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Ročník 2020 Číslo 1 Vyšlo v červenci ZDARMA

KORONAVIRUS 
PODĚKOVÁNÍ
Důkazem toho, že si v těžkých chví-
lích umíme pomáhat bylo především 
šití roušek pro občany, které odstar-
tovalo 16. března a hned další den 
putovala první várka ručně šitých 
roušek mezi občany starší 70 let. 
Během dvou dnů bylo ušito čtyřmi 
švadlenkami přibližně 200 roušek, 
které byly obratem distribuovány. 
Jakmile byla pokryta věková kate-
gorie 70+, začalo se s výdejem rou-
šek i ostatním občanům. Díky práci 
dalších švadlenek jsme mohli mezi 
občany rozdat přes 400 roušek, což 
je úžasné vzhledem k tomu, že v ČR 
byl tou dobou absolutní nedostatek 
ochranných pomůcek i pro osoby 
v první linii, natož pro běžné obča-
ny. Některé roušky dokonce putova-
ly i do ON Kladno a Domova dobré 
vůle v Unhošti - Nouzově, kde byly 
taktéž potřeba. Od 19. března vešlo 
v platnost opatření vlády, dle které-
ho bylo nošení roušek na veřejnosti 
povinné. Díky práci šikovných dob-
rovolníků bylo možné toto opatření 
dodržet.
Dovolte mi tedy ještě jednou jmeno-
vitě poděkovat Janě Vaníčkové, Šár-
ce Rácové, Věře Bažantové, Daniele 
a Tomáši Veselských, Monice Krau-
sové, Veronice Hlušičkové, Lence 
Němečkové, Martině Viktorové, 
Dominice Husákové, Ivě Roháčové, 
Jaroslavě Markovciové, Lucii Tábo-
rové, Tereze Čacké, Ivaně Bučko-
vé. Nesmíme však zapomenout ani 
na ty, kteří se postarali o to, aby se 
roušky dostaly včas mezi lidi. Za 
distribuci děkujeme Liboru Němeč-
kovi, Petře Kvapilové, Jitce Slámo-
vé, Sandře Svobodové a také Aleně 
Jelínkové.

OÚ Kačice

Z OBECNÍHO ÚŘADU...
V této sekci se dozvíte více o realizovaných investičních akcích 
a také mnoho dalších informací.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
po delší době je tu další číslo Kačického zpra-
vodaje a s ním i mnoho zajímavých informací 
o dění v obci. 

Úvodem nám dovolte alespoň krátce podě-
kovat. A komu? Přeci VÁM VŠEM..., za to, že 
jsme v těžkých časech, kterými jsme si všichni 
během posledních měsíců museli projít, zů-
stali k sobě ohleduplní, tolerantní, zodpovědní 
a hlavně jsme dokázali, že když je třeba, tak si 
umíme pomáhat. 

Vzhledem k epidemiologické situaci bylo 
nutné zrušit všechny naplánované akce pořá-
dané jak obcí samotnou, tak všemi místními 
spolky. Jediné, co jsme si přáli, aby se podaři-
lo zrealizovat, jsou příměstské tábory. Jelikož 
situace se uzavřením škol a školek ze dne na 
den pro mnoho rodičů hodně zkomplikovala, 
rozhodli jsme se během prázdnin uspořádat 
dva týdenní bonusové turnusy příměstských 
táborů. Věříme, že se nám tím podaří rodičům 
alespoň trochu ulevit.

V první polovině roku 2020 se ale neza-
hálelo, co se týče investičních akcí. Nadále 

pokračuje výstavba rybníku Chobot a pe-
čovatelského domu. Během března/dubna 
proběhla v prostorách hospody rekonstrukce 
sociálního zařízení a drobné stavební úpravy. 
Nyní už má hospoda nové nájemce a je plně 
v provozu. Zároveň už začala i rekonstrukce 
učeben v místní ZŠ, díky které vzniknou dvě 
zcela nové, plně vybavené učebny na jazyky 
a IT. Zároveň vznikne bezbariérový přístup do 
ZŠ a sociální zařízení. V plánu na nadcházející 
měsíce je ještě rekonstrukce fasády na bývalé 
hasičárně a rekonstrukce soklu v ul. Armádní.

Ve zpravodaji se dále dočtete podrobnější 
informace pro zájemce o byt v pečovatelském 
domě. Přihlašování zájemců začne na podzim 
tohoto roku. O přesném termínu vás budeme 
včas informovat.

V příloze zpravodaje zároveň naleznete 
anketu týkající se nové ústředny místního 
rozhlasu, která nám umožní rozesílat Vám 
všechny důležité a potřebné informace včas. 
Proto, prosím, věnujte chvíli jejímu vyplnění, 
ať můžete být vždy v obraze!

Daniela Veselská, Libor Němeček
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PEČOVATELSKÝ DŮM V KAČICI
Jak jste si jistě všimli, tak i přes korona-

virovou krizi se práce na Pečovatelském 
domě prakticky vůbec nezastavily. V sou-
časné době se pracuje na rozvodech elek-
třiny, vody, atd. Již jsou osazeny i výpl-
ně oken a dveří. Výstavba by měla být 
dokončena nejpozději na jaře příštího 
roku. Proto již na podzim otevřeme 
možnost podávání žádostí o byt. V uply-
nulých měsících jsme intenzivně praco-
vali na přípravě podkladů a informací 
k Pečovatelskému domu. Pečovatelský 
dům v Kačici nabízí 10 bezbariérových 
bytových jednotek. Byty mají rozměry 
užitné plochy od 32 m2 do 45 m2 a dis-
pozičně jsou řešeny jako 1 + 1. Každá 
bytová jednotka má své sociální zařízení, 
kuchyňskou linku. 

Pečovatelský dům je určen především 
osaměle žijícím starším občanům tak, aby 
si mohli sami alespoň v částečné míře 
zajišťovat své životní potřeby při zacho-
vání vlastního soukromí. Soustředěným 
bydlením starších občanů v jednom domě 
umožňuje pečovatelský dům poskytovat 
starším občanům pečovatelskou služ-
bu kvalitně, racionálně a v potřebném 
rozsahu. 

Zde jsou základní informace pro ža-
datele o byt:

• Žadatel o byt musí splňovat mini-
mální věk 65 let, musí být svéprávný 

a soběstačný, jelikož se jedná pouze 
o částečnou pečovatelskou službu, není 
zde stálá lékařská služba. Zastupitelstvo 
obce si vyhrazuje právo upřednostnit ža-
datele bez rodinného zázemí a v dobrém 
zdravotním stavu. 

• Do pečovatelského domu nesmí být 
přijímáni občané trvale ležící, trpící 
závažnými psychickými poruchami, 
přenosnými chorobami, osoby závislé 
na alkoholu či psychotropních látkách.

• Byt je možno pronajmout osamělému 
občanu nebo manželské dvojici, dvoji-
ci druh – družka, dvojici sourozenců 
nebo jiných příbuzných, jestliže alespoň 
u jednoho z nich zdravotní stav nebo 
sociální poměry odůvodňují k posky-
tování pečovatelské služby a druhý mu 
z vážných důvodů potřebnou péči sám 
nemůže poskytnout. Byty pro 2 osoby 
jsou v Pečovatelském domě pouze dva.

• Byty jsou určeny především obča-
nům, kteří mají v Kačici trvalé bydliš-
tě po dobu nejméně 10 let. Při výběru 
bude brána v úvahu možnost uvolnění 
bytu ve vlastnictví obce k dalšímu vyu-
žití. Žadatelem může být i osoba, jejíž 
děti mají trvalé bydliště v obci po dobu 
nejméně 10 let.

• Zastupitelstvo obce může na základě 
doporučení pracovní skupiny v mimo-
řádných případech schválit přijetí občana, 

který má v obci Kačice trvalé bydliště po 
dobu kratší než 10 let nebo v obci nemá 
hlášené trvalé bydliště vůbec. 

• Byt v pečovatelském domě může 
být přidělen žadateli, pokud prokáže, 
že jeho průměrný čistý měsíční příjem 
v období 12 kalendářních měsíců před 
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 
0,75 násobek průměrné měsíční mzdy  
v ČR v případě 1 členné domácnosti 
nebo 1,0 násobek v případě 2 členné 
domácnosti.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány 
pracovní skupinou, která následně do-
poručí zastupitelstvu ke schválení vhod-
né uchazeče. Informace z žádostí budou 
ověřovány místním šetřením. Konečné 
rozhodnutí o přidělení bytu je na zastu-
pitelstvu obce.

Bližší informace budou během prázd-
nin zveřejněny na webových stránkách 
obce společně s přihláškou a potřebný-
mi dokumenty. Výstavba Pečovatelského 
domu v Kačici je spolu�nancována 
z Ministerstva pro místní rozvoj z pro-
gramu Podpora bydlení.

Daniela Veselská, místostarostka obce
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NOVÝ ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ OBČANŮ
Jak jsme již avizovali v úvodním článku, 
obec nyní disponuje novou rozhlasovou 
základnou, která nám umožňuje rozesí-
lat občanům informační SMS a emaily 
(týkající se odstávky vody, elektřiny, dů-
ležitých hlášení, upozornění a informací 
pro občany). Pokud chcete být včas in-
formováni o všem důležitém, je potřeba 
se registrovat! 

Máte několik možností, společně se 
zpravodajem jste obdrželi i anketní lístek, 
který stačí vyplnit a vhodit do schránky 
u vchodu do OÚ Kačice, nebo můžete 
informaci s telefonním číslem/emailem, 
vaším jménem a adresou zaslat na email 
info@kacice.cz. Všechna telefonní čísla/

emailové adresy budou následně zanese-
ny do programu a od 1. září 2020 bychom 
rádi tuto službu začali využívat. 

Někteří občané si často stěžují na špat-
nou slyšitelnost místního rozhlasu, což 
může způsobovat buď zastaralé rozhlaso-
vé zařízení, nebo vzdálenost rozhlasového 
hnízda. Tuto situaci mohou řešit domácí 
přijímače, které jsou určeny pro poslech 
informací v domácnostech, v lokalitách 
se slabším pokrytím akustickým signá-
lem z venkovních ozvučovacích míst. 
Domácí přijímače již několik obyvatel 
využívá a velmi si je chválí. Ale není to 
levná záležitost. Přijímač vyjde na přil-
bližně 3 tisíce korun. Pokud byste o toto 

zařízení měli zájem je možné si ho na 
OÚ objednat. K odběru pak budou do 
šesti týdnů.

Daniela Veselská, místostarostka

VÝSTAVBA RYBNÍKU CHOBOT
Po delší odmlce byly opět zahájeny práce na 
výstavbě rybníku Chobot. Termín dokončení 
je plánován na podzim tohoto roku a jestli 
půjde vše tak jak má, mohli bychom využít 
vypouštění Lodenického rybníku k napuštění 
toho našeho, „kačického“. Tak držte pěsti, ať 

práce na výstavbě nenaberou zásadní zpoždě-
ní, a my se můžeme co nejdříve těšit z nového 
rybníku. Aktuálně je na tomto projektu pro-
�nancováno více než 13 mil. Kč z celkových 
bezmála 19,5 mil. Kč.

Daniela Veselská, místostarostka obce
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DOTACE PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A KLUB V KAČICI
V červnu jsme obdrželi také další pozi-
tivní zprávu, a to že jsme obdrželi dotaci 
na roky 2020-2022 na pořádání příměst-
ských táborů a provoz klubu ZŠ. Celkem 
se jedná o 7 turnusů příměstských táborů 
(3 turnusy fotbalových kempů v letech 

2020 – 2022 a 4 turnusy standardních 
příměstských táborů v letech 2021-
2022) a bezmála 2,5 roku provozu klu-
bu. Jedná se o dotaci z Ministerstva práce 
a sociálních věcí, z Operačního progra-
mu Zaměstnanost. Celkové náklady na 

projekt jsou 1 696 012,50 Kč. Spoluúčast 
obce na tomto projektu je 84 800,63 Kč.

Bonusové příměstské tábory
20. – 24. července 2020 
a 17. – 21. srpna 2020
„Dobrodružníci“

CENA: 
1 000 Kč/dítě za jeden turnus – trvalý pobyt v Kačice

1 500 Kč/dítě za jeden turnus  - trvalý pobyt mimo obec Kačice 
(avšak v rámci území MAS Svatováclavsko tzv. v obcích Lány, 

Tuchlovice, Kamenné Žehrovice nebo Stochov)
(v ceně je zahrnuto stravování po celou dobu tábora, vstup na 
všechny sportoviště, zapůjčení veškerého vybavení a náčiní,  

ceny pro děti)
Vhodné pro děti od 6 do 12 let  

(tzn. narozené od 31. 8. 2007 – 31. 8. 2014) 
není podmínkou absolvování 1. třídy povinné školní docházky

Denní program:
7:30 - Příchod dětí

7:30 – 10:30 - Dopolední aktivity I
10:00 – 10:30 - Dopolední svačina

10:30 – 12:00 - Dopolední aktivity II
12:00 – 12:30 - Oběd

12:30 – 13:00 - Klidový režim
13:00 – 14:30 - Odpolední aktivity I
14:30 – 15:00 - Odpolední svačina

15:00 – 16:00 - Odpolední aktivity II, odchod dětí domů

 
Přihlášky

Přihlášky a platby přijímáme od pátku 22. května 2020 na OÚ Kačice.
Kapacita pro každý turnus je 20 dětí. 

V případě obou turnusů dostanou přednost děti s trvalým pobytem v Kačici  
(pokud nebude kapacita turnusů zaplněna místními dětmi do 29. května 2020, bude umožněno přihlášení dětí navštěvující  

ZŠ Kačice a následně dětí s trvalým pobytem mimo obec avšak v rámci území MAS Svatováclavsko). 
Více informací: email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313

Náplň tábora: 
Záměrem bonusových táborů je naučit dět využívat digitální technologie (především chytré telefony a tablety) aktivně k vlastnímu rozvoji, vyhledávání a zpra-
cování informací a řešení problémů. Zábavnou formou se během aktivit na vesnici či v přírodě naučí efektivně pracovat např. s digitálními mapovými podklady  

a informačními databázemi, plánovat či zaznamenávat trasy či body v terénu. Prostřednictvím řešení problémových úloh získají rutinní dovednosti a schopnosti  
v oblasti analýzy problému a návrhu jeho řešení s využitím technologií, případně vlastních schopností. Budou používány i neobvyklé formy zadávání úkolů  

(šifry, QR kódy, kombinace úkolů v tzv. únikových hrách, atp.).

POřáDá Obec KAčIce

S námi se v létě nudit nebudete!

Příměstský tábor

Fotbalový kemp
Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod termínu:

24. – 28. SrPna 2020

Pořádá obec kačice

cena: 
1 000 kč/dítě za jeden turnus – trvalý pobyt v kačice

1 500 kč/dítě za jeden turnus  - trvalý pobyt mimo obec kačice 
(avšak v rámci území MaS Svatováclavsko tzv. v obcích Lány, 

Tuchlovice, kamenné Žehrovice nebo Stochov)
(v ceně je zahrnuto stravování po celou dobu tábora, vstup 
na všechny sportoviště, zapůjčení veškerého vybavení 

a náčiní, ceny pro děti)
Vhodné pro děti od 6 do 12 let 

(tzv. narozené od 31. 8. 2007 – 31. 8. 2014)

denní program:
7:30 - Příchod dětí

7:30 – 10:30 - dopolední aktivity i
10:00 – 10:30 - dopolední svačina
10:30 – 12:00 - dopolední aktivity ii

12:00 – 12:30 - oběd
12:30 – 13:00 - klidový režim

13:00 – 14:30 - odpolední aktivity i
14:30 – 15:00 - odpolední svačina

15:00 – 16:00 - odpolední aktivity ii, odchod dětí domů

 
PřihLášky

Přihlášky a platby přijímáme od pondělí 15. června 2020 na oÚ kačice. kapacita tábora je 15 dětí. 
Přednostně budou přihlášeny děti, které jsou členy Sk kačice.

Více informací: j. baroch@seznam.cz

náplň tábora: 
Pro děti je připraven velmi zajímavý program s fotbalovou a sportovní tématikou. 

 Připravena je i varianta pro případ nepříznivého počasí.

Příměstský tábor je realizován 
ve spolupráci s Sk kačice.

S námi se v létě nudit nebudete!

Příměstský tábor

CeSta kolem Světa
tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod v následujících turnusech:

6. – 10. červenCe 2020
3. – 7. SrPna 2020

Cena: 
1 000 kč/dítě za jeden turnus – trvalý pobyt v kačice

1 500 kč/dítě za jeden turnus  - trvalý pobyt mimo obec kačice 
(avšak v rámci území maS Svatováclavsko tzv. v obcích lány, 

tuchlovice, kamenné Žehrovice nebo Stochov)
(v ceně je zahrnuto stravování po celou dobu tábora, vstup na všech-
ny sportoviště, zapůjčení veškerého vybavení a náčiní, ceny pro děti)

vhodné pro děti od 6 do 12 let  
(tzn. narozené od 31. 8. 2007 – 31. 8. 2013) 

podmínkou je absolvování 1. třídy povinné školní docházky

Denní program:
7:30 - Příchod dětí

7:30 – 10:30 - Dopolední aktivity I
10:00 – 10:30 - Dopolední svačina
10:30 – 12:00 - Dopolední aktivity II

12:00 – 12:30 - oběd
12:30 – 13:00 - klidový režim

13:00 – 14:30 - odpolední aktivity I
14:30 – 15:00 - odpolední svačina

15:00 – 16:00 - odpolední aktivity II, odchod dětí domů

 
PřIhlášky

Přihlášky a platby přijímáme od pátku 22. května 2020 na oÚ kačice.
kapacita pro každý turnus je 25 dětí. 

v případě obou turnusů dostanou přednost děti s trvalým pobytem v kačici  
(pokud nebude kapacita turnusů zaplněna místními dětmi do 29. května 2020, bude umožněno přihlášení dětí navštěvující Zš 

kačice a následně dětí s trvalým pobytem mimo obec avšak v rámci území maS Svatováclavsko). 
více informací: email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313

náplň tábora: 
Pro děti je připraven velmi zajímavý program zaměřený na poznávání jednotlivých kontinentů.  

Připravena je i varianta pro případ nepříznivého počasí.

PořáDá obeC kačICe

DOTACE NA 
REKONSTRUKCI 
A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
ODBORNÝCH UČEBEN 
V ZŠ KAČICE
Na konci května jsme obdrželi informaci 
o tom, že nám byla schválena dotace na 
rekonstrukci odborných učeben v místní 
ZŠ. Cílem projektu je rekonstrukce včetně 
stavebních úprav druhého nadzemního 
podlaží budovy ZŠ, přičemž hlavním zá-
měrem je vybudování odborných učeben 
výuky cizích jazyků a počítačů. Součástí 
akce bude i vybudování bezbariérového 
přístupu do jednotlivých podlaží budovy 
školy a doplnění dispozice 2. NP o WC 
pro personál a osoby ZTP, vytvoření zá-
zemí pro učitelský personál a ředitelny. 
Akce je spolu�nancována z Ministerstva 
pro místní rozvoj z programu IROP ve 
výši 3 091 877,47 Kč. Spoluúčast obce na 
tomto projektu je přibližně 162 730,40 Kč. 
Realizace akce již započala a dokončena 
by měla být do konce letních prázdnin.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Hned v úvodu mi dovolte, abych po-
děkoval všem svědomitým občanům, 
kterým není lhostejné životní prostředí 
a poctivě třídí vyprodukovaný odpad. 
I do budoucna bych Vás rád požádal 
o součinnost a zároveň věřím, že ob-
čanů s ohleduplným přístupem bude 
v naší obci čím dál více.

Dále bych Vás chtěl požádat, pokud 
budete chtít na sběrný dvůr uložit 
velkoobjemový odpad, jako jsou vel-
ké kusy nábytku (skříně, sedačky,…), 

pokuste se je prosím co nejvíce 
rozebrat.

A poslední, co bych chtěl zmínit, je li-
kvidace bioodpadu. Do sběrného dvora 
nebudou od 1. července 2020 přijímá-
ny celé stromy o větším průměru než 6 
cm. Pokud bude průměr kmenu větší 
než zmíněných 6 cm, je třeba oddělit 
větve od kmenu, jinak odpad nebude 
do sběrného dvora přijat.

Děkuji za pochopení
Libor Němeček, starosta obce
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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 „netradičního“ konce dalšího školního roku 2019/2020

V posledním vydání Kačického 
zpravodaje jsem zmiňovala ak-
tivity a akce, které nás do konce 

roku čekají. Vzhledem k situaci, která 
nastala, bylo rázem všechno zcela jinak.

Naposledy si naši žáci užívali volno, 
když měli jarní prázdniny, které na kla-
denském okrese proběhly od 9. – 13. 
března. Od 11. března díky epidemii 
koronaviru  došlo k uzavření škol. Byla 
zahájena distanční forma vzdělávání, 
se kterou jsme se až doposud nikdy ne-
setkali. Bylo třeba získat nové informa-
ce, jak budou žáci na dálku pracovat. 
Zpočátku probíhalo zadávání úkolů pro-
střednictvím webových stránek školy, 
později se získáním mailových kontaktů 
pedagogové mohli začít výuku on-line. 
Základem byla zpětná vazba se žáky, 
možnost kontaktu, možnost provádět 
slovní i klasi�kační hodnocení jednotli-
vých vzdělávacích aktivit. Většina rodičů 
i žáků si na tento způsob výuky zvykla, 
dnes mohu s klidným svědomím říci, že 
distanční vzdělávání probíhalo úspěšně.

Během tohoto období, kromě denního 
kontaktu se žáky, jsme se vzdělávali také 
on-line, formou webinářů, videokonfe-
rencí, studovali jsme nápady a náměty, 
jak distanční vzdělávání oživit a jak na-
bídnout žákům další dostupné aktivity.

V dubnu proběhl bez přítomnosti dětí 
a rodičů zápis do 1. ročníku. Rodičům 
byly zaslány potřebné dokumenty. Do 
1. ročníku nastoupí v příštím školním 
roce 10 dětí, u dvou dětí bude realizován 
odklad školní docházky.

Od 25. května došlo k znovuotevření 
škol a i my jsme byli  hygienicky do-
statečně vybaveni na příchod žáků. Do 
dobrovolné docházky jich přišla téměř 
polovina. Byli rozděleni do dvou skupin. 
Podmínkou přijetí bylo čestné prohlá-
šení zákonných zástupců. Ve škole byly 
dodržovány hygienické a bezpečnostní 
předpisy tak, jak  vyšlo v metodikách 
MŠMT. Úklidový personál byl poučen 
o hygienických zásadách a každoden-
ním důkladném úklidu ve třídách a pro-
storách školy. Bylo zajištěno školní stra-
vování opět s dodržením hygienických 
pravidel.

Vzdělávací aktivity v dopolední čás-
ti 2 hod. zajišťovali pedagogové, od 10 
hod. zajišťovaly vzdělávání vychovatelky 
podle pokynů paní učitelek. Cílem od-
polední části bylo zajištění zájmového 
vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání i zá-
jmové činnosti vycházel ze stanoveného 
ŠVP. Žáci ve skupině 3. – 5. ročníku ab-
solvovali vzdělávací projekt v rozsahu 16 
hodin na téma „Digitální les“. Zájmové 

aktivity ve škole končily každý den ve 
14 hodin a do 16 hodin pokračovala 
zájmová činnost v Hnízdě.

Během tohoto nepříznivého období 
se ve škole nahromadil sběr papíru, kte-
rý jsme odváželi v množství 2,6 tuny. 
Odměníme nejlepší sběrače, kteří při-
nesli nad 200 kg papíru.

Jako každoročně i letos došlo, za da-
ných hygienických pravidel, k rozlou-
čení se žáky 5. ročníku předáním šerp 
a knižních dárků. Přáním páťáků bylo 
vyrobení školního tabla, které si stih-
li ještě zhotovit. Školní rok byl ukon-
čen v pátek 26. června 2020. Ve dnech 
29. a 30. června bylo žákům uděleno 
ředitelské volno. Nás čeká spoustu prá-
ce s úklidem a stěhováním, jelikož byl 
pro naši školu schválen dotační projekt 
týkající se rekonstrukce učeben. Od 
15. června byly zahájeny postupně sta-
vební práce v budově školy. Od září by-
chom měli začínat v novém.

V závěru mi dovolte popřát všem 
čtenářům Zpravodaje  klidné a hlavně 
zdravé léto a doufám, že se v září sejde-
me tak, jak jsme byli vždy zvyklí.

Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy



6

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
I mateřská škola měla na základě rozhodnutí zřizovatele povinné „volno“.  Většina děti se již 
nemohla dočkat až se v MŠ zase potkají.

Jaro probíhalo v naší školičce v pokli-
du. Měli jsme karnevalový rej, při kte-
rém se sešlo hodně krásných, zajíma-

vých i legračních masek. Při tanci se spolu 
kamarádili  Spiderman, princezny, ku-
chař, lev, tygr, beruška, včelka, kopretina, 
slon i ovečka a další masky. V maskách 
jsme také šli s rodiči v „Masopustním 
průvodu“ naší obcí. Po ranním a dopo-
ledním dešti se počasí umoudřilo, pře-
stalo pršet a chvílemi se na nás podívalo 
i sluníčko. Průvod se nám velmi líbil. Na 
každé zastávce jsme dostali něco dobrého 
na zub. Po skončení Masopustního prů-
vodu jsme v maskách soutěžili a tancovali 
v sokolovně. Byl to opravdu náročný den.

Naše plány do budoucna, jak budeme 
oslavovat svátky jara – Velikonoce a při-
pravovat besídku pro maminky ke Dni 
matek nám překazila epidemie korona-
viru. Školka byla uzavřena od 16.3. do 
22.5.2020.

V květnu probíhal zápis do MŠ. Bylo 
zapsáno 11 dětí, na které se v září těší-
me. V posledním květnovém týdnu jsme 
se ve školce ve zvýšených hygienických 
podmínkách opět sešli. Měli jsme si po 
dlouhé době co vyprávět. Předškoláci se 
v této době zaměřili na svou přípravu do 
školy. 

Den dětí jsme si užili sportováním 
s mlsáním na školní zahradě. V soutěžích 

byli všichni vítězové. 
Také jsme si užili šerpování a rozlouče-

ní s předškoláky. Letos to bylo ve zvlášt-
ním režimu na zahradě MŠ. Na příští rok 
plánujeme „Zahradní slavnost“  spolu 
s rodiči, kde vystoupí děti se svým krát-
kým programem a rozloučíme se i s bu-
doucími školáky. 

 A už jsou tu prázdniny, ale my si bu-
deme v prázdninovém provozu stále hrát. 
Školka bude otevřena do 12.7. a potom 
od 17.8.2020.

Přejeme všem krásné a slunečné 
prázdniny

Zuzana Pokorná
vedoucí odloučeného pracoviště MŠ

KORONA! Zdánlivě neškodné slo-
vo, které se tu najednou objevilo. 
Korona – slovo, které mělo téměř 

magickou sílu. Slovo plné obav a stra-
chu a po jehož vyslovení se najednou vše 
zastavilo.

13. března byl vládou ČR vyhlášen 
nouzový stav a od té doby, téměř měsíc 
a půl do 26. dubna byly knihovny po celé 
zemi uzavřeny. Program, který jsme pro 
vás plánovali, se musel zrušit. A že toho 
nebylo málo. Dovolte mi alespoň v krát-
kosti zmínit akce, které se uskutečnily 
začátkem tohoto roku. 14. ledna proběhlo 

ocenění dokončené Čtenářské výzvy za 
rok 2019. Vítězové p. Jana Pokorná, p. 
Lada Olbortová a p. Blanka Stříbrná ob-
drželi krásnou knihu dle svého výběru 
a roční registraci do knihovny zdarma. 
Blahopřejeme! Zúčastnit se můžete také. 
Letošní Čtenářská výzva je v plném prou-
du. Úkolem je přečíst od ledna do prosin-
ce 20 knih dle daných témat. Co říkáte, 
to je výzva!

Pro děti začala již po páté čtenářská 
soutěž Lovci perel. Hrajeme od 14. ledna 
do 8. prosince. V loňském roce jsme se 
spolu se ZŠ zapojili do projektu, „Už jsem 

čtenář – Knížka pro prvňáčka 2019/2020“. 
To znamená, že knihovna pro prvňáčky 
během školního roku připravuje program 
k rozvíjení čtenářských návyků a gramot-
nosti. Loni v listopadu to byla prezentace 
s programem výstavy Čertice Dorka a le-
tos jsem se s prvňáčky setkala 5. února 
nad knížkou Človíčkova dobrodružství 
od autora P. Teisingera. V této činnosti 
jsme chtěli ještě pokračovat, ale nakonec 
bylo vše jinak. I přesto se nám povedlo 
projekt úspěšně dokončit. Prvňáčci byli 
v závěru školního roku oceněni krásnou 
knihou, která byla napsána a ilustrována 

INFORMACE Z KNIHOVNY 
100 let Místní knihovny Kačice, 1920–2020. Letošní rok je pro knihovnu výjimečný, slaví již 100. výročí. 
Bohužel, o�ciální oslava, na kterou jsme se těšili, se musela zrušit.   Nezbývá než doufat, že si to vynahra-
díme v příštím roce na znovu obnovených Kačických slavnostech…
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
Vládní nařízení na počátku března omezilo činnost naší Jednoty na naprosté minimum, což znamenalo 
uzavření  pro všechny akce a cvičení. Bohužel jsme tak byli nuceni „zaříznout“ pořádání několika tra-
dičních akcí, na které se všichni těšili.

Ať už to byl velikonoční turnaj v bad-
mintonu, pálení čarodějnic nebo 
chystaný květnový turnaj ve stol-

ním tenise. Omezeno bylo také cvičení, 
které se zastavilo na dlouhé dva měsíce. 

Sokolovna byla uzavřena i pro ostatní 
subjekty a soukromé akce. Neuskutečnil 
se ples Obce a základní školy Kačice. 
Neproběhla březnová prodejní akce. 
Nemohli jsme sál pronajmout na několik 
domluvených soukromých oslav. To vše 
způsobilo starosti a problémy nejen nám. 

Naštěstí se vše již vrací pomalu do 
normálního stavu. První cvičení jsme 

obnovili v půlce května. Bohužel, některé 
oddíly začnou opět fungovat až v novém 
cvičebním roce na začátku září 2020. 

Ale ať tento článek není jen negativní. 
Koncem května proběhla v naší Jednotě 
valná hromada, na kterou se dostavila 
většina členů Jednoty. Valná hromada tak 
byla usnášeníschopná a výbor  mohl řád-
ně ukončit fungování Jednoty za rok 2019.

V červnu jsme zprovoznili nový web, 
který plníme daty. Postupně přesouvá-
me data z původního webu, takže během 
prázdnin na něm nalezete kompletní 
informace od roku 2013. Novinkou na 

našem webu je rubrika „Víte, že“ , ve které 
se dozvíte zajímavosti nejen ze Sokola. 
První článek jsme věnovali informaci 
o novém sokolském písmu. Dále se v této 
rubrice dozvíte například to, že můžete 
vystartovat se sokolem do života  a nebo, 
že probíhá digitalizace Sokola. Určitě naše 
stránky na adrese www.sokolkacice.cz 
navštivte.

Jelikož se blíží léto, popřejeme vám 
všem krásné a pohodové prožití letních 
měsíců, odpočiňte si a naberte síly. 

Nazdar!
Michal Hrotík, náčelník jednoty.

výhradně pro účastníky projektu a kterou 
nelze v běžné knihkupecké síti minimál-
ně tři roky koupit. Spolupráce probíhala 
i v ostatních třídách. 14. února jsem na-
vštívila děti ze 4. a 5. třídy s programem 
na téma Dárek, aneb co všechno může 
být dárkem a jak vnímáme svoje pocity, 
když dárek darujeme nebo jej přijímáme. 
Děti hrály i pantomimu a program jsme 
si společně náramně užili. 

Nyní je již konečně knihovna otevře-
na. Od 28. dubna můžete opět vstoupit 
do knihovny a vybrat si knihy z volného 
výběru.  Po dobu uzavření se v knihovně 
ani na okamžik nezahálelo! Celá knihov-
na prošla dezinfekcí, nyní stále pro vás 
knihy dezin�kuji a prochází povinnou 
karanténou. Uklízel se fond, nakupovaly 
a zpracovávaly se nové knihy, katalogi-
zovalo se. Přeznačoval se fond pro lepší 

přehlednost. Balily se knihy, chystal se 
program pro ZŠ, vyhledávaly se nové 
e-zdroje pro komunikaci a příspěvky 
nejen e-knih přes FB a e-mail.

I když se život pomalu vrací do nor-
málu a opatření se rozvolňují, přesto 
si zatím netroufám pro vás zrealizovat 
některé z akcí. Myslím, že je rozumněj-
ší trochu vyčkávat a pokračovat s pro-
gramem až na podzim. Doufám, že mi 
to nebudete mít za zlé. Před námi je 
léto, dětem začínají prázdniny, užijme 
si je tedy s nimi. Knihovna je v tom-
to období vždy v omezeném provozu. 
Oddychněme si od všeho třeba s pěknou 
knihou.  Na podzim se opět spolu sejde-
me na některé z akcí. Těším se na vás 
v knihovně a přeji krásné, klidné léto, 
hlavně  ať jsme všichni zdraví.

Lenka Pokorová, knihovnice
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KAČICE LETÍ
Než nás všechny na pár týdnů zastavil Koronavirus, mohli jsme se v lednu pobavit na Kačickém karnevalu 
a poslední víkend v únoru na již 5. ročníku Kačického masopustu.LETÍ, z.s.

KAČICE

Letošního již třetího ročníku 
Kačického karnevalu se zúčast-
nilo opět velké množství masek. 

Kreativita v naší obci nezná hranic, a tak 
se na jednom parketu sešlo sedm trpaslí-
ků se Sněhurkou, princem i čarodějnicí, 
Mimoni, tašky na tříděný odpad, šachy, 
Harry Potter a jeho kamarádi. Zvířecí říši 
dokonale zastoupil pomalu lezoucí Panda. 
Atmosféra byla parádní. Děkujeme všem, 
kteří dorazili a blbli s námi až do hluboké 
noci. Těšíme se zase za rok, konkurence 
masek je čím dál tím větší.

Jana Vaníčková 
předsedkyně spolku  Kačice letí, z. s .

NOVINKY Z SK KAČICE
Jarní část sezóny byla ukončena a ostatní akce rovněž. V dalším vydání zpravodaje se nemáme za čím ohlédnout, 
jelikož jarní část sezóny byla kvůli Covidu 19 zrušena. Další akce jako byl dětský den, turnaj žáků a pouťový 
turnaj klub také  zrušil. 

Náš sportovní klub byl  nucen 
dle opatření vlády bohužel zru-
šit akce plánované na měsíc 

červen a červenec.  Po dobu opatření  
několik členů z řad SK rekonstruovali  
vnitřní prostory kabin. Již nyní restau-
race a hlavně sauna funguje.  Od 24. 8. 
- 28. 8. 2020 Obec  Kačice ve spolupráci 
s naším klubem  a za �nanční podpory 

z Operačního programu Zaměstnanost 
pořádá „Fotbalový kemp“.  Informace se 
občané mají možnost dozvědět na strán-
kách OÚ Kačice, na plakátech v obci, 
nebo přímo u předsedy SK Kačice a nebo 
trenéra dětí SK Kačice pana J. Barocha. 
I když se nám nepodařilo uspořádat 
„Dětský den“ pro děti  dle plánu v mě-
síci červnu, náš Sportovní klub se pokusí 

vyjednat nový termín a tuto akci pro děti 
přeci jen uspořádat  na konci prázdnin, 
nebo začátkem měsíce září.  Do nové-
ho ročníku soutěže náš klub přihlásil 
dvě dětská mužstva a jedno mužstvo 
dospělých. 

František Tancoš 
Předseda Sportovního 

klubu Kačice, z. s .
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KAČICKÝ MASOPUST
Poslední  únorovou sobotu se uskutečnil 
v naší obci již pátý ročník masopustu. Sraz 
byl ve 13 hodin u kachny na návsi, kam 
si přišly masky pro starostovo požehnání  
a veselice mohla začít. 

Děti ze školní družiny v maskách med-
vědů odříkaly starostovi veselou básničku: 
„Tydli �dli bumtarata, otevřete kmotře vra-
ta, maškary k vám přišly, hej! Začal ma-
sopustní rej“…

Starosta Libor Němeček pronesl násled-
ně svoji úvodní řeč a mohlo se slavit. Stejně 
jako i v dalších staveních, měli i u starosto-
vých stůl plný jídla a pití. Průvod absolvo-
val za doprovodu hudby na voze ještě další 
čtyři zastavení v rodinných domech, kde 
hosty rovněž bohatě pohostili.

Okostýmovaná výprava dorazila k míst-
ní sokolovně zhruba kolem čtvrté hodiny. 
Kde pokračovalo maškarní veselí pro nej-
menší. Na sále se děti z karnevalu radovaly 
do večera. Připraveny byly hry, tanec a také 
klauni, soutěže a vyhlášení nejhezčích ma-
sek ve třech věkových kategoriích.

Masopustu se zúčastnilo okolo 400 lidí. 
O parádní zábavu se i letos postarala obec 
ve spolupráci se spolkem Kačice letí, TJ 
Sokol a desítkami dobrovolníků.

Eva Bíbová
členka spolku  Kačice letí, z. s .
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Asi je pro někoho těžko představi-
telné, jak se takové sčítání prová-
dí. Myslivci používají zaběhnuté 

metody individuálního počítání zvěře 
v kombinaci s nařízeným kolektivním 
sčítáním, které probíhá celostátně v je-
den určený den. Honitba je rozdělena na 
sčítané úseky, kde probíhá dlouhodobé 
pozorování a sčítání zvěře jak ve dne, tak 
i v nočních hodinách. V každém takovém 
úseku zajišťuje sčítání zvěře více členů 
MS.  Potom se výsledky sčítání porovnají 
a vyhodnotí. K ověření údajů o zazvěře-
ní některých částí honitby je prováděno 
kolektivní sčítání.  

Sčítání probíhá v časově vymezeném 
úseku v předjaří a je upřesněno letním 
sčítáním. 

Pro sčítání zvěře je využívána i mo-
derní technika, např. síť fotopastí, které 
jsou umístěny na ochozech zvěře, popř. 
u krmných zařízení. Myslivci využívají 
i přístroje pro noční vidění.    

Experimentálně jsme využili k ověře-
ní pobytu zvěře v jedné lokalitě i dron.         
Počty zvěře se v průběhu roku mění, hlav-
ně rozmnožováním v jarních a letních 
měsících. 

Počty zvěře negativně ovlivňují civi-
lizační faktory, např. pohyb lidí a psů 

v honitbě mimo veřejné cesty, keškaři, 
chemizace a plošná mechanizace v ze-
mědělství a v nemalé míře provoz na po-
zemních komunikacích. Jenom doplním, 
že honitbu protíná 21,3 km zpevněných 
asfaltových  silnic, včetně 5,56 km dál-
nice D6. Celkem 23,5 km polních cest, 
3,1 km železnice, 2,25 km železniční vleč-
ky a nově nespočet kilometrů cyklistic-
kých stezek.

Počty zvěře v menší míře ovlivňují 
i predátoři a zvířata škodící myslivosti, 
(např. toulavé kočky a psi  z dosahu svého 
pána).

Výsledky sčítání zvěře v honitbě Kačice :
Hlavní druhy zvěře:
■ Bažant obecný: 81 ks - z toho kohoutů 
50 a slepic 31 ks
■ Zajíc polní: 39 ks
■ Kachna divoká: 16 ks
■ Srnec obecný: 55 ks – z toho srnců 20 ks
■ Prase divoké: 14 ks – v honitbě zvěř 
nestálá, přebíhavá – stavy se mění pod-
le zasetých kultur na polích, kde najde 
potravu a klid (kukuřice, řepka), podle 
momentální úživnosti v honitbě a podle 
ročního období.

Dále byla napočítána tato zvěř: 
liška obecná 25 ks, jezevec lesní 8 ks, 
kuna skalní 8 ks, ondatra pižmová 3 ks, 
straka obecná 22 ks, hrdlička zahradní 
28 ks, (v letních měsících holub hřivnáč 
65 ks), čírka obecná 8 ks, havran polní 
4 ks, jestřáb lesní 6 ks, káně lesní a rous-
né 18 ks, kormorán velký  9 ks, krahujec 
obecný 3ks, krkavec velký 8 ks, poštolka 
obecná 12 ks, sojka obecná 30 ks, volavka 
popelavá 8 ks. Ostatní druhy zvěře nebyly 
předmětem sčítání.

Tento výčet je dán přesně vymezeným 
pojmem „Zvěř“ a je de�nován v zákoně 
o Myslivosti č. 449/2001Sb.

V průběhu roku se v honitbě vyskytují 
i další druhy zvěře, hlavně na tahu ptac-
tva, např. husa velká, husa polní nebo 
husa běločelá. Krátkodobě pobýval i bobr 
evropský. 

Ukázaly se i nepůvodní druhy zvířat‚ 
(zvěře) např. psík mývalovitý, nutrie říční, 
nebo ondatra pižmová a některé druhy 
vysoké zvěře. 

Výsledky sčítání slouží jako podklad 
pro myslivecké plánování spolku a pro 
celostátní statistiku.   S výsledky sčítá-
ní musí souhlasit držitel honitby, což je 
Honební společenstvo Kačice.

Václav Štáfek, myslivecký hospodář

V jednom loňském čísle Kačického zpravodaje jsem slíbil, že zveřejním výsledky jarního sčítání zvěře 
v honitbě KAČICE. Je to úkol pro myslivce v předjaří a jsou do něj zapojeni všichni členové spolku.

Z ČINNOSTI MYSLIVCŮ  
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Od března docházelo k plošnému 
rušení sportovních akcí. Byla 
škoda se situaci poddat, a tak 

jsme dali dohromady alternativu závodu 
na klasické trati Kačického lesního běhu, 
ovšem s individuálními starty běžkyň 
a běžců. Těžili jsme  z polohy startu a cíle 
nedaleko hájovny Obora plně v přírodě 
mimo civilizaci. Závod byl otevřen po 
dobu 15 dní s ukončením 2. května. Běžci 
se předem zaregistrovali na konkrétní čas, 
aby nedocházelo ke kumulaci,  po běhu 
odeslali dosažený čas běhu, většinou i se 
záznamem z Garmina či jiné aplikace. 
K navigaci na trati sloužily ekologické 
šipky z mouky a orienťácké mapy vytiš-
těné na vodyvzdorném papíře. Ty byly 
zároveň pamětním listem pro účastníky. 
Letos jich proběhlo cílem 128,  podstatný 
nárůst byl v ženských kategoriích, a to 58 
běžkyň, velká většina z Kačice a blízkého 
okolí. Připisuji to faktu, že komorní forma 
soutěžení na dálku ženám vyhovuje a spí-
še najdou odvahu si trat´ individuálně 
proběhnout.

Mezi muži byl na lesní trati 5600 m 
nejrychlejší Ondřej Čadek z KKA Kačice 
(20:41), o tři vteřiny zaostal František 
Dočekal (MK Kladno). Rovných 21 mi-
nut potřeboval třetí v pořadí Filip Havel 
(Počerady).

Ženám vládla mostecká Lucie 
Svobodová (22:17), nový traťový re-
kord, o čtrnáct vteřin později doběhla 
Kateřina Kriegelová (Počerady) a třetí 
skončila Hana Pavelková rovněž z Mostu 
(22:53).

V nejstarší mužské kategorii stylově 
oslavil v době závodu své osmdesátiny 
zakládající člen Maratónklubu Kladno 
Ladislav Tlustý, ročník 1940, čas 1:09:51.

Zbývá ještě najít vhodný termín na 

dětské běhy a vyhlášení vítězů, nejspíše 
koncem léta.

Kačický lesní běh je součástí poháru 
běžců Kladenska – Rakovnicka a do kon-
ce roku je možnost se v okolí zúčastnit 
dalších asi 15 závodů, např. ve středu 
15. 7. běh na Tuchlovickou haldu.

Na závěr bych rád poděkoval běžcům 
za čestné soupeření a obci Kačice za 
dlouhodobou podporu.

Metoděj Fikes, ředitel závodu KLB

V rámci této rubriky vás tentokrát můžeme informovat pouze o jediné akci, která se konala v době koro-
navirové.

KAČICKÉ UDÁLOSTIZ ČINNOSTI MYSLIVCŮ  

ČAPÍ RODINKA
To, že na Koulově mlýně hnízdí rok co rok 
čápi, dělá radost nejen nám místním obča-
nům, ale hlavně ornitologům. Čáp bílý je 
stále vzácným druhem. V našem regionu 
jsme jedna z mála lokalit kam se čápi pravi-
delně vrací. Ještě před nedávnem se zdálo, že 
máme čapí miminka jen dvě. Bylo tedy velké 
překvapení když jsme díky kačickému vášni-
vému „dronaři“ zjistili, že máme o čápatko 
navíc. Letos jsou tedy čapí děti tři, a půjde-li 
to takhle dál, budeme mít za rok čápatka zase 
čtyři, jako tomu bylo předloni. Příští rok bude 
mít čapí rodinka navíc vedle svého bydliš-
tě i samoobsluhu v podobě našeho nového 
rybníka Chobot. O žáby a malé rybky tam 
určitě nebude nouze.  V pondělí 22. června 
proběhlo šetrné kroužkování malých čápů. 
Teď už se můžeme těšit na to až nám mladí 
čápi se svými rodiči zakrouží nad hlavami. 
Za krásné fotky děkujeme Manfredovi . 

Jana Vaníčková,
předsedkyně kulturního výboru
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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, 
1. vydání/2020, 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.

PLÁN AKCÍ 

Termín akce Název akce Popis akce

ZRUŠENO 4.7. 2020 Turnaj A týmů Pořádá SK Kačice.

ZRUŠENO 4. 7. 2020 Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš Pořádá Obec Kačice

6. – 10.7. 2020 1. turnus Příměstského tábora 
CESTA KOLEM SVĚTA Pořádá Obec Kačice

20. – 24. 7. 2020 Bonusový turnus Příměstského tábora
DOBRODRUŽNÍCI Pořádá Obec Kačice

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

17. – 21. 8. 2020 Bonusový turnus Příměstského tábora
DOBRODRUŽNÍCI Pořádá Obec Kačice

24. – 28. 8. 2020 3. turnus Příměstského tábora
FOTBALOVÝ KEMP

Pořádá SK Kačice ve spolupráci 
s Obcí Kačice


