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Ročník 2021 Číslo 4 Vyšlo v prosinci ZDARMA

ÚVODNÍ  
SLOVO
Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil konec roku a s ním 
přichází i letošní poslední číslo zpravo-
daje. Na podzim se stihlo zrealizovat 
i několik akcí pro veřejnost. V říjnu se 
uskutečnila na poli nad sokolovnou 
drakiáda, na začátku listopadu pak 
posvícenská zábava a velmi oblíbený 
strašidelný průvod. Na konci listopa-
du jsme již kvůli vydaným opatřením 
nestihli uspořádat adventní trhy v tra-
dičním formátu, avšak zvolili jsme 
formát tak trochu netradiční a vznik-
la nová akce s názvem „Otevřené vá-
noční dvorky“. Vzhledem k pozitivním 
ohlasům akce přepokládáme, že akce 
tohoto typu to nebyla poslední. 
Během času vánočního nebudeme 
s ohledem na epidemiologickou situa-
ci pořádat žádné další akce. Ale pokud 
se vydáte s dětmi na procházku, tak 
ani letos nebude chybět pod vánočním 
stromkem Betlémek a ohrádka s oveč-
kami. Na ovečky se můžete těšit od  
23. 12. 2021 až do Nového roku.  
Tam si také budete moct přijít pro Bet-
lémské světlo. 
Během podzimu se dotvářely plány na 
rekonstrukci obecních budov č. p. 329 
a 140, dále se finalizovalo s žádostí 
o dotaci na vybudování místa aktiv-
ního a pasivního odpočinku u rybní-
ku Chobot, vybudování fotovoltaiky 
u DPS. Do konce roku se ještě chystá-
me podat žádost o dotaci na dovyba-
vení místní knihovny.
V závěru nám dovolte popřát Vám 
krásné a klidné Vánoce a do nové-
ho roku 2022 přejeme hlavně hodně 
zdraví.

Daniela Veselská, Libor Němeček

CO SE V OBCI CHYSTÁ V ROCE 2022?

V roce 2022 je v plánu rekonstruk-
ce budovy bývalého zdravotního 
střediska č. p. 140, kde vznikne 

místo ordinace nový obecní byt. Celá 
budova bude dále zateplena. V plánu 
je vybudování chodníku k hřišti včet-
ně nové lávky. Jak již bylo zmíněno, 
máme podanou žádost o dotaci na vznik 
místa pro aktivní i pasivní odpočinek 

u rybníku. V rámci vybudování tohoto 
areálu by mělo vzniknout workoutové 
hřiště, veřejné ohniště, odpočinkové  
altánky, lanové prvky pro děti, pumptrac-
ková dráha pro děti atd. V rozpočtu na 
příští rok jsou i finance na zpracová-
ní projektové dokumentace k ul. Pod 
Hájem a K Farmě. 

Libor Němeček, starosta obce

Z OBECNÍHO ÚŘADU...
Tentokrát se budeme věnovat spíš praktickým věcem, jako je odpa-
dové hospodářství, zvyšování cen za vodné a stočné nebo například 
starým nevyhovujícím kotlům. Ale dozvíte se zde i o výsadbě stro-
mů u rybníku, výpomoci kačických dětí s hrabáním listí, atd.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2022

V následujícím roce nás ŽÁDNÁ 
ZMĚNA NEČEKÁ! 

Od 1. ledna 2022 platí sazba 
poplatku pro každého poplatníka, s tr-
valým pobytem v obci Kačice ve výši 800 
Kč při týdenním svozu (červená známka),  
500 Kč pro svoz 1 x 14 dnů vždy v sudý 
pátek (žlutá známka) případně 300 Kč pro 
svoz 1x za 4 týdny (bílá známka). Poplatek 
je splatný nejpozději do 31. ledna přísluš-
ného kalendářního roku, případně do  
30. června druhá polovina poplatku. 
V případě nezaplacení druhé části po-
platku bude domácnosti odebrána sběrná 
nádoba. Frekvenci svozu NENÍ MOŽNÉ 
během roku změnit. Dále je možné si při-
koupit popelnici navíc za cenu 200 Kč za 
rok a k tomu jednorázové známky v ceně 
60 Kč za kus (jednorázové známky lze 
použít i na volně ložený pytel).

Pro uhrazení poplatku využijte nejlé-
pe platbu převodem na účet obce Kačice 
číslo 4121141/0100, variabilním symbo-
lem (VS) je číslo popisné nemovitosti 
(známku na popelnici posléze obdrží-
te do schránky), nebo můžete poplatek 

uhradit vkladem hotovosti do pokladny 
úřadu, v úředních hodinách. Od poplatku 
jsou ZCELA osvobozeny osoby umístě-
né v domovech nebo jiných zařízeních, 
osoby dlouhodobě ve výkonu nepodmí-
něného trestu odnětí svobody nebo ve 
vazební věznici, a to po dobu delší 6 mě-
síců aktuálního kalendářního roku, děti 
do dovršení 2 let věku, včetně. Občané 
starší 75 let mohou uplatnit slevu ve výši 
250 Kč z poplatku a studenti denního stu-
dia, studující mimo území obce Kačice 

a ubytovaní v domovech mládeže nebo 
na vysokoškolských kolejích mají nárok 
na slevu ve výši 50 % schválené roční výše 
poplatku. Všechny slevy a úlevy je nutné 
hlásit předem a písemně doložit.

Pro zajímavost: v uplynulém roce bylo 
prodáno celkem 58 ks měsíčních zná-
mek, 226 ks 14 denních známek, 171 ks 
týdenních známek. Pomalu ale jistě se 
počet týdenních známek snižuje, což je 
skvělá zpráva!

Obecní úřad Kačice

CENA VODNÉHO 
A STOČNÉHO  
V ROCE 2022

Dále pro Vás máme informace 
týkající se nových cen vodné-
ho a stočného pro rok 2022. 

Společnost Vodárny Kladno – Mělník a.s. 
stanovila na základě rozhodnutí předsta-
venstva společnosti ze dne 25. 11. 2021, 
že s účinností od 1. 1. 2022 bude cena 
vodného 66,32 Kč a stočného 49,07 Kč. 
Celkem tedy 115,39 Kč za m3 (1 000 litrů) 
včetně DPH dodané pitné vody a odve-
dení a vyčištění vod odpadních.

Cena se oproti minulému roku zvý-
ší o 6,9 %, Konkrétně se jedná o navý-
šení o 4,32 Kč za dodávku pitné vody  
a o 3,18 Kč za odvedení a vyčištění kubíku 
vody odpadní.

Obecní úřad Kačice

STARÉ NEVYHOVUJÍCÍ KOTLE

Na konci září roku 2022 nebude 
možné dle zákona o ochraně 
ovzduší provozovat staré kotle na 

tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Tato výmě-
na se bude podle odborníků týkat ještě asi 
300 000 českých domácností, přitom už 
zbývá necelých 10 měsíců a topenáři jsou 
maximálně vytížení. Pro mnoho domác-
ností tak bude téměř nemožné výměnu 

kotle do deseti měsíců stihnout. Za tope-
ní ve starém kotli na tuhá paliva po 30. 
září 2022 hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč. 
Takový kotel bude nutné vyměnit za mo-
dernější zdroj tepla. Nutnost odstávky sta-
rého kotle je však zároveň příležitostí přejít 
směrem k ekologičtějším, ale též ekono-
micky příznivějším technologiím vytápění.

Petr Pokorný, předseda finančního výboru

VÝSADBA STROMŮ

Dne 5. 11. 2021 proběhla v loka-
litě u rybníku Chobot výsadba 
bezmála 50 ks stromů v hodnotě 

140.000 Kč. Tímto bychom chtěli srdeč-
ně poděkovat společnosti Sázíme stromy 
z. ú., která celou tuto akci zorganizovala 

a podílela se i na její realizaci a dále firmě 
Ernst and Young s.r.o., která tuto akci za-
financovala, a navíc se do ní zapojilo i cca 
35 jejich zaměstnanců, kteří i přes nepřízeň 
počasí celý den usilovně sázeli stromy.

Daniela Veselská, místostarsotka obce

HRABÁNÍ LISTÍ

Během měsíce října se tři žáci místní 
ZŠ sami nabídli, že ve svém vol-
ném čase pomohou s hrabáním 

listí v parcích v centru obce. Vzhledem 
k tomu, že takových lokalit je v obci ne-
spočet a počet pracovníků na údržbu 
obce je omezený, tak jsme jejich nabíd-
ku velmi rádi přijali a velmi si ceníme 
toho, že kluci věnovali svůj volný čas této 
záslužné činnosti a pomohli tak s pod-
zimním úklidem obce. Kluci, děkujeme! 
A příště třeba opět na viděnou 

Obecní úřad Kačice

OTEVŘENÉ KAČICKÉ DVORKY

Jak se říká, všechno zlé je pro něco dob-
ré, a v tomto případě to platí opravdu 
na 100 %. Vzhledem k tomu, že vlá-

da zakázala konání vánočních trhů ve 
čtvrtek večer před adventním víkendem, 
byli jsme nuceni konání vánočních trhů 

a kulturních vystoupení zrušit. Jelikož 
jsme ale tento rok několikrát vyzývali 
místní občany, aby se do vánočních trhů 
zapojili, velmi nás mrzelo, že by jejich 
snaha přišla vniveč. Snažili jsme se tedy 
vymyslet plán B, který by nebyl v rozporu 

Na podzim jsme tento rok naštěstí stihli uskutečnit oblíbenou drakiádu a uskutečnil se i 1. ročník  
Otevřených kačických dvorků. Zárověň vás srdečně zveme i na Vánoční běh. 

KAČICKÉ UDÁLOSTI
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VÁNOČNÍ BĚH 2021 KAČICE

Dovoluji si vás pozvat na Vánoční 
běh 2021.

Start závodu je v neděli v 10:40 hod. 
na cestě proti hájovně Obora u Kačice.

Trať: okruh, zpevněné a nezpevněné ces-
ty, rovina, dolů, nahoru, rovina 5,6 km.
Parkování: pouze na cestě podél pole 
před lesem (značka P) na vedlejší silnici
Přihlášky: lépe předem SMS na  tel:724 
673 757 do 25. 12. 21:00 hod ve tvaru 
jméno, příjmení, ročník narození, oddíl, 
nebo vesnice, město, později (nouzově) 
pak na místě startu do 10:25 hod.
Startovné: 50 Kč splatné na místě star-
tu při standartním vyzvednutí čísla do 
10:25 hod., každá minuta později plus  
5 Kč (takže když přijdeš předem 

přihlášený v 10:37 hod., bude tě to stát 
110 Kč), ale bez výčitek.

Vyhlášení a předání trofejí prvním třem 
mužům a ženám  proběhne v místě cíle 
po doběhu a po zapsání výsledků.

Další vyhlášení kategorií podle 
Kladensko - rakovnického poháru pro-
běhne následně na půdě statku v ul. 
Masarykova 29 na návsi v Kačici po pře-
sunu z lesa do obce.

Současně jsou závodníci zváni k pozá-
vodnímu vánočnímu posezení. Cestou 
se můžete pokochat živým kačickým 
Betlémkem na návsi. Proběhne ochut-
návka cukroví, doneste vzorky. A jest-
li jste pálili slivovici, můžete přinést 
ochutnávku…

Metod Fikes, ředitel závodu
a předseda výboru pro životní prostředí 

Školní rok se rozběhl, naši noví 
prvňáčci se přizpůsobili školnímu 
režimu, už zvládají přečíst první 

slova, umí počítat do 5. Ve škole se jim 
líbí, učení je baví. Vše probíhalo tak, jak 
má ale… Přišlo to, čeho jsme se obáva-
li. Nepříznivá covidová situace postihla 
i naši školu. Třída žáků 4. a 5. ročníku 
musela nastoupit na týdenní karanténu 
a byl tu přechod na distanční výuku. 
Jelikož už máme zkušenosti, distanční 
vzdělávání nás nezaskočilo. Zapůjčili jsme 
žákům notebooky a výuka pokračovala. 

Ve škole proběhly třídní schůzky pre-
zenčně pro rodiče s potvrzením o bezin-
fekčnosti, ostatní měli možnost se infor-
movat telefonicky v určeném čase. 

Vzhledem k situaci zatím neplánujeme 
mimoškolní akce. V září jsme měli en-
vironmentální program „Pirátský den“. 
Výuka probíhala v duchu „pirátů“. Aby 
byla atmosféra dokonalá, žáci i my pe-
dagogové jsme oblékli pirátské kostýmy.

Rozjely se kroužky ve školní družině. 
Paní vychovatelka Hlušičková vede krou-
žek „Děti na startu“, paní vychovatelka 
Vaníčková se zaměřuje na kroužek vý-
tvarný, přírodovědný, dramatický, často 
také využívá počítačovou učebnu pro 
práci se žáky ze školní družiny.

Spolupracujeme s místní knihovnou. 
Začal probíhat čtenářský klub, který vede 
pí Pokorová. Máme naplánované projekty 
pro prvňáčky. Žáci naší školy se zúčastnili 
výtvarné soutěže, kterou vyhlásila místní 
knihovna na téma „Moje záliby“.

Žáci 4. a 5. ročníku vyráběli srdíčka 
jako poděkování firmám za poskytnutí 
stromů k výsadbě kolem Chobotu. Také 

s paní učitelkou Hrabalovou připravili 
vystoupení na Vítání občánků do života.

Ve škole probíhají kroužky podle plá-
nu. Paní učitelka Barešová vede doučo-
vání pro žáky se speciálními vzdělávací-
mi potřebami a žáky ohrožené školním 
neúspěchem. Kroužek doučování pod 
vedením Mgr. Barešové vede i Mgr. 
Karolína Fenclová. Kroužek doučování 
i přípravu žáků na přijímací zkoušky na 
víceleté gymnázium vede pí učitelka Mgr. 
Hrabalová. Já provádím logopedickou 
nápravu u nás ve škole i pro děti z ma-
teřské školy. Zapojila jsem se do projektu 
ve spolupráci s Národním ústavem pro 
vzdělávání a budu provádět diagnostiku   
posouzení jazykového vývoje dětí a žáků. 

26. 10.  proběhlo ve škole školení všech 
zaměstnanců ZŠ a MŠ v rámci BOZP – 
školení první pomoci.

Před podzimními prázdninami jsme 
měli ve škole „Haloweenský den“, žáci 
měli na připravené projektové vyučo-
vání. Ve školních družinách probíhala 
„Haloweenská party“. Všichni žáci měli 
možnost odpočinku během podzimních 
prázdnin. Nyní uvidíme, co nás čeká. 
O dalším dění u nás ve škole Vás budu in-
formovat zase příště. Závěrem bych chtěla 
jménem našich zaměstnanců i jménem 
svým Vám všem popřát příjemné a klidné 
prožití vánočních svátků.

Mgr. Jitka Jindáčková,  
ředitelka  ZŠ a MŠ Kačice
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AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Co se děje ve Veselé škole? 

VI. ROČNÍK  
DRAKIÁDY

Po roční přestávce jsme opět uspořá-
dali na poli za sokolovnou tradiční 
setkání s „draky“.

V sobotu 9. října 2021 ve 14:00 hod. 
se za pěkného a větrného počasí na poli 
sešlo asi 50 dětí s rodiči i prarodiči a dal-
šími rodinnými příslušníky. Nechyběli ani 
další občané naší obce. Všichni si náležitě 
užili mírný větřík, sluníčko a vysoko léta-
jící draky. Nejvýše vylétli draci Eduardu 
Burešovi, Káje Jelínkové a Viki Pořtové. 
V soutěži o doma vyrobeného létajícího 
draka uspěli draci Kryštofa a Johanky 
Hublových, dětí Rácových a Antonie 
Baštové.

K příjemnému sobotnímu odpoledni 
přispěla i zábavná soutěžní estráda pro 
děti, kterou připravila paní, známá pod 
uměleckým jménem jako Julča Fáčová.  
Udržela v pozornosti všechny soutěžící 
děti i jejich rodiče více jak hodinu.

V průběhu odpoledne bylo díky péči 
Franty Tancoše zabezpečeno dobré a teplé 
pití, párky v rohlíku a další dobroty pro 
všechny přítomné. U ohniště rychle mi-
zely klasické kačické špekáčky a pražské 
párky. Díky hojné účasti a pěknému pod-
zimnímu počasí se akce vydařila.

Ing. Vladimír Ondráček, 
předseda výboru pro školství a mládež

s opatřeními vydanými vládou a zároveň 
pomohl místním prodejcům. Díky tomu 
všemu se zrodila nová akce s názvem 
„Otevřené vánoční dvorky“, která spojila 
příjemné s užitečným. Všichni tak měli 
možnost si udělat příjemnou odpolední 
procházku a navštívit několik otevřených 
dvorků, kde bylo možné zakoupit vánoční 

výrobky z dílen místních obyvatel. V ná-
vaznosti na ohlasy je již nyní jasné, že akce 
tohoto formátu nebyla poslední.

Proto již nyní vyzýváme všechny zruč-
né, šikovné, kreativní a tvořivé občany 
a jejich rodiny, pokud budete mít zájem se 
zapojit do podobné akce, která proběhne 
na jaře místo tradičních velikonočních 

trhů, můžete se nahlásit na OÚ Kačice 
klidně již nyní. Termín akce je stanoven 
na 2. dubna 2022. Termín dáváme vědět 
s velkým předstihem, jelikož další zpra-
vodaj bude vycházet až koncem března. 
Budeme se těšit, že se do akce zapojí i další 
místní dvorky.

Daniela Veselská, místostarsotka obce

tel:724
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Na podzim jsme se ve školce za-
bývali několika zajímavými pro-
jekty. Jedním z nich byl „Dračí 

týden“, kdy jsme si povídali o dracích 
z pohádek, pekli dračí sušenky, tvořili 
malé barevné dráčky a poslední den jsme 
vypustili látkového draka na nebe nad 
školku. Další projekt byl „Dýně kam se 
podíváš“. Děti si společně s rodiči odpo-
ledne vydlabaly krásné dýně a pochut-
naly si na dobrém občerstvení. Ve škol-
ce jsme si vyrobili různé papírové dýně 
a naučili se básně a písně s touto téma-
tikou. Následoval pohádkový týden plný 
zábavy a veselí. Ve školce nás navštívi-
lo divadlo s pohádkou „O Peciválovi“. 
Jeden den dorazila paní knihovnice 

s různými aktivitami a popletenou po-
hádkou. Na závěr týdne jsme si s dětmi 
zahráli loutkové divadlo s vlastnoručně 
vyrobenými loutkami. Tímto projektem 
jsme ukončili podzim ve školce a už se 
chystáme na zimu.

Netrvalo  dlouho a je tady konečně 
prosinec pro děti nejkrásnější měsíc 
v roce. Na návštěvu do naší školky přišli 
čert s Mikulášem. Zazpívali a přednesli 
jsme jim spoustu básniček a písniček, 
které jsme se naučili. Trochu jsme se báli 
a ten, kdo zlobí a nemá čisté svědomí, 
musel slíbit, že se v chování polepší.

Povídáme si o Vánocích a připravu-
jeme pro rodiče dárečky a vánoční přá-
ní. Těšíme se na besídku pro rodiče, na 

kterou pečlivě nacvičujeme. Letos to 
bude zimní besídka, která se bude ko-
nat venku na zahradě školky. Vystoupí 
hodně sněhuláků a sněhových vloček 
s pásmem básní, písní a tancem. Dál už 
nás čeká velká nadílka pod stromečkem 
ve školce.

Moc bychom si přáli, aby napadl sníh 
a my jsme si užívali zimní radovánky. 
Na zahradě bychom postavili velkého 
sněhuláka a kolem něj by to svištělo na 
bobech z kopce dolů.

Na závěr roku by chtěli všichni zaměst-
nanci školky popřát občanům Kačice 
hodně zdraví a spokojenosti v novém 
roce 2022. 

Zuzana Pokorná, vedoucí MŠ

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Podzimní a adventní čas v knihovně. Některé akce končí a jiné začínají tak, jako neustálý koloběh života. 
A co je úplně nového? Knihovna se konečně může pochlubit novým logem.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY
Barevný podzim už je nenávratně pryč, my netrpělivě vyhlížíme zimu a s ní spojené nej-
krásnější svátky v roce – Vánoce.

Se začátkem školního roku jsme ve 
škole znovu rozběhli Čtenářský 
klub. S dětmi se tradičně schází-

me jednou za 14 dní v rámci družiny. 
Povídáme si o knihách, učíme se nad 
textem přemýšlet, kreslíme, trochu 
procvičujeme čtení a s prvňáčky první 
písmenka. 

Již po sedmé se děti zúčastnily pod-
zimní Výtvarné soutěže na téma „Dělám, 
co mě baví“, tedy ztvárnění jejich volné-
ho času. Použít mohly různé výtvarné 
techniky. Soutěž se u vás setkala s nad-
šením, a tak bylo celkem odevzdáno 32 

obrázků. Původně plánované vyhod-
nocení na vánočním trhu jsme museli 
oželet, proto se soutěžící o své výhře 
dozvěděli nejprve z Facebooku a svou 
cenu si mohli vyzvednout v knihovně. 
Všem patří velká gratulace! Dále také 
děkuji za zapojení ZŠ Kačice, MŠ Kačice 
a ZUŠ Nové Strašecí, která výtvarné prá-
ce hodnotila. Na prohlídku obrázků Vás 
srdečně zvu do místní knihovny.

Oceněné výtvarné práce:
I. kategorie 5-7 let: 1. místo Daniel 

Rozhon, 2. místo Josef Chiškár, 3. místo 
Ondřej Rác

II. kategorie 8-9 let: 1. místo Metod 
Fikes, 2. místo Ema Baštová, 3. místo 
Valérie Viktorová

III. kategorie 10-11 let: 1. místo Jan 
Roháč, 2. místo Lukáš Staněk, 3. místo 
Marek Soldán

V listopadu jsme se opět zapojili do 
projektu „Knížka pro prvňáčka – Už 
jsem čtenář 2021/2022“, v součinnosti 
se ZŠ Kačice. Do další spolupráce jsme 
se také vrhli s MŠ Kačice projektem 
„S knížkou do života – Bookstart“, ve 
kterém budeme úzce spolupracovat s ro-
diči a jejich dětmi ve věku 3–6 let. Cílem 
je přesvědčit rodiče, že jednou z důleži-
tých věcí pro rozvoj dítěte je věnovat jim 
svůj čas a strávit jej společně nad kni-
hou (prohlížením, čtením, povídáním, 
zpíváním), a to od nejútlejšího věku. Je 
totiž prokázán význam čtenářských do-
vedností pro rozvoj dítěte i jeho úspěš-
nou budoucnost. S rodiči se začneme 
scházet po novém roce, snad nám to 
situace dovolí… 

Místní knihovna Kačice má poprvé ve 
své historii vlastní logo!

Už nějaký čas pracujeme na tom, aby 
naše knihovna měla konečně formální 
stránku komunikace. Podnětem, který 
vedl k vytvoření loga, bylo 100leté vý-
ročí založení Místní knihovny Kačice. 
V soutěži o logo knihovny získal nej-
víc hlasů návrh paní Zdeňky Týblové 
„Strom příběhů“. Myšlenka, která se 
za novým logem skrývá – knihy, které 
jsou mízou vzdělanosti, životadárnou 
tekutinou otevřené a vnímavé mysli, 
která rozkvétá jako kvítky na stromě 
našeho nového loga. Nové logo se tak 
stane snadnou a jedinečnou identifikací 
na veřejnosti.

Nastal advent, doba, kdy je čas zvolnit 
a využít nadcházející dny se svou rodi-
nou a zejména s dětmi, které už netr-
pělivě vyhlížejí Ježíška. V závěru tohoto 
roku se na Vás v knihovně budu těšit do  
21. prosince, a po svátcích bude napo-
sledy otevřeno 28. prosince. Přeji Vám 
všem krásné a klidné Vánoce,  hlavně 
hodně zdraví (nejen) v novém roce 2022.

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
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NOVINKY Z SK KAČICE
Podzimní část sezóny je za námi a SK Kačice se těší zaslouženému odpočinku. V posledním vydání zpravodaje se 
poohlédneme za odehranou podzimní částí sezóny 2021/2022 a nebudou chybět informace o akcích SK Kačice, z. s. 
na rok 2022.

Již třetím rokem naše „A mužstvo“ hraje 
soutěž III. třída „A“. Za podzimní část náš 
tým odehrál celkem 11 zápasů. Celkově 

tým nastřílel 19 gólů a 38 gólů obdržel. S cel-
kovým počtem 7 bodů patří klubu 11. příčka 
z celkového počtu 12 týmů. Podzimní část 
byla pro náš klub složitá, jelikož plno hráčů 
ze základní sestavy mělo vleklé zdravotní 
problémy a zranění. Nicméně se ostatní hrá-
či dokázali s tímto vypořádat a v podzimní 
části jsme se udrželi na dobrém místě v ta-
bulce. Čeká nás zimní příprava, aby na jaře 
bylo o co bojovat.

Děti, resp. naše přípravka také bojovala 
v nové sezoně. Začátek sezóny byl hodně těž-
ký, jelikož oddíly, se kterými naše přípravka 
hraje, jsou velice silnými celky. První utkání 
byli v jednoznačné režii ostatních celků, ale 
postupně náš tým nejmenších bojovníků 
začal všem soupeřům ukazovat, že v soutě-
ži nejsou jen do počtu. Po zimní přípravě, 
kdy děti již chodí trénovat do budovy místní 
organizace TJ Sokol Kačice, v jarní části ur-
čitě nenechají úspěchy na sebe dlouho če-
kat. Tímto samozřejmě děkuji všem dětem, 
hlavně trenérovi Jiřímu Barochovi a několika 
rodičům, kteří pomáhají s tréninky dětí.

Zde je přehled akcí Sportovního klubu 
Kačice, z. s. na rok 2022: Dle situace a naří-
zení vlády v měsíci únoru by náš sportovní 
klub chtěl v budově TJ Sokol Kačice rád 
pořádat „Sportovní ples“. Začátkem měsíce 
června 2022 pak pro všechny děti „Dětský 
den“. V polovině června 2022 budeme pořá-
dat turnaj žáků (přípravek). V červenci, resp. 
na začátku měsíce se uskuteční „Pouťový 
turnaj“. Na konci srpna 2022 bude tradiční 
„rozloučení s létem“. 

Pokud  situace dovolí, tak dne 31. 12. 2021 
od 11:00 hodin (sraz v 10.00 hodin na hři-
šti) by se měl konat „Silvestrovský fotbal“. 
Všichni jsou srdečně zváni jak z řad klubu, 
tak i z obce Kačice. V posledním dni v roce 
se  může každý přijít proběhnout, zahrát 
si fotbal, anebo povzbudit borce na hřišti. 
Jak všichni ví, fotbal se odehraje za každého 
počasí. O akci budou občané informováni.

Již třetím rokem SK Kačice zajištuje chod 
kabin, restaurace a sauny. Snažíme se co nej-
lépe starat o majetek obce, který nám byl 
svěřen, a doufáme, že lidé, kteří navštěvují 
naše zařízení, jsou s poskytováním služeb 
spokojeni. 

Dovolte mi, abych jménem Sportovního 

klubu Kačice, z. s., poděkoval Obecnímu 
úřadu Kačice za finanční podporu v roce 
2021 v naší činnosti a při pořádání všech 
akcí. Další velké poděkování patří našemu 
dalšímu sponzorovi a tím je „Autodoprava 
Václav Baudys”. V této nelehké době  i roky 
před tím náš klub každoročně finančně pan 
Baudys podporuje. Dále bych rád poděkoval 
všem ostatním, co nás ve fotbale podpo-
rují i jinak než finančně. Poděkováni patří 
i našim fanouškům, kteří nás podporují při 
zápasech. V neposlední řadě, bych rád po-
děkoval místní organizaci TJ Sokol Kačice. 
Je to partner, který nám pomáhá při pořá-
dání akcí materiálně. Dále jsem rád, že tato 
organizace nám vždy vyjde vstříc, pokud se 
jedná o trénování v budově sokolovny nebo 
při pořádání našeho plesu.

Jménem Sportovního klubu Kačice z. s. 
a hlavně jménem svým bych rád všem ob-
čanům obce Kačice, hráčům a všem členům 
SK Kačice popřál krásné vánoční svátky plné 
klidu, lásky, porozumění a do roku 2022 
mnoho štěstí, spokojenosti, sportovních 
zážitků, zdraví a hlavně pevné nervy. 

František Tancoš 
Předseda Sportovního klubu Kačice, z. s.

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Odstartovali jsme nové cvičení, uspořádali sportovní i kulturní akce. Povedlo se dokončit novou šatnu 
a sprchy a vichřice nám vzala kus střechy. Podzim byl tedy v jednom kole. Ale více se dozvíte v článku.

A vezmeme to hezky popořadě. 
Jak jsme již psali v minulém čís-
le zpravodaje, v září odstartovalo 

cvičení. Sokolovna se plní pravidelně od 
pondělí do čtvrtka. V pondělí nám v roz-
vrhu přibyla nová hodina – pod vedením 
Radka Mišky, který cvičí předškolní děti 
všestrannost. Další cvičení je tak, jak ho 
znáte z let minulých. Stolní tenis, bad-
minton, kondiční cvičení žen a fotbal 
přípravky. Jsme rádi, že se nám cvičení 
daří udržet i přes nepříznivý vývoj situace 
a zpřísnění podmínek.

To už se nám tolik nedaří u akcí. V říj-
nu jsme ještě oslavili památný den so-
kolstva a uspořádali jsme Sokolský běh 
republiky. Ten jsme pořádali poprvé a ve 
spolupráci se Sokolem Křivoklát. Naše 
jednota byla tedy jediným pořadatelem 
v župě Budečské (ta zahrnuje Kladensko, 
Rakovnicko a Slánsko). A příjemně 
nás překvapila účast. Dětských běhů, 
které měli 250 m se účastnilo 20 dětí. 
Dospělácké části, kdy okruh měřil 7,3 
km se účastnilo 39 běžkyň a běžců. A při-
jeli k nám ze širokého okolí – z Prahy, 
Berounska, Rakovnicka. Proto jsme se 
rozhodli tuto akci zařadit jako pravi-
delnou a můžeme vám tedy slíbit, že 
Sokolský běh republiky budeme pořádat 
i rok příští.

Listopad odstartoval kulturou. První so-
botu se uskutečnila tradiční Posvícenská 
zábava. Vzhledem ke zpřísněným pra-
vidlům se akce vydařila skvěle. Hojná 
účast a i prodlužování akce přídavky ka-
pely IdealBand. je toho důkazem. Dále 
jsme v listopadu uspořádali 2. ročník 
Svatomartinského turnaje ve stolním te-
nisu. Jelikož podmínky opět přitvrdili, 
byla letos jen dětská část. Té se zúčastnilo 
8 závodníků a závodnic. Všichni si odnes-
li hezké ceny na památku.

Bohužel prosincové mikulášské zába-
vy jsme už byli nuceni zrušit. Podmínky 
zpřísnili natolik, že jsme nechtěli risko-
vat problémy a případně jsme nechtěli 
nikoho diskriminovat, že ho na akci 
nemůžeme pustit. Snad se brzy situace 
zase uklidní a po novém roce budou akce 
probíhat tak, jak jsme zvyklí.

Co se týče Sokolovny, podřilo se nám 
výměně oken dotáhnout i rekonstrukci 
nářaďovny a části chodby. Vznikly tak 
nové prostory, kde jsou umístěny nové 

sprchy, šatna a nářaďovna. Vše již slouží 
návštěvníkům. To je ta dobrá zpráva. 
Špatnou zprávou bylo to, že vichřice 
Ignatz, která se prohnala naší republi-
kou 21. října, nám odnesla část střechy 
a podstatnou část střechy narušila. Ač 
oprava nejhorších částí proběhla díky 
místním řemeslníkům rychle, střecha 
nám zůstává v havarijním stavu. Snad 
se nám podaří brzy sehnat prostředky 
na její důkladnou opravu.

Výbor jednoty Sokola Kačice přeje 
všem členům a spoluobčanům krásné 
prožití vánočních svátků, a hlavně hod-
ně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody 
v roce 2022.

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

Myslivecký rok 2021-2022 začal 1. dubna úklidem a dezinfekcí krmných zařízení, zpracováním mysli-
veckých plánů a jejich předáním Magistrátu města Kladno.

Z ČINNOSTI MYSLIVCŮ  

Každoroční tradiční regionální pře-
hlídka mysliveckých trofejí, které 
se pravidelně zúčastňujeme, byla 

bohužel vzhledem k epidemii covidu 
zrušena. 

Květnem začala sezona odlovu srnců. 
V té době jsme museli řešit škody způ-

sobené černou zvěří na většině ploch nově 
zasetých obilnin. Pomocí chemických od-
puzovačů, nočním plašením i lovem se 
podařilo škody minimalizovat. 

V letošním roce byly osety v oko-
lí Kačice a Srb polnosti kukuřicí, a to 
v celkové výměře cca 150 Ha (jenom 
v naší honitbě). Po dohodě s AGD Kačice 
byly vynechány v zaseté kukuřici pruhy 
určené k plašení a lovu divočáků. Do 
těchto míst jsme zavezli mobilní posedy 

http://www.sokolkacice.cz
http://www.fb.com/sokolkacice
http://www.fb.com/sokolkacice
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NÁBOR - VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA (ROČNÍK 2015 + /-2 ROKY)

Účastníme se turnajů žlutého a čer-
veného minivolejbalu. Abychom 
se dobře umístili, musíme se v tré-

nincích zaměřit na rozvíjení rychlosti, síly 
a práci s míčem. Jak je vidět na fotkách, je 
to budoucím volejbalistkám jasné a do ka-
ždého tréninku jdou na 100 %. Pro dívky, 

které mají zájem o účast na našich trénin-
cích a turnajích ve žlutém a červeném mi-
nivolejbale, které organizuje Středočeský 
volejbalový svaz je důležitá chuť trénovat 
a také rok narození 2015 + /- 2 roky (tj. od 
2017 do 2013). Dívky, které jsou narozené 
v roce 2015 a mladší musí být doprovázeny 

jedním z rodičů.
Tréninky probíhají, když situace do-

volí, každé pondělí a středu v tělocvičně 
v základní školy v Tuchlovicích nebo na 
kurtech VK Tuchlovice od 17 hodin.

Trenér III. třídy Ondřej Pilný, 
e-mail dpl@volny.cz

KAČICE LETÍ
V minulém zpravodaji jsme vás lákali na strašidelný lampionový průvod. Letošní ročník byl po 
roční pauze velmi očekávaný. Nejen my jsme se na něj těšili, ale mnoho dětí se dožadovalo informací 
už během října. Očekávali jsme opět velký zájem a naše očekávání se naplnilo. Vydali jsme 140 
startovacích karet. Do cíle nakonec dorazilo 105 odvážlivců.

LETÍ, z.s.

KAČICE

Letošní ročník se nesl v duchu velmi 
pošmourného počasí. Ale ani to ne-
odradilo malá a velká strašidla, aby 

na stezku vyrazila. Zájem o akci byl velký 
už několik týdnů předem. A o startovací 
karty byla doslova bitka. Nic nás netěší 
víc, než to, že tato akce je tak oblíbená  
a to i mimo naši obec. Největší radost 
nám však letos udělalo zapojení kačic-
kých teenagerů. Vzali si na starost dvě 
stanoviště a ani déšť a vlezlé počasí je 
neodradilo, zhostili se svých rolí velmi 
zodpovědně. Celkem bylo stanovišť tedy 
sedm. A to i díky spolupráci s Otevřeným 
mlýnem. Děti si mohly vybrat ze dvou 
tras, podle toho, na kterou se cítily. Tu 
strašidelnější absolvovalo kolem šedesáti 
odvážlivců. Do cíle pro cenu, na koláčky 
a teplý čajík pak dorazilo 105 dětí. Konec 
akce si užili i všichni účinkující. Pizza  
a Coca-Cola - to byla zaručeně ta nejlepší 
odměna pro naše mladé, a nejen pro ně.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, 
kteří se na strašidelné stezce podíleli.

a zahájili monitoring, lov i plašení černé 
zvěře. Koncentrace této zvěře se v po-
rostech kukuřice stále zvyšovala, neboť 
je lákal klid, dostatek kvalitní potravy 
a blízkost vody. 

V květnu a červnu jsme řešili lapování 
a vyhánění srčí zvěře před sečením trav-
ních porostů, výkonnou zemědělskou 
technikou. Pan Štáfek, pan Brodský a paní 
Brodská zajistili položení odpuzovačů 
(svitky napuštěné speciální chemikálií) 
na všech velkých loukách v okolí Srb, 
Kačice, Čelechovic a Honic. Těsně před 
sečením jsme ve spolupráci s dobrovol-
níky procházeli porosty luk. Podařilo se 
nám tak zachránit tři srnčata.                                       

V té době také probíhala sklizeň sena 
a sušení letniny z mysliveckých pozemků. 
Byly doplněny oborohy a některé krmel-
ce. V červencových vedrech jsme rozvá-
želi vodu do dvou napajedel v honitbě. 

Společná klubová činnost byla v této 
části mysliveckého roku silně omezena 
opatřeními proti covidu. Proběhly dvě 
členské schůze, z toho jedna hodnotící, 
kde byl schválen plán práce spolku do 
konce mysliveckého roku. Činnost my-
slivců byla víceméně individuální. To 
platilo i pro brigádnickou práci spolku. 
Opravovala se myslivecká zařízení po 

celém revíru. To jsou zařízení určená 
k přikrmování zvěře v době nouze, ze-
jména v zimě, dále pro skladování krmi-
va a zařízení k pozorování i lovu zvěře. 
Taktéž byla prováděna nezbytná údržba 
mysliveckých chat.

V srpnu jsme zajistili společenskou akci 
pro členy spolku a jejich rodiny. V září 
proběhl den s dětmi turistického kroužku 
z Kladna, pod vedením paní Jelínkové. 

Cvičné střelby z malorážky a kulovnice 
v tomto roce zorganizoval pan Sulanský 
a pan Červenka. Díky nim proběhl 
„Střelecký den MS Kačice“ na střelnici 
Píska u Křivoklátu, jehož součástí byl 3. 
ročník Memoriálu Jana Bolka.

Podzimní měsíce byly zaměřeny na za-
jištění krmení pro zvěř na zimu. Mimo 
zmíněné objemové krmivo jsme dokou-
pili ječmen, zajistili ječnou a pšeničnou 
zadinu, posbírali několik metráků kukuři-
ce, kaštany, krmnou řepu a jablka. Rovněž 
bylo dokoupeno několik desítek kg soli. 

V tomto období byl předveden na 
zkoušky upotřebitelnosti loveckých psů 
ohař manželů Brodských. Zkoušky složil 
výtečně. 

Významná kynologická akce se v naší 
honitbě konala 17.9.-19.9.2021. Jednalo 
se o Memoriál Roberta Jakoubka, což je 

vrcholná mezinárodní soutěž výmarských 
ohařů. Hlavními organizátory byly Klub 
chovatelů VO a LS KPR Lány, vše pod 
záštitou ministra zemědělství Miroslava 
Tomana.

V naší honitbě se posuzovala práce psů 
v rákosinách Malých záplav.

Přihlášeno bylo 24 všestranných ohařů, 
z toho šest zahraničních. Dva z Polska 
a po jednom z Německa, Slovenska, 
Rakouska a Maďarska.

Zahájení i ukončení proběhlo v nád-
herném prostředí parku před Lánským 
zámkem. Vše proběhlo v důstojné atmo-
sféře a po seznámení s komisí meziná-
rodních rozhodčích a provedeném loso-
vání, začalo dvoudenní soutěžení. Za MS 
Kačice zajišťovali hladký průběh svěřené 
disciplíny pan J. Calta, V. Štáfek, manželé 
Brodských a J. Ledvinka.
Vítězové zkoušek:
místo: Ailen Driv av Potensial – vůdce 
Simona Marková,
místo: Chester vom Erlabach – vůdce 
Gerhard Zauner, 
místo: Eddy od Márfyho – vůdce Michal 
Břeň.

V. Štáfek
Foto: Ivana Caltová

 

Takže Kubo, Vojto, Emičko, Adélko, 
Emčo, Barčo, Eliško, Karčo, Terko, Eldo, 
Terko Č., Adélo, Aničko, Amálko, Fildo, 
Ondro, Adame, Kájo, Pepo, Lukáši, 
Lenko, Katko, Pavle, Libore, Gabi, Mirko, 
Petro, Petere, Verčo, Evo, Péťo a Ivo díky 
za úžasnou spolupráci.
Dále děkujeme Petře Pitelkové a Luďkovi 
Heinzovi z Otevřeného mlýna za spolu-
práci a těšíme se na další společné akce.
A pochopitelně velký dík patří obci 
Kačice za naši podporu.

Jménem spolku vám všem přeji krásné  
a poklidné Vánoce a šťastný nový rok 
2022. Věřím, že vše, co se kolem nás po-
slední měsíce děje, brzy odezní a spo-
lečných akcí bude opět hodně. Chystaný 
lednový maškarní ples jsme se rozhodli  
z preventivních důvodů přesunout na 
bezpečnější termín. Bude-li situace pří-
znivá, proběhne v dubnu. O přesném 
termínu vás budeme informovat.

Jana Vaníčková, 
předsedkyně spolku Kačice letí z.s. 

mailto:dpl@volny.cz


12

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,  

4. 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 NA ROK 2022
Termín Akce Pořádá

26. prosince 2021 Ohňostroj u Vicenců Od 18 hodin 

31. prosince 2021 Silvestrovský fotbálek Pořádá SK Kačice, sraz  
v 10 hodin

11. února 2022 Sportovní ples Pořádá SK Kačice

26. února 2022 Masopust Pořádá Obec Kačice  
ve spolupráci s Kačice letí z.s.

26. února 2022 Maškarní rej aneb dětský karneval Pořádá TJ Sokol Kačice

4. března 2022 Reprezentační ples ZŠ a Obce Kačice Pořádá obec Kačice  
ve spolupráci se ZŠ Kačice

2. dubna 2022 Otevřené jarní/velikonoční dvorky Pořádá obec Kačice

15. dubna 2022 Velikonoční badmintonový turnaj Pořádá TJ Sokol Kačice

30. dubna 2022 Pálení čarodějnic Pořádá TJ Sokol Kačice

duben Maškarní zábava Pořádá spolek Kačice letí z.s.

duben/květen Kačické bloudění Pořádá spolek Kačice letí z.s.

7. května 2022 Kačický lesní běh Pořádá M. Fikes

7. května 2022 Turnaj ve stolním tenisu Pořádá TJ Sokol Kačice

květen Cyklistický závod dětí v ul. Armádní Pořádá ulice Armádní

červen Dětský den s SK Kačice  Pořádá SK Kačice
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