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Ročník 2020 Číslo 2 Vyšlo v říjnu ZDARMA

úvodní  
slovo
Vážení spoluobčané,

s podzimním počasím přichází i další 
vydání Kačického zpravodaje a s ním 
aktuální informace o tom, co se v obci 
během letních měsíců událo. 

Co se týká koronavirové situace je 
jasné, že bude trvat ještě dlouho, než 
začneme v médiích slýchat i o něčem 
jiném. Proto se jistě nebudete zlobit, 
když toto téma nebudeme ve vydání 
zpravodaje nijak podrobně rozebírat. 
Již nyní je jisté, že magický rok 2020 
si budeme všichni dlouho pamatovat, 
nikoli však v dobrém. Bohužel,  má to 
vliv i na konání akcí, které pořádá jak 
obec, tak místní spolky. Každý rok se 
v Kačici konají desítky akcí pro obča-
ny. Tento rok bylo, je a nejspíš i bude 
akcí pomálu. Jamile to okolnosti dovo-
lí, jistě se společně potkáme na některé 
z akcí 

Alespoň, že oblast investičních akcí 
funguje téměř bez přestání. Díky tomu 
Vás můžeme informovat o současném 
stavu projektů výstavby rybníka, Pe-
čovatelského domu a rekonstrukce 
ZŠ. O veškerých těchto investičních 
akcích se dočtete uvnitř zpravodaje. 
Dále probíhá rekonstrukce a zateplení 
fasády na bývalé hasičárně, zanedlou-
ho začne rekonstrukce soklu v ulici 
Armádní a plánovaná je ještě výměna 
poslední části těles veřejného osvětlení. 

Závěrem nám dovolte všem popřát 
do dalších měsíců HLAVNĚ ZDRAVÍ! 
Zůstaňme vůči ostatním i nadále tole-
rantní, ohleduplní a zodpovědní.

Daniela Veselská, Libor Němeček

z obecního úřadu...
V rámci této rubriky bychom Vás chtěli krátce informovat o realizovaných 
čtyrech táborech v Kačici. Standardní dva turnusy proběhly na  téma Cesta 
kolem světa a dva bonusové turnusy se nesly v duchu Dobrodružníků. Dále se 
dozvíte více o investičních akcích.

Příměstské tábory v kačici 2020
letošní rok je celý tak trochu jiný. 

A to, že poznamenal chod ve všech od-
větvích nemá smysl zmiňovat. nebylo 
tomu jinak, ani s příměstskými tábory. 
do poslední chvíle jsme netušili, zda se 
vůbec uskuteční. Ale ani na chvilinku 
jsme nepřestávali doufat. letos jsme 
„klasické“ dva turnusy rozšířili o další 
dva „bonusové“. Chtěli jsme tak alespoň 
trochu kompenzovat jarní výpadek, kdy 
děti byly doma zavřené více než bylo 
„zdrávo“.  Těšili jsme se na ně snad 
o to víc. A odměnou nám za to byly čtyři 
turnusy plné dětských úsměvů, radosti 

a toho správného řádění. věřím, že si 
děti tábory užily, že se opět naučily ně-
čemu novému a hlavně, že byly šťastné, 
že mohou trávit svůj volný čas venku 
s kamarády. Pro nás byly letošní tábory 
opravdu výjimečné. 

Příměstské tábory v Kačici jsou spo-
lufinancovány z operačního programu 
Zaměstnanost MPsv. 

Jana Vaníčková, 
předsedkyně výboru pro kulturu
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výstavba rybníku 
chobot

výstavba rybníku započala již v září 
minulého roku. A nyní máme takřka 
HoTovo! Ještě potřeba dokončit drob-
né terénní úpravy a zasít trávu. Čeká nás 
kompletace potřebných dokumentů pro 
kolaudaci stavby. Předpokládaný termín 
pro napuštění rybníku je na přelomu mě-
síce října a listopadu tohoto roku. na tuto 
akci jsme obdrželi dotaci Ministerstva 
zemědělství z programu Podpora opatře-
ní na drobných vodních tocích a malých 
vodních nádržích ve výši 10 000 000 Kč 
a dále 1 000 000 Kč z rozpočtu Krajského 
úřadu středočeského kraje z fondu život-
ního prostředí a zemědělství.

Daniela Veselská, místostarostka

nový zPůsob 
informování občanů

Během prázdnin se nám na obci sešlo 
mnoho vyplněných anketních lístků, za 
což děkujeme. Můžeme vás nyní včas 
informovat o všem potřebném. Pokud 
se někdo z vás ještě nestihl registrovat, 
může tak i nadále učinit. Anketní lís-
tek můžete vyplnit přímo na oú, nebo 
pokud máte anketní lístek k dispozici, 
můžete ho naskenovat a zaslat na email  
info@kacice.cz. všechna telefonní čísla/
emailové adresy jsou následně zaneseny 
do systému. Tato služba je poskytována 
bezplatně. v současné době ladíme ještě 
drobné technické nedostatky, ale věříme, 
že v nejbližší době bude vše fungovat, 
jak má. 

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 fasádě, přípoj-
kách, sádrokartonu. ve vnitřních prosto-
rech jsou již hotovy omítky včetně štuku 
i podlahy. Práce probíhají dle stanoveného 
harmonogramu. výstavba by měla být do-
končena nejpozději na jaře příštího roku. 

Od 1. října se otevřela možnost pro 
podávání žádostí o byt v Pečovatelském 
domě. Jednotlivé žádosti budou průběž-
ně posuzovány pracovní skupinou, která 

následně doporučí zastupitelstvu ke schvá-
lení vhodné uchazeče. Informace z žádos-
tí budou ověřovány místním šetřením. 
Konečné rozhodnutí o přidělení bytu je 
na zastupitelstvu obce. 

Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách obce, kde na hlavním pane-
lu naleznete záložku „Pečovatelský dům“. 
Přihlášky jsou dále k vyzvednutí přímo 
na oú. 

výstavba Pečovatelského domu v Kačici 
je spolufinancována z Ministerstva pro 
místní rozvoj z programu Podpora bydlení.

dotace na Příměstské 
tábory a klub v kačici

v červnu jsme obdrželi také další pozitiv-
ní zprávu, a to, že jsme obdrželi dotaci na 
roky 2020 - 2022 na pořádání příměstských 
táborů a provoz klubu ve ZŠ. Celkem se 
jedná o 7 turnusů příměstských táborů (3 
turnusy fotbalových kempů v letech 2020 
– 2022 a 4 turnusy standardních příměst-
ských táborů v letech 2021-2022) a bezmála 
2,5 roku provozu klubu. Jedná se o dotaci 
z Ministerstva práce a sociálních věcí, z ope-
račního programu Zaměstnanost ve výši  
1 696 012,50 Kč. spoluúčast obce na tomto 
projektu je 84 800,63 Kč.

otevřený mlýn & klub oPen v kačici 
zaJiŠŤuJe odPolední ProGram Pro děti

v pondělí 21. 9. 2020 se poprvé dětem 
z Kačice i okolních obcí otevřel Klub 
oPEn, jehož cílem je podpořit rodiče 
při jejich snaze o skloubení pracovního 
a rodinného života. Pokud vám záleží na 
tom, aby po vyučování mělo vaše dítě za-
jištěný smysluplný program na čerstvém 
vzduchu a v klidném prostředí, přihlaste 
ho do Klubu oPEn. Zájemcům z okol-
ních obcí zajistíme dopravu vlastním do-
dávkovým autem.

v této nelehké době rodiče vyvíjí úsilí 
zabezpečit svou rodinu, jsou pracovně 
vytíženi a setkávají se s tím, že některé zá-
jmové kroužky se ruší. Klub oPEn nabízí 
dětem různé aktivity na celé odpoledne 
v příjemném prostředí prostorné zahrady. 

Za zajištění programu rodiče neplatí.
Celý areál otevřeného mlýnu v bu-

doucnu nabídne odpolední aktivity pro 
děti nad rámec školní družiny, prostor pro 
příměstské tábory v době letních prázd-
nin a dále také bude sloužit pro výuku 
v přírodě i v rámci zážitkového vzdělá-
vání dětí i dalšího vzdělávání pedagogů. 
všechny aktivity budou podpořeny mo-
derními IT pomůckami a inovativními 
výukovými metodami.

Před dokončením rekonstrukce mlýnu 
a jeho areálu bude zatím v provozu Klub 
oPEn, jehož program, především pro 
mladší školní děti (1.- 5. tříd), se bude ode-
hrávat v prostorné zahradě a v zázemí jurty. 

Jitka Hejná, BOXED s.r.o.

rekonstrukce a stavební úPravy odborných učeben v zŠ kačice
v průběhu května jsme obdrželi in-

formaci o přidělení dotace na rekon-
strukci odborných učeben v místní ZŠ. 
Cílem projektu byla rekonstrukce včetně 
stavebních úprav druhého nadzemního 
podlaží budovy ZŠ, přičemž hlavním 
záměrem bylo vybudování odborných 
učeben výuky cizích jazyků a počítačů. 

součástí akce bylo i vybudování bez-
bariérového přístupu do jednotlivých 
podlaží budovy školy a doplnění dis-
pozice 2. nP o WC pro personál a oso-
by ZTP, vytvoření zázemí pro učitelský 
personál a ředitelny. Celá akce se díky 
součinnosti dodavatelů stihla těsně 
před zahájením nového školního roku 

2020/2021. Kolaudační souhlas byl vy-
dán 27. 8. 2020. Akce byla spolufinan-
cována z Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu IRoP.
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aktuality ze základní školy
Prázdniny jsou v nenávratnu a my se pomalu rozjíždíme v novém školním roce. 

Během prázdnin prošla naše škola 
velkými rekonstrukčními změnami. 
Jejich výsledkem jsou nově vznik-

lé učebny. nová je učebna pro žáky 4. a 5. 
ročníku, dále jazyková, nauková a nové 
vybavení je i v učebně počítačové. Máme 
novou ředitelnu a bezbariérová sociální za-
řízení. Myslím, že se dílo povedlo a všem se 
nám ve škole líbí.  v letošním školním roce 
nastoupilo do 1. ročníku 11 žáčků. spolu 
s paní učitelkou v 1. třídě působí i asistent 
pedagoga. První den ve škole jsme se přivítali 
ve svých třídách, kde žáci dostali instruk-
ce co všechno je do školy potřeba přinést. 
Rodiče prvňáčků absolvovali informativní 
schůzku, kde jim byly podány informace 
o chodu školy, seznámení se školním řádem 
a zkráceným rozvrhem hodin, aby se žáčci 
pozvolna adaptovali na školu. všichni se 
do školy těšili, nikomu ani trošku neukápla 
slzička, nikdo nechtěl domů k mamince. od 

druhého týdne už jedeme všichni naplno 
podle rozvrhu hodin. Kroužky ve škole za-
čnou až od října. Takže si žáci zatím mohou 
rozmyslet, zda je láká čtenářský klub, krou-
žek anglického jazyka. Tyto kroužky jsou 
i pro prvňáčky. od třetího ročníku kroužek 
počítačový. letos budeme mít  nový pohybo-
vý kroužek „děti na startu“, který se realizuje 
i v MŠ a bude se konat v tělocvičně naší ško-
ly. Povede ho p. veronika Hlušičková. Přesné 
instrukce žáci včas dostanou. Paní vaníčková 
vede dramatický kroužek.

od letošního školního roku dochází 
v našem pedagogickém sboru ke změně. 
Funkci asistenta pedagoga bude v 1. třídě 
vykonávat paní Mgr. Karolína Fenclová. 
vychovatelkou v prvním oddělení je paní 
veronika Hlušičková, která zajišťuje ranní 
provoz od 6:30 do 7:30 hodin a od 11:25 
do 15:00 hodin. v době vyučování působí 
zároveň ve 3. ročníku jako asistent pedagoga. 

druhé oddělení vede paní Jana vaníčková. 
Toto oddělení je v provozu od 11:25 do 15:00 
a dále do 17:00 hodin. Podle zápisních lístků, 
které jsme žákům rozdali, se všichni zájemci 
do školní družiny dostali.

Prvňáčci každoročně absolvují druhý 
školní týden focení do MF dnEs. Je to 
zábavná akce, kdy žáčci  budou netrpělivě 
očekávat, až vyjde jejich fotka v příloze MF 
dnEs a ještě jim pan fotograf udělá pěkný 
set fotografií, který si budou moci zakou-
pit. Kdy příloha vyjde, budou rodiče  včas 
informováni.

nezahálíme a kromě vyučování budeme 
žákům nabízet nové akce. některé absol-
vujeme společně s dětmi z MŠ, například 
pojízdné planetárium nebo divadelní před-
stavení. Akce  budou vhodné jak pro menší 
žáky, tak i naučné programy pro starší žáky. 
Musím zmínit pokračující spolupráci s míst-
ní knihovnou, kdy máme naplánovanou 
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zprávičky ze školičky
Začal nový školní rok a my jsme se ve školce opět setkali se svými kamarády. Vyprávěli jsme si 
o svých zážitcích z prázdnin a o dalekých cestách. Většina dětí se do školky těšila.

Do třídy Kachniček letos nastoupilo 8 
„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 kamarádi. všem dětem 
se líbí hry na našem hřišti i hry v pískovišti. 
Šikovné děti lezou na skluzavku po lanovém 
žebříku nebo po horolezecké stěně.

v letošním školním roce nabízíme pro děti 
tyto kroužky. Kroužek anglického jazyka, kre-
ativní výtvarný kroužek Tvořílci a všestranný 
kroužek Káčátka.

další novinkou je zřízení 2 skupin 
WhatsApp. Každá třída má svou skupinu, 
kde jsou rodiče informováni o dění ve školce. 

ohlas rodičů je velmi příznivý. 
letos nás také čeká celoroční projekt ve 

spolupráci s místní knihovnou pod názvem 
„Pohádková setkání s večerníčkem“. děti 
budou plnit měsíční úkol a jednou v měsíci 
si s paní knihovnicí a paní učitelkami budou 
o pohádce povídat.

dalším projektem bylo setkání se záchra-
nářem pod názvem „zábavná první pomoc“. 
děti se seznámily s medvědem Theodorem, 
který se zranil. dozvěděly se mnoho nových 
informací o tom, jak se v případě zranění za-
chovat. Zkoušely resuscitovat svého plyšáka 
a ovázaly mu zraněnou část těla. Projekt se 
dětem velmi líbil.

v listopadu nás čeká projekt „voda“, na kte-
rý půjdeme za dětmi do základní školy.

Také k nám do školky přijede divadlo 
vodníček s pohádkou „o dráčkovi“. 

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

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

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ

informace z knihovny 
100 let Místní knihovny Kačice, 1920–2020. Historie kačické knihovny se začala psát již roku 1919 na 
návrh místního Sokola. Její fungování nastalo po schválení tehdejších představitelů obce v roce 1920. S hr-
dostí tedy mohu říct, že Místní knihovna Kačice bez přestávky letos slaví 100. výročí svého působení, které 
se nám bohužel díky nepříznivé situaci nepodařilo náležitě oslavit.

K příležitosti 100. výročí jsem vy-
hlásila soutěž o nejhezčí a nejza-
jímavější návrh loga. věřili byste, 

že  dosud žádné nemáme? do soutěže 
se mohli zapojit všichni, děti i dospělí 
a byla jsem překvapena, kolik návrhů se 
sešlo. vítězný návrh měl být na letošní 
oslavě knihovny představen veřejnosti, 

ale zatím k tomu nebyla vhodná příle-
žitost. Je to škoda, protože si myslím, že 
opravdu stojí za to!

K loňskému roku vlastní kačická 
knihovna 1901 knih, které jsou pravi-
delně doplňovány výměnným fondem 
ze svKKl. Čtenáři se také mohou těšit 
na nové knihy z řad beletrie a naučné 

literatury, které pro ně neustále vybírám. 
samozřejmě se snažím zohledňovat za-
měření svých čtenářů, které jsem se za 
dobu působení v knihovně naučila znát. 
Když nějakou knihu nemohu koupit,  
snažím se ji zajistit alespoň dočasnou 
výpůjčkou Mvs. vždy mě potěší, když 
čtenář ocení, že na něj myslím a rád se 

Místní knihovna Kačice
Pod Hájem 64
273 04 Kačice
e-mail: knihovnakacice@seznam.cz
https://www.kacice.cz
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
Knihovna-Kacice
Katalog knihovny Kačice
https://kacice-katalog.kkckl.cz/
e-mail: rezervace.kacice@seznam.cz

besedu se spisovatelkou paní K. smolíkovou. 
Paní knihovnice vždy pro nás během roku 
připravuje zajímavé akce, které se všem líbí.

Paní učitelka Hrabalová začne se svými žáky 
obnovovat školní galerii, zároveň povede 1x 
týdně doučování pro žáky ohroženy školním 
neúspěchem. Paní učitelka Barešová se bude 

věnovat speciálně pedagogické péči pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Paní 
učitelka viktorová povede jako každoročně 
kroužek anglického jazyka. Pan Martinec má 
na starosti počítačový kroužek a informatiku. 
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. vzhledem k situ-
aci, která nastala, hromadné akce zatím ne-
plánujeme. o dalších aktivitách se zmíním 
v dalším čísle zpravodaje.  Jsme odpočatí, 
práce moc tak jdeme na to…….

Mgr. Jitka Jindáčková, ředitelka školy

vrací. samozřejmostí je objednávka knihy 
formou Mvs pro konkrétního čtenáře 
a rezervace knih. 

dále knihovna nabízí čtenářům časo-
pisy pro děti (Čtyřlístek, Mateřídouška, 
21. století Junior) i pro dospělé (Epocha, 
Rozmarýna, Paní domu, Apetit), repro-
grafické služby a přístup na internet.

na začátku mého působení bylo za-
registrováno 20 čtenářů, z toho 2 dětští 
čtenáři. nyní jsem velice ráda, že se po-
dařilo počet čtenářů navýšit na celkový 
počet 78, z toho dětských čtenářů je 37. 
návštěvnost od té doby stoupla o 390 %, 
zapojíte se i vy?

 v roce 2018 započala v knihovně roz-
sáhlá digitalizace do systému KoHA. 
Knižní fond byl celý katalogizován, vzni-
kl online katalog a čtenářská konta. vše 
bylo úspěšně dokončeno v loňském roce. 
velkou výhodou je výběr knih přímo 
z domova, zobrazení aktuálních infor-
mací o knize, je možná rezervace knihy 
a její objednání, které se zobrazí přímo 
v knihovním systému. Pak už si jen stačí 
knihu vyzvednout. Zaregistrovaný čtenář 
má lepší přehled o vypůjčených knihách 
a pomocí svého konta si je může dokonce 
sám prolongovat. 

nebojte se jít do knihovny! Za situace, 

která nyní panuje, prochází každá kniha 
povinnou karanténou, knihovna je stále 
dezinfikována tak, aby byla pro vás její 
návštěva vždy bezpečná a cítili jste se 
v knihovně dobře. Knihy si také můžete 
dopředu vybrat z katalogu a rezervovat, 
připravím vám je k vyzvednutí.  Můžeme 
se také domluvit na předání mimo 
knihovnu. Pamatujte, že knihovna je tu 
stále pro vás! Mějte se krásně a zdravě 

Lenka Pokorová, knihovnice

zprávy ze sokola
Startujeme cvičební rok 2020-2021
Nazdar! Začneme sokolským pozdravem, který vznikl na základě slovního spojení „na zdar“. A zdaru, 
ve všech rovinách, je nejen v současné době třeba. Nikdo z nás neví, co nás v nejbližší době čeká, ale 
musíme být optimisté.

O to se v naší jednotě snažíme. 
v době psaní tohoto článku 
proběhla výměna ministrů 

zdravotnictví a opatření proti pandemii 
se mění každým dnem, my však věříme. 
věříme a připravujeme. 

Během prázdnin, kdy byla utlume-
na všechna opatření, jsme spolu s sK 
Kačice uspořádali opožděné pálení ča-
rodějnic i s tradiční zábavou. Tentokrát 
trochu netradičně na fotbalovém hřišti 
jako součást dětského dne a loučení 
s létem.

Hned začátkem září jsme  odstartovali 
cvičení. Zatím v omezené míře, ale cvi-
číme! stolní tenis pro žactvo a dorost, 
badminton pro dorost a dospělé, kon-
diční cvičení. Toto vše v sokolovně fun-
guje. Zatím v menší míře (1x týdně) a za 
zvýšených hygienických opatření, jako 
jsou roušky při pohybu mimo cvičení.

 Cvičení funguje, připravujeme pro 
vás všechny tradiční akce. v říjnu bu-
deme opět zapalovat sokolská světla 
k příležitosti Památného dne sokolstva. 

Touto akcí uctíme památku bratří a ses-
ter, kteří položili životy za naši svobodu. 
stejně jako v loňském roce můžete i vy 
rozsvítit světlo u nástěnky před sokolov-
nou. Když ten den potkáte někoho, kdo 
bude mít připnutou sokolskou kokardu, 
budete vědět, proč ji má.

Bohužel aktuální situace nedovoluje 
pořádání žádných kulturních ani spor-
tovních akcí, proto se posvícenská zá-
bava bohužel neuskuteční. Co se týče 
2. ročníku svatomartinského turnaje ve 
stolním tenise neregistrovaných hráčů, 
tak ani tuto akci nyní nedokážeme slíbit. 
následující týdny ukážou, jak se bude 
situace vyvíjet a my vás budeme o všem 
včas informovat.

v prosinci  máme v plánu uspořádat 
mikulášskou a čertovskou zábavu, stej-
ně jako vánoční turnaj v badmintonu. 
Informace o tom, zda se akce uskuteční 
a další zveřejníme na webových strán-
kách a na facebooku. věříme, že se vše 
podaří uspořádat.

To jsou krátké informace z naší 

tělocvičné jednoty sokol Kačice. 
Přejeme vám všem pevné zdraví a hod-
ně sil. Přejeme si, aby se vše  brzy vrátilo 
do normálního stavu. Těšíme se, že se  
sejdeme v naší sokolovně při některé 
z pořádaných akcí.

děkujeme za vaší přízeň a nazdar!
Michal Hrotík, náčelník jednoty
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novinky z sk kačice
Začal nový ročník soutěže 2020/2021 a máme za sebou „Fotbalový kemp“ a velkou akci 3 v 1!!!!!       
Ve  zpravodaji se poohlédneme za akcemi, které náš Sportovní klub pořádal,  nebudou chybět informace 
o nové sezóně SK Kačice, z.s. 

Dne 30.8.2020 začala nová sezóna sou-
těže 2020/2021.  náš sportovní klub 
odehrál tento den první mistrovské 

utkání na hřišti soupeře v Bratronicích. Zápas 
se nám vůbec nepovedl. Prohra mrzela o to 
víc, že letní příprava byla na dobré úrovni. 
další zápasy, ať  domácí, tak i venkovní se 
nám nepodařilo ani jednou vyhrát. nálada 
v kabině není dobrá, ale budeme se muset 
snažit na neúspěchy zapomenout a bojovat 
dál. držte našim tygrům palce!!! 

v posledním týdnu prázdnin pořádal sK 
Kačice ve spolupráci s obcí Kačice příměst-
ský tábor „Fotbalový kemp“. Tato akce byla 
spolufinancována z operačního programu 
Zaměstnanost MPsv. na tábor se  přihlásilo 
15 dětí. Celý týden jsme se věnovali fotba-
lu, soutěžím a hlavně naše nejmenší naděje 
připravovali na novou sezónu. Celému reali-
začnímu týmu bych chtěl za pomoc na fotba-
lovém kempu poděkovat. Je čím dál tím méně 
lidí, kteří se chtějí věnovat dětem a předávat 
své zkušenosti z fotbalu. A tak doufám, že se 
do budoucna připojí více pomocných rukou. 

29.8.2020 náš klub ve spolupráci s místní 
organizací TJ sokol Kačice pořádal na hřišti 
akci 3v1. „dětský den“, „Pálení čarodějnic“ 
a „Rozloučení s létem“. o dětský den a pálení 
čarodějnic jsme přišli díky nepříznivé situ-
aci kolem covidu 19. obě naše organizace 
se rozhodly, že uspořádáme akce náhradní.  
dle mého názoru se vše povedlo tak, jak 
mělo. na dětský den  si přišlo  zasoutěžit 
125 dětí,  další děti a dospělí přišli i později 
na pálení čarodějnic a na rozlučku s létem. 
První dvě zmiňované akce obě organizace 
pořádaly za finanční podpory obce Kačice. 
Pomoc od úřadu  byla i v materiální pomoci 
(zapůjčení stolů, stanů a dalšího vybavení). 
o hudební doprovod na akcích se posta-
ral dJ Radek – Čelechovice a hlavně super 

extra, bomba kapela KIKs. Zahraniční, české 
a hlavně vlastní hity potěšily všechny. Prostě 
hrát a bavit umí všechny. děkujeme všem, 
kteří nás poctili svojí návštěvou a na příští 
rok se budeme snažit pro všechny opět akce 
připravit.

Poslední ohlédnutí ve zpravodaji patří 
našim nejmenším bojovníkům na hrací 
ploše. do nového ročníku náš klub přihlá-
sil dvě mužstva. starší a mladší přípravku. 
starší přípravka bohužel po několika zápa-
sech pro nedostatek hráčů byla odhlášena 
ze soutěže. Mladší přípravka, ale všem dělá 
velkou radost. Malý tygříci z sK Kačice 
se v soutěži bijí doslova jako lvi. v mi-
nulosti prohra byla na denním pořádku, 
avšak letos už s námi musí ostatní týmy 

v soutěži naplno počítat. Jedna výhra za 
druhou potěší nejen oba trenéry J. Barocha 
a R. Šacha, dále rodiče a hlavně  nejvíce 
samotné děti. vidět tu radost a partu nej-
menších, když se radují z každého gólu 
a z každé výhry je k nezaplacení. Přeji na-
šim nejmladším hráčům a také trenérům, 
aby se jim v nové sezóně dál dařilo a hlavně 
mohu zaručit, že mají plnou podporu ze 
strany vedení klubu.   

o dalších akcích pořádaných naším klu-
bem a hlavně o zápasech budou pravidelně 
občané obce informováni na stránkách so-
ciálních sítí, případně v místním rozhlasu 
a na plakátech.   

František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu Kačice, z. s.

5. ročník atletického odPoledne
Tradiční atletické odpoledne se usku-

tečnilo třetí zářijovou sobotu, za krásného 
slunečného počasí,  za velkého zájmu soutě-
žících i rodičů u dětského hřiště v Armádní 
ulici. Parta nadšenců se trochu obměnila 

– za některé zkušené pořadatele, kteří se 
obávali zhoršené virové situace, zaskočily 
děti Pavlína, Kája a Jakub, za což jim patří 
velký dík. Při nedostatku pořadatelů nám 
také vypomohl i rutinér Karel Cafourek.

na přípravě a zabezpečení závodů se 
podílela celá řada obyvatel obce. Bez je-
jich pomoci bychom atletické soutěžení 
nemohli uspořádat. děti soutěžily ve 4 
disciplínách: ve skoku dalekém, vrhu 

Během prázdnin a měsíce září se bohužel mnoho akcí neuskutečnilo. Jsme rádi, že se podařilo alespoň 
zorganizovat dětské běhy aneb pokračování Kačického lesního běhu, který byl pořádán během jara 
formou individuálních běhů a také již tradiční atletické odpoledne v Armádní ulici. Děti si obě akce 
náležitě užily, a to je hlavní! A poděkování patří samozřejmě pořadatelům akcí.

kačické události

koulí, běhu na 60 metrů a v překážko-
vém běhu.

Tahounem přípravy sportovního odpo-
ledne byly opět naše ženy - lada, lenka, 
Katka, Zdena a Andrea, které zabezpe-
čily podstatnou část přípravy. Znovu se 
zaskvěl Franta olbort, který v krátkém 
časovém intervalu napsal asi 80 diplomů. 
sportovní odpoledne zdokumentovali 
vlasta Mühldorf a Miloš vácha.

Malým závodníkům i rodičům při-
šly vhod dobroty, které pro ně připra-
vily Katka Pešulová s maminkou, Iveta 
Pohořalová, lenka Pokorová, Jarka 
Černá s maminkou, Jarka Cafourková, 
lucka nebeská, Andrea Mühldorfová, 
lada Chiškárová a Marcela ondráčková.

sportovní soutěžení tentokráte ovládl 
Michael Horák, který si díky umístění ve 
všech disciplínách  odnesl putovní pohár. 
další velmi kvalitní sportovní výkony 

předvedli Julie Tancošová, Karolína 
Macáková, václav Frolík a všichni 
ostatní účastníci, kterých bylo celkem 
42. skvělé sportovní výkony předvedly 
děti zejména v překážkovém běhu. Za 
výborné výkony zaslouží všichni velkou 
pochvalu.

v závěru odpoledne jsme vyzkoušeli 
vytrvalostní jízdu na kolečkových brus-
lích. Je pravdou, že některé sportovní 
výkony byly na hranici kaskadérského 
výkonu, ale všichni závodníci dojeli do 
cíle zdraví. díky finanční a materiálové 
podpoře obce Kačice a Ekologie s.r.o. 
lány se sportovní odpoledne podařilo 
uskutečnit. odměnu dostal jako vždy ka-
ždý sportovec, který se letošního klání 
zúčastnil.

organizátoři všem děkují.
Ing. Ondráček Vladimír

předseda výboru pro školství

Pokračování kačického lesního běhu
o prázdninách 18. 7. byly dokončeny 

u hájovny obora dětské kategorie letošní-
ho lesního běhu a proběhlo vyhlášení ví-
tězů dospělých všech věkových kategorií. 
vzhledem k jarním shromažďovacím ome-
zením se dětské kategorie KlB posunuly 
na pozdější vhodný termín. nové datum 
o prázdninách bylo zvoleno souběžně s da-
tem konání. Běhu okolo „dračí studánky“ 
v Malíkovicích. většina běžců z Kladenska 
a Rakovnicka se tohoto  posunutého závodu 
zúčastňuje. Je to nedaleko od Kačice, nejsou 
tam dětské běhy, a tak mohli rodiče nejprve 
v 9 ráno zafandit svým ratolestem na startu 
Kačického lesního běhu u hájovny obora 
a poté se přesunout do Malíkovic. skvělé 

zázemí závodu tam poskytuje nedávno ote-
vřený penzion“ U Bartoušků“. na místní 
zahradě se konal vyhlašovací ceremoniál 
dospělých kategorií KlB. Zde je na místě 
poděkovat obci Kačice za dlouhodobou pod-
poru. spolu s organizátory běhu předávala 
ceny vítězům místostarostka obce Kačice 
paní místostarostka daniela veselská. Jako 
dlouholetého běžce mě těší, že se do bě-
žeckých aktivit začala zapojovat pravidelně 
a spolu s ní další kačické ženy a dívky.

A Kdo vyHRál v děTsKýCH Bě-
ZíCH? nejmenší na 100 m Jakub Martinec 
z Kačice a Anna Břízová z Řevničova. Ze 
školáků  vyhráli na 300 m david Martinec 

a Kamila Švarcová oba z Kačice. v kate-
gorii mladších žáků a žákyň zvítězili Jan 
všetula a Klára všetulová ze srb a ve star-
ších Michal všetula také  ze srb a laura 
Fikesová z Kačice.

 A samozřejmě všichni ti, kdo přišli, si užili 
si letní ráno v probouzejícím se lese, včetně  
pana starosty libora němečka, který  při-
šel pomoci s organizací,  předal dětem ceny 
a připravené občerstvení.

Kompletní výsledky běžeckých závodů 
a termíny nadcházejících podzimních běhů 
v okolí je možné najít na www.maratonklad-
no.cz 

Metoděj Fikes, předseda výboru  
pro sport a životní prostředí

http://www.maratonkladno.cz
http://www.maratonkladno.cz
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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
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Jazyková korekce - Jitka Jindáčková  
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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.


