodějnice Pořádá TJ Sokol Kačice.

2. 5. 2020 Kačický lesní běh Pořádá Metoděj Fikes ve spolupráci 
s Maraton klubem Kladno.

16. 5. 2020 Turnaj ve stolním tenise Pořádá TJ Sokol Kačice.
23. 5. 2020 Cyklistická soutěž Pořádá ul. Armádní.

27. 5. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Kačice.

6. 6. 2020 Dětský den Pořádá SK Kačice.
13. 6. 2020 Turnaj žáků Pořádá SK Kačice.

20. 6. 2020 KAČICKÉ SLAVNOSTI Pořádá obec Kačice ve spolupráci se 
spolkem Kačice letí.

24. 6. 2020 Veřejné zasedání zastupitelstva Začátek zasedání v 18 hodin v zasedací 
místnosti OÚ Kačice.

4. 7. 2020 Turnaj A týmů Pořádá SK Kačice.

4. 7. 2020 Soutěž o nejlepší kotlíkový gu-
láš Pořádá obec Kačice.

6.–10. 7. 2020 1. turnus Příměstského tábora – 
CESTA KOLEM SVĚTA Pořádá Obec Kačice.

3.–7.  8. 2020 2. turnus Příměstského tábora – 
CESTA KOLEM SVĚTA Pořádá Obec Kačice.

srpen 3. turnus Příměstského t ábora – 
FOTBALOVÝ KEMP

Pořádá SK Kačice ve spolupráci s obcí 
Kačice.


