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zatímco novináři si už víc než
měsíc stěžují na letní „okurkovou
sezónu“, naše městečko nemá
vůbec žádný důvod žehrat na 
nedostatek událostí.

Ve chvíli, kdy léto ukázalo svou
sílu a slunce se opřelo do hladiny
Sázavy, si náš městys do značné
míry opět připomíná svou někdejší
slávu vyhledávaného letoviska
v srdci Posázaví. Vydatně tomu
napomáhá celkem pět současných
restauračních zařízení. (V dobách
největšího rozkvětu Kácova jich tu
fungovalo sedm.)

Turisti obléhají břehy řeky a hle-
dají každý kousek stínu. Pochvalují
si chládek v prostorách zámku. Nad
současným stavem této architekto-
nické památky, která by mohla
a měla být chloubou Kácova, však
krčí rameny. To ale, věřím, již
nebude dlouho trvat.

Do podobných rozpaků je opráv-
něně přivádí i stav naší hlavní 
příjezdové komunikace a celá 
řada dalších záležitostí, o nichž i my
velmi dobře víme. Aby v 21. století
neměl městys s téměř tisícovkou
obyvatel vodovod a kanalizaci, to 
je opravdu na pováženou. Tím spíš,
že ve většině zdejších studní je
závadná voda.  

Výjimkou je snad jen pivovar,
kterému se - nejen díky dobré vodě
- podařilo navázat na dlouholetou
tradici. Zdejší pivo Hubertus má
opět dobrý zvuk nejen v Posázaví 
a v pivovarské hospůdce nad jezem
musí zachutnat úplně každému.

I já se tam rád zastavím a popo-
vídám si zde se sousedy. Taky sledu-
ji, o čem si povídají turisté, cyklisti
a vodáci. Řeči se tu totiž nevedou
jen o pivu. Takže mám někdy pocit,
že se tu potkávají dva různé světy.

Zatímco my domácí si na vše,
s výjimkou piva, stěžujeme (uzná-
vám, že často oprávněně), „přespolní“
nám závidí, v jak nádherném místě
žijeme. I když i oni by ocenili, kdyby
zde mnohé bylo jinak.

Rádi by se, jak to kdysi bývalo 
zvykem, ubytovali v některé ze
zdejších domácností na letním bytě
a nebo v typickém penzionu. Rádi by
ochutnali speciality domácí kuchyně
a aspoň kousek „zdraví z Posázaví“
třeba i v podobě farmářských biopro-
duktů. Rádi by v Kácově strávili mno-
hem více času, kdyby tu kromě řeky
a adrenalinu na kole našli i možnost
pro poklidnější formu relaxace se
zázemím pro děti. Naše půjčovna
loděk je v tomto směru jakousi první
vlaštovkou.

Třebaže naše městečko nemůže
v oblasti služeb prozatím nabídnout
obvyklý evropský standard, má něco,
co je velmi cenné. Snahu navázat
na někdejší tradici a také řadu před-
pokladů, že by se to mohlo podařit.

Jen bychom si měli i my „domácí“
uvědomit, že není zcela samozřejmé
dýchat čerstvý vzduch. Stejně tak se
samy od sebe nedějí i jiné věci,
které by měly být samozřejmé.

I já jsem tomu mnohem víc poro-
zuměl až poté, co jsem před čtyřmi
lety přišel na radnici. Tím spíš bych
ale v započatém díle rád pokračoval.
Změny k lepšímu se bohužel dnes
nedaří dělat tak rychle, jak bychom 
si přáli. Kácov má však už v tuto chvíli
na další rozvoj úspěšně nakročeno.

Prosím, pomozme mu společně
udělat i další kroky. Naše malebné
městečko si to opravdu zaslouží. 
A my, jeho občané, taky. 

Jaroslav Buchal
starosta

S L O V O  S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané, Co se podařilo
✔ Likvidace zděděného dluhu

u Ministerstva financí ČR. Z částky
10,5 mil. zbývá zaplatit 2 miliony. To
vše díky mimořádným úsporným
opatřením a promyšlenému prodeji
majetku. Ke 2. srpnu měl městys
na účtu 9 087 319,– Kč.

✔ Výstavba nové ČOV. V loňském
roce probíhala jednání ohledně
územního rozhodnutí a stavebního
povolení, které jsme získali 14. října
2009. Na základě výběrového řízení
zhotovila společnost DUIS projekt
v hodnotě 1,3 mil. korun, který byl
též zaplacen. Připravujeme žádost
o dotaci a hledáme dodavatele, který
pomůže s dofinancováním projektu.

✔ Společně s obcí Chabeřice 
řešíme výstavbu vodovodu a jeho
napojení na vodní nádrž Želivka.
Připraven je projekt v hodnotě 
1 344 700,- Kč. V současné době
pracujeme na legislativní agendě 
a žádáme o územní rozhodnutí 
a následné dotace. Kácov patří
k 8 % obcí v ČR, které stále nemají 
vodovod!

✔ Příslib Středočeského kraje 
řešit opravu komunikace III/12519
(Jirsíkova ulice). Sám městys získal
od Ministerstva zemědělství ČR dotaci
ve výši 2 miliony korun na rekon-
strukci části dešťové kanalizace.

✔ Ověření možností jak řešit rekon-
strukci zámku. Reálné se zdají být
dotace z Fondu památek, evropských
fondů EEA, tzv. Norských fondů, či
strukturálních fondů EU. Pomoci se
nezříká ani kraj. Řádově se vždy jedná
o dotaci ve výši 1,5 mil. Euro. 

✔ Na rekonstrukci a zateplení 
prostor 2. stupně základní školy jsme
získali částku 3 181 731 korun (spo-
luúčast městyse 16 %)

✔ Vytvoření zázemí pro tradiční
letní akce v rámci Kácovského kultur-
ního léta (zahájení letní sezóny,
Kácovské zámecké slavnosti, Posá-
zavská neckyjáda, pouť, Kácovský
běh, Veteran Rallye Posázaví).



Úřady blíž občanům
Ani naši občané již nemusejí kvůli vyřizování úředních záležitostí cesto-

vat do Kutné Hory. Pobočka Czech POINT (Český podací informační
národní terminál) funguje také v Kácově přímo v sídle radnice. Je zde
možné získat výpisy z veřejných (např. obchodní a živnostenský rejstřík,
katastr nemovitostí) a neveřejných evidencí (např. rejstřík trestů).
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Slovo senátora
Kácov jsem navštívil před řadou

let v souvislosti s nešťastnou kauzou
vyřazených ledniček navršených
na obrovské hromadě u Sázavy.
Nebyl to pěkný pohled, ale – upřím-
ně řečeno – o mnoho lepší pohled
neskýtal ani samotný městys Kácov.
Naštěstí je tohle už minulost. 

Ledničky jsou dávno pryč a měs-
tečko se jasně a zřetelně probudilo
z ospalého dřímání. Má na tom
zásluhu především radnice, která
městys vede v posledním období.

Všude jsou patrné známky zlep-
šení, včetně opraveného sousoší
na náměstí. Vedle již dokončených
akcí je navíc řada dalších, které jsou
v běhu nebo se připravují. Za všech-
ny zmíním jen jednu, vdovský zámek.
Je to pro obec velký přínos, ale
i mimořádně náročný závazek. Musí
získat peníze jak na nejnutnější opra-
vy, tak zejména na celkovou nároč-
nou rekonstrukci, a také rozhodnout
o způsobu využití v budoucnu. Bude
zde muzeum, galerie, komunitní 
a vzdělávací centrum nebo naopak
hotel, penzion či zajímavé bydlení?

Vím, že vedení městyse má
mnoho různých plánů, zajímavých,
přínosných. Kácov má reálnou šanci
stát se důležitým centrem celého
sázavského regionu, navázat na sla-
vnou tradici před druhou světovou
válkou. Je ovšem třeba opravdu 
silně zdůraznit: obec se rozvíjí tehdy,
budou-li rozvoj podporovat i občané.
Kácov má mimořádný potenciál stát
se nejen turistickou atrakcí s prosla-
veným pivem, ale i místem, kde se
všem bude dobře žít, kde budou
pěkné obchody a potřebné služby,
kde bude fungovat vodovod a čistír-
na odpadních vod, kde bude k dispo-
zici základní kulturní zázemí.

Přeji kácovským občanům, aby se
všechny již započaté práce úspěšně
dokončily a další plány naplnily.
Program Sázava 21, jehož jsem 
předsedou, k tomu bude pomáhat.

Bedřich Moldan
senátor

EVIDENCE CENA ZA 1. STRANU    CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ 
I ZAPOČATOU STRÁNKU

Obchodní rejstřík 100,– Kč 50,– Kč
Živnostenský rejstřík 100,– Kč 50,– Kč
Katastr nemovitostí 100,– Kč 50,– Kč
Rejstřík trestů 50,– Kč 0,– Kč

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 8:00–17:00 
(po dohodě i mimo tyto úřední dny)

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze

povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 

Obchodní rejstřík
IČ subjektu 

Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost 

a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti 
přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné

vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené
pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. 



Matrika je tu pro vás
Úřad místní matriky, jehož kance-

lář je na radnici občanům k dispozici
v úředních dnech (pondělí a středa)
od 8:00 do 17:00, spravuje a vyřizuje
veškerou následující agendu:    

– žádostí o vydání matričních dokladů
(rodného, oddacího, úmrtního listu)

– žádostí o uzavření manželství 
a zajištění svatebního obřadu

– osvědčení pro církevní sňatek
– vysvědčení o právní způsobilosti

k uzavření manželství v cizině
– provádí zápisy o určení otcovství

souhlasným prohlášením rodičů
– občanských průkazů
– změny trvalého pobytu občanů
– ověřování listin a podpisů

Po dohodě vás pracovníci matriky
rádi obslouží i mimo úřední dny.

Na okraj agendy obecních matrik
Možná nevíte, že matriky narození,

sňatků a úmrtí se v českých zemích
někde vedly už od středověku. Všem
farářům to však nařídil až Tridentský kon-
cil roku 1563. I poté se však toto naříze-
ní prosazovalo v Čechách poměrně
pomalu a většina farních matrik se
dochovala až od poloviny 17. století.

Jednotné vedení matrik zavedl svými
reformami z let 1781 a 1784 až Josef II.
(před touto reformou byla podoba mat-
rik značně roztříštěná). 

Povinná obecná a veřejná matrika
byla zavedena až v 50. letech 20. st., kdy
farní matriky ztratily právní význam.

(zdroj: Wikipedia)

Turisté se neztratí
Za desetinu původně kalkulované

ceny se podařilo Kácovu pořídit
podrobnou velkoplošnou mapu, jež
zachycuje naše městečko a jeho nej-
blžší okolí. 

Původní dodavatel, který se na kar-
tografické tisky specializuje, požadoval
za zhotovení mapy v měřítku 1:25000
téměř sto tisíc korun! Městysu se však
podařilo najít podstatně levnější firmu 
a díky ní slouží nyní turistům na kácov-
ském náměstí Kněžny Toskánské
odborná i praktická pomůcka, jejíž výro-
ba a instalace vyšla na deset tisíc korun.

Mapa několika fotografiemi připomí-
ná i místní zajímavosti včetně nejstarší-
ho objektu ve městě, takže je dobrým
vodítkem i pro příjemnou a poučnou
procházku po Kácově.     

Vzácný nález
Při odklízení nepořádku v prostoru

hospodářského dvora místního zámku
byl pod hromadou odpadu nalezen
ručně malovaný plechový znak.

Připomíná patrně slavnou historii
místního Sokola. Zrestaurování vzácného
nálezu se ochotně ujal pan Antonín
Malík, který se pokusil znaku navrátit
původní podobu. Třebaže horní část
znaku, jíž zřejmě dominovala koruna,
chybí, podařilo se díky náhodě obnovit
cennou památku vypovídající o minu-
losti jednoho z místních spolků. 

Nové sídlo SRNF
Sázavský rozvojový nadační fond,

který v posledních letech poměrně
velkoryse přispívá i na nejrůznější akti-
vity v Kácově, přesunul od 1. srpna
letošního roku své sídlo z Prahy přímo
do našeho městyse.

Kancelář se rozhodl zřídit přímo
na zámku a ročním nájmem ve výši 
33 280 korun (bez DPH) tak bude trvale
přispívat do obecního rozpočtu.

Působení fondu v Kácově však nebude
pouze symbolické. Počínaje 12. srpnem
otevírá v pronajatých prostorách pora-
denské centrum Zelená úsporám, kde
se mohou občané vždy každý čtvrtek od
13 do 17 hodin zdarma informovat
o všech záležitostech souvisejících
s tímto dotačním programem. Po doho-
dě s odborníky si zde případně mohou
nechat zajistit i kompletní vyřízení dota-
ce takzvaně „na klíč“ – tedy včetně ošet-
ření všech potřebných technických 
a legislativních kroků. 

Fond hodlá postupně rozvíjet i další
aktivity, které by pomohly místním
občanům a institucím dosáhnout
na nejrůznější dotační tituly a granty.

Program Zelená úsporám je zaměřen
na podporu instalací zdrojů vytápění
s využitím obnovitelných zdrojů energií,
ale také investic do energetických úspor
při rekonstrukcích i v novostavbách.

Více informací na str. 16

Posázavská linka opět
zamíří do Kácova

Milovníci historické železnice si
letošní tradiční pouť mohou užít o to
víc, že ji v sobotu 21. srpna bude opět
provázet příjezd parního vlaku.

Vlaková souprava tažená parní loko-
motivou řady 434.2185 „čtyřkolák“ z roku
1917 vyjíždí z nádraží Praha-Braník
v 9:46. Pokud nenastanou žádné potíže,
dorazí na nádraží do Kácova ve 13:45.
Na zpáteční trasu do Prahy se vydá 
přesně v 17:13.

Mezi historickými vagony samozřej-
mě nebude chybět ani bufetový vůz.
Zpáteční jízdenka stojí 280 korun.
(Jednosměrná z Prahy do Kácova 240,– Kč)

Předprodej jízdenek zajišťuje poklad-
na branického nádraží každý den v době
od 7:00 do 18:00. 

Zájemci o místa v Posázavské lince
by rozhodně neměli váhat. O jízdy his-
torických vlaků bývá vždy velký zájem.
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Volby 2010
Volby do zastupitelstva

městyse Kácov se uskuteční 
ve dnech 15. a 16. října 2010.
Občané svými hlasy rozhodnou
o podobě budoucího vedení
místní radnice, které bude mít
opět devět členů. Jednotlivé
místní kandidátky představíme
v podzimním čísle zpravodaje.

☞



Ohlédnutí za úklidem
Sázavy

Při letošním dubnovém úklidu
řeky Sázavy se podařilo dobrovolní-
kům pod vedením koordinátorů 
z Programu Sázava 21 postupně
vyčistit 150 km řeky. 

Do úklidu se kromě jednotlivců zapo-
jily i celé spolky a zájmová sdružení.
O čistotu Sázavy podél kácovských břehů
se postaraly především děti z místní
základní školy a jejich učitelé. Za což jim
patří velký dík.

Nejkurióznější „úlovky“ z letošního
úklidu připomenula i malá výstavka
v prostoru půjčovny loděk Na Skalce.
K vidění byla v rámci oficiálního zahájení
letní sezóny 25. června.

Svoz tříděného odpadu 
V letním období je tříděný odpad

zajištěn v následujících termínech:  
Plasty každou středu
Sklo jednou měsíčně
Papír jednou za dva týdny

(každý sudý pátek)
Počet svozových míst zůstává zachován.

Prosím, mějte na paměti, že důsled-
ným tříděním odpadu a snižováním jeho
objemu může každý ovlivnit výši nákladů
obce na svoz, třídění a na případné další
hygienické limity, což má vliv na výši
poplatků každého občana Kácova. 

Podrobné informace jak správně třídit
odpad najdete na www.jaktridit.cz
či www.ekokom.cz

Černé skládky
Nikomu se nelíbí, ale stejně na ně

v okolí Kácova stále narážíme.
Řeč je o černých skládkách, pro něž si

vandalové vybírají nejrůznější kouty přírody,
břehy Sázavy nevyjímaje.

Pohled na změť odpadků, v níž nechybí
ani skleněné a plastové lahve, kartony,

kusy nábytku, pneumatiky, a dokonce
i vraky automobilů, je o to smutnější, že
nepotřebné věci je dnes možné zdarma
odložit ve sběrném dvoře a ve velkoob-
jemových kontejnerech, které městys
nechává přistavit na své náklady.

„Nechce se mi věřit, že by tohle dělal
někdo z místních. Jsem přesvědčen, že
většině lidí v Kácově záleží na tom, aby tu
byl pořádek. Stejně tak ale nerozumím
tomu, že někdo naloží harampádí
do auta a odveze je třeba do lesa. Vždyť
úplně stejnou námahu vynaloží, když
zajede do sběrného dvora,“ říká místosta-
rosta Václav Jeništa.

Do regionálního sběrného dvora
v Čáslavi (Hejdof 1666), který provozuje
společnost AVE CZ, je možné po předlo-
žení občanského průkazu zdarma uložit
veškerý odpad od pondělí do pátku
v době od 7:00 do 16:30.

Do konce září tohoto roku jde zde
možné za velmi výhodných podmínek
ukládat také stavební a demoliční odpad
či zeminu. Cena za jednu tunu odpadu
činí 150 korun (bez DPH). 

Bezplatná právní poradna
Rozvod, svěření dítěte do péče

jednoho z rodičů, zanedbávání či
týrání dětí, dětská kriminalita, případ-
ně exekuční řízení, jež by ohrozilo
chod domácnosti. To je jen stručný
výčet toho, co může, bohužel, potkat
každého z nás. 

Pro ty, kteří se ocitnou v podobných
nesnázích, existuje bezplatná právní linka
777 800 002 „Právní pomoc pro rodi-
ny s dětmi v těžké krizové situaci“.

Zkušení právníci zde každou středu od
14 do 18 hodin zájemcům navrhnou
možnosti řešení takových situací a pora-
dí, kam a na koho se obrátit i jak se
zachovat.

Dotazy zaslané e-mailem na adresu:
lpp@nasedite.cz jsou vyřizovány se
zpožděním.

Je dobré vědět
Rádi bychom upozornili na informační

portál pro rodiče www.azrodina.cz.
Rodiče zde najdou mnoho potřeb-

ných a praktických informací, které jim
mohou pomoci například při vyřizování
rodičovských dávek, návratu do zaměst-
nání po rodičovské dovolené, při řešení
problémů s výživným nebo při ztrátě
zaměstnání a v hmotné nouzi.

Na tomto portálu je také množství uži-
tečných tipů na to, jak nejlépe trávit volný
čas s dětmi. Další informace se týkají
například řešení zdravotních problémů
i jiných podobných témat a okruhů.

Pro představu přikládáme několik odkazů
na nejnavštěvovanější místa portálu:

http://www.azrodina.cz/sekce/87-poradna

http://www.azrodina.cz/3320-osamely-rodic-a-

socialni-davky

http://www.azrodina.cz/sekce/9-prace-a-socialni-

zabezpeceni/63-kurzy-pro-maminky-pomoc-pri-

navratu-do-prace

http://www.azrodina.cz/2637-dite-v-nemocnici

http://www.azrodina.cz/sekce/7-volny-cas/49-

kam-s-detmi-zajimava-mista

Šance pro nezaměstnané
Také v letošním roce se městys

obrátil na Úřad práce v Kutné Hoře
s žádostí o vytvoření pracovních míst
pro dlouhodobě nezaměstnané.

V současné době takto u nás pracuje
celkem jedenáct občanů.

Úřad práce poskytuje na tyto pracov-
níky příspěvek ve výši minimální mzdy,
včetně sociálního a zdravotního pojištění,
které zaměstnavatel řádně odvedl. Za loň-
ský rok takto Kácov získal od úřadu práce
516 716 korun.

Třebaže pracovní morálka některých
takto zaměstnaných občanů není zrovna
ideální, pomáhají při sezónních pracích
(sekání trávy, odklízení sněhu atd.) 
a velký kus práce odvedli někteří z nich
při vyklízení prostor zámku a na úpravě
některých zámeckých interiérů.  

K Á C O V S K Ý Z P R A V O D A J5
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V úvodu své návštěvy zavítal
samozřejmě na radnici, kde na něj
kromě místních zastupitelů včele se
starostou Jaroslavem Buchalem čekal
také vedoucí zastoupení
Středočeského kraje v Bruselu
PhDr. Marek Semerád. 

Již svým prvním dotazem pan
hejtman nahrál našim radním
na smeč, když se zajímal, proč je
hlavní obecní komunikace v tak zou-
falém stavu. Když se dozvěděl, že za
neutěšenou podobu Jirsíkovy ulice je
zodpovědný vlastně on sám, protože
komunikace je ve vlastnictví kraje,
ihned přislíbil nápravu.

„Z fondů EU získal náš kraj na pro-
jekty v oblasti dopravní infrastruktury
přibližně dvě miliardy korun. Peníze
jsou k dispozici již v tuto chvíli.
Paradoxně však není dost projektů,
které by byly připraveny natolik
dostatečně, abychom mohli ihned
začít s jejich realizací. Tím spíš, že
povaha projektů, na které mohou být
použity tyto prostředky, je velmi striktně
definována a Brusel vše přísně hlídá.

Charakter této investice však podle
mého názoru přesně odpovídá poža-
davkům EU,“ zmínil hejtman a Marek
Semerád jeho názor potvdil. 

Mělo by jít o komplexní opravu,
během níž budou uloženy i veškeré
nové sítě a na převážné části vozov-
ky budou žulové kostky nahrazeny
jiným povrchem. Současně bude
dořešena i dešťová kanalizace, která
je v současnosti položena na zhruba
220 metrech komunikace. Zbývající
část by bylo vhodné dokončit do
konce září 2010. 

„Pokud má Kácov dobře při-
pravenu projektovou dokumentaci 
a získal potřebná povolení, nic nebrá-
ní tomu, abychom tuto ostudu kraje
začali ihned řešit,“ nechal se slyšet
hejtman. 

Za pravdu dal naší zastupitelce
Evě Hrochové, která během debaty
na téma Jirsíkovy ulice zmínila to, 
co si dnes a denně mezi sebou 
říkají místní i většina návštěvníků –
pro cestu do Kácova je lepší zvolit
řeku než silnici.

Středočeského hejtmana zajímaly
také záměry ohledně zámku 
a projevil se jako velký fanda 

a znalec historie a v neposlední řadě
obdivovatel kněžny Anny Marie
Toskánské. „Byla to obdivuhodná
žena, která v mnohém předstihla
svou dobu. Nakonec i tady v Kácově
po sobě zanechala nesmazatelnou
stopu. Stejně tak i v Hostivicích
u Prahy, kde žiju. Náš zámeček vypa-
dá jako dvojče toho zdejšího. Tedy
dvojče šťastnější, protože je v pod-
statně lepším stavu. I kácovský
zámek by si to jistě zasloužil. Je to
nádherná architektonická památka 
a myslím, že bychom se měli pokusit
společně najít možnosti, jak získat
na její opravu peníze. Rozhodně
nepůjde o malou investici. Pokud
bude chtít městys dosáhnout na stát-
ní či evropské dotace musí ale nejpr-
ve rozhodnout o způsobu dalšího
využití celého objektu,“ řekl 
hejtman.

Cestou na zámek se pak zastavil
u sloupu Neposkvrněného početí
Panny Marie a nechal si podrobně
popsat připravovaný projekt revitali-
zace celého náměstí.

Nejvíce času však věnoval prohlíd-
ce zámku, který prošel skutečně od
sklepa až po půdu. Ocenil současné

Návštěva středočeského hejtmana v Kácově

Sliby nemusejí být jen chyby

Vúterý 27. července navštívil Kácov hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath. Návštěvu
našeho městyse zařadil do programu své pracovní cesty po regionu a jak sám prozradil,

záměrně ji naplánoval až na závěr výjezdu, aby si městečko mohl v klidu prohlédnout.

Hejtman a starosta před vstupem do zámku.

Středočeský hejtman a vedoucí zastoupení našeho kraje v Bruselu PhDr. Semerád.
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snahy radnice alespoň o částečné zpří-
stupnění památky, byť i v tomto žalost-
ném stavu. Prohlédl si zámeckou
obrazovou galerii i výstavu historických
radiopřijímačů a při pohledu z oken
znovu vyzdvihl jedinečnost místa.

Další kroky hejtmana i jeho dopro-
vodu pak vedly do pivovaru, s jehož
historií i současnou výrobou ho
seznámil ředitel Ing. David Hořejší. Že
se to neobešlo bez ochutnávky, se
rozumí samo sebou. Kácovský
Hubertus sklidil zaslouženou pochva-
lu. Jen řidiči trochu litovali, že se
nemohli do degustace zapojit.

Na závěr své návštěvy David Rath
přislíbil, že se do Kácova určitě brzy
přijede znovu podívat. Nejen kvůli
pivu, které mu opravdu chutnalo.
Velmi rád by prý viděl, že se daly
do pohybu záležitosti, které může
jako hejtman ovlivnit.

Že nešlo jen o zdvořilostní fráze 
a sliby dokázal další rychlý sled udá-
lostí. Již 30. července jednal sta-
rosta s ředitelem SÚS Kutná Hora
Dvořákem a vedoucím Odboru dopra-
vy Krajského úřadu Středočeského
kraje Ing. Čihákem o konkrétních kro-
cích, které je třeba učinit, aby Rada

Středočeského kraje mohla investici
projednat a schválit již na svém nej-
bližším zasedání 23. 8. 2010.

Půjde o investici v celkové hodno-
tě zhruba 20 milionů korun s tím, že
dodavatele ve veřejné soutěži vybere
kraj. Práce by tedy mohly být zaháje-
ny již v průběhu září.

Rekonstrukce Jirsíkovy ulice se
neobejde bez uzavírky a objízdných

tras. I tyto náklady mohou být
započítány do rozpočtu celého 
projektu.

Podoba hlavní příjezdové komuni-
kace by se tedy mohla začít měnit
k lepšímu již letos na podzim
a věřme, že řešení se nakonec s po-
mocí kraje a evropských fondů skuteč-
ně podaří najít i pro kácovský zámek.

Foto: Michaela Feuereislová

Při degustaci v pivovaru sklidil kácovský Hubertus zaslouženou pochvalu.

Zámeckou galerii si hejtman prohlédnul se skutečným zájmem.
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Prostor někdejší plovárny
Na Skalce, kde letos díky sdružení
a radnici u nového mola zakotvily už
tři loďky určené pro půjčování, byl
připraven i na mnohem větší nápor
zájemců. S průběhem akce a přede-
vším s její atmosférou ale mohli být
nakonec organizátoři spokojeni.

Děti dostaly hned na začátku pří-
ležitost, aby popustily uzdu fantazii 
a zkusily vymalovat nejkrásnější
Kácovskou plotici. Pro výtvarnou sou-

těž byl připraven dostatek keramic-
kých rybek i barev, takže nic nebráni-
lo tomu, aby spolu s dětmi nakonec
malovali také dospělí. Důležité bylo,
že si svou roli umělců všichni skuteč-
ně užívali. Vlastnoručně vyrobené
suvenýry si samozřejmě mohli
odnést domů.

Vyhlášení vítězů se neslo ve svě-
tovém duchu. Nejzdařilejší Kácov-
skou plotici totiž pomohl vybírat sám
král popu Michael Jackson. Jeho dře-
věnou loutku přivezli do Kácova čle-
nové souboru TEATRO TRUHLA 
a „Michael“ si zde odbyl premiéru
před pražským nočním vystoupením
na počest 1. výročí zpěvákova úmrtí. 

Originální a poněkud svérázná
byla i loutková kovbojka Jezdci
z Promisetownu, při níž divadelníci
sice nejmenší diváky nejdříve trochu
vystrašili. Nad břehem Sázavy se
totiž chvílemi vznášel záhadný duch
prérie. Dobrý konec ale všechno
napravil.

Vydařilo se i slavností odemykání
řeky, kterého se společně ujali staros-
ta Kácova Jaroslav Buchal a předseda
občanského sdružení František

Husák, a večerní posezení, k němuž
hrála skupina Alda & Rock Balady. 

Důležité bylo, že při akci prošly
„zatěžkávací zkouškou“ i všechny tři
loďky. Počasí k projížďce po Sázavě
přímo lákalo a v rámci zahájení
sezóny bylo vše – tedy i půjčování
loděk, zdarma.  

Start letošního léta se vydařil 
i díky finančnímu příspěvku 
z Fondu Hejtmana Středočeského
kraje MUDr. Davida Ratha, jenž akci
podpořil. A členům sdružení se
nakonec podařilo získat pro další
plány s někdejší plovárnou 

i Sázavský Rozvojový Nadační
Fond. Ten koncem července uvolnil
ze svých prostředků 30 tisíc korun,
za něž sdružení ihned postavilo
Na Skalce nové dřevěné pódium
s mobilním stanovým přístřeškem.

Oficiální ukončení letní sezóny
se tu sice plánuje na 28. srpna, ale
malebné zákoutí na běhu řeky jistě
neosiří ani po tomto datu.

Hurá k vodě!

T řebaže se o skutečném začátku letošní letní sezóny mohou vést debaty, členové místního
Občanského sdružení pro rozvoj Kácovska mají v této věci jasno. Začala v pátek 25. června

ve 20:00, kdy sdružení oficiálně otevřelo půjčovnu loděk, o jejíž provoz se stará již čtvrtým
rokem. Datum má v paměti i zhruba stovka návštěvníků zábavného programu s názvem Hurá
k vodě!, který byl na břehu Sázavy už od odpoledních hodin připraven pro děti i dospělé. 

Keramické Kácovské plotice hýřily všemi barvami.

Legendární Michael Jackson ožil díky Pavlu
Truhlářovi z divadla TEATRO TRUHLA.

Malí výtvarníci tvořili s velkým zaujetím.
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Právě díky nim a jmenovitě pak
prof. Antonínu Malíkovi, který
Kácovu věnoval početnou kolekci
svých obrazů a odbornou radou
i vlastníma rukama se postaral
o základní opravu interiérů, se část
zámeckých prostor mohla změnit
v obrazovou galerii. K vidění jsou tu
i fotografie Davida Korola. 

Od 26. června zde navíc mohou
návštěvníci obdivovat také výstavu
historických radiopřijímačů ze sbírky
Vladimíra Fialy. Ten pro kácovskou
výstavu zvolil název Rádio a lidé 
a všem vystaveným exponátům
skutečně v komentáři dodal i tento
rozměr, což příchozí velmi oceňují. 

Své o tom může vyprávět přede-
vším studentka Markéra Jirků, která
na zámku tráví podstatnou část
prázdnin. V rámci letní brigády totiž
kromě výpomoci na obecním úřadě
provází návštěvníky po přístupných
zámeckých prostorách. Odborný
výklad je připravená podat i zájem-
cům o prohlídku městečka. Těm
představuje především unikátní
sloup Neposkvrněného početí Panny
Marie se sousoším čtrnácti svatých
pomocníků, kostel Narození Panny
Marie i místní radnici, kde se nachází
takzvaná Kácovská opona s vyobra-
zením městečka z roku 1863.

„Docela mě překvapilo, že ve
všední den přijde na zámek během
odpoledne tak 15 až 20 lidí.
O víkendech to bývá i dvojnásobek.
Díky nim jsem se i já začala na náš
zámek dívat jinýma očima.
Odmalička znám totiž jen tuto jeho
podobu. Vlastně jsem ani nikdy
nepřemýšlela o tom, že by mohl
vypadat líp,“ říká Markéta.

Návštěvníci si ale dovedou před-
stavit, jak by Kácov s opraveným
zámkem získal na atraktivnosti.

„Snažím se jim vysvětlit, že je to
hodně složité. Že městys prozatím
udělal první krok k záchraně památ-
ky tím, že jí v tomto zoufalém stavu
převzal před dvěma lety od Lesů
České republiky do svého vlastnictví.
Většina z nich nám nechává nějaký
drobný příspěvek v kasičce se sbír-
kou na rekonstrukci zámku 
a skoro všichni slibují, že se určitě
přijedou znovu podívat, zda se už
něco změnilo,“ dělí se o své dojmy
Markéta.

Aby byla připravena na otázky
návštěvníků, podrobně si před brigá-
dou prostudovala místní kroniku.

Cenné pro ni byly i články 
a poznámky doktora Františka 
Procházky, jehož životním koníč-
kem je právě kácovská historie.

Markéta si letní průvodcovskou
službu na zámku moc pochvaluje,
prý je to přesně taková práce, jaká
se jí líbí. Těší jí i to, že návštěvníci
mají o zámek a městečko takový
zájem. Často se prý i od nich dozvídá
spoustu zajímavých informací. 

Markéta se svým nejoblíbenějším obrazem
ze zámecké galerie.

Mezi návštěvníky nechybí ani mladí. Fotografie a obrazy si prohlížejí s velkým zájmem. 

Letos poprvé se kácovský zámek otevřel na celou letní sezónu také návštěvníkům. Nenajdou
tady sice reprezentativní prostory, jakými se pyšní české památky, co měly šťastnější osud.

Zámek je prozatím stále především smutnou připomínkou devastace kulturních hodnot
v minulých letech. Současné snahy radnice a členů místního Občanského sdružení pro rozvoj
Kácovska však znamenají naději.

Léto na zámku 

Z dobových plakátů dýchá trocha nostalgie.
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Nejrůznějších šermířských sou-
bojů z období pozdní gotiky před-
vedli udatní šermíři během odpo-
ledne hned několik. Aby však ve
více než třicetistupňovém horku
ochladili svou zbroj, prokládali jed-
notlivá vystoupení soutěžemi pro
děti i dospělé. Pokaždé se našlo
velké množství dobrovolníků a za
své soutěžní výkony sklízeli uznání 
a velký potlesk.

V nočních hodinách pak prozářila
celé prostranství před zámkem impo-
zantní ohňová show a všichni diváci
se shodli, že byla vrcholem celého
programu.  

Atmosféru dávných časů připomí-
naly po celé odpoledne na nádvoří
i stánky trhovců a řemeslníků.
Návštěvníci Kácovských zámeckých
slavností si tak mohli vyzkoušet
například točení keramické hlíny

na hrnčířském kruhu, česání a spřá-
dání vlny, pletení košíků z pedigu
nebo drátování. 

Do historie mohli zavítat i díky
pojízdnému vetešnictví, s nímž při-
jelo na slavnosti sdružení Anno
Domine, které usiluje o opravu
zámku v nedalekých Martinicích
u Dolních Kralovic. Během
Kácovských zámeckých slavností
byla samozřejmě přístupná i zámec-
ká galerie s obrazy Antonína Malíka 
a fotografiemi Daniela Korola i nová
expozice historických radiopřijímačů
ze sbírky Miroslava Fialy. 

Věříme, že si všichni diváci užili
na kácovském zámku opravdu pří-
jemné odpoledne i večer a těšíme
se, že se s nimi budeme moci setká-
vat v kulisách místního zámku při
podobném šermířském klání častěji,
třeba také pravidelně.

Pokud se akce stane tradicí, bude
to jistě jen dobře. Tvoří další střípek
v mozaice letního dění ve městečku.

Za podporu děkujeme všem
návštěvníkům slavností i zastupite-
lům městyse.

Skupina historického šermu 
Železní páni

Kácovské zámecké slavnosti

Svou premiéru si v neděli 4. července užívaly na nádvoří zámku Kácovské zámecké slavnosti
a spolu s nimi i na 500 diváků, kteří zde mohli vidět vzrušující šermířské souboje i zábavná

vystoupení kejklířů v podání skupiny historického šermu Železní páni. Ta byla také organizátorem
celého programu.
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Všech 16 kuriózních plavidel ten-
tokrát dorazilo na start včas. Své loň-
ské zpoždění naštěstí nezopakovala
posádka plavidla ze Soušic. Vyplatila
se jí nejen dochvilnost, ale přede-
vším nápaditost a originalita. Díky
hlasování diváků zvítězily „půvabné
havajské tanečnice“ v mužském
podání v kategorii originality. O druhé
a třetí místo se pak v této kategorii
podělila plavidla Robot Emil a Co
zbylo po zimě (bruslař), která obdr-
žela shodný počet hlasů. Obě posád-
ky zřejmě získaly sympatie diváků již
před startem. Vzhledem ke kostý-
mům musely za parného počasí pro-
žívat hotové utrpení.  

Hodně těžká však letos byla volba
Největší potápky. Konstruktéři plavi-
del se totiž zřejmě poučili z loňských
chyb a svá plavidla sestavili naprosto
precizně. Žádné se nepotopilo.

Titul byl nakonec udělen plavidlu
Neplavec, které do cíle sice doplulo,
ale rozdělené na dvě části.  

Účastníci s ambicemi na vavříny
vítězství v ceně Nejrychlejší plavidlo
musely nejprve plout kousek proti
proudu. Do cíle k jezu mohly pokra-
čovat až poté, co si v zakotvené rybář-
ské loďce odtrhly kontrolní útržek. 

Oproti loňsku se do této kategorie
mohlo zapojit více plavidel. Počasí
neckyjádě přálo. Stav vody byl ideál-
ní, takže většina plavidel neměla pro-
blém proud Sázavy překonat a mohla
v rychlostní disciplině soutěžit. Mimo
tuto kategorii byla postavena pouze
plavidla se sériově vyráběným poho-
nem (motor, vesla, pádla a podob-
ně) či ta, která použila do své kon-
strukce skutečnou loď nebo člun.
Nakonec ceny v této kategorii získala
plavidla Žába na leknínu, Union
Pacifik a Neptunovo spřežení. 

Oceněni byli i nejmladší účastníci.
Jednak čtyřletý Vodník Brekeke, který
jel na plavidle sám, protože otec se

vlastními silami staral o pohon jejich
neobvyklé kocábky, a pak dvouletý
plavčík na plavidle Bé, jenž je vůbec
nejmladším účastníkem v historii
Posázavské neckyjády. Cenu obdržel

i nejstarší účastník, kterému bylo
něco málo – či hodně přes padesát.
Byla to jedna ze soušických „tanečnic“,
která jako správná žena odmítla svůj
skutečný věk prozradit.

V rámci zábavného odpoledne si
samozřejmě mohli zasoutěžit i diváci.
Děti dostaly příležitost v rámci dvoj-

boje v závodech na chůdách a ve
skákání v pytlích. Závod pro dospělé
byl o poznání náročnější. Soutěžili
v Posázavském trojboji, jenž zahrnoval
tlačení hasičské Avie, hod kládou
a pití půllitru piva jeden metr dlouhým
brčkem. Další zájemci si pak mohli
dojít pro odměnu po kluzké kládě
nad vodou. Všechny soutěže měly
skvělou atmosféru a užili si je nejen
účastníci, ale také diváci. 

Neckyjádu zakončil večerní koncert
kapely Orbit, která přiměla unavené
účastníky i diváky vodního klání ke
zpěvu a tanci.

Poděkování si tedy zaslouží prota-
gonisté i diváci. Zvláštní dík patří
kácovským hasičům, zdejšímu pivo-
varu i radnici a samozřejmě i mnoha
dalším lidem, kteří s přípravou akce
nezištně pomáhali.

Velmi si vážíme i finančního daru
skupiny historického šermu Železní
páni, která Posázavské neckyjádě
věnovala svůj podíl ze vstupného
na Kácovských zámeckých slavnos-
tech.

Příští rok tedy opět na viděnou

Organizátoři Posázavské neckyjády

11. ročník Posázavské neckyjády

V sobotu 10. července hostil Kácov v pořadí již podruhé tradiční Posázavskou neckyjádu,
jejíž historie se letos nesla ve znamení dvou jedniček. Počet účastníků překonal loňský

rekord. Na trať vyrazilo celkem 16 plavidel domácí výroby. Navzdory úmornému vedru nezů-
staly pozadu ani diváci, kterých se do Kácova sjely na čtyři stovky.

Nejoriginálnější posádka „havajských tanečnic“.

Vypít půllitr piva metrovým brčkem není
opravdu žádná legrace.
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Pro novou energii sem míří zna-
vení vodáci a cyklisté. Velmi často
obsadí všechna místa uvnitř
i na zahrádce skupina návštěvníků,
kteří v rámci exkurze prošli celý
pivovar a na kácovské pivo jsou tím
víc natěšení. O prohlídky je velký
zájem po celý rok. V létě se tu
denně vystřídá až šest exkurzí.

Trocha historie  
Kácovský pivovar patří k nejstar-

ším v Čechách, první zmínka
pochází z roku 1457. Tehdy prý
zdejší poddaní pili pivo z panského
pivovaru jen z donucení. Privilegium
várečného práva si totiž v českých
zemích přisvojila šlechta. Ti, kteří
příkaz nerespektovali, byli trestáni 
a pokutováni.

O 500 let později v roce 1957 to
pak vypadalo, že slávě kácovského
pivovaru nadobro odzvonilo. Pivo
se tu přestalo vařit a budova začala
sloužit jiným účelům.

Dnes je vše jinak. Po ne příliš
šťastném pokusu vybudovat v areá-
lu zdejšího pivovaru pivní hotel, tady
v roce 2002 obnovila klasickou
výrobu piva společnost DAVEP,
která pivu navrátila i původní název
Hubertus. Znamená to prý jasného
ducha a skvělou mysl.

Na pivo a pro pivo sem chodí
rádi nejen místní. Jezdí se pro něj
i zdaleka. V malém, po lahvích 
a soudcích, nakupují chataři a cha-
lupáři. Ve velkém hostinští. V sezóně
se prý kácovský Hubertus čepuje už
ve více než 150 českých hospo-
dách a restauracích. 

Ruch v pivovarské hospůdce při-
rovnávají štamgasti ke koncertu.
Sklenice jsou správně orosené,
míra, jak má být, a obsluha mezi
stoly doslova poletuje. Zůstat jen
u jednoho kousku by byl hřích.

Shodují se na tom úplně všichni.
Na památku se tu fotografují.
Na cestu kupují litrové lahváče.
Hubertus vykukuje z každého bato-
hu a vodního báglu.

Že se značka Hubertus znovu
objevila na trhu a že je zdejší pivo
takové, jaké je, o to se zasloužil pře-
devším současný majitel, sládek
i ředitel Ing. David Hořejší. Pivovar
sice koupil ve značně zbědovaném
stavu, ale věděl, co chce. A taky jak
na to. V době, kdy se rozhodoval
mezi koupí pivovaru v Kácově 
a nebo ve východočeské Dobrušce,
měl za sebou řadu zkušeností. Pivo
vařil v pražském Braníku, ve Velkých
Popovicích i v pivovaru v Březnici.

„Jsem už čtvrtou generací v rodině,
která se hlásí k české pivovarnické 
tradici. A mohu říct, že moji předkové
pro slávu českého piva skutečně
něco udělali,“ prozrazuje Ing. Hořejší
a rodinnou historii dál popisuje.

„Ve 20. letech minulého století
vše zahájil můj pradědeček, který
posupně působil v pěti českých
pivovarech, včetně plzeňského.
Nakonec odešel do Polska, kde
později koupil pivovar v Busku. 
Pivo vařili i děda a táta, takže bylo
tak nějak jasné, že i já půjdu stejnou

Kdo neochutnal v Kácově zdejší pivo, ten jako by tu nebyl

DOBRÉ PIVO NENAHRADÍŠ! Upozorňuje nápis na sklenicích a půllitrech místního
pivovaru Hubertus. V sezónní pivovarské hospůdce Šalanda to většině hostů a ctitelů

kácovského kvasnicového pokladu není třeba připomínat. I proto je tu těžké najít místo už
krátce poté, co v odpoledních hodinách otevře. 

V pivovarské hospůdce se točí pivo přímo 
z tanků. I proto tak dobře chutná.

V pivovaru ještě není úplně vše podle představ Ing. Hořejšího, Kácovu už ale opět dělá čest.
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cestou. I když musím přiznat, že jsem
se o pivo a vše, co s ním souvisí,
začal pořádně zajímat až na průmy-
slovce. Tam jsem taky začal sbírat
smaltované cedule a další historické
předměty, které souvisejí s pivovar-
nickou tradicí – lahve, pohlednice,
etikety. Myslím, že i tohle k pivu
patří,“ říká Ing. Hořejší. 

Když však před osmi lety přišel
do Kácova, nenašel tu vůbec nic, co
by zdejší bohatou pivovarnickou 
tradici připomínalo. Kromě rozjezdu

výroby zkoušel tedy pátrat mezi
místními, zda alespoň něco neza-
chránili. Hledání se vyplatilo, něco 
z historie je zas na svém místě –
v pivovaře.

„Za to musím zdejším lidem
znovu moc poděkovat. Na součas-
ném trendu, kdy i nadnárodní spo-
lečnosti likvidují jeden pivovar za
druhým, mi snad ani tolik nevadí to,
že mizí konkurence. Smutné je, že
tím zaniká tradice řemesla. Protože
i dnes není výroba piva jen otázkou
technologií. Pivo bylo a je součástí
lidských dějin. Pivovary dávaly lidem
práci, hýbaly trhem i reklamou. 
A taky to vždy byla architektonická
dominanta měst – podobně jako
tady v Kácově. Mimochodem, zdejší
pivovar, tedy ten původní, je
i z dnešního pohledu naprosto
dokonalý. Naši předkové jej postavili
tak, aby řeka Sázava ani při velké
vodě nemohla zařízení nijak poško-
dit. Původní ledárnu a sklepy, které
jsou částečně zahloubené do svahu
pod náměstím, využíváme dodnes.
Pravda, nejdřív jsme odsud museli
vyvézt asi metrovou vrstvu nejrůzněj-
šího nepořádku. Ale stálo to za to,“
pochvaluje si Ing. Hořejší.

Vlastně všechny provozy vrátil
tam, kde bylo jejich místo již v 15. sto-
letí, a snaží se pivovaru postupně
vracet jeho původní podobu.

Je rád, že se před osmi lety rozhodl
pro Kácov. Prý se mu tady podařilo,
co si dlouho přál – vyrábět vlastní
dobré pivo a pracovat s lidmi, které,
podobně jako jeho, tahle práce baví.

Dobrý kvasničák se v Pivovaru
Hubertus totiž vaří hlavně srdcem.

Varna Pivovaru Hubertus Kácov se blýská novotou, pivo se tu však vaří se vší úctou k tradici.

Na pivo i pro pivo se do hospůdky Šalanda
jezdí z daleka i z blízka.

Ing. Hořejší je už čtvrtou generací v pivovar-
nické rodině.
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Pouť bývala dříve i v Posázaví pro
celou obec a její okolí velkým svát-
kem. Byla dnem, kdy se uctívala
památka světce, jemuž byl zasvěcen
místní chrám. V případě Kácova se
jedná o sv. Liberáta, jehož příběh se
začíná již v pátém století. 

To je považováno za období, kdy
zaniká starověký svět a začíná stře-
dověk. Zlomovým momentem je 
rok 476, kdy dochází k sesazení 
posledního západořímského císaře.
V západní bohaté části římského krá-
lovství vznikala nová germánská krá-
lovství. Roku 429 se Vandalové pře-
sunuli do severní Afriky a podmanili
si tuto obilnici Itálie. V Kartágu
na území dnešního Tunisu vládl
v roce 483 vandalský král Hunerich.
V oblasti náboženské existovalo
značné napětí: vítězné germánské
kmeny vyznávaly ariánské křesťan-
ství, domácí obyvatelstvo se ale hlá-
silo k nicejskému vyznání víry. V roce
483 zahájil král Hunerich promyšle-
né pronásledvání křesťanů nicejské-
ho vyznání. Jeho oběťmi se stává
i sedm mnichů v čele s opatem
Liberátem. Existují různé legendy
popisující celou událost. Jedna
z nich, která kumuluje dochované
zprávy, je tato:

Ariánský král Hunerich, Vandal,
vydal v sedmém roce své vlády
v Africe nový výnos proti katolíkům 
a nařídil, aby všechny jejich kláštery
byly zlikvidovány. Sedm mnichů:
Liberát, Bonifác, Servus, Rusticus,
Rogatus, Septimus a Maximus, kteří
žili v klášteře blízko Capsy v Tunisu,
se v té době shromáždilo v Kartágu.

Nejdříve je pokoušeli sliby, ale když
zůstali pevní ve své víře Trojici a křtu,
byli uvrženi do želez a vhozeni
do temné studny.

Věřící podplatili stráže, aby mohli
svaté navštěvovat. Docházeli pak za
nimi ve dne v noci, aby se od nich
nechali vyučovat. Všichni si navzá-
jem dodávali síly, aby mohli trpět pro
víru v Krista. Král, když se o tom
dozvěděl, nařídil, aby byli spoutáni
mnohem těsněji, přikováni k těžším
železům a mučeni tak, že o takové
krutosti nikdo nikdy předtím neslyšel. 

Brzy nato nařídil, aby byli nalože-
ni na starou loď a upáleni na moři.
Mučedníci kráčeli radostně a nevní-
mali rány od ariánů. 

Zvláštní úsilí vynaložili pronásle-
dovatelé na to, aby získali mladého
mnicha Maxima. Ale Bůh, který uči-
nil jazyk dítěte výmluvným pro jeho
chválu, mu dal sílu, aby odolal všem
jejich nástrahám. Směle jim odpo-
věděl, že nikdy nebudou moci ho

odloučit od svatého opata a bratří,
se kterými snášel utrpení kajícného
života pro věčnou slávu. 

Naplnili starou loď suchými větve-
mi a sedm mučedníků bylo polože-
no na palubu a pevně připoutáno ke
dřevu. Veškeré úsilí o zapálení však
bylo marné. Tyran, popletený a roz-
zuřený, nařídil, aby mozky mučední-
ků byly roztříštěny vesly, což se stalo.
Jejich těla pak hodili do moře, které
je vyvrhlo na břeh. Katolíci je slavně
pochovali v klášteře v Bigua. 

Z tehdejšího Tunisu byl hrob
posléze přemístěn do římských
katakomb, které 31. 5. 1578 objevu-
je maltský archeolog Antonio Bosio.
Pod kamennými deskami jsou tu
pohřbeni nejen římští občané, ale
i svatí, jejichž ostatky sem byly pře-
neseny z nejrůznějších částí světa.
Po těch se hlavně pátrá. 

V běhu času se majitelka kácov-
ského panství Anna Marie Františka
Toskánská, jejíž vliv sahá až
na papežský trůn, obrací s prosbami
o získání ostatků svatých na papeže.
Je vyslyšena. Přes Alpy tak putují
do Čech poklady v té době nadmíru
ceněné, aby byly posléze uloženy
na řadě míst české země. Vedle sva-
tého Liberáta to byly ostatky svatého
Prima pro Lidice, svatého Filipa pro
Zákupy a pro řadu dalších kostelů.

Svatý Liberát je příkladem
nezdolné víry, odhodlání a přesvěd-
čení, jeho vzor posiluje váhající 
a malověrné nejen v otázkách víry,
ale ve všech zlomových okamžicích
života.

PhDr. František Procházka

Historická mozaika

Kácovská pouť trochu jinak

Vsobotu 21. a v neděli 22. srpna se v Kácově chystá tradiční pouť. Bude ji samo-
zřejmě provázet spousta atrakcí, zábava a množství prodejních stánků. Chybět

nebude ani sobotní příjezd historického parního vlaku. Chcete-li však zažít sku-
tečnou POUŤ, měli byste udělat to, co se dá v případě cestování vlakem přirovnat
k vystoupení o zastávku dříve. Zkusit si nechat projít hlavou to podstatné. Užitečné
bude také vědět, proč je zdejší pouť tak významná. 

O kácovské pouti ke svatému Liberátu, patronovi Kartága

Kostel Narození Panny Marie v Kácově. 
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Počet běžců skutečně rok od roku
roste. Zatímco prvního ročníku se
zúčastnilo 15 sportovců, ve druhém
jich proběhlo cílem 35 a loni ještě
o 11 více.

Novinkou letošního ročníku bude
společný start hlavního závodu 
a lidového běhu. Obě kategorie
závodníků odstartují z kácovského
náměstí Kněžny Toskánské přesně
v půl jedenácté dopoledne. 

Od této změny si organizátoři slibu-
jí větší motivaci pro obě skupiny
sportovců. Bude to příležitost změřit
síly na počátku závodu, který pro ty
nejodvážnější měří 19,3 km. Závodní
trasa profesionály a amatéry ale
samozřejmě záhy rozdělí. Účastníky
lidového běhu čeká úsek podstatně
kratší a také méně náročný, který je
dlouhý 2 860 metrů 

Předškoláci a školáci se postaví
na start o půl hodiny později a podle
věku je čeká trať dlouhá od jednoho
sta do 560 metů.

Dosavadní ohlasy svědčí o tom, že
pro většinu účastníků se Kácovský
běh stal srdeční záležitostí. Na závod
se dlouhodobě připravují. Spojení
maximálního adrenalinu (hlavní závod
se skutečně řadí k nejnáročnějším
crosovým běhům v republice) 

a současně historie jim totiž nemůže
nabídnout žádná jiná sportovní akce
doma a ani v zahraničí.

Mají zde možnost soutěžit s velmi
vyrovnanou konkurencí a současně
poznat městečko Kácov, srdce Posá-
zaví, jeho okolí i hlavní pamětihod-
nosti. S dávnou i poměrně nedávnou
historií zdejších míst se totiž během
závodu skutečně přímo setkávají. 

Sami závodníci přiznávají, že je pro
ně fascinující už samotná trať vedou-
cí malebným krajem s romantickými
přírodními lokalitami. I toho nejambi-
cióznějšího běžce prý zdejší scenerie
přimějí být myslí i pohybem v těs-
ném kontaktu s přírodou. 

Celkový dojem závodníků i návštěv-
níků této sportovní akce navíc každo-
ročně v Kácově umocňuje i přehlídka
historických vozidel Veteran Rallye

Posázaví. Jinak tomu nebude ani
letos. Velký dík za to patří
Posázavskému klubu historických
vozidel, který své členy a příznivce
automobilových veteránů z celé
republiky dokáže přimět k cestě
do městečka s necelým tisícem
obyvatel. 

I v tomto ohledu je Kácovský běh
jedinečný. Při žádném jiném sportov-
ním běhu se závodníci nemohou
v úvodu trati dotýkat unikátních his-
torických automobilů, které ani
navzdory času nikterak neztratily
na své kondici a kráse. I tento
moment je prý inspirující. V podobné
formě jako historické automobily by
se i sportovci prý chtěli udržet dlou-
hé desítky let. S úsměvem dodávají,
že by si dali líbit, kdyby je někdo ope-
rovával tak dokonale, jako členové
klubu své historické vozy.

Kácovského běhu se skutečně
může zúčastnit úplně každý. Také
v tomto případě platí, že není až tak
důležité vyhrát. Hlavní je být při tom!

Více informací na: 
www.kacovskybeh.eu

MUDr. Tomáš Chytka 
Foto: František Stráník

Kácovský běh a Veteran Rallye Posázaví

Kácovský běh letos již počtvrté

Pokud se jakákoliv sportovní akce dočká čtvrté reprízy, bývá to jasný signál, že má šanci na
úspěch i v dalších letech. Založila tím totiž svou tradici. V plné míře to platí i o Kácovském

běhu, který se letos 28. srpna uskuteční v městysu a jeho okolí skutečně již počtvrté. Z dosud
zaslaných přihlášek je zřejmé, že na startu profesionálního běhu, podobně jako loni, stanou
v hojném počtu čeští i zahraniční účastníci. Organizátoři věří, že podobně početné bude i pole
amatérské a dětské kategorie běhu. 

Účstníci hlavního závodu i lidového běhu
odstartují letos poprvé společně. 

Motoveteráni jsou v Kácově tradičně před-
mětem obdivu. Svézt se touží každý.

Není až tak důležité vyhrát, hlavní je být při
tom a sportovní výkon si náležitě užít.



Kácovský zpravodaj vydává a tiskne pro obec Kácov na své vlastní náklady Graffin, s.r.o.
DTP: akad. mal. Daniela Sázavská

Distribuce: Městys Kácov, Náklad: 600 kusů 

!
Program Zelená úsporám – zaručená cesta k dotacím

PŘIPRAVUJETE SE NA STAVBU NOVÉHO DOMU 
NEBO SE CHYSTÁTE NA REKONSTRUKCI STARŠÍHO?

DÍKY SÁZAVSKÉMU ROZVOJOVÉMU NADAČNÍMU FONDU A PROGRAMU SÁZAVA 21
JSTE NYNÍ BLÍŽ „ZELENÝM ÚSPORÁM“ A MŮŽETE UŠETŘIT I DESÍTKY TISÍC KORUN !

NA JAKÉ PROJEKTY JE MOŽNÉ PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK ZÍSKAT DOTACI?

OOOO bbbb llll aaaa ssss tttt   AAAA ::::
Ú S P O RÚ S P O R A  E N E R G I EA  E N E R G I E N A  N A  VV YY TT Á P Ě N ÍÁ P Ě N Í

Opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení
rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie). 

OOOO bbbb llll aaaa ssss tttt   BBBB ::::
VV Ý S TÝ S T A V B A  A V B A  VV PP A S I V N Í M  E N E R G E T I C K É M  S TA S I V N Í M  E N E R G E T I C K É M  S T A N D A R D UA N D A R D U

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů 
splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů 

na energeticky pasivní domy. 

OOOO bbbb llll aaaa ssss tttt   CCCC ::::
VV Y U Ž I T Í  O B N O V I T E L N ÝY U Ž I T Í  O B N O V I T E L N Ý C H  C H  Z D R OZ D R O J Ů  E N E R G I EJ Ů  E N E R G I E P R O  P R O  VV YY TT Á P Ě N Í  Á P Ě N Í  

A  P Ř Í P RA  P Ř Í P R A V U  A V U  T E P L ÉT E P L É V O DV O D YY
Výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní

zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, případně také solární termické kolektory). 

OOOO bbbb llll aaaa ssss tttt   DDDD ::::   
D OD O TT A Č N Í  B O N U SA Č N Í  B O N U S

Žadatel, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického
zdroje vytápění), může získat dotační bonus ve výši až 20 000 Kč

u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu.  

OOOO bbbb llll aaaa ssss tttt   EEEE ::::   
P O D P O RP O D P O R A  N A  P Ř Í P RA  N A  P Ř Í P R A V U  A  R E A L I ZA V U  A  R E A L I Z A C I  O PA C I  O P AA T Ř E N ÍT Ř E N Í

( p o d p o r( p o d p o r a  n a  p r o j e k t )a  n a  p r o j e k t )
Program podporuje také zpracování projektu a odborného posudku (hodnocení tepelně technických
vlastností obytných domů) a případně dalších souvisejících prací, a to ve všech oblastech podpory. 

Navštivte nové poradenské centrum Zelená úsporám 
v prostorách kácovského zámku 

(kancelář Sázavského rozvojového nadačního fondu).

Otevřeno každý čtvrtek od 13:00 do 17:00

Schůzku lze dohodnout i předem na e-mailu: usporyenergie@seznam.cz

ŠETŘITŠETŘIT NEBNEBYLO NIKDYLO NIKDYY TTAKAK SNADNÉSNADNÉ ..
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