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ZASTUPITELSTVO OBCE KAČLEHY

Vážení občané obce Kačlehy,
dovolte mi, abych vám popřál hezké jaro. Žijeme stále jiným způsobem, než
jsme byli zvyklí před pandemií onemocnění covid-19. Je to už více jak rok
a pro všechny z nás je to už dlouhé, únavné a vysilující. Všechny nás zasáhla
úmrtí našich spoluobčanů, ekonomické komplikace a omezení našich
společenských kontaktů. Přes to všechno ale vidím velké odhodlání množství
lidí, kteří pomáhají tuto složitou situaci překonat ať už v zaměstnaní, jako
dobrovolníci, nebo prostě „jen“ tím, že se chovají zodpovědně a ohleduplně
k ostatním. Každému z vás patří mé upřímné poděkování.
Věřím, že situace se začíná obracet k lepšímu. Máme fungující a bezpečné
vakcíny, které prošly přísným schvalovacím procesem Evropské lékové
agentury. Výrobci zvyšují množství dodávek. Ohledně vakcinace se na
adresu Evropské unie snáší kritika za to, že očkování neprobíhá tak rychle
jako například v Izraeli. Unijní postup si dovolím hájit. Před několika měsíci
nebylo jasné, která vakcína proti koronaviru bude vyvinuta jako první
a obstojí v přísných testech. Unie tak dohodla rámcové smlouvy s více
výrobci, aby rozložila riziko a nevsadila vše na jednu kartu. Ano, dodávek
vakcín mohlo být na začátku roku více, ale věřím, že brzy se dodávky rozjedou naplno a EU bude těžit právě
z toho, že jednala s více výrobci. Rád bych také ocenil solidaritu evropských států, které poslaly České republice
vlastní dávky vakcín, aby nám pomohly zvládnou kritickou situaci.
Souhlasím s názorem, že před rokem měla být reakce EU na propukávající pandemii rychlejší a důraznější. Na
druhou stranu už v průběhu loňského roku spustila Unie skutečně masivní podporu pro ty, kteří se potýkají
s ekonomickými komplikacemi. Věřím, že se díky tomu opět podaří nastartovat ekonomiku. S kolegy z Evropské
lidové strany jsme se zasazovali o to, aby pomoc z podstatné části směřovala na podporu regionů a místních
podnikatelů, ať už to jsou zemědělci, poskytovatelé služeb nebo řemeslníci, což se podařilo. Zároveň ale peníze
mají přispět k tomu, abychom se dokázali snáze posunout k ekologičtější ekonomice, která bude využívat
i chytrá digitální řešení. Cílem je zvýšit kvalitu života v regionech, což je podle nás základem silné, soudržné
a prosperující Unie. Evropský parlament v březnu mimo jiné schválil vyhrazení 26 miliard eur (asi 681 miliard
korun) pro podporu investic do hospodářského oživení. Garance ve fondu nazvaném InvestEU by měly
aktivovat veřejné a soukromé investice v celkové výši až 400 miliard eur. Jde o součást mimořádného fondu
obnovy EU obsahujícího 750 miliard eur.
Z pandemie se musíme poučit. Musíme být schopni rychlé a jednotné reakce na podobné hrozby. Ukázalo se,
že jako kontinent nemůžeme být například závislí na dodávkách léků a ochranných pomůcek ze třetích zemí,
ale měli bychom vrátit část této výroby zpátky do evropských států. Těší mě, že v březnu Evropský parlament
schválil financování nového unijního zdravotnického programu částkou 5,1 miliardy eur, která půjde na
společnou prevenci chorob či vybudování krizových zásob léků a zdravotnického materiálu.
Chci vás ujistit, že na evropské úrovni probíhá intenzivní práce, abychom pandemii jako společenství 27 států
překonali. Spolu s kolegy budeme usilovat o to, aby pomoc byla maximálně účelně směřována a pomohla i ve
vašem regionu.
S úctou a přáním pevného zdraví
Stanislav Polčák, poslanec Evropského parlamentu za Evropskou stranu lidovou
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COVID - 19
ochromil společenský život v obci
- masopust, stavění májky, pálení
čarodejnic - lampiony, dětský den,
dřevořezbářské sympozium, setkání
seniorů a další již tradiční společenské
akce, které sice organizačně dají zabrat,
ale těšili jsme se na ně jako každý rok.
Přesto nás čeká mnoho úkolů pro rok
2021.
• Rekonstrukce a modernizace místního

rozhlasu, doplnění hluchých míst (dotace)

• Oprava havarijního stavu návesního rybníku
(dotace)
• Záruční oprava kaple sv. Barbory
• Instalace multifukční elektronické úřední
desky (dotace)
• Položení dlažby kolem zastávky autobusu
• Založení ovocného sadu kolem ČOV (dotace)
• Obnova a údržba sakrálních prvků (kříže,
kapličky), udržování majetku obce - drobné
opravy, nátěry
• Oprava
komunikací

propadlých

částí

místních

• Těžba kůrovce, úklid a osázení vytěžených
ploch
• Revize dešťové kanalizace, komplexní projekt pro svedení a zadržení vody v rybnících
• Dokončení kolaudace staveb
• Elektrifikace veřejného prostoru (dětské hřiště)
• Plnit funkci sociální pomoci (kdo ji potřebuje)
• Zajištění heraldických znaků pro samostatnou obec
• Zajištění úklidu, sečení a čistoty v obci, obnova a udržování zeleně
• Zajištění odpadů a třídění
• Spolupráce s Úřadem práce JH a využití VPP
• Průběžně pracovat na nových projektech
• A mnohé další úkoly, které se v průběhu vyskytnou
4

5

6

7

FINANČNÍ BILANCE 2020 / 2021
Stav účtů obce k 31. 12. 2020
KB			3 863 774,- Kč
ČNB			1 408 928,- Kč
Přehled - poplatky – komunální odpad za 2020
Náklady celkem					148 676,- Kč
Platby občanů					64 600,- Kč
Obec doplácí					84 086,- Kč

Kanalizace, ČOV
Náklady celkem					65 025,- Kč
Platby občanů					51 950,- Kč
Obec doplácí					13 075,- Kč
Náklady na odvoz bioodpadu za rok 2020
21 235,- Kč

Poplatky 2021
Komunální odpad – vyhláška č. 1/2019
Občan trv. pobyt					500,- Kč/osoba
ČOV						1 000,- Kč/dům + 50,- Kč/osoba

Rekreační pobyt
Komunální odpad celkem			
500,-Kč
ČOV celkem 					700,- Kč

Poplatek ze psů – vyhláška č. 2/2019
Občan mladší 65 let – pes starší 3 měs		
Za každého dalšího psa				
Občan starší 65 let				
Za každého dalšího psa				

100,- Kč
150,- Kč
50,- Kč
75,- Kč

Rybolov na obecním rybníce
Povolenka / úlovkový list				
1 ks ryby, zák. míra 				
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100,-Kč/rok
100,- Kč
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STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE OBCE KAČLEHY
NA OBDOBÍ 2018-2022

Úvod
Strategický plán je programovým dokumentem obce. Jedná se o komplexní programový dokument, který
formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Strategický plán (dále jen
„SP“) je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně 4 let, který se nemůže
omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva, či na období platnosti územního plánu.V podstatě
představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá
postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností
a aktualizován. Strategický plán usiluje o dosažení rovnováhy mezitím, co občané chtějí, a tím, co je možné
a docílit rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.
Je důležitým nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování
rozpočtu obce a programu investičních akcí, SP umožní obci zejména:
• naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
• rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
• lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
• stanovit priority investičního programu
• posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj obce u obyvatel musí vycházet z analýzy současného
stavu, zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika.
Jako památky místního významu jsou evidovány:
• Kaple sv. Barbory
• Kříže při vjezdu do obce
• Kaplička sv. Jana na návsi

1. Současnost obce
1.1. Budovy ve vlastnictví obce:
Obec Kačlehy na svém katastrálním území vlastní tyto budovy: Obecní úřad č.p.51, Kaple sv. Barbory
1.2. Infrastruktura:
Obcí Kačlehy prochází silnice III. třídy. Do jednotlivých místních částí obce vedou místní komunikace, z nichž
část potřebuje rekonstrukci a modernizaci pro zlepšení dopravní obslužnosti obce.
V obci je vybudována kanalizace a ČOV, která je ve vlastnictví obce. V ostatních částech obce jsou jednotlivé
rodinné domy zásobovány vodou ze soukromých studní.
1.3. Energetika:
Elektrické rozvody pro rodinné domy jsou vzduchem vedeny zčásti po betonových a dřevěných sloupech, které
jsou upevněny na betonových podstavcích.

Obsah:
• Úvod
• Obec Kačlehy
• Památky obce Kačlehy
• Současnost obce Kačlehy
• Obecní úřad obce
• SWOT analýza obce

1.4. Plynofikace obce: Není
1.5. Územní plán:
Obec má zpracovaný Územní plán, který je platný od roku 2009, 17. 9. 2016 byla schválena 1. změna územního
plánu.
1.6. Demografické poměry:
Počet obyvatel obce je v posledních letech stabilní

Obecní úřad obce
Místní samospráva

Starosta obce: Píša Zdeněk
Místostarosta: Jakub Ladislav
Zastupitelstvo obce: Běhounková Marie, Letfusová Alena, Kníže Irena, Šachlová Zdena, Ježková Nikol
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Sídlo úřadu a kontakty:

Kačlehy 51, 377 01
Datová schránka: e5ia67g
Tel: 724 195 806
Email: starosta@obeckaclehy.cz

SWOT analýza obce
Silné stránky
• Poloha obce
• Příznivý vývoj počtu obyvatel
• Obec v atraktivní málo dotčené krajině s čistým ovzduším
• Blízkost turisticky atraktivních míst
• Připojení k internetu
• Rozsáhlý potenciál okolní krajiny
• Tradiční zemědělská činnost

Slabé stránky
• Chybějící některá technická infrastruktura (v některých lokalitách chybějící náhradní zdroj pitné vody)
• Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí
• Malý počet podnikatelů a malá podpora drobného podnikání
• Nedostatečná nabídka služeb v obci
• Malá spoluúčast občanů na rozhodování o veřejných záležitostech
• Chybějící prostory pro podnikání

Příležitosti
• Rekonstrukce místních komunikací
• Podpora cestovního ruchu
• Využívání dotačních titulů
• Vytvoření podmínek pro komunitní život v obci, utváření pevných vazeb jejich obyvatel k obci samotné
• Očista obce a zlepšení celkového vzhledu obce a životního prostředí
• Ochrana tradičních funkcí krajiny
• Další rozšíření moderních způsobů vytápění
• Rozvoj služeb
• Rozšíření a obnova zeleně
• Podpora dalšího uchování rodinných a kulturních
• Podpora ekologického zemědělství

Hrozby, rizika
• Stárnutí obyvatelstva
• Nezískání dostatku dotačních prostředků, a tak neuskutečnění plánovaných akcí
• Postupná ztráta zájmu občanů o věci veřejné
• Nedostatek finančních zdrojů
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Statistické údaje k 30. 11. 2018
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 873 ha
Nadmořská výška: 539 n.m.
Počet obyvatel: 94
Škola: ne
Vodovod: ne
Plynofikace: ne
Prodejna potravin: ne
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne

2. Spolky a kluby
V obci jsou následující organizace (oddíly, spolky, sdružení):
• Myslivecký spolek, jezdecký spolek

3. Strategický plán rozvoje obce
Zpracování strategického plánu představuje pojmenování problémů a návrh jejich řešení. Obec má jedinečnou
příležitost aktivně ovlivnit svoji budoucnost, pokud přijme a uskuteční dlouhodobý a promyšlený program,
směřující k naplnění své strategické vize.
Vizí budoucí obce je obec úspěšná, prosperující a přitažlivá pro své občany i návštěvníky; obec úhledně
upravená, čistá, představující přirozené centrum atraktivní lokality pro bydlení a trávení volného času; obec
urbánního i přírodního harmonického prostředí, obec se spolehlivou technickou infrastrukturou a vstřícnou
správou. Při zpracování Strategického plánu rozvoje obce vycházeli členové zastupitelstva obce nejen z faktu, že
je třeba neustále zvyšovat a zvelebovat úroveň života v obci, ale je zde pamatováno především na každodenní
potřeby občanů.
Strategický plán obce obsahuje výčet záměrů, které zastupitelé považují za potřebné realizovat v zájmu rozvoje
obce. Při realizaci většiny záměrů chceme v maximální míře využít dotačních možností v celé šíři dotačních
programů a jejich poskytovatelů.
Zastupitelé obce budou průběžně vyhodnocovat splnění jednotlivých záměrů tohoto Strategického plánu
rozvoje obce. Pokud bude potřeba, přijmou vhodná opatření k naplnění dalších záměrů. Tento Strategický
plán je možno doplňovat vhodnými záměry, které budou přispívat k dalšímu rozvoji obce.

Byly identifikovány následující základní dlouhodobé záměry:
Životní prostředí
Za nejdůležitější považujeme péči o čistotu obce a zachování přírodní rozmanitosti zdejší krajiny.
Priority:
• Vybudování pomocí dotačních titulů multifunkčního hřiště na základě připraveného projektu –
předpokládaný rozpočet 1 200 000,- Kč
• Revitalizace cyklostezky a účelových komunikací pomocí dotačních titulů – předpokládaný rozpočet
2 000 000,-Kč
• Pasportizace a revitalizace rybníků v majetku obce - předpokládaný rozpočet 1 500 000,- Kč
• Vypracování projektu na zadržování dešťové vody a následné svedení do rybníků
• Rekonstrukce obecního rozhlasu
• Oprava a údržba památkově chráněných objektů
• Vybudování vodovodu pomocí dotací - Fedrpuš -Hrutkov – Kačlehy 15 až 20 mil.
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• Vysázení aleje -cesta Kačlehy -Hrutkov
• Bezúplatný převod cesty Kačlehy - Hrutkov z majetku ÚZSVM
• Bezúplatný převod cesty z majetku ÚZSVM
• Obnovení cesty Třešňovka – Hospříz
• Založení obecního ovocného sadu v místě ČOV
• Rozšíření a úprava silnice III. třídy v místě točny autobusu dle platných norem o pozemních komunikacích,
zatrubnění odtoku kolem stávající komunikace

Dále:
Zalesňování odtěžených ploch
Průběžně kontrolovat, případně zajistit likvidaci černých skládek,
Zdokonalit služby při likvidaci komunálního odpadu,
Řádně pečovat o stávající veřejnou zeleň a zajišťovat novou výsadbu užitkové i okrasné zeleně, pečovat o veřejné
prostory sloužící k rekreaci, odpočinku a sportu,

Podnikání
Podnikatel má umět podnikat i v konkurenčním prostředí.
Priority:
• Podporovat vznik nových podnikatelských aktivit zejména v oblasti turistiky, agroturistiky a v oblasti
zemědělství
• Podporovat rozvoj služeb.

Doprava

Dopravní značení komunikací v obci,
• údržbu komunikací částí obce v zimním období v rámci technických možností a v souladu s plánem
zimní údržby,
• revitalizace cyklostezky a účelových komunikací pomocí dotačních titulů
Oprava místních komunikací včetně opravy výtluků a nerovností na místních komunikacích
Předpokládaný rozpočet:		
250.000,- Kč
Předpokládaná doba realizace:
2020 - 2022

Bezpečnost

Chceme se zaměřit na vyhledávání příčin poškozování veřejného i soukromého majetku vandaly,
Na zlepšování vztahů mezi občany, aby nedocházel k rozdělování na skupiny
Priority:
• dodržování obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku,
• spolupráce s policií
• motivovat obyvatele obce k větší empatii a vzájemnosti

Sociální služby pro obyvatelstvo

Každý z nás se v životě může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat využít některé ze sociálních služeb, neboť
již nebude mít možnost starat se sám o sebe, či řešit sociální situaci svých blízkých.
Priority:
Zajistit případnou pomoc pro seniory nebo zdravotně postižené občany
Obec má funkční krizový štáb z řad zastupitelů obce, který je schopen v případě nouze poskytnout nezbytnou
pomoc

Financování obce

Rozpočet obce se pohybuje kolem 2 mil. Kč mimo dotace.
Vyžaduje proto velmi uvážené hospodaření, aby byly zajištěny hlavní potřeby obce.

Priority:
• získávání dotací,
• využívat program EU- zaměstnanost přes ÚP v J. Hradci
• hospodařit s péčí dobrého hospodáře

Činnost obecního úřadu:

Současná doba vytváří dojem nekonečného přívalu povinností, nařízení, norem a podobně.
Priority:
• zvyšování odborné kvalifikace zastupitelů
• zajištění informovanosti občanů o dění v obci
• motivovat občany k většímu zájmu k dění v obci

Kultura a sport
Chceme podporovat rozvoj kultury a sportu v obci, neboť jde o vzájemná setkání občanů, mládeže a dětí, a
tím i o rozvoj morálních hodnot člověka. Obec Kačlehy má zpracovaný plán rozvoje sportu na rok 2018 - 2025
Priority:
• udržet dosavadní kulturní akce v obci:
• masopust
• stavění májky a pálení čarodějnic
• dětský den
• dřevořezbářské sympozium
• setkání seniorů
• loučení s létem
• zpívání u Betléma
• a další (koncerty, letní kino …)
• Vybudování multifunkčního hřiště a doplnění dalšími prvky
• Podporovat sportovní aktivity

Závěr

Záměry k realizaci:
po vybudování hřiště založit meziobecní fotbalovou, či jinou soutěž

V Kačlehách dne: 25. 3. 2021
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Strategický plán rozvoje obce byl vytvořen za účelem identifikace priorit socioekonomického rozvoje obce.
Obsahuje řadu zajímavých záměrů, jejichž realizace by měla přispět k rozvoji obce nejen ve vytýčeném období.
Plán je otevřeným koncepčním dokumentem, který bude průběžně aktualizován podle toho, jak se budou
měnit vnější a vnitřní podmínky života v obci. Zpracování strategického plánu je důležitým krokem k zahájení
aktivnější spolupráce mezi veřejnou a soukromou sférou vedoucí ku prospěchu celé obce i okolního regionu.
Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Kačlehy byl schválen na 18. veřejném zasedání Zastupitelstva
obce dne: 25. 3. 2021, usnesením číslo: 11 b
(Zpracoval: Píša Zdeněk)
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SPORT V OBCI
Asi málokdo ví, že Honza je mezinárodně úspěšný sportovec
v bojovém sportu Brazilské jiu-jitsu (zkratka BJJ). Tento sport je
nejpropracovanějším bojovým uměním v boji na zemi a vyžaduje
velmi dobrou fyzickou kondici a náročný trénink.
V roce 2019 Honza vybojoval zlatou medaili na mezinárodních
závodech Poznaň International Cup- Získal také mnoho dalších
úspěchů, a to na národních i mezinárodních soutěžích, jako třeba
Mistrovství Slovenka 2013, stal se vícemistrem České Republiky
2012, zlatá medaile na mezinárodních Závodech Munich
international winter open 2014 a další.
Honza trénuje BJJ již osmým rokem a bojovým sportům se
věnoval i předtím. Baví především to, že, BJJ je více o technice
než o síle. Podle jeho slov se tomto sportu se říká „lidské šachy“,
protože když víte co váš soupeř udělá, a jste na to připraveni,
vyhráli jste.
Trénuje v Soběslavi, kde sídlí pobočka BJJ pro Jižní Čechy,
pod trenérem Robertem Keňo s černým pásem, což je nejvyšší
dosažená výkonnost v České republice. Díky Honzovi se Brazilské
jiu-jitsu zájemci mohou věnovat i vJindřichově Hradci, kde již
rok trénuje místní sportovce.

Na konci ledna roku 2020 se náš mladý občan Petr Šachl jr. zúčastnil Olympiády
dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji. Svou účastí prezentoval Jihočeský
kraj a to jako hráč ledního hokeje.
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UKLIĎME SVĚT

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje každý rok akci „Ukliďme svět“. Je dobré když se najde někdo, kdo
sebere to co do přírody nepatří a co jiní v přírodě odhodí.

OPRAVA KAPLE sv. BARBORY

Opět se najde jedinec v obci, který vhodí do kontejneru s jedlým olejem otevřenou nádobu s vyjetým
olejem z motorového vozidla. Tím znehodnotí celý obsah kontejneru a znemožní jeho recyklaci a odběr
firmou. Díky, nemáme co dělat, kontejner vyčistíme a uvedeme do původního stavu.

Starosta obce

Oprava kaple, která byla provedena v roce 2018 se úplně nevydařila. Ačkoliv už zhotovitel prováděl záruční
opravu, opadávání soklu a omítek pokračuje. Byla podána výzva k další pozáruční opravě. Je pravda, že oprava
kaple se děla pod taktovkou památkářů, jelikož je kaple pod památkovou ochranou.
Jistě existují stavební technologie, které by dávaly záruku větší trvanlivosti oprav, ale dohoda s památkáři nebyla
možná. Nebyly povoleny ani drenáže, původně v projektu navržené, ani hranaté měděné okapy a svod. Plášť
kaple byl opraven jen z části v místech viditelných poškozeních.
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JDEME S DOBOU
Instalace elektronické úřední desky
Tento projekt je spolufinancovaný z dotačního titulu PRV vyhlašovaného MAS Třeboňsko,
který je v souladu s SCLLD.

PROCHÁZENÍ CHODBAMI PŘEDKŮ
16. 6. 2003 V KAČLEHÁCH

EUD je přístupná 24 hodin denně, kde jsou dostupné veškeré informace o obci, aktuality, dokumenty,
fotogalerie.

1. Obec Kačlehy

Gatterschlag = Kačlehy = Kača = Svedení Kateřiny = Kateřiny nebo Brána = Oplocení = dialektem Godern

První zmínka o obydlení se datuje 13. 6. 1399. Založeny ale pravděpodobně byly již kolem roku
1300. Toto se pojí se jménem KATEŘINA, která byla dcerou hradeckého pána Udalricha I, pod
jménem KATEŘINA založila v okolí Kačleh Franzův Dvůr na ploše 65 ha, Kateřina vedla pak
práce na dalším mýcení lesů.
Toto dřívější panství, kde nyní stojí č. p. 15 a 18 bylo za husitských válek zcela zničeno a posléze prodáno za
výhodnou cenu hradeckým pánům. Jméno Handl se datuje od r. 1645, jméno Vogel od r. 1797. Od roku 1300
zde byla 3 místa na pálení dřevěného uhlí /tzv. milíře/ na č. p. 20, 28, 36.
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2. Kaple svaté Barbory v Kačlehách
Byla postavena v r. 1804 stavitelem M. Neubauerem a vysvěcena tehdejším farářem Roblem z Hohrní Pěny.
Věžní zvon byl ulit ve Vídni v r. 1804 Ludwigem Korentschem. Hodiny byly nainstalovány díky příspěvkům
obyvatel 4.3. 1923. Oltář pochází od Ferdinanda Suflesera z Val Gardeny.
V roce 1983 byla kaple zcela vykradena a v roce 1990 renovována patronem obce Franzem Vitu.

3. Kamenný kříž vedle kaple v Kačlehách.
3 metry vysoký kamenný kříž pochází z dílny Heleport ve Slavonicích. Tento kříž po odsunu France Vitu,
několikrát renovovaný dosvědčuje rčení: Svatý kříži, buď nám ochranou a štítem proti všem nepřátelům
a klíčem k nebeskému ráji „1851“.
Na spojení podstavce se ukazuje sv. Marie a kříž zdobí tělo Kristovo.
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6. Polní kříž Handl č. p. 15
Tento kříž je 2,5 m vysoký. Byl postaven předky rodiny Handlových z č. p. 15. Rod Handlů patřil mezi
5 nejstarších rodů v Kačlehách a udržoval své jméno jako dar Kateřiny z Hradce až do svého odsunu. Kříž stál
na konci prostoru v blízkosti Tastlera Hässla č. p. 67. Byl hodně podobný
kamennému kříži vedle kaple. Patrně zde byl od r. 1850. Při procesích v červnu se zde vzývala dobrá úroda.

7. Wazalova kaple č. p. 22 .

4. Památník sv. Jana Nepomuckého se dvěma prastarými lipami.
Socha stojí vedle školy v dolní části. Týden před Nanebevzetím /40 dní po Velikonocích/ a v předvečer narozenin
sv. Jana Nepomuckého 16.5. byla nazdobena. Dodržovala se zde tradice procesí k uctění svátečních dnů. Dvě
staré lípy zde stojí od postavení památníku.

Kaple na konci pozemku rodiny Franze a Hermíny Wendaové byla postavena v r. 1893 a dodnes stojí.
V r. 1892 byl nalezen na lučním zlomu v blízkosti kaple zachovalý obraz sv. Marie. Tuto kapli nechal majitel
Johann Wenda postavit na památku sv. Marie. Vedle kaple byly vysazeny 2 lípy, které dodnes stojí.
Kaple má zastavěnou plochu několik m čtverečních a byla pokryta betonovými cihlami. V týdnu před
Nanebevzetím byla každý večer navštěvována procesím s vpředu neseným křížem. Obraz Marie s Ježíškem byl
na počest stavitele ozdoben zlatým rámem. Teď tam visí zažloutlý obraz sv. Marie.
V r. 1983 byla kaple zcela vykradena, křídlové dveře byly zničeny a poškozena byla také střecha. Později se
pokoušeli různí lidé zachránit kapli před rozpadem, nakonec obec Kačlehy zařídila renovaci.

5. Tastlerův polní kříž:
Tento litinový polní kříž s žulovým podstavcem je vysoký 2 m. Kříž měl nápis: Bůh žehnej našim chodbám. Byl
zhotoven na památku rodiny Krobothových jako dík, že se jejich synové vrátili zdrávi z I. světové války. Kříž
byl renovován v r. 1989 a je na cestě mezi tehdejšími poli.
Byl vyroben v r. 1926, vysvěcen farářem Josefem Pfauserem z H. Pěny a patřil ke dvoru rodiny Krobothových
č. p. 14. Ve dnech před Nanebevzetím p. Marie šlo procesí společně ke kapli a kříži ke krátkému uctění.
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8. Lukšův kříž č. p. 26
Tento polní kříž byl nasazen na kamenný podstavec s korpusem. Nápis na podstavci zní: Postaveno na boží
památku Ignácem a Annou Lukšovými v r. 1868. Byl a dosud je orámován 2 kaštany a stojí dodnes renovovaný
na konci prostoru rodiny Fr. Schneidera bývalé číslo 26.
Na předposledy byl kříž renovován v r. 1900 Franzem a Kateřinou Panny a naposledy obcí Kačlehy v r. 1995.
Dlouhý čas byl pobořen, ale nyní opět stojí. Na petra a Pavla chodilo procesí každoročně od Wazalovy kaple,
kde byly modlitby, dále pak přes loukyk Lukšovu dvoru a nakonec k soše sv. Jana Nepomuckého. Vedoucím
modlitby byl vždy Wilhelm Altrichter z č. p. 53.

11. Tipplův kříž u dvora č. p. 31 patřící Johannu Tipplovi.
Stál u výjezdu z obce směr H. Pěna vedle spojovací cesty Hospříz - H. Pěna. Byl renovován naposledy v r. 1900,
ale krátce po roce 1945 zničen. Kamenný podstavec s železným křížem, na něm tělo Krista. Byl přibližně
1,5 m vysoký. U tohoto Tipplova kříže se loučili pozůstalí s mrtvými.
Předříkávač modlitby se modlil: „Modleme se za mrtvé. Zde je poslední místo, kde se loučí mrtví
s živými. Jestliže náš bratr /sestra/ někomu v naší obci ublížili, prosíme za ně na tomto místě o
odpuštění. Modleme se za mrtvé a za stavitele tohoto kříže. Bůh nás jednou bude soudit laskavěji.“

9. Umývací rybník neboli Kačležský rybník .
Vznikl v letech 1544 - 1551 zásluhou Jáchyma z Hradce a Krajíře z Krajku oboustrannou dohodou hradeckých
a novobystřických pánů a označen jako Soused neboli Přátelství. Kačležský rybník má plochu 196 ha a je 3 km
dlouhý. Stranou je poloostrov nazývaný Schocha a naproti Člunku je ostrov.
Stranou ležel dvůr U Domandlerů, který byl po odsunu zničen. Každé 2 roky býval rybník zarybńován, většinou
dvouletými kapry. Ke kaprům byly nasazovány také dravé ryby jako štiky, sumci, okouni a síhové.

12. Pruisslův kříž u dvora č. p. 33 patřící Franzi Proisslovi.
Tento polní kříž byl asi 3 m vysoký a byl podobný kamennému kříži vedle kaple v Kačlehách. Kamenný
podstavec a kamenný kříž s železmým tělem Ježíše. Nad ním modlící se sv. Marie. Byl na křižovatce Kačlehy
- Hrutkov - Hospříz. Iniciátory byli Franz a Barbara Proisslovi. Měli 8 dětí. 4 dcery byly poslány jako řádové
sestry do Auerbachu v Sasku již delší dobu před I. světovou válkou a zasloužily se o zlepšení postavení statutu
řádových sester v církvi. Polní kříž byl v roce 1970 zničen, ale obcí byl v roce 2000 opět opraven. Vypadá nyní
zcela jinak, ale stojí zde dál. Týden před svátkem Nanebevzetí Panny Marie chodilo procesí po obci a končilo
u památníku sv. Jana Nepomuckého.

10. Michalův obrázek stromu.
Na tomto obraze byla borovice se třemi vrcholy, obraz označoval stavení Martina Soukupa č. p. 8, byl vysvěcen
farářem Jos. Pfauserem v r. 1920. Obraz byl namalován jako dík za to, že se syn Martin Soukup, přestože
zraněn, vrátil z I. světové války. Týden po svatodušních svátcích chodilo procesí kolem Lukšů a Grablů k uctění
obrazu Nejsvětější trojice. O tomto obraze se nevědělo dlouhé roky. Při jedné vycházce v roce 1995 našel obraz
Reinhard Schützner. Třívrcholová borovice byla již delší dobu suchá a částečně uříznutá, ale obrázek stromu
byl zavěšen na smrkové větvi, těsně přirostlé k borovici. To bylo velké překvapení.
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13. Rieblův polní kříž u dvora č.p. 39 patřící Franzi Schütznerovi.
Byl to asi 2 m vysoký litinový kříž na kamenném podstavci s tělem Ježíše Krista.Byl postaven v r. 1917 rodinou
Rieblů. V roce 1918 vysvěcen farářem Josefem Pfauserem z H. Pěny. Před tímto křížem stál 3,5 m vysoký
dřevěný kříž, který byl zničen při jedné z bouří. Stával pod cestou na Hospříz.
Na kříži bylo napsáno: „Ježíši Kriste, měj slitování“. K uctění památky všech zesnulých rodiny Rieblovy
z č. p. 39. Tento polní kříž ležel dlouhý čas zničený v příkopu. Po nalezení byl renovován obcí Kačlehy.
V souvislosti s modlením se za dobrou úrodu chodila procesí v čele s předříkavačem Wilhelmem Altrichterem
většinou 22. června a na cestě zpět se končilo u Proisslova polního kříže.

10.Josef Kreuzer		
Kačlehy č.p. 51
po Wognerových
11.Adalb.Woperschal		
Kačlehy č. p. 57
po Woperschalových
							později Kaufmannových/Draxlerových.
Všechna tato jména byla po odsunu němců z obelisku vymazána protože to byli němci.

16. Padlí ve II světové válce 1939 - 1945
14. Válečný památník v Kačlehách .
Byl odhalen v neděli 8. 10. 1922 a vysvěcen děkanem Josefem Pfauserem z H. Pěny. Stál a stojí ještě dnes vedle
kaple u rybníka.Při zasvěcení měl zemědělec Martin Soukup, tehdejší představitel obce a zároveň čestný občan
obce Kačlehy, slavnostní řeč. Farář Josef Pfauser měl také dojemnou řeč.
Potom defiloval místní dobrovolný hasičský sbor, jakož i delegace přestavitelů okolních obcí. Představitel obce
Kačlehy Heinrich Grobauer a ředitel školy Laurenz Schöberl pozdravili přeživší a všechny přítomné obyvatele.
Hudbu obstarala hasičská kapela Klaubauf z D. Pěny. Martin Soukup přečetl jména padlých a vyzdvihl jejich
hrdinské činy.

1. Johann Neuwirth		
2. Franz Pupa			
3. Friedrich Tippl		
4. Heinrich Dumps		
5. Karl Tippl			
6. Josef Soukup		
7. Franz Koller			
8. Silvester Riebel		
9. Franz Riebel			
10. Heinrich Handl		
11. Josef Draxler		
12. Adolf Rausch		
13. Franz Spazierer		
14. Johann Spazierer		
15. Richard Spazierer		
16. Franz Grobauer		
17. Friedrich Tippl		

Kačlehy 1
Kačlehy 3
Kačlehy 4
Kačlehy 4
Kačlehy 31
Kačlehy 8
Kačlehy 9
Kačlehy 12
Kačlehy 12
Kačlehy 15
Kačlehy 20
Kačlehy 26
Kačlehy 24
Kačlehy 24
Kačlehy 24
Kačlehy 35
Kačlehy 31

nar. 25. 6. 1907
padl 24. 6.
nar. 30. 1. 1926
padl 22. 12. 1943
datum narození i úmrtí neznámé
nar. 1923		
nezvěstný na východní frontě 1945
nar. 23.10.1923
nezvěstný od r. 1945
nar. 17,12,1917
padl 17. 1. 1942 v Rusku
nar. 6. 5. 1924		
nezvěstný, v r. 1960 prohlášen za mrtvého
dat. nar. neznámé
zemřel na konci války ve Vídni
nar. 1. 6. 1899		
zemřel 30. 5.1945
nar. 24. 6. 1906
padl 3. 3. 1944 v Rusku
nar.1942		
zemřel v nemocnici J.Hradec
nar. v Ottenschlagu zemřel na ruské frontě
dat. nar. neznámé
nezvěstný od r. 1945
dat. nar. neznámé
padl roku 1942 v Rusku
dat. nar. neznámé
zemřel roku 1943 v Norsku
nar. 13. 12. 1913
padl 11. 7. 1944 v Castellu/Floren
nar. 13. 2. 1904
zavražděn 28. 9. 1938 v Čechách

15. Padlí v I. světové válce 1914 - 1918
1. Ludwig Neuwirth		
2. Wilhelm Maly		
3. Franz Kroboth		
4. Ludwig Draxler		
5. Franz Stöckl			
6. Josef Grobauer		
7. Joh. Landrichter		
8. Franz Maurer		
9. Ludwig Autich		
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Kačlehy č. p.1		
Kačlehy č. p. 13
Kačlehy č. p. 14
Kačlehy č. p. 24
Kačlehy č. p. 26
Kačlehy č. p. 35
Kačlehy č. p. 40
Kačlehy č. p. 48
Kačlehy č. p. 49

nazývaný po Kirschumových
po Petererových
po Tastlerových
po Feichtlerových
po Lukšových
po Grouperových
po Maklerových
po Maurerových
po Autichových
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17. Padlí ve II. světové válce 1939 - 1945
18. Johann Proissl		
19. Franz Tupy			
20. Friedrich Maly		
21. Johann Resek		
22. Johann Kreuzer		
23. Johann Kreuzer		
24. Franz Kreuzer		
25. Johann Altrichter		
26. Franz Schöberl		
27. Karl Schweyda		

Kačlehy 33
Kačlehy 36
Kačlehy 37
Kačlehy 43
Kačlehy 45
Kačlehy 49
Kačlehy 49
Kačlehy 53
Kačlehy 54
Kačlehy 68

dat. nar. neznámé
nar. 8. 10.1920		
nar. 23. 7. 1925		
dat. nar. neznámé
nar. 1. 12. 1916		
nar. 6. 3. 1915		
nar. 4. 6. 1921		
nar. 2. 10. 1921		
nar. 11. 3. 1923		
nar.31.10. 1924		

pohřešovaný podle zprávy z 9. 1. 4
padl 7. 8. 1942 v Blichně, Rusko
padl 23.12.1944 v Eifelu
padl v roce 1943
padl 10. 10. 1942 v Rusku
padl 26. 3. 1942 v Charkově/Rusko
padl 1. 7. 1943 smrt pilota
nezvěstný na konci války na Východě
nezvěstný 1943 Stalingrad
padl 31. 1. 1942 Kaminka/Rusko

Všech těchto 27 mužů muselo být ba válečném pomníku zvěčněno. Ale na hřbitovech v jejich nové domovině.

ZPRÁVY Z HOSPODY
Kdyby se někdo ptal, co v této popletené době dělá naše hospoda, napadá mě použít větu z jedné hry českého
velikána Járy Cimrmana: „Nebožka stále ještě trochu žije“.
Ale nechci, aby to vypadalo jako naříkání. Nejsme v tom sami, jistě všichni víte, jaká je situace hospod všeobecně.
Objevují se různé předpovědi, kolik procent hospod se už neotevře. Můžeme Vás ujistit, že naše (a taky Vaše)
hospoda v Kačlehách určitě otevře, jen co to bude možné. Ono by to bylo i divné, když se tři roky snažíme to
tu postupně zvelebovat, tak to potom všechno nechat ležet ladem. A taky se opět potvrdilo, že všechno zlé je
k něčemu dobré. Neboť koronavirové zákazy nám vždy poskytly dostatek času k dokončení prací, však asi víte,
jak to chodí. Člověk si to krásně naplánuje, do kdy to bude hotové, pak se začnou objevovat různé komplikace
a zádrhely a najednou je termín v čudu. Tak první vlna nám dala čas postavit nové záchody, při druhé vlně
vznikla veranda a při třetí vlně jsme udělali v průjezdu kamennou dlažbu. Z toho máme radost, že už se nebude
venku sedícím hostům v létě prášit do piva, jako když tam byla prosívka.

Nejhorší teď je, že stále nevíme, kdy se bude moci otevřít a s jakými omezeními. Občas se objeví pár cyklistů
nebo pěších turistů, osloví nás na zahradě nebo nakouknou do vrat a ptají se, kdy už budou moci přijet na pivo.
Bohužel nemůžeme dát jasnou odpověď. Třeba se někdo diví, proč neprovozujeme výdejní okénko. Myslíme,
že tady to nemá smysl, místních štamgastů je málo a dá se předpokládat, že pro jídlo nebo nápoj s sebou by
moc obyvatel nepřišlo, a pohyb turistů v těchto časech byl minimální. A mít soudek naražený třeba týden, než
by se vypil, to by asi moc dobré pivo nebylo a hosty by to spíš odradilo. Takže nezbývá než trpělivost. Kdo si
počká, ten se dočká.
Také bychom chtěli uspořádat nějaký večer s živou hudbou, ale zatím není jasné, co a kdy bude možné. Jeden
termín máme připraven, pokud to půjde a kapela bude ochotna přijet, mohla by být zábava v sobotu 26.června
(nic neslibujeme). Tak vydržte, snad už si brzy to čepované dáme.
A buďte rádi, že žijete v Kačlehách, neboť všichni naši hosté, přespolní i zdaleka, tuto vesnici chválí a obdivují,
jak je krásná.
								Těšíme se na Vás
								Jaroslav a Marie Zelenkovi
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Obec Kačlehy děkuje Sdružení místních samospráv
za dotační podporu zpravodaje.
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