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Ročník 2021 Číslo 3 Vyšlo v říjnu ZDARMA

ÚVODNÍ  
SLOVO
Vážení spoluobčané,

léto uteklo jako voda a už nás vítá 

podzim. My jsme pro Vás připravili 

třetí letošní vydání zpravodaje. V něm 

se již tradičně dozvíte, co je nového 

v MŠ, ZŠ, co pro nás připravily místní 

spolky. Mimo jiné se dočtete o realizo-

vaných příměstských táborech, CHO-

BOTfestu, Cyklozávodech i o akcích 

připravovaných.

Co se týče investičních akcí, máme za 

sebou náročné období plné realizací 

velkých projektů. Do konce roku tedy 

trochu zvolníme a budeme se věnovat 

přípravě dalších zajímavých a přínos-

ných projektů.

Chtěli bychom Vás mimo jiné infor-

movat o nové službě pro občany s ná-

zvem MOBILNÍ ROZHLAS. Tato 

služba je určena pro všechny občany 

a jejím cílem je větší informovanost 

občanů. Podobný typ služby jsme se 

snažili prosadit již v minulých letech, 

ale odezva bohužel nebyla taková, 

proto jsme se rozhodli tuto službu po-

sunout ještě o kousek dál. Více se do-

čtete v článku.

Závěrem nám dovolte popřát všem bě-

hem podzimních dnů HLAVNĚ PEV-

NÉ ZDRAVÍ! 

Daniela Veselská, Libor Němeček

CHOBOTFEST

Děkujeme všem, kdo si s námi přišli 
užít příjemné sobotní odpoledne 
a večer na kačický CHOBOTfest. 

Tuto akci jsme netrpělivě vyhlíželi, ačko-
li předpověď počasí k nám moc přející 
nebyla. I přesto nad námi někdo nahoře 
zřejmě držel ochrannou ruku, jelikož po-
časí nám nakonec přálo, což se promítlo 
v návštěvnosti akce, a to nás moc těší.

Rybník byl oficiálně otevřen vodní bi-
tvou v podání modelů historických lodí 
a Merrimack klubu. Na své si přišly pře-
devším děti. Atrakce pro děti byly vyu-
žity na více než 100 %. Pro děti byla dále 
připravena pohádková cesta kolem ryb-
níku, kterou dokončilo více než 80 dětí 
a dále výtvarná soutěž o nejkrásnějšího 
vodníka Chobota, do které se zapojilo 
15 dětí. Všechny děti byly odměněny. 
O zábavu se starali mimo jiné i klauni, 
kteří dětem malovali na obličej a doslova 
kouzlili s balónky. Zapomenout nesmíme 
ani na místní divadelní spolek Divá káča-
ta a kladenské Divadélko U zvonu, kteří 
nám představili hned několik zajímavých 
představení. Věříme, že děti si odpoledne 
náležitě užily. 

Po d ě kov án í  p at ř í  n a d a c i 
Chance4Children za bezkonkurenční 
klauny, společnosti Remax G8 Reality 
za parádní skákací hrad, firmě LEGO 
Group za krásné odměny pro děti a radiu 
RELAX za odměny pro děti a propagaci 
akce.

Večerní zábavu, o kterou se postaraly 
kapely Teta Lou, Forty Five, KIKS, si pak 

užili hlavně dospělí.
Závěrem patří OBROVSKÉ poděko-

vání všem, kdo se podíleli na přípravě 
celé akce z řad zastupitelů a jejich rodin-
ných příslušníků, zaměstnanců obce či 
veřejnosti!!!

Daniela Veselská, místostarostka obce
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Není žádnou novinkou, že se v obci Kačice o letní prázdniny uskutečňují příměstské tábory s různým 
zaměřením a aktivitami. Děti měly během prázdnin postaráno o zábavu a zajímavé vyžití s kamarády. 

KAČICKÉ UDÁLOSTI

SPORTOVÁNÍ V OKOLNÍ PŘÍRODĚ

Kůrovec útočí letos ve větší míře 
i v okolí Kačice. Okraj lesa u há-
jovny Obora je prozatím od začát-

ku září neprůchodnou pasekou.
Do loňského roku byla situace v le-

sích poblíž Kačice, co se týká napadení 
kůrovcem, celkem příznivá. Menší ohnis-
ka v polesí Drnek ve správě Vojenských 
lesů a statků se dařilo celkem rychle lik-
vidovat. Oproti některým plošně zasaže-
ným lesům, například na Vysočině poblíž 
Jihlavy, byly okolní lesy stále krásnou, 
neponičenou zahrádkou. Letos od jara 
v okolí začalo stoupat množství napa-
dených lokalit a výsledkem je poměrně 
rychlá proměna lesního porostu. Nucená 
těžba vytváří množství světlin i rozsáh-
lých pasek. Toho si jistě všimli všichni, 
kdo chodí do lesů houbařit, venčit pejsky 
anebo sportovat. 

V květnu proběhly na klasické trati od 
hájovny Obora do údolí Srnčáku závo-
dy dospělých Kačického lesního běhu, 
dětské kategorie byly odloženy na poz-
dější vhodný termín. Vzhledem k téměř 
kompletnímu vykácení vzrostlých stro-
mů podél dětského okruhu a zanechání 
neprůchodné paseky s hromadami vět-
ví není zatím možné dětské závody na 

tradičních tratích uspořádat. Podle stavu 
okraje lesa Obora u Kačice se nabízí vě-
novat část úsilí při akci Ukliďme Česko / 
Ukliďme Kačici také opětovnému zprů-
chodnění přístupové cesty. Ocení to jistě 
také školní děti, které zde při svých vy-
cházkách s družinou strávily při stavbách 
domečků z přírodních materiálů nejedno 
odpoledne.

Termín podzimního úklidu bude určen 
v průběhu září..

Během podzimu se bez velkých ome-
zení konají další plánované a také z jara 
odložené běžecké závody Kladensko 

- rakovnického poháru. V říjnu to bude 
16.10. silniční Běh osvobození v Lišanech 
a o víkendu 23. - 24.10. Jesenický surovec 
pro milovníky cyklistického a běžeckého 
adrenalinu v podzimní přírodě. A 30.10. 
Běh na Velký vrch, nejvyšší bod kladen-
ského okresu, se startem poblíž hospody 
U Netopýra v Poteplí.

Většinu informací od jednotlivých po-
řadatelů a také informace o bodovém 
stavu Poháru lze nalézt na www.mara-
tonkladno.cz

Metoděj Fikes, předseda výboru  
pro sport  a životní prostředí

SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KAČICE

Tento rok bylo novinkou, že se 
v termínu 9.8.-13.8. 2021 pořádal 
všestranný sportovní příměstský 

tábor a cílem bylo děti seznámit s růz-
norodými sporty, které mají možnost si 
na vlastní kůži vyzkoušet a podnítit pří-
padný zájem o tento sport. 

Na tábor bylo přihlášeno 27 dětí 
z Kačice a okolí. Každý den měly děti 
možnost seznámit se s jiným sportem. 
Nejprve proběhla prezentace, kdy se děti 
zábavnou formou dozvěděly něco zajíma-
vého o daném sportu a následně si sport 
vyzkoušely. Poté následovala rozprava 
a ukázka od profesionálních sportovců. 

První den byl na programu florbal 
a stolní tenis. Florbal byl pod vedením 
florbalistů Tomáše Leipnera a Václava 
Suka, kteří si pro děti připravili pestrý tré-
nink. Zajímavé bylo i setkání s Danielou 
Liškovou, velice úspěšnou hráčkou stol-
ního tenisu, která dětem představila tento 
sport a nechyběl samozřejmě ani trénink. 

Den druhý patřil atletice, kdy jsme na-
vštívili atletický stadion na Sletišti. Děti 
si zatrénovaly na atletickém ovále, běhaly 
přes překážky, skákaly do dálky a házely 
raketkou. Dokonce si i zazávodily a podá-
valy výborné výkony. Proběhlo i setkáni 
s atletem Liborem Malinou. 

Ve středu jsme se věnovali Gymnastice 

v místní Sokolovně. Odpoledne se dětí 
ujal pan Josef Matějka, cvičitel z TJ Sokol. 
Děti čekalo všestranné setkání s gymnas-
tikou a dostaly pěkně do těla. 

Čtvrtek děti trénovaly plavání v kladen-
ském aquaparku. Proběhlo také setkání 
s profesionálními plavci (Marek Souček, 
Kristián Kameš, Filip Kučera) pod vede-
ním trenérky Petry Landové. Odpoledne 
se děti vyřádily u kačického rybníku 
Chobot na paddleboardech. Nechyběla 
samozřejmě tradiční balonková bitva. 

V pátek se vyrazilo do Kralovického 
dvora na exkurzi ke koním. Děti si pro-
hlédly stáje, které měly dokonce mož-
nost vyčistit a na závěr se také svezly 
na koni. 

Tábor byl zakončen vyhodnocením 
a šerpováním všech sportovců. Děti si 
připravily pro rodiče krátké vystoupení, 
kdy si nacvičily svou vlastní spartakiádu. 

Na závěr bychom chtěli velice podě-
kovat všem zúčastněným a především 
profesionálním sportovcům za jejich 
čas, ochotu a touhu předat dětem alespoň 
něco málo o jejich sportu, který je pro ně 
životní součástí a nezbytností. Dík také 
patří obci Kačice za podporu a pomoc 
při uskutečňování sportovního příměst-
ského tábora. Projekt příměstské tábory 
a klub Kačice II je financován z MPSV 
z Operačního programu Zaměstnanost.

Mgr. Šárka Rácová, 
hlavní vedoucí tábora

ADVENTNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V sobotu 27. 11. 2021 se od 14 hodin 

uskuteční již 8. ročník adventních trhů spo-
jený s rozsvícením vánočního stromečku. 
Těšit se můžete samozřejmě na vystoupení 
dětí a další kulturní program. Nebude chy-
bět ani tradiční rozlévání vánočního punče, 

svařáku a čaje na zahřátí.
Touto cestou bychom chtěli oslovit 

všechny místní šikovné a tvořivé ženy 
a muže, kteří vyrábí dekorační předměty 
z jakéhokoliv materiálu, pečou, malují, 
atd., pokud by měli zájem své výrobky 

prezentovat a prodávat na adventním 
trhu, aby se přihlásili na email info@kacice.
cz, případně telefonicky 312 655 623. Rádi 
mezi prodejci uvítáme nové tváře, zejména 
z řad místních občanů.

OÚ Kačice

MOBILNÍ ROZHLAS  - INFORMAČNÍ SLUŽBA PRO OBČANY
Vážení občané,  
spustili jsme pro vás službu Mobilní 

Rozhlas, díky které vás nyní budeme efek-
tivně informovat přímo do vašeho telefonu. 
Přihlaste se k odběru informací a už ne-
zmeškáte důležité novinky a upozornění 
z naší samosprávy. Informace podle Vašich 
zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS 
nebo jako zprávu do aplikace. Služba je 
zdarma! 

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu 
přináší?
Upozornění na krizové události - vý-
padky energií, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, varování před podomními pro-
dejci, apod.  
Novinky a důležitá upozornění z úřadu 
- poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované 
hlášení z amplionů, …  

Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Možnost vyjádřit svůj názor v online 
anketách
Mobilní aplikaci samosprávy s užiteč-
nými funkcemi 

V registračním procesu si sami můžete na-
stavit, jaké typy informací vás zajímají (př: 
kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme 
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom 
Vás mohli rychle varovat v případě neče-
kaných událostí (př. havárie vody). Vaše 
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU 
INFORMACÍ ZDE: 
https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace

Registrovat se můžete také osobně přímo 
na našem úřadu - rádi vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci naší samosprávy 

- Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout pří-
mo na App Store nebo Google Play. Poté si 
stačí přidat naši obec/město a budete mít 
informace vždy po ruce.

Jakmile převedeme většinou registrova-
ných uživatelů stávající informační služby, 
tak spustíme Mobilní rozhlas na 100 %. 
Buďte prosím trpěliví, děkujeme.

OÚ Kačice

INDIÁNSKÉ LÉTO

Indiáne, zachraň se!, stavba totemu, 
batikovaní triček, ale třeba i indián-
ské „craftění“. To všechno si mohlo 

během dvou turnusů vyzkoušet na vlastní 
kůži 50 dětí z Kačice a okolí. Opět jsme 
mezi námi přivítali i děti z DD Ledce. 
Největší letošní atrakcí však bylo přespá-
vání „pod širákem“ ze čtvrtka na pátek. 
Červencové počasí nám přálo, a tak jsme 
mohli společně přespat na Bílé skále ne-
daleko Srb. V srpnu nebyla předpověď na 
noc přívětivá, a tak jsme raději přespali 
na školní zahradě. Kromě toho jsme si 
užili i společné koupání v rybníku Chobot  
a v pátek tradiční balónkovou bitvu.

Jana Vaníčková, hlavní vedoucí tábora

Z OBECNÍHO ÚŘADU...
V této sekci se dozvíte více o již avizované nové informační službě pro občany. V neposlední řadě bychom rádi 
touto cestou oslovili všechny šikovné a kreativní občany.

mailto:info@kacice.cz
mailto:info@kacice.cz
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Do třídy Kachniček letos nastoupilo 
12 „nových“ dětí. Mezi nimi jsou 
i dvouleté děti. Na režim školky si 

tyto děti zvykly celkem dobře. Ještě bude 
trvat, než se z dětí stanou parťáci a kamará-
di. Všem dětem se líbí hry na našem hřišti 
i hry v pískovišti. 

Velkou změnou a přínosem pro třídu 
Berušek je nástup nové paní učitelky Mgr. 
Šárky Rácové, kterou si děti hned oblíbily. 

V letošním školním roce nabízíme pro 
děti tyto kroužky: kroužek anglického ja-
zyka, kreativní výtvarný kroužek Tvořílci 
a sportovní kroužek Děti na startu.

I v letošním školním roce nás opět čeká 
celoroční projekt ve spolupráci s místní 
knihovnou pod názvem „S knížkou do 
života“. Každé dítě dostane batůžek s mo-
tivačním setem a bude plnit úkoly s paní 
knihovnicí,  paní učitelkami i s rodiči. 

Celý rok budeme spolupracovat s lektor-
kou Bárou na projektech týkající se ekolo-
gie a přírody.

I letos do naší školky dorazí loutkové 

divadlo Vodníček s novými pohádkami.
S dětmi ze třídy Berušek jsme využili 

krásného a slunečného počasí a šli jsme 
se podívat k našemu novému rybníku 
„Chobot“. Cestou jsme zdolávali různé pře-
kážky. Šli jsme po lávce u brodu přes potok 
Kačák, běhali jsme po strništi, zkoumali 
jsme zrnka pšenice i celé klasy. U Chobotu 
na nás čekal poklad i čtyři krásné labutě. 
Tento pěší výlet se všem líbil.

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 
Léto bylo ve znamení otevírání různých akcí. Ani knihovna nebyla pozadu. 

Od července do poloviny září 
jsem pro Vás v centrálním par-
ku připravila Pohádkovou cestu 

s poslechem kouzelných příběhů Vnučky 
čaroděje Modromíra, Poprvé v říši pohá-
dek, autorů Martina a Lucie Kučerových. 
Doufám, že jste si ji užili !

16. září proběhla v knihovně první hro-
madná akce, otevření krámku pro Lovce 
perel z loňského roku 2020. Vyhodnocení 
bylo ještě za zavřenými dveřmi v únoru 
tohoto roku, a tak už se děti nemohly do-
čkat své zasloužené odměny a další velké 
motivace ke čtení. Kdo to nestihl, mohl si 
ještě přijít vybrat v termínu 21. a 23. září. 

Pomalu vrcholí Čtenářská výzva pro 
dospělé čtenáře, do uzavření výzvy zbý-
vají ještě 3 měsíce, a tak, kdo má odvahu, 
může se ještě přidat a přečíst knihy k 20 
různým tématům, při kterých se nudit 
rozhodně nebude.

Dětská část knihovny byla oživena o na-
bídku her výrobce ALBI. Na novém stoja-
nu, který je zde umístěn, tak můžete najít 

vzdělávací hry z edice KVÍDO. Hry jsou 
určeny zejména pro malé objevitele od 2 
do 9 let a nabízejí hravou formou rozvíjení 

a vzdělávání dětí hlavně v oblastech jako je 
sociální chování, emoční inteligence, smy-
slové vnímání, sebeobslužné dovednosti, 

Prázdniny nám utekly jako voda 
a my jsme se všichni sešli ve škole. 
První den 1. září byl asi největším 

zážitkem pro naše prvňáčky, kteří přišli 
v doprovodu svých rodičů. Letos máme 
13 prvňáčků. Přivítal je pan starosta 
a popřál jim hodně úspěchů. Všichni se 
do školy těšili. Rodiče absolvovali prv-
ní informativní třídní schůzku, kde jim 
byly podány informace o chodu školy, se-
známení se školním řádem a upraveným 
„zvykacím“ rozvrhem. Proběhlo i povin-
né testování, se kterým prvňáčkům po-
mohli rodiče. Od druhého týdne jedeme 
již všichni podle rozvrhu hodin. Máme 
dva nové žáky, celkem je v letošním škol-
ním roce 64 žáků. Do obou oddělení škol-
ních družin se zapsalo celkem 46 žáků. 
Paní vychovatelka Veronika Hlušičková 
povede projekt „Děti na startu“, paní vy-
chovatelka Jana Vaníčková má v Hnízdě 
každý den aktivity s různým zaměřením. 
Každý si může vybrat dle svého zájmu. 
Ve škole již od září začal kroužek ang-
lického jazyka pod vedením paní uči-
telky Viktorové. Ostatní kroužky budou 
probíhat od října. Všichni budou včas 
informováni. Pod mým vedením začíná 
ve škole logopedie, kterou zahajuji i v ma-
teřské škole. Probíhat bude i doučování 
pro žáky ohrožené školním neúspěchem 
pod vedením paní učitelky Hrabalové 

a nově je do projektu doučování zařazena 
i paní asistentka Fenclová. Paní učitelka 
Barešová bude pracovat se žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami.

Prvňáčci jako každoročně absolvali fo-
cení do MF DNES a to 13. září. Je to prima 
akce, kdy žákům vyjde fotografie v novi-
nách a ještě si mohou zakoupit pěkný set 
fotografií, který jim pan fotograf udělá.

Akcí zatím moc naplánovaných nemá-
me, protože podle nařízení se stále ne-
doporučuje shlukování. Stále nosíme ve 
společných prostorách roušky. Přece se 
ale jedna akce uskutečnila, a to zábavný  

Pirátský den. 
Určitě navážeme další spolupráci 

s místní knihovnou, protože projek-
ty s paní knihovnicí byly velmi zdařilé 
a poutavé. Rádi v nich budeme pokra-
čovat i v letošním školním roce.  Podle 
situace rozvolňování a dalších nařízení 
budeme plánovat další akce a projekty.

Seznámila jsem Vás s úvodem do no-
vého školního roku. Jsme odpočatí, zdra-
ví a těšili jsme se na sebe. Tak hurá do 
učení…

Mgr. Jitka Jindáčková,  
ředitelka  ZŠ a MŠ Kačice
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hurá, všichni se vracíme po prázdninách do školy!

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.

VI. ROČNÍK CYKLISTICKÉHO TROJBOJE V ARMÁDNÍ ULICI.

V sobotu 18. září 2021 byl opět po-
řádán tradiční cyklistický trojboj 
obyvateli Armádní ulice pro děti 

do 12 let. Kladem je, že se do přípravy již 
zapojily děti, které zde v minulosti soutěžily.

Závodům přálo počasí a zúčastněných 34 

závodníků si náležitě užilo těžké závodní 
tratě.

Na přípravě a zabezpečení závodů se 
podílela celá řada obyvatel obce. Bez je-
jich pomoci bychom cyklistické soutěžení 
nemohli uspořádat. Návrhy diplomů, star-
tovních listin, prohlášení rodičů a plakáty 
připravila Lada Olbortová. O nákup odměn 
a jejich přípravu a předávání vítězům se po-
staraly Lenka Pokorová a Lada Olbortová. 
Diplomy pro vítěze napsal nádherným čer-
ným švabachem Franta Olbort.  

Přípravu závodních tratí provedl Vláďa 
Ondráček a Karel Cafourek. Nově se do 
organizace závodů zapojily Nela Váchová 
s Pavlínou Mühldorfovou, Martin Šulc, 
Roman Čech a Kája Ondřich. Všem zá-
vodníkům, divákům a také pořadatelům 
zpestřily odpoledne dobroty babiček a ma-
minek a také výborný DJ Honza Týbl.

Děti závodily s velkým zaujetím, nechy-
běla hlasitá podpora přítomných rodičů, 

která výrazně pomáhala k lepším výkonům 
a podtrhla tak výbornou atmosféru spor-
tovního dne. Kladem bylo, že všechny děti 
svůj závod dokončily. 

Děti byly rozděleny do šesti věkových 
kategorií, a to do 2 let, 3 – 4 roky, 5– 6 let, 
7 - 8 let, 9 – 10 let a 11 – 12 let. 

Pro závodníky byly připraveny 3 soutěž-
ní disciplíny. Časovka jednotlivců, závod 
zručnosti a těžký cyklokros, který pořada-
telé pro starší děti postavily z poloviny na 
zorané pole.  Pro malé děti s koloběžkami, 
tříkolkami a odstrkovadly byly připraveny 
kratší vzdálenosti.

Organizátoři děkují všem dobrovolní-
kům a sponzorům Voplyntop s.r.o. a au-
toservisu Horák, kteří finančně přispěli na 
krásné odměny pro všechny děti. Celá akce 
proběhla za materiální a finanční podpory 
OÚ Kačice.

Ing. Ondráček Vladimír,  
předseda výboru pro školství a mládež
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KAČICE LETÍ
Chladná rána, mlha, déšť, plískanice a tma. Pro někoho chmurné období podzimu, pro někoho čas 
ke klidu před vánočním shonem. Podzim přeci není jen mlha a déšť, je také plný barev, poletujících 
stříbrných pavučin a hlavně strašidel. Těch posledně zmiňovaných se bude týkat naše pozvánka 
v závěru článku. 

LETÍ, z.s.

KAČICE

Vstup do nového po covidového roč-
níku soutěže fotbalu byl v ohrože-
ní. Covidové opatření se podepsalo 

snad úplně na všem. Ještě týden před začát-
kem soutěže se v Kačici nevědělo, jestli se 
bude fotbal vůbec hrát. 

Dolehla na všechny dlouhá pauza, kdy se 
nemohl nikdo věnovat své životní lásce a to 
fotbalu. Po dlouhých debatách a rozepřích se 
ale parta kluků( tygrů z Kačice) nakonec do-
hodla, že fotbalou káru potáhnou dál. Toto 
rozhodnutí bylo to nejlepší co mohlo být. 

Vstup do nové sezóny se zatím nese v du-
chu neúspěchu, ale kluci makají na fyzič-
ce a dělají vše pro to, aby se nám podařilo 
v soutěži obstát. 

Po postupu do vyšší soutěže je vše jinak 
a kluci poznali, že musí hodně zamakat na 
fyzičce. Dost nám v tom pomáhá bývalý člen 
Martin Burger. Za to mu patří veliké podě-
kování. Jak se klukům na trénincích věnuje 
a snaží se je dostat do formy. Je to někdy 
hodně složité po tak dlouhé pauze, ale vše 
je na dobré cestě a hlavně kluci sami chtějí.

Budeme se snažit, aby se do kabiny a na 
tribuny vrátila radost z toho, že kačický tygři 
budou opět bodovat. 

Náš nejmladší fotbalový potěr( mladší pří-
pravka) pod vedením Jiřího Barocha si vede 
na jedničku. Výsledky se časem dostaví v po-
době budů, ale hlavně mám jako předseda 
klubu radost, že dětí je stále víc a víc. To je 
to nejlepší na tom všem, protože děti pohyb 
potřebují a hlavně mají nové kamarády a to 
je fajn. V srpnu náš klub uspořádal fotbalo-
vý kemp, kde si děti před začátkem soutěže 
moc dobře zatrénovali a hlavně se připravili 
na nový ročník soutěže. Kdo nebyl, nevadí, 
tábory( kempy) budeme dělat dál. 

Budeme rádi, když nám fanoušci zachovají 
svoji přízeň a v neposlední řadě děkujeme 
Našim sponzorům, kteří nás podporují 
v této nelehké době. Obecní úřad Kačice má 
na tomto největší podíl a dále Autodoprava 
Václav Baudys.

Sportu zdar a kačickému fotbalu zvlášť   
František Tancoš 

předseda SK Kačice, z.s.      

Nejprve zrekapitulujeme uplynulé 
tři měsíce. V červenci jsme spolu 
s Českým svazem orientačních 

sportů pořádali náš první SURVIVAL 
CAMP. I přes to, že jsme s jeho organiza-
cí začali až v květnu a do poslední chvíle 
jsme nevěděli, zda a za jakých podmínek 
jej budeme moct pořádat, zúčastnilo se 
ho 10 mladých odvážlivců ve věku 8-15 

let. Strávili jsme společně 5 dní a 4 noci. 
Naši svěřenci museli překonat nejednu 
překážku, ale hlavně sami sebe. Až na 
jednu noc, kterou nám překazila prudká 
bouře, jsme všechny noci strávili venku. 
Dohromady se nachodilo něco kolem 
padesáti kilometrů. Kromě dovednos-
tí týkajících se přežití ve volné příro-
dě jsme jako bonus rozvíjeli anglickou 

konverzaci, jelikož jedním naším in-
struktorem byl rodilý mluvčí Jeremy. 
Ohlasy od všech účastníků jsou velmi 
pozitivní, a tak se už teď pilně připra-
vujeme na další ročník.

V srpnu jsme se podíleli na pořádání 
CHOBOTfestu. Připravili jsme pohád-
kovou stezku vodníka Chobota, výtvar-
nou soutěž či představení divadelního 
spolku mladých kačických herců Divá 
káčata. Jejich vystoupení sledovalo ko-
lem stovky diváků.

Doufáme, že virová situace se bude držet 
pod limitem a my tak budeme moct uspo-
řádat náš velmi oblíbený STRAŠIDELNÝ 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Po loňské 
pauze se už opravdu nemůžeme dočkat. 
Napište si tedy do kalendáře datum  
13. listopadu.

Sledujte naše facebookové stránky,  
o akcích i o mnohém dalším vás budeme 
brzy informovat.

Jana Vaníčková, 
předsedkyně spolku Kačice letí z.s. 

Pro cvičence všech kategorií, jsme 
otevřeli 13. září. Oddíly stolní-
ho tenisu i badmintonu okamžitě 

naplnili tělocvičnu. Do cvičení se zapo-
jil i oddíl Kondičního cvičení nejen pro 
ženy. V průběhu října se přidají předškolní 
děti a s nastupující zimou bude naší soko-
lovnu využívat i SK Kačice pro přípravku 
a žactvo. 

Start cvičení se nám podařil i přes stále 
probíhající stavební práce, kdy nám do-
davatelé dokončují novou šatnu a sprchy. 
Okna byly dokončeny v prvním týdnu cvi-
čení a na prostředí tělocvičny je to znát. 
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na 
všech investicích podíleli.

Výbor jednoty rozhodl, že je možné se 
pustit do příprav sportovních, kulturních 
a společenských akcí. Omezení ohledně 
pandemie se zmírnily natolik, že je možné 
opět uskutečnit zábavy, plesy a další. 

Začli jsme prací. V měsíci září jsme 
uskutečnili 2 brigády, kdy jsme odstranili 
nálety z okolo sokolovny, vyčistili poze-
mek od odpadků, spadaných větví a listí. 
A sokolovna bude tedy brzy připraveny 

na akce. Ty se uskuteční následovně:  
8. října proběhne zapálení sokolských světel.

O státní svátek 28. října jsme při-
pravili spolu se Sokolem Křivoklát 
a MAS SVATOVÁCLAVSKO zastávku 
Sokolského běhu Republiky. Této celore-
publikové akce se účastní desetitisíce běž-
ců. Věříme, že několik desítek účastníků 
vyběhne i od naší sokolovny – informace 
k běhu naleznete na www.sokolskybehre-
publiky.cz. 

Tradiční posvícenská zábava se usku-
teční v sobotu 6. listopadu od 20:00. 
Mikulášská pro děti bude v sobotu  

4. prosince od 16:00 a dospělácká miku-
lášská naváže od 20:00. Na prosinec chys-
táme i turnaj v badmintonu, věříme, že se 
podaří uskutečnit i ten.

Výbor jednoty Sokola Kačice přeje všem 
členům a spoluobčanům krásný podzim 
a moc se na vás všechny těšíme v prostoru 
naší sokolovny.

Pro podrobný rozvrh a všechny akce 
sledujte náš web www.sokolkacice.cz, 
náš facebook www.fb.com/sokolkaci-
ce, instagram @sokolkacice a nástěnky 
u sokolovny. 

Michal Hrotík, náčelník jednoty

ZPRÁVY ZE SOKOLA
 Po různých omezeních a prázdninové pauze, tělocvičná jednota Sokol Kačice opět obnovuje svoji čin-
nost v plném rozsahu. Začínáme cvičit, sportovat a připravujeme kulturní a společenské akce.

koncentrace a poznávání světa kolem nás. 
Hry značky Kvído, vznikaly ve spolupráci 
se speciální pedagožkou paní Mgr. Ivanou 
Vlkovou. Základní nabídku budeme podle 
Vašeho zájmu postupně rozšiřovat.

Letos se knihovna spojila s Ligou pro-
ti rakovině a zapojuje se do 25. roční-
ku celonárodní sbírky ČESKÝ DEN 
PROTI RAKOVINĚ. Z důvodu epidemie 
Covid-19 se sbírka přesunula z tradičního 
květnového termínu na náhradní termín 
na konec září. Sbírka se konala od středy 
29. září až do neděle 3. října. Opět se pro-
dával žlutý kvítek měsíčku lékařského za 
cenu 20 Kč, letošní barva stužky je zelená. 
Každý, kdo si zakoupil kytičku, obdržel 
letáček s informacemi o rizikových fakto-
rech nádorů ledvin, močového měchýře 

a prostaty a o možnostech jejich preven-
ce. A máme tu opět podzim. Začala stu-
dená rána, dny se zkracují, a to je přesně 
ta doba, kdy si s chutí uvaříme horký čaj, 
příjemně se zachumláme do deky a ote-
vřeme knihu, která má tu úžasnou moc 

přenést nás z běžného života a starostí 
do světa fantazie a jiných prožitků… Co 
říkáte? no Není to krásná relaxace? Přeji 
Vám pěkné podzimní večery s dobrou 
knihou.

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

NOVINKY Z SK KAČICE
Vypadalo to s fotbalem v Kačici špatně, ale vše nakonec dobře dopadlo, aneb kačický tygři jedou dál!!!!!

http://www.sokolskybehrepubliky.cz
http://www.sokolskybehrepubliky.cz
http://www.sokolkacice.cz
http://www.fb.com/sokolkacice
http://www.fb.com/sokolkacice
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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,  

3. 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.

PLÁN AKCÍ
Termín Akce Pořádá

8. – 9. 10. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny
Volební místnosti otevřeny  
v pátek do 14 do 22 hodin  
a v sobotu od 8 do 14 hod.

9. 10. 2021 Drakiáda

Sraz ve 14 hodin na poli 
nad sokolovnou. Násle-
dovat bude program pro 
děti u sokolovny a opékání 
špekáčků.

3. 11. 2021 Veřejné zasedání zastupitelstva Od 18 hodin na OÚ Kačice

6. 11. 2021 Svatomartinský turnaj ve stolním tenisu 
a POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA Pořádá TJ Sokol Kačice

13. 11. 2021 Lampionový průvod Pořádá spolek Kačice letí

27. 11. 2021 Adventní trhy Pořádá obec Kačice

 4. 12. 2021 Mikulášská besídka Pořádá TJ Sokol Kačice

 15.12. 2021 Veřejné zasedání zastupitelstva Od 18 hodin na OÚ Kačice

23. 12. 2021 Zpívání koled u kačického betlémku Zpívání koled a rozdávání  
betlémského světla

 26. 12. 2021  Vánoční turnaj v badmintonu Pořádá TJ Sokol Kačice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
    
          dne 9.10.2021 od 14:00 hod. (sraz za Sokolovnou na poli ve 14:00 hod.) 
 
 
              Soutěží se: 1) O nejkrásnějšího draka 
                                 2) O nejvýše letícího draka 
 
 
Od 15 00 hod. bude zábavný program pro děti a opékání špekáčků 
 
 

 
Zveme všechny rodiče s dětmi 
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