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Ročník 2021 Číslo 1 Vyšlo v dubnu ZDARMA

ÚVODNÍ  
SLOVO
Vážení spoluobčané,
všichni již netrpělivě vyhlížíme jaro 
a s ním i lepší zítřky. Snad se jich brzy 
dočkáme… Přinášíme zatím alespoň 
nové vydání Kačického zpravodaje. 

Vzhledem k tomu, že aktuální epi-
demiologická situace trvá více než 
rok, podepsalo se to zásadně na po-
řádání akcí u nás v obci, o kterých ve 
zpravodaji pravidelně informujeme. 
Stále věříme, že v letních měsících 
budou opatření již uvolněnější a my 
budeme moci uspořádat příměstské 
tábory, na které se již moc těšíme a vě-
říme, že i děti, potažmo rodiče. Letos 
toho máme v plánu opět mnoho. Na-
příklad Kačické slavnosti s oficiálním 
otevřením pečovatelského domu, ofi-
ciální zakončení výstavby rybníka 
a další, snad se nám podaří alespoň 
něco z toho zrealizovat.

Co se týče investičních akcích, 
tak jste si jistě všimli, že rybník byl 
v závěru roku 2020 dokončen a zko-
laudován. Jakmile to počasí dovo-
lí, bude ještě dokončena zpevněná 
cesta k rybníku. Na pečovatelském 
domě aktuálně probíhají dokončo-
vací práce. Dále bude v následují-
cích měsících probíhat uložení elek-
trického vedení do země v oblasti 
od trafostanice po právé straně ulice 
Masarykova až k ulici K Zahradě. 
Zahájena byla i obnova zeleně ko-
lem Kačáku. Více se můžete dočíst 
v článku uvnitř zpravodaje. Začát-
kem roku došlo také k rekonstrukci 
(zpevnění) komínu pro čápy. Komín 
je ve vlastnictví firmy BOXED s.r.o., 
která rekonstrukci za finančního při-
spění obce realizovala. Teď nezbývá 
než čekat, jestli se čápům bude nové 
hnízdo líbit. 

Závěrem, dovolte, nám všem popřát 
do dalších týdnů mnoho sil a HLAV-
NĚ PEVNÉ  ZDRAVÍ! 

Daniela Veselská, Libor Němeček

Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Tentokrát úvodní stránku věnujeme stále „bohužel“ aktuálnímu tématu... 
Avšak stejně jako naše kačická kachna vyhlížíme světlo na konci tunelu.

COVID OČIMA STUDENTA
Velká část naší společnosti bere tuto 

dobu jako něco hrozného. Musím sou-
hlasit s tím, že tato situace je dooprav-
dy pro mnohé nelehká. Nejsem ale za-
stáncem docela populárního názoru, že 
studenti nemohou pořádně studovat, 
nemohou žít normálně, celé dny prose-
dí u elektroniky, neužívají si dětství… 
Podle mě to není pravda. Proč? Protože 
všechno jde, když se chce. 

Přijde mi, že teď je právě ten nejlep-
ší čas k seberozvoji, zlepšení ať už ve 
škole, vaření nebo jiných aktivit. Máme 
spoustu času, někdy až přespříliš. Je 
to čistě na nás, jak s ním naložíme. 
Můžeme celý den strávit hraním her, 
anebo se učit nový jazyk, nepochopenou 

látku či bojovat s některými povahový-
mi deficity jako například zapomínání... 
Samozřejmě dost z nás postrádá kontakt 
s ostatními vrstevníky a bylo by fajn se 
zase už někde vídat. Na druhou stranu 
nám tato bariéra dává prostor například 
ke sblížení s rodinou. Věřím, že se dost 
z nás utvrdilo v tom, že je to doma s ro-
dinou taky fajn, možná víc, než jsme 
čekali. 

Závěrem bych chtěla zdůraznit to, že 
toto období je hlavně o celkovém pří-
stupu k němu. Všechen čas se dá využít 
v náš prospěch. Nemusíme z této doby 
dělat za každou cenu ve všech směrech 
tragédii.

Laura Fikesová (14 let)
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Projevuji tímto panu Podanému svoji spoluúčast a věřím, že až 
uklidí svůj bor…., bor…, bor…, nepořádek, abychom se k plotu 
dostali, tak bude možné zmiňované „torzo“ opět přeměnit na 
úhledný plot.

Libor Němeček, starosta

VÝSTAVBA RYBNÍKU CHOBOT
Výstavba rybníku byla dokončena 

v prosinci minulého roku, kdy proběh-
la i jeho kolaudace. Tento rok nám zima 
pěkně dopřála, a tak jsme si rybník moh-
li do sytosti užít při zimních radován-
kách. Na jaře bude v okolí rybníku dose-
ta tráva a hned jak nám to počasí dovolí 
bude dokončena zpevněná cesta, aby 
bylo možné se k rybníku dostat „suchou 
nohou“. Pokud nám to epidemiologická 

situace dovolí, máme v plánu uspořá-
dat oficiální zakončení akce. Tak snad 
to klapne… Na tuto akci jsme obdrželi 
dotaci Ministerstva zemědělství z pro-
gramu Podpora opatření na drobných 
vodních tocích a malých vodních ná-
držích ve výši 10 000 000 Kč a dále  
1 000 000 Kč z rozpočtu Krajského úřa-
du Středočeského kraje z fondu životní-
ho prostředí a zemědělství.

PEČOVATELSKÝ DŮM 
V KAČICI

Práce na pečovatelském domě v Kačici 
pomalu finišují, což znamená, že se blíží 
i přidělování bytů jednotlivým žadate-
lům. Od října 2020  je možné si podat 
žádost o byt v tomto domě. Na Obecním 
úřadu se nám již sešla řada žádostí  
a těší nás, že zájemci jsou z velké části  
z řad místních občanů. Případní zájemci  
o byt v pečovatelském domě mohou své 
žádosti odevzdávat až do 9. dubna 2021 
na podatelnu OÚ Kačice (žádosti jsou 
stále k vyzvednutí přímo na OÚ nebo ke 
stažení na webu obce). Poté již nebudou 
přijímány. Následně budou jednotlivé 
žádosti hodnoceny pracovní skupinou, 
která předloží výsledky šetření zastupi-
telstvu k posouzení. Zastupitelstvo obce 
pak svým usnesením rozhodne o přidě-
lení jednotlivých bytů. Předpokládáme, 
že se tak stane na dubnovém (28. dub-
na 2021) nejpozději na květnovém  
(26. května 2021) zasedání zastupi-
telstva. Pokud by v rámci první výzvy 
nebyly všechny byty v pečovatelském 
domě obsazeny, bude možné přijímat 
další žádosti.

Všechny důležité informace naleznete 
na webových stránkách obce, kde na hlav-
ním panelu zvolíte záložku „Pečovatelský 
dům“. Během měsíce dubna plánujeme 
uspořádat osobní prohlídky areálu. Ti, 
kteří svou žádost již odevzdali, budeme  
o termínu prohlídek informovat. Termín 
zveřejníme i na webových stránkách 
obce v záložce pečovatelský dům a na 
úřední desce OÚ.

Výstavba Pečovatelského domu  
v Kačici je spolufinancována  
z Ministerstva pro místní rozvoj z pro-
gramu Podpora bydlení.

KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY V RÁMCI BIOKORIDORU
Cílem projektu je navrhnout nový 

krajinný prvek, který bude mít v da-
ném území pozitivní dopad na lokali-
tu, především z hlediska protierozního, 
ekologicko-biologického, biodiverzity, 
lokálního mikroklimatu a v neposled-
ní řadě též estetickou funkci. Hlavním 
cílem krajinářských úprav je zvýšení 
stability vegetačních prvků, zvýšení 
biodiverzity a náhrada za již přestárlé 
či zcela odumřelé jedince. 

Vegetační úpravy jsou tvořeny ze-
jména výsadbou solitérních stromů, 

solitérních keřů a založením plošných 
vegetačních prvků. Ve vhodném ob-
dobí vegetačního klidu bude proveden 
bezpečtnostní řez u některých stromů. 
Dojde k odstranění hlohu jednosemen-
ného (Crataegus monogyna) a dále 
k odstranění několika jedinců olše 
lepkavé (Alnus glutinosa). Navržena je 
i likvidace nebo zmlazení keřů a likvi-
dace rákosin 261 m2.

Dále vegetační úpravy spočívají 
ve výsadbě solitérních stromů (83 ks 
listnatých) a solitérních keřů (106 ks 

listnatých). Založeny budou i ploš-
né vegetační prvky, keřové skupiny  
(1100 m2) a květnatý luční trávník  
(4 308 m2). Tento trávník bude založen 
pomocí dosevu. V rámci revitalizace 
dojde k obnově na základě dendrolo-
gického posudku.

Na tuto akci jsme obdrželi dotaci přes 
MAS Svatováclavsko z.s. od Ministerstva 
životního prostředí z operačního pro-
gramu životní prostředí 2014-2020 ve 
výši 2 000 000 Kč.  

Daniela Veselská, místostarostka obce

Tábor se uskuteční vždy od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hod v následujících turnusech:

NÁPLŇ TÁBORA: 
Pro děti je připraven velmi zajímavý 
program zaměřený na poznávání, 
objevování a soužití s přírodou, tak 
jak tomu bylo u moudrých 
indiánských kmenů. 

Program bude letos uzpůsoben pro starší 
a mladší děti, takže nudit se nebude OPRAVDU 
NIKDO!

Připravena je i varianta pro případ nepříznivé-
ho počasí.

CENA: 
1 000 Kč/dítě za jeden turnus 
– trvalý pobyt v Kačici
1 500 Kč/dítě za jeden turnus  
- trvalý pobyt mimo obec Kačice 
(avšak v rámci území MAS Svatováclavsko tzn. 
v obcích Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice 
nebo Stochov)
V ceně je zahrnuto stravování po celou dobu tá-
bora, vstup na všechny sportoviště, zapůjčení 
veškerého vybavení a náčiní, ceny pro děti.

Vhodné pro děti od dovršených 6 let do 12,99 let 
(tzn. narozených od 31. 8. 2008 do 30. 6. 2015, 
neboli od předškoláků po absolventy 6. tříd).

PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky a platby přijímáme od pondělí 
29. března 2021 od 7:15 hod 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 
18. dubna 2021, bude umožněno přihlášení dětí 
navštěvujících ZŠ Kačice a následně dětí s trva-
lým pobytem mimo obec avšak v rámci území 
MAS Svatováclavsko, pokud ani tak nebude 
kapacita táborů naplněna, bude umožněno 
přihlášení dětí s trvalým pobytem mimo území 
MAS Svatováclavsko). 

Více informací: 
email: veselska@kacice.cz, tel.: 776 628 313

POŘÁDÁ OBEC KAČICE

INDIÁNSKÉ LÉTO
19. – 23. CERVENCE 2021

2. – 6. SRPNA 2021

Příměstský tábor

S námi se v létě nudit nebudete!

ˇ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
A KLUB V KAČICI

I pro tento rok máme v plánu uspořádat 
příměstské tábory. Tématem bude Indiánské 
léto. Přihlašování dětí odstartuje v pondělí 
29. března 2021. Vzhledem k situaci využije-
me tentokrát přihlašování elektronicky, tedy  
emailem. Přihlásit můžete děti od dovrše-
ných 6 let věku do 12,99 let (tzn. narozených 
od 31. 8. 2008 do 30. 6. 2015). Nemusíte se 
bát, že menší děti nebudou stíhat těm star-
ším, ani že by se starší děti nudily. V letošním 
roce bude program členěn do dvou až tří 
úrovní, podle věkových kategorií. Takže sku-
piny nebudou pro tento rok věkově smíšené, 
ale naopak věkově sjednocené. Pro starší děti 
je připraven velmi pestrý ale i fyzicky nároč-
nější program. Ale ani ti mladší o bohatý 
program nepřijdou.

Na tento projekt čerpáme 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.

CYKLOMAPY 
KLADENSKO

Začátkem roku nám byly dodány dlouho 
očekávané cyklomapy Kladenska. Na je-
jich přípravě se podílely i děti z místní ZŠ. 
Ty měly za úkol namalovat komín s čápy 
a ten nejhezčí z nich byl následně graficky 
zapracován do tištěné verze cyklomapy 
k prezetaci obce Kačice. Tímto bychom 
rádi poděkovali Alici Svobodové (10 let) 
za její krásný obrázek.

Cyklomapy je možné si zakoupit na OÚ 
Kačice a v infocentru obce za cenu 100 Kč.

PŘISPĚVEK DO KACIČKÝCH NOVIN
Při návštěvě OÚ Kačice a pohledu do dvora spatříte torzo dře-
věného plotu. Plot byl vybudován v roce 1933 a je majetkem OÚ 
Kačice. Za Velkoněmecké říše byly dřevěné sloupky nahrazeny 
betonovými. Za komunistů byla dřevěná část opravena. Za nové-
ho režimu plot chátrá, chátrá, chátrá, protože OÚ Kačice na plot 
se..., se..., se..., nestará se.

Za projevy spoluúčasti děkuji Jiří Podaný
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Začala nám zima a my ve školce jsme se začali chystat na Vánoce.

V adventním čase jsme si povídali 
o Vánocích a vánočních zvycích. 
Mikuláš s čertem nám přinesli dá-

rečky, ale naše písničky a básničky si vy-
slechli pod oknem (z důvodu epidemie).  Ze 
stejného důvodu se nekonaly ani vánoční 
besídky pro rodiče v MŠ. Vánoční přáníčka 
a dárky pro rodiče jsme samozřejmě velmi 
pečlivě připravovali. Vánoční nadílka pod 
stromečkem pro nás byla velmi bohatá. 
Dostali jsme nové hračky, didaktické hry 
a pomůcky. Každý kluk si odnesl domů 
auto formuli a každá holčička dostala ma-
lou panenku.

Po novém roce jsme se dočkali opravdu 
zimního počasí se sněhem. Stavby ze sněhu 
a hrátky se sněhem jsme si letos opravdu 
užili. V únoru jsme měli ve školce tradiční 
karnevalový rej. Krásných masek se nám 
sešlo opravdu hodně. Společně tancoval cuk-
rář s hasičem, žabák s boxerem, chobotnice 

s vodníkem, beruška s andělem, princezna 
s pirátem a mnoho dalších. Karneval se nám 
všem moc líbil. 

Když jsme se začali chystat na jaro, naší 
školičku zavřeli. Teď jsme doma s maminkou 
a tatínkem a v rámci distanční výuky plníme 
úkoly a pracovní listy, které pro nás připra-
vují naše paní učitelky. Každý týden děláme 
to, co bychom dělali ve školce. Už se těšíme, 
až se znovu s kamarády opět uvidíme.

Zápis do MŠ bude probíhat v období  
od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 pokud si rodiče 
zvolí zápis poštou. V úterý 11. 5. 2021 bude 
od 9:00 hodin do 16:00 hodin probíhat zá-
pis z okna ředitelny MŠ. Materiály potřebné 
k zápisu si mohou rodiče vyzvednout v MŠ 
nebo jsou ke stažení přístupné na webo-
vých stránkách školy. Podrobné informace 
Vám dáme na telefonech 312 655 631 nebo 
734 313 923. 

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ

INFORMACE Z KNIHOVNY 
ČLOVĚK MÍNÍ, ŽIVOT MĚNÍ
Po letních prázdninách se knihovna, tak jako všichni, těšila na lepší začátek nového školního roku, s roz-
jezdem plánovaných podzimních akcí. Ale sotva v říjnu ve škole začal Čtenářský klub, který zde knihovna 
provozuje, vše bylo zase jinak!

Po zjištění situace mohla knihovna po-
kračovat alespoň formou bezkontakt-
ního výdejového okénka, hromadné 

akce byly zrušeny a děti opětovně zůstaly 
doma. Vzhledem k tomu se většina naplá-
novaného programu musela zrušit. I přes-
to jsem ráda, že se podařilo, ve spolupráci 
se školou, dokončit Výtvarnou soutěž pro 
děti na téma: Moje oblíbená knižní postava, 
která byla vyhlášena 1. 10. 2020, a oceněna  
18. 12. 2020 v ZŠ. O vyhodnocení kreseb se 
opět postarala pí P. Tetaurová, ZUŠ Nové 
Strašecí, z výtvarného oboru. Bohužel, po-
řádání hromadných akcí se omezilo na 10 lidí, 
a tak jsem byla nucena posunout vyhodnoce-
ní roční dětské čtenářské soutěže Lovci perel 
na únor 2021, rovněž původně plánované na 
prosinec.

S radostí mohu alespoň konstatovat, že 
po celou dobu opatření, se pro Vás čtená-
ře podařilo udržet výpůjčky knih a provoz 
knihovny, i když jen bezkontaktně a stále 
v doporučovaném omezeném provozu. A to 
jsme pro vás plánovali od nového roku roz-
šíření výpůjční doby o další den! Bohužel, 
zatím to není realizovatelné.

Přes tuto, pro všechny nelehkou situaci, 
se povedlo od září rozjet některé projekty ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ, na nichž se neustále 
snažíme pracovat. Ve školce probíhá od září 
projekt „Pohádková setkání s Večerníčkem“, 
kdy pro děti připravím na každý měsíc 

novou pohádku, kterou si společně s rodiči 
čtou, namalují k ní obrázek a ve školce si 
pak o pohádce povídáme. V ZŠ jsme navá-
zali opět na projekt „Knížka pro prvňáčka“, 
který se v loňském školním roce osvědčil. 
Pro prvňáčky připravuji program, který děti 
seznamuje s knížkou a je sestaven tak, aby 
děti co nejvíce zaujal a podpořil jejich kladný 
vztah k četbě. 

Během současného „divného“ období pro-
bíhá aktivní online vzdělávání knihovníků, 
které využívám, jak formou videokonferencí, 
přednášek, příkladů dobré praxe v knihov-
nách až po nové zdroje, tak abych byla schop-
na vám toho co nejvíce v knihovně nabíd-
nout. V tomto směru jsem také uvažovala 
o nabídce online čtení, bohužel je ale vázáno 
na Ochranný svaz autorských práv.

Jako zpestření distanční výuky pro žáky 
základní školy, uspořádala knihovna dvě 
přednášky s autory. V listopadu se také 
uskutečnily tři online besedy se spisovatelkou  
K. Smolíkovou, která dětem zábavnou for-
mou, prostřednictvím svých knih, přiblíži-
la vznik a význam písma, jak vzniká kniha 
a proč je důležité číst. Děti si také mohly 
knihy s autorčiným podpisem a věnováním 
zakoupit. V březnu jsme se pak on-line sešli 
se spisovatelkou H. Hindrákovou na besedě 
věnované Africe, která byla zároveň veřejná 
a měla u vás velký ohlas! 

O omezeném provozu v knihovně jsem se 

již zmínila. Prosím tedy, pokud je to možné, 
objednávejte konkrétní tituly z online ka-
talogu: www.kacice-katalog.kkckl.cz. Nebo 
na lístek napište své jméno, počet knih nebo 
časopisů a vložte ho do „bibliokrabice“ při 
vracení knih. Psát můžete také na e-mail: re-
zervace.kacice@seznam.cz nebo knihovnaka-
cice@seznam.cz. Přeji všem hlavně zdraví 
a pamatujte, že knihovna je tu stále pro Vás!

Lenka Pokorová, knihovnice

A
2B

C

1
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři, čas utíká a my se ocitáme na počátku 2. pololetí školního roku 2020/2021. 

Ještě nikdy jsem snad neslyšela větu: 
„Já se tak těším do školy“. Teď ji s ko-
legyněmi slýcháme neustále.  Bohužel 

je nyní situace, kdy do školy od března 
nechodí již ani prvňáčci a spojený 2. a 3. 
ročník.  S žáky 4. a 5. ročníku jsme se vi-
děli naposledy na podzim a nikdo z nás 
netuší, kdy se společně všichni ve ško-
le sejdeme. Bohužel jsme museli zrušit, 
nebo alespoň přesunout plánované akce 
ve škole. Díky spolupráci s paní knihov-
nicí, prvňáčci absolvovali projektový den 
plný poslechového čtení a plnění úkolů. 
Zároveň nám paní Pokorová domluvila 
on-line besedu se spisovatelkami Klárou 
Smolíkovou a Hanou Hindrákovou. Za 
všechny mohu říci, že velmi zdařilá akce. 
Ani žádné technické problémy se nevy-
skytly a této besedy se zúčastnili on-line 
všichni žáci. Žáci mají možnost se zúčast-
nit on-line školní družiny.

Žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou 
Hrabalovou soutěžili o nejlepší foto na 
téma „nejkrásnější svačina“ a „podzimní 
foto“. V době adventu a Vánoc jsme měli 
ve škole „Čertovský den“, kdy prvňáčci 

plnili samé čertovské úkoly ze čtení a po-
čítání. Ve 2. a 3. třídě měli žáci s paní 
učitelkou Barešovou vánoční čtenářskou 
dílnu „běhací čtení“, kdy hledali ve třídě 
lístečky s otázkami, které se týkaly Vánoc. 
Museli na ně odpovědět a při správném 
postupu sestavili vánoční tajenky. V před-
mětu prvouka zase vznikl projekt „Náš 
vymazlený obchod“- děti si vytvořily sku-
piny a každá skupina si založila obchod 
s určeným zbožím. Vytvořily si billboardy, 
kde bylo nabízené zboží, reklama na to, 
jak nalákat zákazníky, pracovní pozice 
v obchodě včetně dodavatelů. Výsledné 

práce si žáci ve třídě vystavili, ústně před-
stavili svůj obchod a práce obodovali. 
Nyní zase stojí před dalším úkolem. Mají 
si představit sami sebe jako kapku vody 
a co by chtěli prožít. Nyní se na školních  
webových stránkách objevila další soutěž 
opět o ceny podle získaných bodů za fo-
tografii – Můj mazlíček. Každý, kdo máte 
zájem se podívat, můžete stránky školy 
www.zskacice.cz navštívit a udělit bod. 
Jen jeden jediný pro jednu fotku. Kromě 
speciálně pedagogické péče pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami pro-
bíhá i v současné době distanční výuky 
doučování pro žáky ohrožené školním 
neúspěchem ve 2. – 5. třídě. V době dis-
tanční výuky jsme některým našim žákům 
zapůjčili notebooky, aby měli možnost 
pracovat on-line. Závěrem chci sdělit, že  
podle posledních informací MŠMT bu-
dou zápisy probíhat stejným způsobem 
jako v loňském roce, bez osobní přítom-
nosti dětí. Konkrétní informace budou 
zveřejněny na webových stránkách školy. 

Mgr. Jitka Jindáčková,  
ředitelka  ZŠ a MŠ Kačice

Již rok je naše činnost více či méně ome-
zena. Současná opatření nám sokolovnu 
uzavřela úplně. Je to velká škoda a nejen, 

že všem chybí pohyb, ale už začíná přicházet 
i na krize ze sociálního odloučení. Sokolové 
v celé naší republice vymýšlejí akce v tako-
vém formátu, aby byly proveditelné i za sou-
časných přísných opatřeních. Vznikly třeba 
Sokolské DigiSnídaně, které slouží právě 
k výměně zkušeností a k tvorbě nových akti-
vit. Členové Sokola Kačice se snídaní aktivně 
účastní a díky tomu jsme již třeba viděli, jak 
vypadá takový ples v on-line formě. Sbíráme 
inspiraci k dalším sokolským hrám a výzvám. 
Víte, že probíhají zajímavé sokolské 

webináře, které uvádí Ústřední škola České 
obce Sokolské, na různá témata. Velice 
úspěšný webinář byl s Daliborem Gondíkem 
o kondici. Naleznete ho na Youtube kanále 
Ústřední školy. Dále také probíhá on-line cvi-
čení např. se Sokolem Libeň, Sokolem Jihlava 
a dalšími. V Praze funguje KorOrieňták – 
neboli orientační běh s pomocí mobilní apli-
kace. Sokol Nehvizdy spustil soutěž pro děti 
s názvem Sokolské kamínkování.  O všech 
akcích se můžete dozvědět jak na webu so-
kol.eu, tak třeba v Sokolském zpravodaji na 
ČT4 Sport.

My opravdu nechceme zůstat pozadu, 
a proto pro vás chystáme podobnou akci, kde 

chceme spojit různé aktivity dohromady. Naše 
akce bude hlavně pro děti a rodiny. Trošku vás 
rozhýbeme, zapojíme vaše mozkové závity 
a možná vás donutíme i bádat v historii obce 
a Sokola. Za splnění úkolů pro vás připravíme 
drobné odměny. 

Podrobné informace a pravidla „hry“ 
naleznete začátkem dubna na našem webu  
www.sokolkacice.cz, na facebooku a na ná-
stěnkách, nejen na té u sokolovny.

Nám nezbývá než doufat, že se vše vrátí 
do normálu a budeme vás moci přivítat zpět 
v sokolovně. Do té doby přejeme všem pevné 
zdraví a snažme se vše zvládat s úsměvem.

Michal Hrotík, náčelník jednoty

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Doba není pro fungování spolků příznivá, ale Sokolové z celé republiky přemýšlejí a vymýšlejí nové ak-
tivity. Naše jednota nezůstává pozadu, a nejen že se některých akcí účastníme, ale chystáme něco i pro 
naše členy a obyvatele obce Kačice. Chcete vědět více? Čtěte dále.

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

mailto:rezervace.kacice@seznam.cz
mailto:rezervace.kacice@seznam.cz
mailto:knihovnakacice@seznam.cz
mailto:knihovnakacice@seznam.cz
http://www.zskacice.cz
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Pobyt v přírodě je jistě zdraví prospěšný a každá příležitost vyrazit si do lesa zasportovat si se hodí.  
26. prosince 2020 jsme uspořádali u hájovny Obora Vánoční běh náhradou za tradiční místo konání ve 
Třtici.  2. května 2021 bude na stejné trati 6 km následovat 19. ročník Kačického lesního běhu.

KAČICKÉ UDÁLOSTI

KAČICKÝ LESNÍ BĚH 2021

Běhání je jeden z nemnoha sportů, 
který je možné v dnešní složité době 
provozovat bez velkých omezení. Dá 

se dělat čistě pro radost z pohybu na čers-
tvém vzduchu, což je podle některých lé-
kařských zdrojů dobrá prevence proti těžším 
průběhům respiračních a jiných onemocně-
ní. A když už nám to po několika týdnech 
začíná běhat v pohodě, zejména mužům 
to nedá a chtějí poměřit své síly v závodě. 
A v té chvíli nastává čas k účasti v některém 
z běžeckých závodů v okolí. V průběhu roku 
se jich v okolí na Kladensko – Rakovnicku 

mají uskutečnit desítky. Skutečný počet bude 
záležet na ochotě a snaze pořadatelů uspořá-
dat závod a zároveň vyhovět platným opat-
řením. U nás v Kačici počítám s termínem 
v neděli 2. 5. 2021 pro hromadný start, nebo 
časovku jednotlivců v průběhu dopoledne. 
Případně použijeme loňský odzkoušený 
způsob individuálních startů na připravené 
trati v průběhu celého týdne od 24. 4. 2021 
do 2. 5. 2021.

Ještě se vrátím o pár měsíců zpět do 
období Vánoc, kdy jsme v Kačici převzali 
uspořádání tradičního Vánočního běhu od 

nedaleké Třtice, kde to místní podmínky 
neumožňovaly. V lesním prostředí nedaleko 
hájovny Obora si předem přihlášení závod-
níci odběhli podle přidělených startovních 
časů šestikilometrovou trať formou časovky 
jednotlivců. Závod si užilo 36 běžců a běž-
kyň jak místních, tak z regionu. Přespolní 
bežci se cestou na vlak zastavili u Betlémku 
na návsi. Ten jim navodil tu pravou vánoční 
atmosféru, která k tomuto Vánočnímu běhu 
tradičně patří.

Metoděj Fikes, předseda výboru  
pro sport a životní prostředí

KAČICE LETÍ
Zvláštní doba si žádá zvláštní činy. Nám už prostě hrozně moc chybí pořádání akcí. Proto jsme pro vás 
připravili zážitkovou výpravu s názvem 1. Kačické orientační bloudění. A nejen tu...LETÍ, z.s.

KAČICE

Mezi nepůvodní druhy divoké zvě-
ře žijící v našem okolí se zařadil 
psík mývalovitý (dříve mývalovec 

kuní). 
Psík mývalovitý, případně mývalovec kuní 

je šelma z čeledi psovitých vyskytující se na 
českém území a v posledním období i v ho-
nitbě Kačice. Podle pobytových stop a po-
zorování našich myslivců, byly registrovány 
4 kusy. Bylo to v části honitby Čelechovice 
a Srby. Vzhledem k velké plachosti a způsobu 
života je psík spatřen jen zřídka. V denní 
době je to velká náhoda. Povedlo se to je-
denkrát v loňském jarním podvečeru, kdy 
procházel mezi srnčí zvěří na loukách v okolí 
Srb. Podle zvláštního způsobu pohybování 
jsme jej nazvali „Srbeckým rosomákem“. 
Poté byl znovu několikrát spatřen, ale vždy 
jen v noci. 
Co o něm víme.
Původní oblast rozšíření se nachází ve vý-
chodní Asii, zejména v Japonsku, Koreji a na 
východní Sibiři. V průběhu 20. století byl 
pro svou cennou kožešinu opakovaně (ve 
30. a znovu v 60. letech) vysazen na území 
evropského Ruska. Odtud se postupně a ne-
kontrolovaně šířil na západ do Evropy. Roku 
1955 byl pozorován na Slovensku, později 
pronikl do Česka, Německa a Polska. V řadě 
zemí (včetně ČR) je veden jako invazní druh. 
Jeho biotopem jsou mokřady a lesy v okolí 
vodních toků, ale např. v Japonsku se stává 
synantropním druhem, schopným žít i ve 
velkoměstech.

Psík mývalovitý je robustní, nízkonohé zví-
ře, připomínající spíš mývala nebo jezevce, 
než psovitou šelmu. Délka těla dospělých 
jedinců dosahuje 50–70 cm, výška v kohout-
ku však nepřesahuje 25 cm. Hmotnost se 
pohybuje v rozmezí 4–14 kg. Ocas je oproti 
jiným psovitým šelmám krátký (15–25 cm), 
ale velmi huňatý. Jeho srst je dlouhá, huňatá, 
hnědá až šedě nazrzlá. Na tvářích srst vytváří 
výrazné licousy a na hřbetě jakousi hřívu. 
Krátké, zakulacené boltce jsou téměř skryté 

v srsti. Na obličeji má černou nebo černobí-
lou kresbu v podobě masky, podobně jako 
mýval. Také nohy bývají černé.

Psík mývalovitý je aktivní v noci, den 
přespává v noře, kterou si sám vyhrabává, 
ale častěji využívá opuštěné nory jiných ži-
vočichů. Psík mývalovitý je jediná psovitá 
šelma, která přespává zimu, podobně jako 
medvěd nebo jezevec (v Česku od prosin-
ce do počátku března). V jižních oblastech 
svého rozšíření (Japonsko kromě ostrova 
Hokkaidó, Korea) zimu nepřespává. Psík 
mývalovitý je výrazně samotářský živočich. 
Své teritorium si značkuje močí a páchnou-
cími výměšky řitních žláz. Méně výrazná je 
hlasová komunikace. Jedná se o tiché zvíře. 
Ozývá se vrčením a kvikáním, hlavně je-li 
ohrožen nebo chycen, nedokáže štěkat.    

 Rozmnožování - páry se setkávají jen 
v době rozmnožování, které následuje hned 
po probuzení ze zimního spánku (u nás 
březen-duben). Samice je březí 60 - 70 dní, 
poté vrhá až 8 mláďat. Mláďata se rodí slepá, 
porostlá jemnou bělavou srstí. Rostou však 
velice rychle, za 4 měsíce se osamostatňují 
a už příštího roku se mohou zapojit do roz-
množování. Mohou se dožít až 11 let.                                                  

Psík je všežravec. Sbírá různou rostlinnou 
potravu - bobule, kořínky a hlízy rostlin, ale 
loví také drobné živočichy. Z živočišné po-
travy se živí zvláště vejci a mláďaty ptáků, 
ale také žábami, leklými rybami a mršinami 
a škeblemi.

Psík mývalovitý, hlavně jeho mláďata, jsou 
oblíbenou potravou mnoha větších šelem. 

Loví je vlk, rys, liška, z ptáků orel skalní a výr 
velký. Pronásleduje je také člověk, a to pro 
kvalitní kožešinu, v Asii i pro maso.

V současnosti se proto jen ve Finsku vy-
skytuje 45 000 těchto skrytě žijících šelmiček. 
Značné počty zde přežívají i navzdory tomu, 
že v zemi tisíce jezer stále platí pravidlo, že 
„mrtvý psík, je dobrý psík“.

Psík mývalovitý žije místy i v České repub-
lice, a to zejména v říčních údolích a v ryb-
ničnatých oblastech. Ze svého teritoria do-
káže kupodivu vystrnadit i na pohled silnější 
jezevce a lišky. Dospělý jedinec nemá u nás 
kromě člověka prakticky žádného přiroze-
ného nepřítele. 

Bohužel je potřeba konstatovat, že tento 
jinak určitě pohledný a sympatický živočich, 
představuje pro původní faunu značnou 
hrozbu. Rovněž bylo zjištěno, že může pře-
nášet některé nemoci např. prašivinu. Proto 
je myslivci loven (lovit jej smí jen myslivec-
ký hospodář a myslivecká stráž). Někteří 
myslivci dokonce tvrdí, že psík mývalovitý 
je příčinou úbytku zajíců, bažantů a koro-
ptví, což je ovšem tvrzení značně přehnané 
a vysvětlení klesajících stavů drobné zvěře je 
nutné hledat úplně jinde. Škody, které psík 
mývalovitý působí, jsou určitě mnohonásob-
ně menší, než ty, jež páchají ostatní predátoři 
žijící v našem okolí. Přesto je však třeba mít 
na zřeteli, že jde o živočicha, který do naší 
přírody v podstatě nepatří.

Čerpáno částečně z Wikipedie 
a z vlastních zdrojů.

 V. Štáfek, foto: pan Brodský

O myslivosti a myslivcích v Kačici – zajímavosti z honitby.
Z ČINNOSTI MYSLIVCŮ  

KAČICKÉ ORIENTAČNÍ 
BLOUDĚNÍ

Ano, jedná se o jakousi formu orien-
tačního běhu (nejedná se o závod, 
časy se nebudou vyhodnocovat, 

jsou pouze pro vás). Je na vás, zda výpravu 
pojmete vycházkově, poběžíte, a nebo ji 
absolvujete na kole. 

Akce bude probíhat od pátku 9. 4. do 
pátku 23. 4. Začátek trasy bude u Hnízda 
(zadní vchod ZŠ Kačice), kde nalezne-
te veškeré podrobné informace. Než 
k nám však vyrazíte, nainstalujte si apli-
kaci IOrienteering do svého mobilu či 
tabletu. Nic víc pro začátek nepotřebu-
jete. Dokonce nebudete potřebovat ani 
wifi, ani data. Budou pro vás připraveny  
3 úrovně obtížnosti, je tedy na vás, jakou 
si zvolíte. Můžete vyzkoušet všechny tři. 
Trasa A) Předškoláci - Kačice a blízké 
okolí (cca 5 km, absolvovat lze pěšky i na 
kole, vhodné také pro seniory) 
Trasa B) První stupeň - Kačice a Srnčák 
(cca 7,5 km, doporučujeme absolvovat na kole) 

Trasa C) druhý stupeň - Kačice, Srnčák 
a Kasárna (cca 10 km, doporučujeme ab-
solvovat na kole). 

Trasu není nutné absolvovat najednou, 
není časově limitována. Nicméně aplikace 
čas změří a body za stanoviště načte, takže 
soutěživci si je budou moci mezi sebou 
porovnat. Na stanovištích na vás budou 
čekat záhadné úkoly. Správnost vašich 
výsledků si ověříte v cíli. Akce je vhodná 
pro rodiče s dětmi. Účast je na vlastní 
odpovědnost a riziko.

Věříme, že vás tato aktivita osloví, 
máme pro vás totiž v plánu připravit mi-
nimálně další dvě podobné akce. 

KACICKE

ORIENTACNI

BLOUDENI

V

V

V

`

`

`

1. PRO ČARODĚJNICE 
LOCKDOWN NEPLATÍ
Létají si samy a objevují se na našich plo-
tech, domech a zahradách. Vždyť mají 
30. 4. slet! Zapojme se s nimi do jejich 
virtuálního tance a pomozme jim trochu 
rozveselit Kačici!

Jak na to?
1. 4. na facebooku Kačice letí vyhlásíme 
podmínky Kačické čarodějnické soutěže.
■ Co je cílem? Od 1. 4. do 30. 4. můžete 
na náš Facebook posílat fotografie čaro-
dějnic, které se objevily ve vašem okolí 
(nepochybujeme, že jim na svět vydatně 
pomůžete).
■ Od 1. 5. do 7. 5. pak proběhne veřejné 
hlasování o nejkrásnější obrázek čaro-
dějnice. Autor fotografie (s reálnou ča-
rodějnicí z katastru obce Kačice), který 
získá nejvíce lajků a komentářů – vyhraje 
zajímavou cenu.
■ Pusťme se tedy do virtuálního čaroděj-
nického reje!

Jana Vaníčková, 
předsedkyně spolku Kačice letí z.s.
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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/2021, ev. č. MK ČR E 10578

Redakční rada: 
Daniela Veselská, Jitka Slámová, Petra Kvapilová,  
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Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů  

do Kačického zpravodaje:  veselska@kacice.cz.
 

info@kafezbranky.cz 

608 155 323 / 776 041 940 

V Brance 359, Rynholec 
 

rodinná pražírna 
v Rynholci 

Kafe z Branky 
 

www.kafezbranky.cz 
 

otevírací doba 

st   14.00-17.00 h 

ne  13.00-17.00 h 
+ po domluvě kdykoli 
 

 


