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Ročník 2021 Číslo 2 Vyšlo v červenci ZDARMA

ÚVODNÍ  
SLOVO
Vážení spoluobčané,

z kraje letních prázdnin přicházíme 
s druhým vydáním kačického zpra-
vodaje. V něm se dočtete, co se za po-
sledních pár měsíců událo a udělalo.

Ještě před koncem školního roku se 
uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Ka-
čici putovní kino, což byla taková prv-
ní vlaštovka mezi akcemi. Pevně věří-
me, vzhledem k situaci okolo covidu, 
že nezůstane sama….

Zatím to vypadá, že budeme moci 
normálně uspořádat příměstské tábo-
ry, které se uskuteční tentokrát celkem 
3. Dva z nich budou tematicky zamě-
řeny na indiány a ten poslední bude 
sportovní. A pokud se situace výraz-
ně nezhorší, tak již teď si vás dovolí-
me srdečně pozvat na 28. srpna 2021  
od 13 hodin, kdy bude zahájen na 
fotbalovém hřišti v Kačici u našeho 
krásného nového rybníka „Chobot-
fest“.  A je na co se těšit. Více se dozvíte 
v průběhu prázdnin. 

Co se týče investičních akcích, 
tak asi nejzásadnější zpráva je, že  
10. června 2021 byl zkolaudován 
pečovatelský dům v Kačici. A od  
1. července má již i své nové obyvatele. 
Nyní pracujeme na projektové přípra-
vě areálu u rybníku, aby bylo možné 
na podzim podat žádost o dotaci. 

Závěrem nám dovolte všem popřát  
HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ! Užijte si 
pohodové léto!

Daniela Veselská, Libor Němeček

Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Chcete se dozvědět více o již avizované akci s názvem CHOBOT-
FEST? Víte, že pečovatelský dům už má své nové obyvatele, a jednoho 
ještě hledáme.

CHOBOTFEST - DEN PLNÝ ZÁBAVY PRO VŠECHNY

Všemi očekávaná byla dostavba 
vodní nádrže/rybníka Chobot.    
Zajisté nejeden z vás už alespoň 

nohy v jeho vodách smočil. Písčité pláži 
neodolá žádný kolemjdoucí, kolemběžící či 
kolemjedoucí. Co víc si můžeme v letních 

dnech přát, než lelkovat na jeho březích. 
Tak jako každá stavba i náš Chobot si za-
slouží patřičnou kolaudaci.  A ke kolaudaci 
patří i pořádná oslava. Pokud to epidemio-
logická situace dovolí, budeme se na vás 
těšit 28. srpna od 13 hodin.
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Nikomu nejspíš neunikla infor-
mace o živelné katastrofě, která 
postihla několik obcí na jižní 

Moravě, ale také jednu malou obec na 
Lounsku, obec Stebno. Je to malá obec 
s bezmála 470 obyvateli, ve které silný 
vítr poničil více než desítku rodin-
ných domů a část obecního majetku. 
Vzhledem k tomu, že většina pomoci 
směřovala spíše na Moravu, rozhodli 
jsme se usnesením zastupitelstva při-
spět částkou 50 000 Kč na pomoc pro 
obec Stebno. Velké poděkování patří 
kačickému spolku Kačice letí z.s., je-
hož členky v čele s paní Evou Bíbovou 
od prvního dne začaly aktivně shánět 
především materiální pomoc pro po-
stižené obyvatele. Je skvělé, že vás tu 
máme!!! 

FINANČNÍ VÝPOMOC PRO OBEC STEBNO

VOLNÝ BYT 
V PEČOVATELSKÉM 
DOMĚ

Obecní úřad Kačice zveřejňuje 
záměr obce pronajmout k uží-
vání volný byt v pečovatelském 

domě v ulici Masarykova č. p. 422, v k. 
ú. Kačice, byt č. 7. Velikost bytu je 1+kk 
(1x pokoj + kuchyňský kout, koupelna 
+ WC, zádveří). Celková plocha bytu 
je 45,1 m2. Výše měsíčního nájemného 
činí 2.255 Kč + poplatky (voda, elektřina, 
teplo) a vybavení. 

Uchazeči o výše uvedený byt podají žá-
dost na formuláři OÚ Kačice (k vyzved-
nutí na OÚ nebo ke stažení na http://
www.kacice.cz/firmy-v-obci/pecovatel-
sky-dum/ včetně požadovaných příloh 
(viz. formulář) v obálce označené „DPS 
– byt č. 7, Masarykova č.p. 422, Kačice“ 
nejpozději do 18.08.2021, do 16:00 ho-
din na podatelnu nebo poštou na adre-
su Obecní úřad Kačice, Masarykova 20,  
273 04 Kačice. 

Daniela Veselská, místostarostka obce

PEČOVATELSKÝ DŮM V KAČICI

Jak jsme Vás již v úvodu informo-
vali pečovatelský dům V Kačici byl 
zkolaudován dne 10. června 2021. 

Hned 1. července 2021 byly podepsány 
nájemní smlouvy s novými nájemní-
ky a my pevně věříme, že se jim bude 
v jejich nových domovech dobře da-
řit a bydlet. Aktuálně probíhá ještě 

dovybavení společenské místnosti, aby 
se obyvatelé DPS měli kde společně 
scházet.

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

Daniela Veselská, místostarostka obce
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Uplynulo už mnoho měsíců od doby, kdy jsme se mohli společně sejít při některé z kulturních akcí. Ko-
nečně jsme se dočkali!!! V druhé polovině června se uskutečnilo na fotbalovém hřišti putovní kino. A po 
téměř dvou letech jsme měli možnost přivítat mezi kačické občany hned 11 dětí.

KAČICKÉ UDÁLOSTI

KONEČNĚ KULTURA!!!

Letní kino k létu neodmyslitelně pa-
tří. A tak jsme se i my rozhodli tuto 
vymoženost dovézt do naší obce. 

V pátek 18. června k nám v podvečer 
dorazilo Putovní kino, abychom mohli 
společně shlédnout novou českou pohád-
ku Princezna zakletá v čase s Markem 
Lamborou v hlaní roli. Sešlo se nás podle 
odhadů 150. Následující, v den sobotu 
19. června, jsme mohli vidět komedii 
Teorie tygra s Jiřím Bartoškou v hlavní 
roli. Příběh o stárnoucím veterináři, kte-
rý je lehce pod pantoflem, nebyl žádnou 
novinkou, ale i tak se na jeho promítání 
sešlo nemalé obecenstvo. 

Jana  Vaníčková, 
předsedkyně výboru pro kulturu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Po necelých dvou letech jsme opět 
v obřadní síni obecního úřa-
du přivítali nové občánky. Dne  

23. června 2021 v 15 hodin jsme na obecním 
úřadě slavnostně přivítali první skupinu no-
vých kačických občánků. Pozvání na slav-
nostní akci přijalo 10 z 13 pozvaných rodin. 
Mimo jiné jsme přivítali mezi naše spoluob-
čany i dvojčátka. Ke slavnostní náladě vítání 
přispěly děti ze 4. a 5.třídy naší základní 
školy pod vedením Mgr. Nadi Hrabalové 
s krásným kulturním vystoupením.

Ing. Vladimír Ondráček,  
předseda výboru pro školství
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Konečně se otevřely školy a my jsme se všichni sešli. Není to sice jako dříve, musíme stále dodržovat 
přísná hygienická opatření, ale hlavně, že jsme spolu. Spoustu akcí jsme museli odložit, ale myslím, že na 
závěr roku jsme jich stihli docela dost. 

Duben a květen byl ve znamení zá-
pisů do základních a mateřských 
škol. Příští školní rok přijmeme  12 

prvňáčků, do mateřské školy bylo přijato 
12 dětí.

Nadále probíhala spolupráce s místní 
knihovnou. Paní knihovnice navštěvovala 
naši školu s různými projekty, které byly 
velice nápadité. Žáci získali nové  znalosti 
v oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci 
projektu Šablony II jsme uskutečňovali ve 
spolupráci s IT ve škole projektové dny 

v „Otevřeném mlýně“. Byly to projekto-
vé dny na různá aktuální témata, jako je 
třídění odpadu, první pomoc, záchranný 
integrovaný systém anebo práce s papí-
rem, tisky na trička. Vyvrcholením bylo 
závěrečné opékání špekáčků a soutěžení. 
Ve škole jsme měli zajímavé akce s Policií 
ČR na téma BESIP. Dále jsme měli besedu 
na téma domácí zvířata a mláďata. Obě 
oddělení školní družiny realizovala ce-
loroční projekt „Moje místo ve vesmíru“ 
a „Cestujeme Evropou“. Získané znalosti 

žáci odprezentovali i v našem školním 
časopise, který jsme po delší době zase vy-
dali. Příspěvků bylo opravdu mnoho. Na 
tvorbě časopisu se podíleli všichni žáci. 
Dne 16. června se žáci 3. – 5. ročníku 
zúčastnili exkurze v pražském planetáriu, 
kterou realizovala paní Jana Vaníčková 
v rámci školní družiny. Akce se zdařila, 
všem se moc líbilo. S našimi malými žáč-
ky jsme se ten den vydali na procházku 
do Čelechovic. 

V pátek 18. června si mohli žáci, v rámci 
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Jaro probíhalo v naší školičce v poklidu. Měli jsme karnevalový rej, při kterém se sešlo hodně krás-
ných, zajímavých i legračních masek. Při tanci se spolu kamarádili  boxer, vodník, víla Amálka, 
princezny, žabák, rytíř, pirát, beruška, včelka, hasič, policista i chobotnice a další masky. Karneval 
jsme si báječně užili. 

Naše plány do budoucna, jak budeme 
oslavovat svátky jara – Velikonoce 
nám překazila epidemie koronaviru. 

Školka byla uzavřena od 1. 3. do 9. 4. 2021. 
Pro všechny děti byla v tomto období zajištěna 
distanční formy výuky. Připravovaly jsme pro 
děti pracovní listy s grafomotorickými cvi-
čeními, výrobky z papíru byly pro pobavení 
a potěšení a rodiče dostávali náměty, co mají 
s dětmi procvičovat a o čem si povídat. Fotky 
od rodičů, jak děti doma plní úkoly, nás moc 
potěšily. V dubnu se do školky vrátili pouze 
předškoláci a děti zdravotníků, učitelů a po-
licistů. Předškoláci se v této době zaměřili na 
svou přípravu do školy. Pro ostatní děti jsme 
nadále připravovaly složky s náměty na práci 
doma. V pondělí 3. května jsme se konečně 
ve školce všichni sešli. Měli jsme si po dlouhé 
době co vyprávět. V květnu také probíhal zá-
pis do MŠ. Bylo zapsáno 12 dětí, na které se 
v září těšíme.           

ověřování projektu Dobrodužina, které 
na naší škole probíhá, vyzkoušet aktivitu 
O-craft. Aktivita vychází z principů velmi 
oblíbení hry Minecraft, a tak nebylo po-
chyb, že žáky nadchne.

Po delší době proběhlo u nás ve škole 
i v mateřské škole fotografování, páťáci 
si vyráběli tablo, které je jako každo-
ročně vystavené v místním řeznictví. 
Žáci pátého ročníku se byli s paní uči-
telkou Hrabalovou podívat ve škole 
v Tuchlovicích, kam všichni po prázd-
ninách nastoupí. Moc se jim tam líbilo, 
měli možnost poznat i nové spolužáky.

Na konec školního roku jsme měli na-
plánované ještě zábavné soutěživé do-
poledne, čekál nás program „Etiketa“ na 
téma vhodné chování v různých situacích.

Závěrečný den se ve škole rozdávalo  
vysvědčení, rozloučili jsme se s naši-
mi páťáky, které ošerpoval pan starosta, 
předal jim drobné dárky. Paní knihovnice 
vyhodnotila celoroční projekt s prvňá-
ky „Už jsem čtenář“. K tomu jsme ješ-
tě všichni shlédli divadelní představení 
„O pejskovi a kočičce“. K svačině nám 
pan kuchař usmažil řízek. Tímto jsme 
rozloučili se školním rokem a hurá na 
prázdniny, na které se děti moc těší. 

Dovolte, abych jménem všech zaměst-
nanců základní i mateřské školy popřála 
všem pohodové prožití letních prázdnin. 
Ve škole se sejdeme ve středu 1. září. Tak 
na shledanou. 

Mgr. Jitka Jindáčková,  
ředitelka  ZŠ a MŠ Kačice
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INFORMACE Z KNIHOVNY 
ANI V NOUZOVÉM STAVU SE NEZAHÁLELO. Konečně jsme se dočkali, a vše se pomalu vrací, nechci 
úplně říci, že k normálu, o tom slově by se dalo sáhodlouze polemizovat… Jistě, někdo může namítnout, 
že opatrnost je stále namístě, a bude mít rozhodně pravdu! Ale měli bychom se dívat dopředu a věřit, že 
bude líp! 

Knihovna se opět otevřela veřejnosti, 
můžete vejít dovnitř, porozhléd-
nout se a hlavně, vzít knihu do 

svých rukou, prolistovat stránky a začíst 
se… To vše bylo vášnivému čtenáři odepře-
no. Knihovna stále žije, a knihy v ní čekají 
jen na vás!

Od 17. května se rozšířila otevírací doba 
o další den. Nyní je pro Vás otevřeno, kro-
mě úterý, také v pondělí od 13 do 18 ho-
din, tak abyste si mohli její návštěvu lépe 
naplánovat.

Dovolte mi zmínit alespoň v krátkosti 
některé jarní akce, které se podařilo re-
alizovat. Před koncem distanční výuky 
na základní škole, jsme se sešli s žáky  
4. a 5. třídy na online besedě s astronomem 
Petrem Horálkem. Pan Horálek patří mezi 
velké popularizátory astronomie, je nosi-
telem řady ocenění snímku dne NASA, 
hvězdářem tělem i duší. Beseda byla velice 
podnětná a děti v závěru kladly velice za-
jímavé otázky.

Dále jsem se s dětmi sešla už ve škole, na 
čtenářských lekcích. S 2. a 3. třídou jsme 
četli knihu Sísa Kyselá od M. Drijverové a ve 
4. a 5. třídě jsme se nasmáli s knihou Jak se 
zbavit Mstivý Soni, od J. Holuba. Dalším 
ukončeným projektem v ZŠ byla „Knížka 
pro prvňáčka – Už jsem čtenář 2020/2021“. 
K slavnostnímu předání knih došlo 30. červ-
na za účasti pana starosty. Děti kromě krás-
né knihy obdržely registraci do knihovny 
zdarma na další školní rok (6/2021-6/2022) 
a byly pasovány na čtenáře. Cílem projektu 
je rozvoj čtenářských návyků žáků již od 
prvního ročníku školní docházky.

Také s nejmenšími dětmi se podařilo 
úspěšně dokončit na podzim započaté 
projekty. Např. projekt „Pohádková se-
tkání s Večerníčkem 2020/2021“, kdy si 
děti domů každý měsíc odnesly pohádku, 

nad kterou trávily čas se svými blízkými.
Program vyvrcholil 17. června setkáním 
s dětmi v MŠ. Povídali jsme si o večer-
níčkových pohádkách, pustili si znělku 
Večerníčka a postavičku, která nám nosí 
pohádky jsme si blíže představili. Pak 
následoval pohádkový kvíz, skládání ve-
černíčkové čepice a pohádková spojovač-
ka. Slavnostní předání odměn proběhlo 
následující den, v areálu MŠ za účasti 
místostarostky D. Veselské a starosty L. 
Němečka. Všem dětem zapojeným do 
projektu byla předána kniha Kuba ne-
chce číst, od Petry Braunové. Tento pro-
jekt měl za úkol vtáhnout dospěláky více 
do dětského světa fantazie, společně si 
o pohádce povídat, bádat nad neznámý-
mi slovy, klást otázky, trénovat paměť atd. 
Bohužel, ve všech rodinách není takovéto 
zamyšlení se nad čteným příběhem běžné. 
Hravá práce s textem, v našem případě 
prostřednictvím pohádkových postav, 
je přitom nejlepším prostředkem a cestě 

k lepší čtenářské gramotnosti. Dětem do 
budoucna pomáhá rozvíjet slovní zásobu, 
logické myšlení, soustředění a lepší schop-
nosti vyjadřovat se.

Prostě čtení je důležité, protože když čte-
te, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte 
nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, 
které žádná jiná činnost aktivovat neu-
mí. Takže závěrem – ČTĚTE A UŽIJTE 
SI KRÁSNÉ LÉTO.!

Lenka Pokorová, knihovnice

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

Den dětí jsme si užili při krásném sluneč-
ném počasí sportováním s mlsáním na škol-
ní zahradě. V soutěžích byli všichni vítězové.                                                                                                                              
Také jsme měli slavnostní šerpování a rozlou-
čení s předškoláky. Letos to bylo opět ve zvlášt-
ním režimu na zahradě MŠ. Při této příležitosti 
jsme vyhodnotili celoroční projekt „Pohádková 
setkání“, který plníme ve spolupráci s kačickou 
knihovnou.                      

Jsou tu prázdniny, ale my si budeme v prázd-
ninovém provozu stále hrát. Školka bude ote-
vřena do 11.7. a potom od 23.8.2021. 

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny.  
Zuzana Pokorná

vedoucí odloučeního pracoviště MŠ
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Vydra říční má tělo dlouhé přibliž-
ně 90 až 100 cm (bez ocasu 55 až 
90 cm) a dosahuje hmotnosti 3 

až 15 kg. Dlouhé a štíhlé tělo je vybave-
no krátkými končetinami a zploštělým 
ocasem, pomocí kterého může kormi-
dlovat při plavání. Má krátkou, lesklou, 
na hřbetní straně kávově hnědou srst, 
na spodku světlejší. Může žít samotář-
sky nebo v rodinných skupinách. Živí 
se hlavně rybami, pokud však nejsou 
k dispozici, nepohrdne ani jinou potra-
vou. Reprodukce probíhá sezónně, často 
nezávisle na období. Samici se rodí ob-
vykle dvě mláďata, která jsou odstavena 
po jednom roce. Od dvou let již mohou 
sama zplodit potomstvo. Délka březosti 
je značně proměnlivá, trvá přibližně 60 
dní (± 3 dny), nebo 61–74 dní. Pokud se 
samice páří později, může dojít k utajené 
březosti.

Vydra říční žije po většinu roku samo-
tářským způsobem života, obzvláště sa-
mec. Aktivně se shledávají pouze v obdo-
bí námluv. Rodinné skupinky tvoří jedině 
samice s mláďaty, o které se stará sama. 
Sociální skupiny se zpravidla netvoří, vý-
jimečně snad z nedostatku potravy, kdy se 
na jenom místě může shromáždit a spo-
lečně kooperovat vícero jedinců.

 Poslední studie o četnosti populace 
uvádí, že se v Evropě jedná o téměř ohro-
žený druh a vydří populace je hodnoce-
na jako ubývající. V minulosti docháze-
lo k výrazným ztrátám, vinou člověka. 
V České republice je zvláště chráněna 

jako silně ohrožený druh. Podle posled-
ního sčítání z roku 2017 se v Česku vy-
skytuje asi 4000 vyder. 

 Vydra říční je masožravec. Živí se pře-
devším vodními živočichy, zvláště pak ry-
bami (až z 80 %). Dále se živí také korýši 
(raky), měkkýši (škeblemi), obojživelníky 
(žábami), drobnými savci (hraboši, myš-
mi ondatrami), mladými vodními ptáky 
a jejich vejci, červy, větším hmyzem apod. 
Struktura jídelníčku se může lišit podle 
místních podmínek.

 Na lov se vydává za soumraku, nebo 

v noci. Mívá velký lovný revír. Zdá se, 
že se při výběru potravy soustředí na 
hojnost té či oné kořisti. Přednost dává 
také té, která se pomaleji pohybuje (tzv. 
plevelné ryby). Často se živí i nemocnými 
jedinci, čímž je užitečná. Za jeden den 
zkonzumuje až jeden kilogram potravy 
(odpovídá přibližně 15 % hmotnosti těla).

  Vydra je chráněna jako silně ohrožený 
druh a ochrana se vztahuje i na její bio-
top. Mimo jiné je zakázán její lov i chov 
v zajetí a prodej. Jako příčina smrti se 
v poslední době nejčastěji objevuje zabití 

Vydra říční (Lutra lutra), nebo také vydra evropská, je jediným druhem vydry vyskytujícím se na území České repub-
liky. Jedná se o lasicovitou šelmu (obývá vodní i suchozemské prostředí), náležící do rodu Lutra (vydra). Vydra říční je 
rozšířena v Evropě, na velkém území Asie a v některých oblastech severní Afriky. Obývá oblasti do nadmořské výšky 
cca 2000 metrů. K životu potřebuje čisté vodní toky, které jsou bohaté na potravu a hustě zarostlé okolní vegetací. 

Z ČINNOSTI MYSLIVCŮ  

Ale vezměme to hezky od začátku. 
Dlouhodobá usilovná práce členů 
výboru Tělocvičné jednoty Sokola 

Kačice v loňském roce sklízela úspěch. 
Podařilo se nám získat nemalou částku 
ve formě dotace a grantu.

Dalším kolem tedy bylo plánování, 
projektování, výběrové řízení, tedy  plno 
práce, kterou si dovede představit asi 
jen ten, co už něco takového zažil. Na 
rozdíl od stavby něčeho „svého“, musí 
takováto stavba splňovat mnoho detailů 

a drobností, hlavně díky všem nastave-
ným pravidlům a podmínkám, které jsou 
potřeba pro správné vyúčtování.

Právě, s o to větší radostí, vám můžeme 
konečně odtajnit, že během léta vymění-
me všechna okna za nová. Nové budou 
i vchodové dveře od hřiště. Od výměny 
oken si slibujeme ušetření nákladů na 
energie, ušetříme hlavně na vytápění 
v zimních měsících. A navíc to přinese 
všem cvičencům příjemnější prostředí, 
kdy se nám bude lépe regulovat teplota 

v šatně a na chodbě.
I u šatny chystáme úpravy, a to žádné 

drobné. Stará šatna už bude obsluhovat 
pouze plesy a zábavy. Cvičenci budou 
využívat k převlékání šatnu novou, která 
bude navíc disponovat i sprchou. A to je 
to druhé překvapení - konečně budeme 
mít sprchy 

Ještě jednou děkujeme usilovné práci 
výboru, hlavně bratru Liškovi, který má 
na všem největší zásluhu. 

Michal Hrotík, náčelník jednoty

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Letošní prázdniny budou v Sokolovně ve znamení stavebních úprav. To, co bylo mnoho let jen naším 
snem, se konečně stane realitou.
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KAČICE LETÍ
I Kačice pomáhá přírodní katastrofou zpustošenému Stebnu, které na svatého Jána 24. června zasáhla 
ničivá vichřice, která s sebou brala vše, co jí stálo v cestě. LETÍ, z.s.

KAČICE

Poničila střechy domů, zpustošila za-
hrady, náves se vzrostlými mnoha-
letými stromy a bohužel brala i celé 

domy. Naštěstí to nejcenější, na rozdíl od 
Moravy, ušetřila. Lidské životy. I tak se ale 
život místních během pár minut převrátil 
vzhůru nohama. Není snad nikdo, koho 
by pohroma takových rozměrů nechala 
v klidu. Ani my v Kačici nejsme výjimkou 
a tak jsme se okamžitě zapojili do potřebné 
pomoci. Semkli jsme se, zalarmovali veřej-
nost a pustili se do práce. 

Pro Stebno jsme vyrobily přes 400 baget, 
které jsme namazaly čtyřmi kilogramy 
másla, naplnily osmi kilogramy salámu, 
stejného  množství sýra, padlo i osm skle-
nic okurek, tři kila paprik a spousta metrů 
potravinové folie. Tímto patří velké podě-
kování kačickému řeznictví Jiří Kučera za 
6 kg darovaných salámů, pekárně Kompek 
Kladno za poskytnutí 400 ks baget, dále 
všem dobrovolníkům, kteří přispěli ať už 
finančně či materiálně. Děkujeme všem 
kráječům, mazačům, plničům i baličům. 
Kromě členek spolku Kačice letí se do vý-
robního procestu zapojily i kačické dobro-
volnice a dokonce i několik přespolních. 
Velké díky patří Ivě Roháčové za dvě kra-
bice úžasných zákusků. Poděkování patří 
i pekárně La Lorraine za 4 krabice naprosto 
famózních plněných donutů o kterých mi 
dodnes stebenští píší. 

V neposlední řadě děkuji a velmi si vážím 
poskytnutí materiální pomoci od společ-
nosti Hornbach Baumarkt CS s.r.o, zejména 
jejímu vedení v čele s panem Frolíkem, za 
dodání čtyř,  po střechu naplněných, ná-
kladních aut tolik potřebného materiálu. 
I díky Hornbachu a obrovskému nasazení 
řemeslníků a dobrovolníků je v současné 

době už většina poničených domů pod stře-
chou. V této krizové situaci se beze zbytku 
naplnilo motto Hornbachu: „S námi to 
zvládnete“. A protože místo slov promlu-
vily činy, můžeme s hřejivým pocitem na 
duši konstatovat : „Ano, stebenští to i díky 
vám zvládnou! Děkujeme!!!“

Děkujeme opravdu všem! Děkujeme, že 
nejste lhostejní k neštěstí druhých. K li-
dem, které postihlo takové neštěstí ani 
ne 50 km od naší obce. Jsme hrdí na naší 
Kačici, na vás! V jednotě je síla! A to mi 
připomíná poděkovat i děvčatům z míst-
ního Coopu, které krájely kila salámů 
a sýrů do baget skoro až do bezvědomí. 
Je paráda, když máte kolem sebe tak skvělé 
a ochotné lidi. 

Stále je možné zasílat finanční pomoc 
na obnovu poničených domovů i samotné 
obce na transparentní účet Okrašlovacího 
spolku Stebno, č. ú. 2101141282/2010, 
zpráva pro příjemce: Tornádo.                

Zastupitelstvo naší obce schválilo pro 
postižené Stebno finanční pomoc ve 
výši 50 tisíc korun. Velmi děkujeme za 
finanční příspěvky na stavební materiál 
a občerstvení, které poskytli Bažantovi, 
Dandovi, Frankovi, Mišičkovi, Vlčkovi, 

Strejčovských, Klikovi, Vycpálkovi, paní 
Bečková a paní Kaufnerová. 

 Tím ale naše pomoc nekončí. Stebenští 
mají před sebou ještě dlouhý lán cesty 
k tomu, aby se jejich malebná vesnice sta-
la tou, kterou před ničivou vichřicí bývala. 
Jsme připraveni i nadále podat pomoc-
nou ruku, když bude třeba. Nikdy totiž 
nevíte, kdy vy sami jí budete potřebovat.  

Eva Bíbová , Kačice letí z.s. 

dopravními prostředky. 
  V posledních letech byla několi-

krát spatřena a vyfocena i v naší ho-
nitbě. Jednalo se o lokality mezi Kačicí 
a Čelechovicemi a na M. Záplavách 
v Srbech. Před několika roky byla 
jedna mladá vydra nalezena mrtvá 
u Čelechovského hřbitova, pravděpodob-
ně sražena automobilem.

 V Srbech má stálé působiště a zřejmě 
i dostatek potravy. Byla několikrát spatře-
na a také vyfocena (fotopastí) při nočním 
lovu. 

Zdroj: Wikipedie, vlastní poznatky.                                                          
Václav Štáfek, Myslivecký hospodář

foto: pan Brodský
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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,  

2. vydání/2021, ev. č. MK ČR E 10578

Redakční rada: 

Daniela Veselská, 

Jitka Slámová, 

Petra Kvapilová,  

grafická 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.

Termín Akce Pořádá

19. - 23. 7. 2021
Příměstský tábor  
Indiánské léto I. turnus

Pořádá OÚ Kačice

2. - 6. 8. 2021
Příměstský tábor 
Indiánské léto II. turnus

Pořádá OÚ Kačice

9. - 13. 8. 2021
Příměstský tábor 
Sportovní tábor II. turnus

Pořádá OÚ Kačice

28. 8. 2021 CHOBOTFEST Pořádá OÚ Kačice

18. 9. 2021
od 14 hodin Cyklistický trojboj Pořádají občané 

ulice Armádní

PLÁN AKCÍ


