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t!eba"e z nového roku #as odkrojil
u" víc ne" jeden m$síc, dovoluji si
vám v%em v úvodu prvního #ísla
leto%ního Kácovského zpravodaje
pop!át hodn$ zdraví, %t$stí a spokoje-
nosti. V$!me, "e ony dv$ jedni#ky
v letopo#tu budou skute#n$ symbo-
lem úsp$chu. 
Je to pro m$ také první p!íle"itost,
jak i v místním zpravodaji, kter& bude
letos vycházet pravideln$ jako #tvrt-
letník, pod$kovat vám v%em za d'v$-
ru, kterou jste mi sv&mi hlasy dali
v lo(sk&ch podzimních komunálních
volbách. Va%e d'v$ra je pro m$
i v%echny zvolené zastupitele zavazu-
jící. Velmi si jí vá"ím a budu se ji
sna"it v ni#em nezklamat. By) musím
p!iznat, "e se s agendou, která souvi-
sí s prací starostky, a s chodem rad-
nice, stále je%t$ postupn$ seznamuji. 
Pot!ebné kontakty u" jsem v%ak
navázala nejen se starosty okolních
obcí a se zástupci St!edo#eského
kraje, ale také se v%emi institucemi 
a firmami, na nich" závisí úsp$%nost
projekt', které jsou pro dal%í rozvoj
Kácova víc ne" d'le"ité – tedy vodo-
vodu, kanalizace a postupn&ch oprav
na%ich komunikací a chodník'. Dal%í
jednání nás #ekají ohledn$ vyu"ití
zámku, obnovy lipov&ch alejí, vybu-
dování nové *OV a kompostárny. 
Jak postupn$ poznávám mechaniz-
mus chodu m$styse, zji%)uji, "e
mnohé není tak jednoduché, jak by
se na první pohled mohlo zdát.
Rychlá !e%ení toti" mnohdy neumo"-

(ují p!edpisy a legislativa. Jindy
zkrátka nesta#í síly a kapacity. 
První sníh, kter&m se zima velmi
nekompromisn$ p!ihlásila o svá
práva, jsem si tedy tentokrát neu"ila
tak, jako kdysi, kdy jsem m$la tohle
ro#ní období opravdu ráda. V"dy to
toti" byla hlavn$ doba ly"ování
a dal%ích zimních sport'. Od chvíle,
co jsem se stala starostkou, ale u"
vidím zimu úpln$ jin&ma o#ima. Zna-
mená !adu starostí a nep!íjemností.
Její siln& úder se nám v ulicích Káco-
va da!ilo odvracet jen s vyp$tím
v%ech sil. Z centra m$styse jsme
museli odvézt tuny sn$hu, jinak by
se v ulicích nedalo hnout. 
Velkou zásluhu na tom, "e Kácov
tuto zimu zcela nezapadl do záv$jí,
v%ak máte hlavn$ vy, ob#ané. Kdy"
bylo zle, „chodníkov& zákon“ %el stra-
nou. Kdo mohl, vzal do ruky hrablo
#i lopatu a pomáhal s odklízením
sn$hu. I za to je t!eba pod$kovat.
Myslím, "e pokud lidé neváhají
pomoci radnici, pak snad v$dí, "e

i radnice se sna"í, aby se jim tady
"ilo dob!e. O to nám opravdu jde.
Práv$ díky sv&m #erstv&m zku%enos-
tem si také je%t$ víc cením práce
v%ech, jim" nejde jen o vlastní pro-
sp$ch, ale sna"í se b&t u"ite#ní 
a prosp$%ní i jin&m, p!ípadn$ celému
Kácovu. 
Za sebe i za vás v%echny si moc p!eji,
aby místním spolk'm, sdru"ením 
a dal%ím zájmov&m organizacím
vydr"ely síly, dobré nápady i chu)
ud$lat n$co pro své okolí. Ji" v tuto
chvíli jim mohu slíbit, "e je kácovská
radnice bude podporovat a budeme
také hledat nové mo"nosti vzájemné
spolupráce. Toté" platí i pro zdej%í
podnikatele. Pokud se jim bude
v Kácov$ da!it a budou tady spokoje-
ní, jist$ to pocítí i m$stys jako takov&. 
Já i v%ichni zastupitelé se budeme
opravdu sna"it, aby se vám, vá"ení
ob#ané, v na%em m$stysi dob!e "ilo,
aby zde bylo #isto a útulno. Spole#-
n$ se zam$stnanci radnice budu usi-
lovat i o to, abychom vytvá!eli dobré
podmínky pro p!íjemné a p!átelské
sou"ití v%ech místních lidí. Pam$tníci
v$dí, "e to kdysi v Kácov$ práv$ tako-
vé b&valo. V$!ím, "e je v na%ich spo-
le#n&ch silách mnohé zm$nit, 
a umím si p!edstavit, "e zejména
v lét$ se na%e m$ste#ko op$t stane
místem, které nám davy turist'
budou závid$t. 
Zkusme b&t na Kácov trochu hrdí
i my sami. V"dy) u" te+ je mnoho
d'vod', pro# by to tak m$lo b&t.

Mgr. So!a K"enová

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

Vá!ení spoluob"ané, milí sousedé

STAROSTKA Mgr. So"a K#enová krenova@kacov.cz 603 278 796
MÍSTOSTAROSTA Jaroslav Koubek koubekkacov@seznam.cz 724 293 519 / 327 324 365
ZASTUPITELÉ Jaroslav Buchal jaroslav.buchal@quick.cz 736 671 041 / 327 324 039

MUDr. Jan K!ivsk" jan.krivsky@centrum.cz 732 560 647
Eva Hrochová marsounova.eva@seznam.cz 606 540 321
Ing. Ji!í #elezn" jiri.zelezny@csobpoj.cz 604 293 177
Ing. Jana P$kná pekna.ls187@lesycr.cz 724 524 422 / 327 324 233
Petra Srbová srbova@mesto-zruc.cz 603 312 428
Ing. Karel Kymla hruby.lhs@iol.cz 724 130 942

ZZ ASTUPITELSTASTUPITELST VO M#STVO M#ST YSEYSE KÁCOVKÁCOV – K– KONTONTAKTAKT YY
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Oprava Jirsíkovy ulice
pokra"uje

Loni v "íjnu se kone$n% poda"i-
lo najít "e&ení pro dlouhodob%
neut%&en' stav hlavní kácovské
komunikace, Jirsíkovy ulice. Práv%
na podzim lo!ského roku byla
zahájena druhá etapa opravy
de&(ové kanalizace, na ní) by
m%la letos navázat celková rekon-
strukce hlavní p"íjezdové cesty
do na&eho m%styse.

Práce v celé délce levé strany
vozovky jsou v tuto chvíli dokon%e-
ny. Nyní je t!eba napojit de&'ové
svody i z pravé %ásti ulice. Z tohoto
d(vodu bude t!eba ulici na n$kolika
místech p!í%n$ p!ekopávat. Od
p$&ích i motorist( to bude vy)ado-
vat dávku trp$livosti, proto)e tato
etapa prací se neobejde bez %áste%-
ného omezení provozu. 

Dodavatel, firma Tost. cz, s.r.o.
z Led%e nad Sázavou je v&ak dle
smlouvy povinna do p!edání celého
díla udr)ovat po&kozenou %ást silni-
ce v takovém stavu, aby se po ní
dalo p!i omezené rychlosti projí)d$t.
Navíc v&e nasv$d%uje tomu, )e
pokud do postupu prací nezasáhne
nep!íznivé po%así, oprava de&'ové
kanalizace skon%í ji) na ja!e.

M$stys také pr(b$)n$ jedná
s vedením SÚS St!edo%eského kraje
a Odborem dopravy St!edo%eského
kraje o p!islíbené rekonstrukci celé
komunikace. Kraj nyní pro tento
zám$r podává )ádost o dotaci
z evropsk"ch fond(. Pokud bude
úsp$&n", mohla by rekonstrukce
za%ít na za%átku druhé poloviny 
roku 2011. 

Také m$stys po)ádal o dotaci
Fond St!edo%eského kraje (FROM),
z t$chto prost!edk( by se v Jirsíkov$
ulici opravily chodníky.  

Ke konci první poloviny tohoto
roku by m$ly b"t pod vozovku 
a chodníky ulo)eny i ve&keré nové
elektrické rozvody v%etn$ rozhlasu 
a ve!ejného osv$tlení. Vzhledem
k tomu, )e oprava za zhruba 20 mili-
on( korun bude realizována z pro-

st!edk( EU, musí i m$stys vytvo!it
podmínky pro to, aby byl spln$n
jeden z hlavních po)adavk( a nová
komunikace nebyla po dokon%ení
nijak naru&ena po dobu p!í&tích
deseti let.

Zdravé aleje pro Kácov
Doby, kdy lipové aleje v Nád-

ra)ní a H"bitovní ulici a v ulici Pod
Lipami d%laly lidem v Kácov%
pouze radost jsou ji) n%kolik let
bohu)el minulostí.

Ve jmenovan"ch ulicích toti) lípy
%asto ohro)ují chodce i motoristy.
V$t&ina strom( je p!erostlá a neod-
born$ o!ezaná. Mnohé v$tve i celé
kmeny strom( jsou duté a p!edsta-
vují zna%né nebezpe%í. Také ko!eny
strom( p(sobí okolním obyvatel(m
nemalé starosti, proto)e po&kozují
tarasy a zídky plot(. 

Práv$ na podn$t lidí, kte!í v této
lokalit$ )ijí, za%al m$stys ji) v lo*-
ském roce situaci !e&it (problemati-
ce se v$novalo i podzimní %íslo
Kácovského zpravodaje). V sou%as-
né dob$ je zpracován projekt
na obnovu zelen$ v t$chto ulicích,
kter" po%ítá s vykácením stávajících
stromo!adí ve dvou etapách s tím,
)e namísto lip budou vysazeny ji)
vzrostlej&í mladé  stromy. Ráz ulic by
se tak p!íli& nezm$nil. 

Nová zele* bude navíc odborn$
vybrána tak, aby ani star&í stromy
nep!er(staly únosnou v"&ku a aby
jejich koruny tolik nestínily.

Odbor )ivotního prost!edí St!edo-
%eského kraje ji) na základ$ odbor-
ného posudku vydal povolení ke
kácení v&ech strom(, které nejsou

z dlouhodobého hlediska perspek-
tivní. Také odborníci se shodují, )e
stromy, které odumírají, je lépe ji)
nyní nahradit mlad"mi a zdrav"mi. 

S tímto postupem v&ak n$kte!í
ob%ané Kácova nesouhlasí a radnici
loni na podzim p!edali petici proti
kácení lip. 

„Myslím si, )e v tomto p!ípad$
nejsou na míst$ emoce. Je t!eba
uva)ovat reáln$. P!itom nejde jen
o samotné rozhodnutí, jak rekon-
strukci zrealizovat. Na projekt bude
nutné sehnat pot!ebné peníze 
a zajistit nov"m strom(m pravidel-
nou údr)bu a odbornou pé%i. Jinak
budou za pár let na&i potomkové
!e&it podobn" problém, jako my
nyní,“ poznamenává starostka So*a
K!enová.

Kácov se rozhodl, )e bude hledat
na rekonstrukci vlastní finan%ní pro-
st!edky a ve&keré práce spojené
s obnovou zelen$ ve zmín$n"ch uli-
cích rozlo)í do t!í let.

Projekt vodovodu pro
Chabe#ice a Kácov

Ji) na podzim lo!ského roku se
rozb%hly p"ípravné práce pro
budoucí v'stavbu vodovodu, po
n%m) právem volá ji) dlouho v%t-
&ina ob$an* Kácova. 

V sou%asné dob$ má m$stys vy!í-
zené územní rozhodnutí na p!iva-
d$% vody do Zlivi a na rozvod vody
po Kácov$. P!edpokládáme, )e
do konce srpna 2011 bude vy!ízeno
také pot!ebné stavební povolení
na zmi*ovan" projekt. 

M $S T Y S  I N F O R M U J E
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Spole%n$ s obcí Chabe!ice jsme
uzav!eli v prosinci 2010 Dobrovoln"
svazek obcí a spole%n$ podali
)ádost o dotaci na ministerstvo
zem$d$lství na p!ivad$% vody ze
Zru%e nad Sázavou do Zlivi. M$stys
samotn" navíc po)ádal stejné minis-
terstvo i o dotaci na 1. etapu rozvo-
du vody po Kácov$. V rámci této
etapy by se ulo)ily vodovodní !ady
do Jirsíkovy ulice, aby byly spln$ny
v&echny podmínky ohledn$ defini-
tivního ulo)ení v&ech sítí p!ed její
rekonstrukcí.

Pokud ná& svazek obcí s )ádostí
o dotaci usp$je, v"stavba vodovodu
Chabe!ice -Kácov by mohla za%ít
v roce 2012. V opa%ném p!ípad$
bude t!eba hledat dal&í vhodné
dota%ní tituly a kvalitn$ zpracovat
dal&í )ádost.

O v"sledcích budeme ob%any
v%as informovat.

Je v&eobecn$ známo, )e voda ve
v$t&in$ kácovsk"ch studen nespl*u-
je hygienické normy, p!ípadn$ je jí
nedostatek. Pokud by se poda!ilo
m$stys napojit na p!ivad$% ze #eliv-
ky, vy!e&il by se letit" problém s pit-
nou vodou nejen pro sou%asné, ale
i budoucí obyvatele m$styse. Pozi-
tivní zm$nu by jist$ zaregistrovali
i podnikatelé a investo!i, pro n$)
lokalita s nedo!e&en"m zásobením
vodou nebyla dosud tak atraktivní.

Nov$ kabát pro nám%stí
i chodníky

M%stys Kácov bohu)el neusp%l
s )ádostí o dotaci na rekonstrukci
nám%stí Kn%)ny Toskánské. Fond
regionálního rozvoje St"edo$es-
kého kraje )ádost z $ervna 2010

zamítl jednak pro n%které formál-
ní nedostatky a také z d*vodu
nevy"ízení pot"ebného územního
rozhodnutí.

V leto&ním roce se v&ak na krajsk"
Fond regionálního rozvoje hodláme
obrátit op$t. Tentokrát s )ádostí
o opravy místních komunikací.
Z dotace by se opravily chodníky 
a komunikace na nám$stí, u budo-
vy obecního ú!adu a p!ed kostelem.

Se znalostí schvalovacího postu-
pu u t$chto dota%ních titul( se rad-
nice pokusí p!ipravit ve&kerou
pot!ebnou dokumentaci tak, aby
kraj v )ádosti neshledal )ádné 
nedostatky.

Kácovské lesy
Vzhledem k tomu, )e m%stys

prodal loni v%t&inu sv'ch lesních
pozemk* a pod jeho správu spa-
dají nyní lesy o celkové rozloze
cca 26 ha, nemusí ji) podle záko-
na pov%"ovat jejich správou
odborného lesního hospodá"e.

Z tohoto d(vodu byla rozvázána
smlouva s panem Romanem Tula-
chem s tím, )e obecní lesní pozem-
ky budou nadále spravovat Lesy +R.

Lesní parcely, které m$stys pro-
dal, byly z velké %ásti posti)eny v$tr-
nou kalamitou v roce 2008 a jsou
zde desítky hektar( holin. Pé%e
o nové lesní porosty by pro m$stys
znamenala dlouhodobou ka)doro%-
ní zát$) ve v"&i zhruba 200 tisíc
korun. 

Odprodej se net"kal lokalit Pust"
hrad a #abka, které se nacházejí
v atraktivní rekrea%ní zón$ a je
mo)né uva)ovat o p!ípadném zisku
z prodeje pozemk( pro rekreaci. 

Nezapomínejte na komíny
Od ledna 2011 za$ala platit

vyhlá&ka 91/2010 Sb., podle ní)
musí v&ichni majitelé nechat
jedenkrát do roka zkontrolovat
komíny sv'ch nemovitostí. Povin-
nost se t'ká obytn'ch dom*,
chat, chalup i bytov'ch dom*,
kde se komín pou)ívá k vytáp%ní
pevn'mi palivy nebo plynem.

Kontroly musí ka)doro%n$ prová-
d$t pouze kominík, kter" má na tuto
%innost !ádn" )ivnostensk" list. Ten
také na základ$ kontroly vystaví pat-
!i%nou zprávu. Cena za tuto slu)bu
se pohybuje zhruba od 300 do 500
korun. Kontrolní zprávu nyní vy)adu-
jí nap!íklad i poji&'ovny v p!ípad$
sjednávání nov"ch pojistn"ch smluv
pro nemovitosti %i v okam)iku 
uplat*ování pln$ní z p!í%iny po)áru 
budovy. 

Pravidelné %i&t$ní komín( (p!i
celoro%ním topení se doporu%uje
3x do roka) mohou majitelé zajistit
sami vlastními silami.

Za nedodr)ení vyhlá&ky hrozí
pom$rn$ vysoké pokuty a) do v"&e
25 tisíc korun.   

M $S T Y S  I N F O R M U J E
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Omezení autobusov$ch
spoj&

St"edo$esk' kraj se od 1. února
leto&ního roku rozhodl kv*li
úsporám zru&it n%které autobu-
sové linky. Omezení se t'ká také
Kácova, konkrétn% spoje 240069
+estín - Kácov - Zru$ nad Sáza-
vou, kter' kraj ji) neobjednává. 

Dal&í úpravy jízdních !ád( mohou
b"t provedeny je&t$ do konce
února.   

St!edo%esk" kraj bude dopad
t$chto zm$n sledovat a je p!ipraven
p!ípadné komplikace spojené
s dopravou operativn$ !e&it
do konce p!í&tího m$síce.

Podle sd$lení St!edo%eského
kraje bylo p!i jednáních o úprav$
jízdních !ád( prioritou zachování
&kolních autobus( a spoj(, které
zaji&'ují p!epravu pracujících v obdo-
bí ranní a odpolední &pi%ky. Kráceny
byly zejména nevytí)ené linky 
a takové spoje, které jedou soub$)-
n$ ve stejn" %as a stejnou trasou
jako )eleznice.

Kácov letos bez festivalu
Jeden z nejv%t&ích tuzemsk'ch

festival*, Sázavafest, kter'm po
$ty"i minulé roky )il za$átkem
srpna i ná& m%stys, se od leto&ka
st%huje na leti&t% v Bene&ov%.
Do druhého desetiletí svého trvání
tedy vstupuje v novém p*sobi&ti. 

Zm$nu jist$ p!ivítají ti ob%ané,
kte!í v dob$ konání hudebního fes-
tivalu t$)ce nesli zv"&en" dopravní
ruch, hluk i !adu dal&ích problém(,
které tato akce p!iná&ela. Na stran$
druhé Kácov ztrácí jeden ze siln"ch

magnet(, jen) do m$styse p!ivád$l
desetitisíce náv&t$vník(. Mnozí se
k nám pak vraceli i v pr(b$hu roku.

Ji) p!ed koncem roku 2010 ozná-
mili po!adatelé první potvrzené
zahrani%ní hosty. Budou to milá%ci
domácího publika Kosheen, úsp$&-
n" francouzsk" elektronick" projekt
Nouvelle Vague a britská soulová
kapela Belleruche.

Z %esk"ch interpret( zahrají na
11. ro%níku Sázavafestu ve dnech od
4. do 7. srpna ob$ kapely Romana
Holého - Monkey Business a J.A.R.,
dále se p!edstaví nap!íklad písni%ká!
Tomá& Klus, stále populárn$j&í sku-
pina Nightwork nebo Mandrage. 

Doba pro kácení strom&
M%stys Kácov upozor!uje

v&echny ob$any, )e kácení star'ch
a nemocn'ch strom* rostoucích
mimo les je nutno provést
v'hradn% v období vegeta$ního
klidu, tedy od 1. listopadu
do 31. b#ezna. 

Kostel z&stává bez v%!e
Nedostatek financí nedovolil

"ímskokatolické farnosti v Kácov%
dokon$it opravu st"echy místního
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Památka tak stále z*stává bez
st"echy.

Navzdory tomu, )e m$stys p!i-
sp$l farnosti na opravu %ástkou sto

tisíc korun a dal&ích zhruba 800 tisíc
získala farnost od Ministerstva kultu-
ry +R, vysta%ily peníze pouze
na nutné opravy v$)e kostela,
demontá) p(vodních krov( i zast!e-
&ení a kompletní zhotovení nové
v$)ní st!echy. Ta v&ak stále %eká
na zemi na definitivní osazení,
k n$mu) je nutná speciální t$)ká
technika. Na pronájem a odborné
usazení toti) chybí finance.

Farnost by cht$la v leto&ním roce
opravu v$)e kostela dokon%it, proto
se obrátila s )ádostí o dotaci na St!e-
do%esk" kraj a o finan%ní podporu
po)ádala nejen M$stys Kácov, ale
i okolní obce.

V$) kácovského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie. %ekala na opravu
u) od roku 2008, kdy ji zna%n$
po&kodila vich!ice.

M $S T Y S  I N F O R M U J E

Najd%te se ve zpravodaji!
T%&í nás, )e se Kácovsk' zpravodaj setkává u $tená"* s p"íznivou
odezvou a d%kujeme za nám%ty, které u) jste redakci p"edali.
Budeme se sna)it, abyste na stránkách tohoto zpravodaje ka)dé
t"i m%síce pravideln% nacházeli nejen aktuální informace o d%ní
v Kácov%, ale také rozhovory s místními lidmi, kte"í mají co "íci
jin'm, historické zajímavosti, rubriky v%nované kultu"e, sportu $i
)ivotním jubileím. Prostor mohou samoz"ejm% dostávat $lánky 
o ekologii, ochran% )ivotního prost"edí $i )ivotním stylu.
V%"íme, )e ve zpravodaji se postupn% za$ne objevovat také 
inzerce, její) ceník na po)ádání za&leme. S jeho oti&t%ním po$ítáme
ji) v dal&ím $ísle Kácovského zpravodaje.  
Zpravodaj je pro vás a m%l by b't také o vás, tak)e se t%&íme
na dal&í tipy. T"eba hned pro kv%tnové $íslo. 

!

!

! !

! !
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Jako ka)doro$n% pat"il i letos
místní sbor dobrovoln'ch hasi$*
k t%m spolk*m, které neodradil
od práce ani siln' mráz. B%hem
ledna u) stihli uspo"ádat tradi$ní
valnou hromadu i Hasi$sk' ples
s bohatou tombolou. 

Také tentokrát pat!ila práv$ tom-
bola ke zlatému h!ebu programu, za
co) zaslou)í pod$kování nejen %leno-
vé sboru, kte!í do ní p!isp$li, ale
i mnozí podnikatelé a dal&í ob%ané
Kácova.

Kácov&tí hasi%i te, )ijí hlavn$ p!í-
pravami na d$tsk" karneval a ma&-
karní bál pro dosp$lé, které plánují
uspo!ádat v sokolovn$ 26. února od
p(l druhé odpoledne a ve%er pak od
20 hodin. K tanci a poslechu bude
hrát Studio Kolín. Na dal&í kulturní 
a spole%enské akce se samoz!ejm$
mohou místní ob%ané t$&it i v pr(-
b$hu roku.

Na&e hasi%e, kter"ch je ve sboru
tém$! stovka, v&ak zam$stnávají
samoz!ejm$ p!edev&ím pracovní
plány. Na ja!e 26. b!ezna budeme,
tak jako ka)doro%n$, po celém Káco-
v$ sbírat )elezn" &rot, %eká nás dal&í
úprava zázemí, aby v n$m m$l v&e
pot!ebné p!edev&ím hasi%sk" dorost,
kter" m$stys skv$le reprezentuje
i mimo kutnohorsk" okres. 

Pravideln$ je také t!eba pe%ovat
o techniku i v"zbroj, proto)e oba
hasi%ské automobily, které jsou zákla-
dem strojního parku, jsou star&í v"ro-
by a musí ka)doro%n$ absolvovat
kontrolu na STK. Automobil AVIA A30
DVS je  z roku 1974. Cisterna CAS 25
RTHP pro&la sice v roce 2009 roz-
sáhlou rekonstrukcí, pochází v&ak
z roku 1982. Udr)ovat tyto vozy
i dal&í techniku v kondici, je pom$rn$
náro%né. Da!í se to p!edev&ím díky
ochot$ a &ikovnosti strojník( 
a mechanik( i dal&ích %len( sboru.

Po cel" rok se také %lenové sboru
pr(b$)n$ vzd$lávají a prakticky p!i-
pravují na p!ípadné zásahy. T$ch bylo
za lo*sk" rok více ne) dvacet. Ne&lo
p!itom pouze o po)áry v Kácov$ 
a okolních obcích. P!i velké vod$
pomáhali hasi%i s proplachováním
de&'ové kanalizace, s %i&t$ním stu-
den, s mytím komunikací i nádvo!í
p!ed zámkem a odklízeli bahno ze
silnic. Kv(li silnému de&ti museli
zasahovat loni i b$hem Sázavafestu,
kde v noci od%erpávali vodu z pro-
stranství p!ed hlavní scénou. 

Pr(b$)ná p!íprava v&ech %len(
sboru je tedy velmi d(le)itá a taky
stále náro%n$j&í, proto)e ka)d" musí
b"t schopen zasáhnout za jak"chkoliv
okolností – i v záv$jích za mrazu,

v noci za sní)ené viditelnosti. Proto
také loni p!i praktickém &kolení na&i
hasi%i nacvi%ovali nap!íklad i záchra-
nu osob ze zamrzlé vodní hladiny
na rybníce v nedalek"ch +enovicích
a ve spolupráci s místním léka!em
MUDr. Janem K!ivsk"m se u%ili pra-
covat s novou zdravotnickou bra&-
nou, kterou zakoupili do své cisterny. 

Právem py&ní mohou b"t hasi%i
v Kácov$ na nejmlad&í %leny sboru.
Oddíl mlad"ch hasi%( pracuje pod
vedením Renaty Albrechtové, Marie
Mouchové, Olgy Chmelíkové a Zuza-
ny Pospí&ilové ji) od zá!í 2003
a o %leny nemá nouzi. Spí& naopak,
na pravidelné sch(zky dochází a)
27 d$tí. O tom, )e je práce v oddílu
skute%n$ zajímá a t$&í, sv$d%í p!ede-
v&ím to, )e se do n$j rády p!ijdou
ob%as podívat i ty d$ti, které !ady
mlad"ch hasi%( musely opustit pro
sv(j v$k. Nez!ídka také oddílu pomá-
hají p!i organizování akcí.

Skv$lou vizitku pak mlad"m
kácovsk"m hasi%(m i celému sboru
samoz!ejm$ d$lají dobré v"sledky
na nejr(zn$j&ích závodech. Loni pat-
!ili k nejúsp$&n$j&ím v sout$)ích jed-
notlivc( Lubo& a Tomá& Albrechtovi,
Josef Aron, Roman Chmelík a Lenka
Filipová.

Zden%k P%kn' 
velitel SDH Kácov

Z E  % I V O TA  O R G A N I Z A C Í  A  S P O L K&

Hasi"i nasko"ili do roku 2011 op%t svi!n%
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Místní jednota je organizace
s tak"ka stoletou tradicí (zalo)ena
byla v roce 1912, v roce 1992 vstou-
pila do ,upy Tyr&ovy v Kolín%). 
V%t&ina cvi$ení a akcí se zpravidla
v)dy odehrávala v místní sokolovn%. 

Bohu)el v roce 2007 kácov&tí
sokolové zjistili, )e jejich stánek je
napaden d!evomorkou. Za%alo se
jednat o p!estavb$, která zapo%ala
rok nato. Díky dotacím, spoluú%asti
radnice a hlavn$ díky nezm$rné pra-
covitosti místních %len( a ostatních
obyvatel z m$styse i okolí se mohlo
v sokolovn$ ji) v b!eznu 2009 znovu
za%ít cvi%it a konaly se i tradi%ní sokol-
ské -ib!inky. V první etap$ rekon-
strukce do&lo p!edev&ím k p!estavb$
sálu v%etn$ instalace úst!edního
topení. Úpravy v&ak pokra%ovaly i po
cel" rok 2009, kdy se topení dokon-
%ilo v celém objektu a úpravami pro-
&ly v"%epy a chodby. T!etí etapa,
b$hem ní) dojde i na novou omítku
a okapy, bude probíhat v leto&ním
roce. Budova se tak znovu stane
d(stojn"m sportovním i kulturním
stánek, kter" budou moci vyu)ívat
nejen místní sokolové, ale i jiné spol-
ky a sdru)ení. 

Díky lep&ímu zázemí se od roku
2009 naplno rozb$hl sportovní pro-
gram. Oddíl volejbalu se p!ihlásil
do okresních sout$)í. Turnaje za%al
hrát oddíl )en a v %innosti úsp$&n$
pokra%ovaly )ákyn$. V sokolovn$ se

znovu scházejí i star&í )eny a na svoji
%innost navázal kondi%ní nohejbal. 

Opraven" sál vyu)ívali hned od
po%átku i místní fotbalisté a )áci
Tichonic k zimní p!íprav$. Samoz!ej-
m$ zde op$t za%ala cvi%it &kola. P!i
natá%ení filmu Haberman(v ml"n
slou)ila na&e sokolovna dva t"dny fil-
ma!(m jako kostymérna a Sdru)ení
mal"ch vodních elektráren +R zde
po!ádalo v"ro%ní sch(ze.

A jak" byl minul" rok 2010? V&ech-
ny v"&e zmín$né oddíly pokra%ovaly
ve své %innosti. Svoji volejbalovou
sout$) za%ali hrát mu)i a kácovsk"
volejbalov" pot$r vstoupil do krajské
sout$)e v minivolejbalu. V sokolovn$
prob$hlo také jedno kolo okresní
sout$)e volejbalu )áky*. P!ibylo 
cvi%ení )en Zumba, star&í )eny se 
pravideln$ scházejí ka)dou st!edu 
a nohejbalisti nevynechají ke svému
tréninku )ádné úter". -kola pak vyu-
)ívá sokolovnu v dopoledních hodi-
nách k t$locviku. 

Do na&í sokolovny se postupn$
vrátil i spole%ensk" )ivot. Hasi%i zde
zahájili plesovou sezónu sv"m bálem
a karnevalem, sokolové uspo!ádali
v b!eznu populární &ib!inky a dal&í
zábavy následovaly b$hem roku. 

Krom$ akcí v sokolovn$ uspo!ádal
Sokol ve spolupráci s místní &kolou
i tradi%ní B$h nad$je spole%n$
s doprovodn"mi akcemi. V %ervnu se
na h!i&ti Graffinu konal dal&í ro%ník
volejbalového turnaje )áky* O pohár

Posázaví a o m$síc pozd$ji na stej-
ném h!i&ti prob$hl stále populárn$j&í
Spla&en" Kácov, tedy turnaj smí&e-
n"ch dru)stev ve volejbalu. 

O nejv$t&í radost se loni postaraly
mladé volejbalistky, kdy) vybojovaly
první místo v okresní sout$)i. Ostatní
oddíly volejbalu ji) bohu)el takovéto
úsp$chy nemají, ale ná& nejmen&í
oddíl MTB (horská kola) se op$t
zapojil do Galaxy serie a dobyl n$ko-
lika díl%ích úsp$ch( v jednotliv"ch
závodech.

Cvi%ení, tréninky a sout$)e jedno-
tliv"ch oddíl( budou samoz!ejm$
pokra%ovat i v leto&ním roce. Ji) nyní
zveme v&echny zájemce na tradi%ní
-ib!inky, které se uskute%ní 12. b!ez-
na. O t"den pozd$ji, 19. b!ezna, pro-
b$hne v sokolovn$ záv$re%né kolo 
sout$)e ve volejbalu mu)(, 9. dubna
zde na turnaji zabojují )ákyn$. Na
27. kv$tna p!ipravujeme spole%n$
s místní &kolou B$h nad$je. Letní
m$síce pak budou ve znamení volej-
balu – v %ervnu se bude konat op$t
Turnaj O pohár Posázaví a v %ervenci
Spla&en" Kácov. 

Sokolové tímto d$kují v&em spon-
zor(m, p!íznivc(m a M$stysu Kácov
za podporu. Pod$kovaní pat!í i v&em
vedoucím a cvi%itel(m za jejich ob$-
tavost p!i cvi%ení a samoz!ejm$ lo*-
sk"m )ákyním za jejich úsp$ch.

Více informací na
www.kacov-sokolovna.wbs.cz
www.kacov-volejbal.wbs.cz
www.kacov-mtb.wbs.cz

Text a foto: Petr K"en
$len v'boru TJ Sokol Kácov

Z E  % I V O TA  O R G A N I Z A C Í  A  S P O L K&

Sokol d%lí od stovky pouh$ jeden rok
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V roce 2010 slavila rybá"ská
organizace v Kácov% 65. v'ro$í
svého zalo)ení. Její po$átky spadají
do doby t%sn% po ukon$ení druhé
sv%tové války, kdy byl ve&ker' spo-
le$ensk' )ivot v republice na bodu
nula. Prakticky ve v&em se za$ínalo
od za$átku. Nejinak tomu bylo
i v p"ípad% spolk*.

Do té doby, tedy v letech 1936-44,
si !eku Sázavu pronajímaly od obcí
Zliv, Sou&ice, Tichonice a Vranice i od
Lesní správy v Kácov$ r(zné subjekty,
které v dan"ch úsecích Sázavy lovily
podle toho, na co sta%ily, a jak na to
byly vybaveny. Na hlub&í vod$ se chy-
talo p!evá)n$ sít$mi, v proudech pak
nahán$ním ryb do sak(, p!ípadn$ se
ryby chytaly do polo)en"ch vr)í nebo
na &*(ry ukotvené na kamenech
v !í%ním toku. Bez místních pomocní-
k( se v&ak rybolov neobe&el.

Nebyla proto náhoda, kdy) se
n$kolik zapálen"ch sportovních rybá!(
t$sn$ po válce rozhodlo zalo)it
v Kácov$ rybá!sk" spolek. Ten by sjed-
notil v &irokém okolí rozt!í&t$nou 
a neorganizovanou rybá!skou aktivitu,
dal by jí !ád, pravidla, legálnost 
a v neposlední !ad$ i spole%enské
uznání. K tomu ú%elu byl v Kácov$
v roce 1945 zalo)en p!ípravn" v"bor,
jeho) p!edsedou se stal Josef -koula.
Ten také 2. !íjna 1945 obdr)el povole-
ní k utvo!ení spolku a tak vznikl Lido-
v" rybá!sk" spolek pro Kácov a okolí,
na jeho) po%átku bylo 27 %len(. 

B$hem krátké doby jejich po%et
vzrostl na 57. Pat!ili k nim i mnohé
v"znamné pra)ské osobnosti, které si
v Kácov$ braly pouze hostovské celo-
ro%ní povolenky. Nap!íklad fotbalista
Antonín Pu%, prof. Ladislav Zelenka,
u%itel hry na violoncello a rektor Aka-
demie múzick"ch um$ní v Praze,
trumpetista Skru)n" a jiní. 

Rybá!i v Kácov$ se v)dy dali rozd$-
lit na dv$ skupiny. Jednak tu byli zapá-
lení sportovní rybá!i a vzd$laní teore-
tikové, kte!í dokázali o ryba!in$ dlou-
ho a zasv$cen$ diskutovat, dob!e
znali zásady a pravidla spolkového
)ivota a m$li organiza%ního ducha. 
K vod$ chodili v)dy, kdy) m$li chvíli
%asu. Ryba!ení bylo jejich koní%kem.
Do této skupiny pat!ili p!edev&ím
Ing. Karel Spratek, Josef -koula, Karel
Hazuka, Alois Sláma, Antonín Král,
Leopold Lavi%ka, Stanislav Van$%ek 
a mnozí dal&í.

Druhou skupinu tvo!ili praktici, kte!í
z v"lov( pro n$kdej&í nájemce !eky
v$d$li o rybách a jejich v"skytu v !ece
úpln$ v&e. Ryba!inu m$li doslova pod
k()í a rybá!sk" úsp$ch byl pro n$
nade v&e. Za v&echny bych jmenoval
Josefa P!enosila, Standu a Václava
Van$%kovi, Josefa -tíchu, Aloise
Chmelí%ka, Josefa Buchala, Karla Jiter-
ského, Josefa Ma&ka, Bed!icha Du&ka.
Uvést by se dala i !ada dal&ích jmen. 

Osud tomu cht$l, aby se tyto sku-
piny daly dohromady a vytvo!ily spo-
le%enství, které dokázalo nejen dob!e

pracovat na sv$!eném úseku Sázavy 
a p!ilehl"ch potocích, ale také se
i dob!e bavit. Ostatn$ zásadou pana
lesního Leopolda Lavi%ky, prvního
hospodá!e Lidového rybá!ského spol-
ku pro Kácov a okolí, se !ídíme
dodnes: „Dobrá práce, prosperita 
a zábava, jdou v)dy ruku v ruce.“ 

Od roku 1992 pat!í rybá!ská orga-
nizace v Kácov$ k samostatn$ hospo-
da!ícím organizacím v rámci St!edo-
%eského územního svazu Praha.
Do pov$domí &iroké rybá!ské ve!ej-
nosti se kácov&tí rybá!i dostali po!á-
dáním no%ních rybá!sk"ch závod(.
Mladí rybá!i nás zase znají díky po!á-
dání závod( mláde)e, které se staly ji)
tradicí. První závody se uskute%nily
v roce 1993. V sou%asnosti sdru)uje
organizace na 200 %len(. Z toho jsou
4 )eny, 12 )ák( a 5 dorostenc(. Hos-
poda!í na mimopstruhovém revíru
Sázava 7, kter" m$!í 14 km a jeho
rozloha %iní 40 ha. (Revír za%íná
jezem v Sob$&ín$ a kon%í na jezu
u Posádovského ml"na ve St!echov$.) 

Pstruhov" revír Sázava 7, kter"
má 18 km délky a 4 ha rozlohy, tvo!í
potoky Vranick", Losinsk" a +estínsk". 

Jak bylo v úvodu uvedeno, loni si
kácov&tí rybá!i p!ipomn$li 65. v"ro%í
svého zalo)ení. V&e za%alo na v"ro%ní
%lenské sch(zi 27. b!ezna v rekonstru-
ované kácovské sokolovn$. 

Ve znamení p(lkulatého v"ro%í se
pak nesly i ob$ tradi%n$ po!ádané
akce – 14. ro%ník no%ních rybá!sk"ch
závod( i 19. ro%ník závod( mláde)e.
Vrcholem byl 23. !íjna slavnostní v"lov
rybníka spojen" s hudbou, prodejem
ryb a záv$re%n"m oh*ostrojem.

Nedo&lo jen na rybá!sk" ples. Pro
vysv$tlení: V roce 1995 se v"bor roz-
hodl uspo!ádat ka)d"ch 5 let na osla-
vu kulatého v"ro%í rybá!sk" ples. Dan"
slib splníme se zp$tnou platností
letos, kdy v sobotu 26. b"ezna  od
20 hodin uspo!ádáme v kácovské
sokolovn$ ji) pát" rybá!sk" ples.
K tanci a poslechu bude hrát kapela
Universum. #ivé ryby samoz!ejm$
v tombole chyb$t nebudou. V)dy'
bez nich by to nebyl rybá!sk" ples! 

Franti&ek Petrásek
p"edseda MO +RS Kácov

FOTO: Franti&ek Stráník

Z E  % I V O TA  O R G A N I Z A C Í  A  S P O L K&

Ohlédnutí za jubilejním rokem na'ich rybá#&
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Ji) po osmnácté se letos 
8. ledna  se&li na kácovském cvi-
$i&ti místní kynologové i dal&í
psovodi z blízkého a dalekého
okolí, aby v Zimním závodu pro-
v%"ili poslu&nost a mnohé dal&í
dovednosti sv'ch $ty"noh'ch
milá$k*. 

V(bec poprvé v historii závodu se
tentokrát sout$)ilo o Putovní pohár
M$styse Kácov. Na&i kynologové by
zalo)ením nové tradice rádi zv"&ili
popularitu tohoto sportu.

Sout$) probíhala ve sportovní
kynologii dle Národního zku&ebního
!ádu (t!i kategorie) a dle Mezinárod-
ního zku&ebního !ádu (jedna kate-
gorie). Práv$ vít$z této kategorie
(IPO3) se zárove* stal dr)itelem
Putovního poháru. Jeho prvním
do%asn"m majitelem je vojensk"
psovod Pavel Petr a jeho sv$!enec
Kimbo Leryka.

V rámci závodu byli ji) tradi%n$
vyhlá&eni i nejposlu&n$j&í psi a nej-
lep&í obraná!i, cena byla p!ipravena
i pro nejlep&í dru)stvo. První titul zís-
kal Kamil Horák, nejlep&í v"sledek
v obraná!sk"ch disciplínách dosáhla
Radka Michalcová a jako t"m poda-
lo tentokrát v Kácov$ p!i Zimním
závodu nejlep&í v"kon dru)stvo
kynolog( ze Starého Kolína.
(Podrobné v"sledky najdete na
webu: www.zkokacov.wz.cz)

Kácovsk" Zimní závod postupn$
získal na presti)i p!edev&ím díky
kvalitnímu zázemí cvi%i&t$ a dobré
organizaci, ale i díky stále rostoucí
konkurenci závodník(. Ú%astníci si
poka)dé pochvalují i zdej&í v"bor-
nou kuchyni, která se jim p!i závo-
dech stará o ob%erstvení, a bohaté 
a nápadité ceny, je) si mohou v p!í-
pad$ úsp$chu z Kácova odvézt.

„V)dy se sna)íme p!ipravit v&e
tak, aby se u nás sout$)ící cítili
dob!e. Chceme, aby se o Kácov$
mluvilo jen v superlativech. V$t&inou
to vychází. Pravideln$ se k nám
proto vrací mnoho aktivních i neak-
tivních sportovních psovod(. Práv$
Zimní závod je nejv$t&í a z pohledu
organizace také nejnáro%n$j&í akcí
roku. P!íprava proto za%íná ji) v listo-
padu. S pr(b$hem leto&ního závodu
byli v&ichni spokojení, snad jen

po%así nám m$lo p!át o n$co víc,“
!íká p!edseda ZKO Kácov Ji!í Kon%el. 

B$hem n$kolika málo let získali
kácov&tí kynologové takové zku&e-
nosti, )e si mohli troufnout ji) t!ikrát
uspo!ádat i v"b$rové sout$)e 
Mistrovství mláde)e a sv"m kole-
g(m ve Vla&imi také jednou pomoh-
li s po!ádáním nevy&&í juniorské
sout$)e, Mistrovství mláde)e. 

P%t let práce pro
m%stys i pro radost

Práv% leto&ním 1. lednem uza-
v"elo ob$anské Sdru)ení pro roz-
voj Kácovska první „p%tiletku“
svého trvání. Jeho $leny i v&echny
kácovské ob$any m*)e t%&it, )e
i za pom%rn% krátkou dobu zane-
chává sdru)ení v Kácov% i okolí
stopy, které nelze p"ehlédnout.

V$t&ina t$chto otisk( má podobu
upraven"ch ve!ejn"ch prostranství %i
kulturních a dal&ích spole%ensk"ch
akcí. +lenové sdru)ení, mezi ne)
pat!í i mnozí kácov&tí pam$tníci, si
toti) do zna%né míry vzali p!ed p$ti
lety vzor ze sv"ch p!edch(dc( z prvo-
republikového Okra&lovacího spolku.
I ten se sna)il z Kácova ud$lat  místo,
ve kterém stojí za to )ít a jeho)
malebnost by m$l rozhodn$ poznat
ka)d" turista.

„Já sám jsem se p!ed n$kolika lety
do Kácova p!ist$hoval práv$ proto, )e
mi tohle místo u) v mládí u%arovalo.
Te, m$ navíc fascinuje taky elán, se
kter"m se pánové z na&eho sdru)ení
pou&t$jí do ka)dé práce,“ !íká p!ed-
seda sdru)ení Franti&ek Husák.

Díky tomuto elánu a nad&ení se
v Kácov$ nap!íklad za%átkem léta
slavnostn$ odemyká a p!ed podzi-
mem zamyká !eka Sázava a po celou
letní sezónu je Na skalce v provozu
p(j%ovna lod$k. Práv$ tady kdysi stá-
vala plovárna, kterou by sdru)ení
v budoucnu rádo obnovilo. Dokud je
ale !eka tak &pinavá, jako v posled-
ních desetiletích, soust!edí se %leno-
vé sdru)ení spí&e na její b!ehy. 

V prostoru p(j%ovny vybudovali za
finan%ního p!isp$ní SRNF d!ev$né

Kácov'tí kynologové zalo!ili letos novou tradici



pódium s mobilním zast!e&ením, kde
je mo)né v lét$ po!ádat nejr(zn$j&í
spole%enské akce. Místo je ideální
t!eba i pro v$t&í rodinné oslavy, které
je zde mo)né po dohod$ uspo!ádat.

+lenové sdru)ení také pe%ují
o oblíbené v"letní místo Václaví%ek 
a rádi by co nejd!íve obnovili i celou
n$kdej&í vycházkovou trasu mezi
dv$ma kácovsk"mi mosty.

S kácením star"ch a po&kozen"ch
strom( za%ali ji) loni na podzim a jen
co to po%así dovolí, budou v práci
pokra%ovat.

Do !ad ob%anského sdru)ení jsou
stále srde%n$ zváni v&ichni, kter"m
také zále)í na tom, jak Kácov vypadá,
a jsou ochotni sami ud$lat n$co pro
jeho lep&í vzhled. 

Ob$anské sdru)ení Kopretinka,
které se rozhodly loni v srpnu
zalo)it p"edev&ím mladé kácovské
maminky, mohlo ji) v záv%ru roku
úsp%&n% bilancovat. Zejména
v p"edváno$ním $ase toti) p"ipra-
vilo hned n%kolik akcí, které ud%-
laly radost d%tem i dosp%l'm.

Ji) od listopadu vyráb$ly %lenky
sdru)ení za vydatné pomoci d$tí origi-
nální ozdoby pro kácovsk" váno%ní
strom, kter" také p!ed první adventní
ned$lí nazdobily spole%n$ s paní sta-
rostkou So*ou K!enovou a dal&ími
pracovníky radnice.

V prosinci Kopretinka uspo!ádala
v místní cukrárn$ i kurz v"roby váno%-
ních ozdob ze stuh, kterého se zú%ast-
nilo 15 lidí. Nov$ získané dovednosti
se bezpochyby ka)dému hodily p!i
balení váno%ních dárk( a slavnostní
v"zdob$ domácností. V sobotu 4. 12.
pak p!i&el za kácovsk"mi d$tmi Miku-
lá&. Na Mikulá&skou nadílku se rodi%e
s d$tmi scházeli do sokolovny u) od
13. hodiny, kde nakonec na Mikulá&e
netrp$liv$ %ekalo tém$! 150 lidí,
z toho 60 d$tí. Pro d$ti byl p!ipraven
bohat" program s r(zn"mi sout$)emi.
O hudební doprovod se postaral DJ
Pavel Král a tane%ní vystoupení zajistil
dramatick" krou)ek z Uhlí!sk"ch Jano-

vic. Cel"m odpolednem provád$la
místop!edsedkyn$ sdru)ení Kopretin-
ka Lenka Vladyková, která se modero-
vání zhostila skute%n$ na v"bornou.

Hodn$ radosti ud$lali v&em i klau-
ni z Balonkova, kte!í z pestrobarevn"ch
balonk( kouzlili pro d$ti r(zná zví!átka
a kv$tiny. Nejv$t&í atrakcí v&ak byl
Facepainting - tedy malování na obli-
%ej, které provád$la sle%na Iva Bucha-
lová. Originální ozdoby na tvá!ích d$tí
nakonec pochválil i Mikulá&, kter" roz-
dával dárkové balí%ky d$tem na oplát-
ku za básni%ku %i písni%ku. Za to, )e
jeho n(&e mohla b"t tak!ka bezedná
zaslou)í velk" dík v&ichni sponzo!i.

Po nadílce se ú%astníci p!esunuli
na nám$stí k váno%nímu stromu, kde
je p!ivítala i paní starostka. Váno%ní
atmosféru zde navodilo vokální kvar-
teto Laurus, v jeho) podání zazn$ly

nejen koledy, ale i skladby star"ch
mistr(. Práv$ %len(m souboru
bychom cht$li touto cestou pod$ko-
vat za krásn" zá)itek. 

V záv$ru kácovské Mikulá&ské
nadílky Kopretinky se k obloze vznesly
desítky balonk(, ke kter"m d$ti p!ipo-
jily i svá p!ání pro Je)í&ka. Ta si rovn$)
p!ipravily b$hem programu v sokolov-
n$. Radost v&ak akce ud$lala i n$kolik
dn( po svém skon%ení – za v"t$)ek
z dobrovolného vstupného nakoupilo
ob%anské sdru)ení váno%ní dárky,
které na&ly p!i besídce pod strome%-
kem d$ti v místní mate!ské &kole. 

V roce 2011 by Kopretinka ráda
uspo!ádala n$kolik v"let(, hned
v únoru, konkrétn$ 12. 2. od 14:30
plánuje v"let na Cirkus na led$
do Tesla Arény v Praze. (Závazné 
p"ihlá&ky na tel. 732 228 706, 
776 277 533. Cena $iní 390,- K$ 
a cena za dopravu.) Dále by cht$li
%lenové sdru)ení p!ipravit pro d$ti
i jejich rodi%e pohádkov" okruh
okolo kácovského nám$stí a bazar
a samoz!ejm$ zvou mezi sebe
v&echny dal&í rodi%e a prarodi%e
i s d$tmi. Kopretinka vás v&echny
skute%n$ ráda uvítá.
Více informací na
www.kacov-kopretinka.wz.cz

Dana Hamplová
Kopretinka, o. s.
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Kopretinka oslavila první spole"né Vánoce

Z E  % I V O TA  O R G A N I Z A C Í  A  S P O L K&

OBOB !!ANSKÉ SDANSKÉ SD RU"ERU"E NÍ PRO ROZVOJ KÁCNÍ PRO ROZVOJ KÁC OVSKAOVSKA

SRDSRD EE !! N#  ZVEN#  ZVE
na

KK ÁÁÁÁ CCCC OOOO VVVV SSSS KKKK $$$$ JJ AAAA RRRR NNNN ÍÍÍÍ     PPPP LLLL EEEE SSSS
k tanci i poslechu hraje skupina Miroslava Ji%i&tyskupina Miroslava Ji%i&ty

p%edtan'ení, bohatá tombola

Spole'ensk( sál hotelu Na nám)stí v Kácov) 
sobota 9999 ....     dddd uuuu bbbb nnnn aaaa     vvvv eeee     2222 0000 :::: 0000 0000     hhhh oooo dddd iiii nnnn

Vstupenky s místenkou budou v p%edprodeji 
od b%ezna 2011 v místní trafice
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D%kujeme v&em, kte"í kácovské mate"ské &kole pomáhali s mikulá&skou nadílkou a váno$-
ní besídkou, za sponzorské dary, nape$ené cukroví, p"ipravené ob$erstvení a krásné 

kost'my, díky nim) si d%ti mohly na váno$ní besídce p"ipadat jako skute$né divadelní hv%zdy.

Zdena Tichá a Alena Chybová, u$itelky M-

FOTO st"ípky z mate"ské &koly

Ve%keré zimní radovánky na na%í %kolní zahrad$ jsme si tentokrát mohli u"ívat tém$! od rána do ve#era.

Váno#ní cukroví jsme pekli s opravdovou
chutí.. A s je%t$ v$t%í jsme pak také
v%echno ochutnali.

Nikomu tak dob!e není, jako #ert'm
v pekle, ve dne, v noci p!ikládají, p$kn$
sedí v teple.     

P!i besídce dostaly p!ípravy na Vánoce
kone#n$ ten správn& spád i rytmus.

Tahle vrba ko%atá p!i p!edstavení 
nepostála chvíli v klidu. A to bylo dob!e.

To se nám to povedlo. Posezení
s rodi#i, spousta dárk' a krásn&ch her.
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Na'i po"íta"oví „rychlíci“
V první prosincov' den lo!ského

roku se v prostorách Obchodní aka-
demie ve Vla&imi uskute$nila sou-
t%) Talent* základních &kol v psaní
na klávesnici v programu Zavia$i$.
Zú$astnili se jí )áci základních &kol
z Vla&imi, Kácova, Po"í$í nad Sáza-
vou a Byst"ice.

Na&i &kolu reprezentovali )áci 
9. ro%níku, kte!í se v rámci voliteln"ch
p!edm$t( rozhodli v leto&ním &kolním
roce pro Techniku administrativy. Kon-
krétn$ nás zastupovali Krist"na Arono-
vá, Marie Radilová, Petr Koniarik, Mar-
tin Schreier, Michaela Jandová, Petra
Vesecká a Lubo& Albrecht.

Velmi dobr" v"kon na sout$)i p!ed-
vedly p!edev&ím Krist"na Aronová 
a Michaela Jandová, které v silné kon-
kurenci obsadily krásné 3. místo. Ob$
)ákyn$ napsaly za 20 minut celkem
48 cvi%ení v po)adovaném programu.

Svého úkolu se v&ak na v"bornou
zhostili v&ichni zástupci na&í &koly, kdy)
ve dvacetiminutovém limitu napsali od
35 do 48 cvi%ení.

Blanka Zední$ková, DiS.

Kolik jazyk& zná'...
Ji) v p"edchozím &kolním roce se

na&e &kola zapojila do projektu
Eskalátor. Jedná se o on-line testo-
vání z anglického jazyka a $tená"ské
gramotnosti u )ák* 4. a) 9. t"íd. Pro-
jekt je t"ílet' a za p"isp%ní Evropské-
ho sociálního fondu jej pro zapoje-
né &koly zdarma po"ádá St"edo$es-
k' kraj.

V po!adí ji) t!etí testování prob$hlo
v na&í &kole v záv$ru lo*ského listopa-
du. Testy z obou p!edm$t( byly rozd$-
leny do t!í úrovní a ka)d" )ák obdr)el
vlastní p!ístupov" kód a heslo. Pak ji)
v ur%eném %ase zcela samostatn$ !e&il

úlohy. Nakolik úsp$&n$, v$d$l bezpro-
st!edn$ po dokon%ení testu, kdy se mu
na obrazovce po%íta%e objevila stránka
s jeho v"sledky. K dispozici m$l v)dy
nejen po%et správn$ %i &patn$ zodpo-
v$zen"ch otázek, ale také po%et otá-
zek, které v testu vynechal. Jeho
úsp$&nost byla vyjád!ena také v pro-
centech.

+tená!ská gramotnost na&ich )ák(
se tentokrát pohybovala od 34 do 91
procent.

#áci p!itom pracovali s texty r(zné
délky a slo)itosti, vyhledávali správné
odpov$di, t!ídili a rozpoznávali r(zné
informace, !e&ili úkoly vycházející ze
správné orientace v textu a pracovali
také s grafy a tabulkami.

V p!ípad$ test( z anglického jazyka,
které v)dy zji&'ují dv$ jazykové doved-
nosti – poslech a %tení, byli na&i 
)áci p!i poslechu úsp$&ní od 18 do 95
procent a p!i %tení od 24 do 96 pro-
cent. Z v"sledk( tedy vypl"vá, )e obtí)-
n$j&í je pro n$ odpovídat na otázky
podle textu, kter" sly&eli, ne) podle
textu, kter" si p!e%etli.

Úsp$&nost (%i neúsp$&nost) n$kte-
r"ch )ák( byla dána i jejich p!ístupem
k !e&ení úkol(. V$t&inou k testování p!i-
stupovali sv$domit$ a opravdu se sna-
)ili odpov$d$t na co nejvíce otázek
správn$. Na&li se v&ak i tací, kte!í si
s !e&ením hlavu moc nelámali. 

V celkovém hodnocení t!íd nejlépe
usp$li )áci 9. t!ídy.

+tvrt" b$h projektu Eskalátor je
naplánován na leto&ní kv$ten a kácov-
ská &kola se do n$j op$t zapojí.

V rámci testování mají )áci k dispo-
zici také e-learningové kurzy, kter"m se
mohou individuáln$ v$novat doma 
a pr(b$)n$ se tak v angli%tin$ zdoko-
nalovat. Zda tuto mo)nost skute%n$
vyu)ili, se uká)e ji) v kv$tnu.

Mgr. Jana Keltnerová, u$itelka Z-

Váno"ní 'kolní besídka
Na prosinec se t%&í asi ka)dé

z d%tí. Zejména na $as váno$ní, ke
kterému pat"í pohádky a koledy
i "ada dal&ích kouzeln'ch v%cí. 

Váno%ní atmosféra nás i loni obklo-
povala na ka)dém kroku a nejinak
tomu bylo i ve &kole. D$ti se v&ak nej-
více t$&ily na patnáct" prosinec. Tento
den se v místní sokolovn$ konaly
váno%ní trhy se &kolní váno%ní besíd-
kou a náv&t$vníci si zde mohli pro-
hlédnout a p!ípadn$ také zakoupit
v"robky d$tí, u%itel( i &ikovn"ch rodi%(.

Sokolovna se postupn$ zapl*ovala
a krátce po %tvrté hodin$ odpolední
za%al také p!ipraven" program. Mode-
rování se ujali )áci 9. t!ídy Petr Koniarik
a Petra Martinková. #áci %tvrtého 
a pátého ro%níku se divák(m p!edsta-
vili v pohádce O dvanácti m$sí%kách,
d$v%ata zpívala o Vánocích u -moul(,
prv*á%ci nacvi%ili pásmo básni%ek.
Druháci a t!e'áci p!ipomn$li dramatic-
kou formou dobu narození Je)í&ka.
Star&í )áci recitovali básn$ a zpívali
koledy. Záv$re%né slovo pat!ilo panu
!editeli. 

Myslíme si, )e p!íjemn$ strávené
odpoledne bylo mil"m zpest!ením pro
nás v&echny.

Velké pod$kování pat!í rodi%(m za
jejich pomoc s p!ípravou v"robk( 
a kost"m(. #ák(m druhého stupn$
pak za nape%ené perní%ky.

Za p!ipravené ob%erstvení v soko-
lovn$ d$kujeme paní Diví&kové a paní
Pivo*kové pat!í velk" dík d$tí za v&ech-
ny nape%ené dobroty.

Petra Martináková, 
u$itelka 4. a 5. ro$níku Z-

Zápis prv(á"ku
Svou první )ivotní zku&enost se

&kolou ud%lalo v Kácov% 17. ledna
p"i zápisu celkem 14 d%tí, které u)
od p"í&tího &kolního roku zasednou
do lavic 1. stupn% na&í Z-.

Jako ji) tradi%n$ ne&lo jen o d$ti
z Kácova, ale také z n$kolika okolních
obcí, odkud d$ti do na&í &koly pravi-
deln$ dojí)d$jí.

P!evá)ná v$t&ina d$tí ji) p!i zápisu
dokázala, )e by jim u%ení nem$lo d$lat
v$t&í potí)e. Ro%ní odklad byl doporu-
%en pouze v jednom p!ípad$.

Ze &kolních lavic
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Pan Jaroslav K"en oslavil letos
16. ledna 86. narozeniny. P"át mu
samoz"ejm% p"i&li v&ichni jeho milí
a blízcí – p"edev&ím t"i d%ti, p%t
vnou$at a osm pravnou$átek.
Na jednom míst% se tak p"i rodin-
né oslav% se&el p%kn' kus kácovské
historie. Ta je také celo)ivotní lás-
kou i koní$kem tohoto jubilanta. 

„V Kácov$ )iju cel"ch t$ch dlou-
h"ch 86 rok(. Narodil jsem se
v Siberii, ale nakonec jsem se skulil
do #abákova,“ !íká s úsm$vem. Je
mu jasné, )e oba názvy u) dne&ní
generaci mnoho ne!eknou. Sám si to
ostatn$ nejednou vyzkou&el p!i
zábavn"ch kvízech, které jako instruk-
tor p!ipravoval pro kácovské &koláky
na ly)a!sk"ch kurzech. Správnou
odpov$, neznalo )ádné z d$tí.

Kdysi to ale byla pro v&echny dv$
hlavní kácovská území s nep!ekro%i-
telnou d$lící %árou – místním koste-
lem. Od n$j nahoru byl „revír“ Sibe-
rie, v&e sm$rem dol( k !ece a kolem
ní pat!ilo k #abákovu. 

#e hlavn$ kluci z obou kácovsk"ch
tábor( svád$li líté boje o to, kde je to
lep&í, a kam kdo m()e, pat!ilo k den-
nímu po!ádku. „B"valy to vá)n$
velké bitky, ale pak jsme klidn$ spo-
le%n$ vyrazili t!eba na Pust" hrad,
na Stínadla a nebo jinam do okolí
Kácova. V&ude se dala za)ít spousta
dobrodru)ství. Na od!ená kolena 

a jiné &rámy jsme moc nehled$li,“
vzpomíná pan K!en.

Je p!esv$d%en", )e silné pouto
k místu, kde )ije, získal podobn$ jako
v$t&ina jeho vrstevník( jaksi podv$-
dom$. Odmali%ka mu rodina i celé
okolí dávaly najevo, )e pat!í práv$
sem a )e je to dob!e. „U nás doma 
a vlastn$ v&ude v Kácov$ se v)dy
hodn$ mluvilo o &lechetné paní
Ann$ Marii Toskánské a o tom, co
pro m$stys ud$lala. U nás pak
obzvlá&', proto)e na&i p!edkové
u jejího dvora skute%n$ slou)ili.
Dohledal jsem to i v historick"ch pra-

menech. Na zámku pracoval i m(j
d$da a pova)oval si za %est, )e zde
n$kolikrát obsluhoval i císa!e, kter"
do Kácova ob%as zajel, kdy) pob"val
na svém sídle na nedalekém Kono-
pi&ti. -koda, )e m$l císa! rad$j práv$
Konopi&t$. Kdyby ho víc chytil za
srdce ná& zámek, nemuseli jsme se
ur%it$ do%kat takov"ch smutn"ch
konc(. Opravdu m$ mrzí, v jakém
stavu je u) dlouhá léta tahle památ-
ka. Nav&tívil jsem v&echny zámecké
objekty, kter" kn$)na v +echách
postupn$ vybudovala. Ná& zámek je
na tom bohu)el v sou%asnosti asi
nejh(!,“ posteskne si pan K!en.

Slavn$j&í éru zámku i jeho zakla-
datelky hned také dokladuje !adou
písemn"ch i obrazov"ch dokument(,
které po léta dohledával, t!ídil a shro-
ma),oval. N$kolik let si proto také
dopisoval s ing. Ple&ingerem, kter"
se svého %asu rozhodl podrobn$
zmapovat p(sobení A. M. Toskánské
v %esk"ch zermích a svou bro)uru
pak Kácovu samoz!ejm$ v$noval.

Podobn$ doká)e p!edstavit i his-
torii dal&ích míst. A v&e má také
osobn$ prochozeno a prozkoumáno.
„V)dycky jsem cht$l v&echno vid$t
na vlastní o%i a jak se !íká, na historii
si sáhnout. Také se dodnes rád pot-
kávám s lidmi, kte!í mohou o tom,

Setkání s Jaroslavem K"enem

Kácovsk$ patriot ze „)abákova“

Kácov bez mostu. Do té doby se v%e, i úroda z císa!sk&ch polí nad Ra#ín$vsí,  p!epravovalo
p!es vodu. Ze b!ehu na b!eh se tu st$hovaly i celé ko(ské povozy. 



co b"valo, vypráv$t díky sv"m p!ed-
k(m %i jin"m p!ím"m vazbám. I jako
kácovsk" kroniká! jsem se sna)il za
ka)dou událostí zajít %i zajet. Kdy) m$
za%aly zlobit nohy, rad$ji jsem se této
práce vzdal. Jen od stolu jsem 
kroniku vést necht$l. Ani bych to asi 
neum$l,“ !íká.

Osobní zku&enost má pan K!en
skute%n$ s mnoha stopami, které
u nás zanechala historie. U) jako kluk
chodíval zvonit na zvony, jejich) his-
torii má Kácov i díky n$mu podrobn$
zmapovanou. A) do 50. let minulého
století pravideln$ ka)d" den nataho-
val také v$)ní hodiny, za n$) kostel
vd$%í rovn$) kn$)n$ Toskánské. Stroj,
ve kterém není jedin" h!ebík %i &roub,
funguje dodnes. 

Také o historii v$t&iny místních
spolk( m()e hovo!it se znalostí v$ci.
Pamatuje v&eobecné nad&ení, které
provázelo akce n$kdej&ího Okra&lova-
cího spolku, jen) vybudoval nap!íklad
plovárnu Na skalce, tenisové kurty
i promenádu k Václaví%ku. Za fotbalo-
v"m mí%em se honil spolu s dal&ími
hrá%i AFK Kácov. Cvi%il v Sokole, léta
hrál divadlo s kácovsk"mi ochotníky,
kter"m umo)nili za války vystupovat
místní hasi%i, kdy) divadelní %innost
takzvan$ „za&títili“. Mezi hasi%e stále
rád zajde nejen na v"ro%ní sch(zi.
Nyní k tomu má o d(vod víc. Bude
pro n$ pravideln$ p!ipravovat jakési
„hasi%ské historické okénko“. St!ípky
ze )ivota kácovsk"ch dobrovoln"ch
hasi%(, které z historick"ch pramen(
p!ipravil na leto&ní v"ro%ní sch(zi, se
toti) v&em moc líbily.
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Sousedská posezení b&vala na denním po!ádku. Kdy" k tomu nebyla zrovna taková p!íle"i-
tost jako draní pe!í, na%la se bez potí"í jiná.

Ka"dá premiéra kácovsk&ch ochotník' byla v"dy velkou událostí. Soubor pravideln$ zají"-
d$l i do mnoha míst v Posázaví a v%ude byl samoz!ejm$ vítán.  

100. v&ro#í oslavil v roce 1975 kácovsk& Sbor dobrovoln&ch hasi#' opravdu velkolep$. Kvali-
ta dochovan&ch fotografií v%ak není valná. O to víc se hasi#i podobají sv&m p!edch'dc'm.



Dne 3. b!ezna 2011 si p!ipo-
meneme 100 let od narození
v"znamného geologa a archeologa
Karla #ebery.

#ebera se narodil v Bu&t$hrad$
(okr. Kladno), kde se ji) od d$tství
aktivn$ zapojil do %innosti místních
spolk( a zajímal se o v"zkum pre-
historického osídlení Kladenska. 

Poté, co rodi%e mladého Karla
získali práci na statku v Kácov$
nad Sázavou, )il s nimi na kácov-
ském zámku a nav&t$voval místní
&kolu. Pozd$ji se na místa svého
d$tství vrátil a v$noval se v"zku-
m(m st!edního Posázaví.   

Mezi nejznám$j&í publikace 
Karla #ebery pat!í obsáhlá kniha
„+eskoslovensko ve star&í dob$
kamenné“ a „.íp, hora v jezeru“,

která p!ibli)uje %tená!i krajinu
+eského masivu v období na p!e-
lomu t!etihor a %tvrtohor. Z více
ne) 200 publikovan"ch prací rád
zmi*uji zprávu „St!ední Posázaví
v prav$ku – archeologick" v"zkum
Posázaví“ (1940). 

V letech 1958-1963 se stává
!editelem Úst!edního Ústavu Geo-
logického, p!edná&í na P!írodov$-
decké fakult$ Univerzity Karlovy 
a v$nuje se sb$ru prav$k"ch
nástroj(, minerál( a zejména 
Vltavín(.

Mgr. Jan Mühldorf - vnuk
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Kácovsk" zpravodaj vydává a tiskne pro M$stys Kácov na své vlastní náklady BH Production za p!isp$ní 
Sázavského Rozvojového Nada%ního Fondu a dal&ích partner(, Kontakt redakce: infokacov@gmail.com

DTP: akad. mal. Daniela Sázavská, Titulní foto: Daniel Korol, Distribuce: M$stys Kácov, Náklad: 500 kus(

, I L I  MEZI  NÁMI

RNDr. Karel %ebera, DrSc. (1911-1986)
geolog a archeolog

Dr. Karel ,ebera ve své pracovn$ 
(foto: Josef Mühldorf) 

Pan K!en také dodnes pat!í
i k n$kolika málo kácovsk"m filatelis-
t(m, co známky nejen sbírají, ale rádi
si o nich také povídají.

„D!íve to bylo jinak. Na místo, kde
jsme )ili, jsme byli odkázáni tém$! ve
v&em. Ka)d" se tu tedy sna)il nejen
u)ivit, ale cht$l si ud$lat )ivot i trochu
pest!ej&í. A sport a divadlo tu lidi
vá)n$ bavily. Navíc do Kácova v lét$
zají)d$la !ada v"znamn"ch osobnos-
tí z Prahy a proto)e to tu m$ly rády,
nebylo t!eba paní Destinnové nebo
Podvalové zat$)ko zazpívat i v místní
sokolovn$. Mezi ochotníky zas chodi-
li pánové Vojta, Pi&t$k nebo Mirko
Musil. Kdy) takov" mistr ná& divadel-
ní v"kon pochválil, byla to obrovská
motivace,“ vysv$tluje pan K!en.

Mo)ná také pro motivaci ukazuje
Kácovskému zpravodaji satirick"
ob%asník Struhadlo, kter" parta míst-
ních nad&enc( vydávala ve t!icát"ch
letech minulého století. Text psan"
ve ver&ích dokazuje, )e si tady sou-
sedi um$li jeden z druhého ud$lat
i p$knou legraci. A p!itom jen v dob-
rém. „Myslím, )e se u) u psaní

hodn$ bavili,“ poznamenává pan
Jaroslav K!en. 

Pokud jde o mapování historie,
nezlákalo ho zatím jen jedno jediné
– pustit se do sepisování tradice
rodu K!enov"ch. V$!í, )e se toho
t!eba jednou ujme n$kdo jin" z rodi-
ny. Ostatn$ zdá se, )e v prad$dov"ch
stopách mo)ná p(jde jeden z pra-

vnuk(, kter" svou lo*skou záv$re%-
nou seminární práci na gymnáziu
v$noval práv$ Ann$ Marii Toskánské.
Svému prad$dovi samoz!ejm$ za
„pro&lapání cesty“ nezapomn$l hned
v úvodu pod$kovat. 

Historické fotografie poskytl
Petr K"en

Fotbal nemohl v Kácov$ chyb$t. O zdej%í trávník se ve 30. letech minulého století d$lily
hned dva kluby - SK Kácov a ,OS. Ty pak spole#n$ daly dohromady zmi(ovan& AFK Kácov. 



ZajÌmavosti ze ûivota ökoly:
" Jsme &kola rodinného typu 
" Od 7. ro%níku vyu%ujeme volitelné

p!edm$ty
" V"uka psaní na klávesnici PC
" Sout$) Talent( základních &kol 

v psaní na klávesnici v programu Zavia%i%
" Projektové vyu%ování 
" Po%íta%ová u%ebna, u%ebna 

s interaktivní tabulí
" -kolní %asopis
" Pitn" re)im a v"hodné ceny 

mlé%n"ch v"robk( v rámci 
evropského programu Mléko do &kol 

" V"cvik plavání 
" Ly)a!sk" v"cvikov" zájezd 
" Bruslení na zimním stadionu
" -kolní akademie
" B$h duhové nad$je
" Brann" den  
" Den Zem$  
" Sportovní den 
" P!írodov$dn" den
" Volejbalov" turnaj O pohár Posázaví
" Mikulá&sk" turnaj ve volejbale
" ZU- Zru% nad Sázavou vyu%uje 

v na&í &kole dramatick", hudební,
v"tvarn" a tane%ní obor

" Aktivní ú%ast na akci +istá !eka Sázava
" Uplat*ujeme &kolní demokracii 

– )ákovsk" parlament, rada &koly
" Organizace vyu%ování je p!izp(sobena

v&em dojí)d$jícím )ák(m

AtmosfÈra ve ökole:
# Je klidná a p!átelská k )ák(mi u%itel(m  
# V)dy se sna)íme poradit a pomoci
# Ji) !adu let spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kutné Ho!e 

# Integra%ním programem se v$nujeme jednak nadan"m )ák(m, jednak )ák(m se specifick"mi poruchami u%ení, )ák(m sesociálním znev"hodn$ním a )ák(m s lehk"mmentálním posti)ením (reedukace)# Snahou u%itel( je v)dy p(sobit na )áky tak,aby jejich chování nejen ve &kole odpovídalo normám spole%enského jednání slu&ného%lov$ka
# Rozvíjíme samostatnost )ák(

ZÁKLADNÍ 'KOLA A MATE(SKÁ 'KOLA
KÁCOV, OKRES KUTNÁ HORA

AAddrreessaa::
Nádra)ní 216, 285 09 Kácov

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbyy::
.editel &koly: Mgr. Ond"ej Kola"ík 

V'chovná poradkyn%: Hana Strnadová
Protidrogov' koordinátor: Mgr. Franti&ek Procházka

Poskytujeme dÏtem kvalitnÌ 

program i pro voln˝ Ëas:

$ V"tvarn" krou)ek

$ Psaní na po%íta%i v&emi deseti

$ Volejbal

$ Angli%tina pro 1. - 2. t!ídu

$ Aerobic - tane%ní krou)ek

$ P!írodov$dn" krou)ek

$ Hasi%sk" krou)ek

$ Rybá!sk" krou)ek

Spolupr·ce s rodiËi a ve¯ejnostÌ:
T"ídní sch*zky 

(2x ro%n$ - 15:30 -17:00 hodin.)
-kolní akademie, besídky (2x ro%n$ - Vánoce, záv$r &kolního roku)Den otev"en'ch dve"í 1x ro%n$ - rodi%e v&ak mohou po telefonickédomluv$ kdykoliv nav&tívit v"ukové hodiny sv"ch d$tíZájmová $innost rodi$* pro na&e )ákyp!íle)itostné pracovní a v"tvarné %innostiLou$ení vycházejících )ák* se &kolou

PRO PRPRO PRÁCI -KÁCI -KOLOLYY JEJE VELMI D/LE,ITVELMI D/LE,ITÁ SPOLÁ SPOLUPRUPRÁCEÁCE SS RODI+IRODI+I

P(IJ)TE SE INFORMOVAT
ve v&ední dny od 8 do 15 hodin 

v budov% Z- a M- Kácov, 
Nádra)ní 216, 285 09 

Tel./Fax: 327 324 229
E-mail: zs.kacov@tiscali.cz

www.zskacov.ic.cz
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