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konečně tu máme jaro, všechno
kvete a Kácovem zní ptačí zpěv. 
I když mnozí vzpomínají, jak byla
letošní zima dlouhá, já mám trochu
jiný pocit, za nějž do značné míry vdě-
čím právě vám, obyvatelům Kácova.
V našem městečku se totiž i v zimních
měsících pořád něco dělo - na radni-
ci, ve škole, se kterou stále zůstávám
v kontaktu, v místní sokolovně
i na mnoha dalších místech, která
neodmyslitelně patří ke Kácovu.
Když se ohlížím za prvním čtvrtletím
tohoto roku, mám pocit, že jsme je
v Kácově do značné míry protančili.
Jeden ples či bál střídal druhý.
Nechyběl ani tradiční dětský karneval
a sokolské šibřinky. Byla to plesová
sezóna se vším, co k ní patří. Ráda
bych tedy dodatečně poděkovala
místním hasičům, sokolům, rybářům
i Občanskému sdružení pro rozvoj
Kácovska za všechny akce, které
uspořádali. 
Musím říct, že jsme se na letošním
Hasičském bále, sokolských šibřin-
kách, Rybářském plese i Jarním plese
občanského sdružení opravdu moc
dobře bavila. A hlavně mě těší, že
jsem nebyla sama. I většina místních
si tímto způsobem ráda zpestřila

zimní večery. Potkali jsme se, pode-
batovali, zatančili si, bavili se. A díky
organizátorům i řadě místních podni-
katelů, kteří akce podpořili, jsme si
mohli odnést nejen dobrou náladu,
ale i vzpomínku v podobě ceny
z tomboly. Trochu mi to připomnělo
zážitky místních pamětníků, kteří
dodnes rádi vzpomínají na to, jak
kdysi bývalo v Kácově rušno v letní
sezóně i mimo ni.
Radost mám však i z toho, že se spo-
lečně snažíme městys k někdejší pro-
speritě znovu posunout. Byť každý
volíme jiný způsob i prostředky.
Zatímco my zastupitelé jsme na okre-
se, kraji i na řadě státních institucí
pokračovali v jednáních, která by pro

Kácov měla zajistit peníze zejména
pro potřebnou dopravní a vodohos-
podářskou infrastrukturu i další inves-
tice, místní spolky a sdružení praco-
valy přímo v terénu. Jak díky členům
Občanského sdružení pro rozvoj
Kácovska prokoukla po vykácení 
starých a mnohdy již nebezpečných
stromů cesta k Václavíčku, už určitě
většina z vás zaregistrovala. Těšit se
přitom můžeme i na to, že na podzim
tu nahradí staré stromy nová zeleň.
Dost možná zde časem vznikne
i naučná stezka, kterou by mohli vyu-
žívat pěší i cyklisté.
Řeku Sázavu a její břehy zas před
letní sezónou v rámci akce Čistá
Sázava opět čistily desítky dobrovolní-
ků. Generální jarní úklid má za sebou
i náš zámek, jehož část bude přes
léto znovu otevřena i pro veřejnost. 
Do letní sezóny máme tedy docela
slušně „našlápnuto“ a věřím, že je
před námi opravdu krásné léto. Víme
totiž, že bude takové, jaké je v Káco-
vě chceme mít. Nespoléháme proto
ani na počasí, ani na zázraky. Zato
už víme, že se můžeme spolehnout
na mnoho lidí v našem městečku. 
A za to velmi děkuji.

Mgr. Soňa Křenová

Vážení spoluobčané, milí sousedé

Sokolské šibřinky se opět vydařily Okresní pohár ve volejbale mužů Slavnostní otevření zámeckého muzea

Dětský karneval byl díky SDH se vší parádouNa rybářském plese se tančilo až do ránaMDŽ i Den matek si kácovské ženy užily
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Oprava Jirsíkovy ulice
stále pokračuje

Pomalu, ale jistě pokračují
práce na opravě Jirsíkovy ulice.
Rekonstrukce dešťové kanalizace
se chýlí ke konci a 10. května
Rada Středočeského kraje roz-
hodla o vypsání výběrového říze-
ní na dodavatele pro generální
opravu této komunikace. Jasno
ohledně dodavatelské firmy by
snad tedy mohlo být již v červnu
tohoto roku. Samotné práce by
pak mohly začít na přelomu
srpna a září. 

Do té doby je třeba zpracovat
veškerou projektovou dokumentaci
pro uložení přípojek budoucího
vodovodu a případně i dalších sítí,
aby se do opravené komunikace již
nijak nezasahovalo nejméně po
dobu 10 let. Taková je podmínka
Evropské unie, z jejíchž prostředků
bude kraj opravu financovat.

Proto také Kácov již během červ-
na rozhodne o dodavateli prací sou-
visejících s ukládáním vodovodního
řadu v této lokalitě. Pokládka potru-
bí pak proběhne při rekonstrukci
celé komunikace.  

Vedení obce se již také se zástup-
ci kraje a SÚS dohodlo na postupu,
jakým bude oprava prováděna. Práce
budou rozděleny celkem do pěti
samostatných etap, což by mělo
pomoci zajistit po celou dobu rekon-
strukce Jirsíkovy ulice alespoň částeč-
nou dopravní obslužnost. O zahájení
prací a případných omezeních, která
budou s opravou spojena, budou
občané včas informováni. 

Černé skládky nás všech-
ny připravují o peníze

Černé skládky jsou letitým pro-
blémem, se kterým se potýká
nejen Kácov, ale i řada dalších
obcí a měst. Vysoké pokuty přitom
hrozí nejen jednotlivcům, kteří se
takto bezohledně zbavují odpadu
a nepotřebných věcí, ale i samot-
ným obcím, v jejichž katastru se
nepovolená skládka nachází.

Městys Kácov v současné době
musí řešit zejména tři velké skládky:
V lokalitě místního parku, u cesty ke
Zderadinkám a v údolí Losínského
potoka v Račíněvsi. Největší pro-
blém přitom představuje skládka
v parku, kam byl deponován i sta-
vební odpad z rekonstruované Jirsí-
kovy ulice. Situaci je třeba urychleně
řešit i z toho důvodu, že se na vněj-
ší podnět začala touto skládkou
zabývat i Česká inspekce životního
prostředí.

„Veškerý odpad z této skládky
budeme muset na vlastní náklady
urychleně vyvézt a zajistit jeho legál-
ní uložení. V parku, jehož část je
lesním pozemkem, provedeme také
terénní úpravy. Obecní kasu by to
mohlo stát až milión korun. Pokutě,
která by tuto částku navýšila, se
snad díky těmto opatřením podaří
Kácovu vyhnout,“ říká starostka
Soňa Křenová. 

Z neplánované investice pochopi-
telně radost nemá. Městys však díky
likvidaci nepovolené skládky získá
novou upravenou odpočinkovou
zónu. V parku budou vysázeny nové
stromy i další zeleň a instalovány
zde budou také lavičky.      

Ani to však nic nemění na smut-
ném faktu, že kvůli nezodpovědnos-
ti a vandalství některých jedinců při-
cházíme o peníze vlastně všichni.

Diskuse o lipových alejích
V rámci veřejné diskuse k pro-

blematice lipových alejí v Nádražní
ulici a v ulici Pod Lipami se 
1. dubna uskutečnilo diskusní
fórum. Kromě zastupitelů obce se
jej zúčastnili zástupci tábora příz-

nivců i odpůrců kácení lip i odbor-
níci z České inspekce životního
prostředí a vlašimského Ekocentra.

Diskuse se nesla ve věcné rovině
zejména díky prezentaci, kterou při-
pravila obec ve spolupráci s dendro-
logy. Na desítkách diapozitivů poří-
zených při loňském podrobném
monitoringu zeleně měli zhruba dvě
desítky účastníků možnost vidět,
v jakém stavu stromy skutečně jsou.
Odborníci také vysvětlili, že kácovské
aleje skutečně nemají do budoucna
dobrou perspektivu. Většina stromů
odumírá. Během diskuse se také
podařilo vyvrátit tvrzení, jimiž argu-
mentovali odpůrci kácení. Ptactvo,
včely a ani další faunu odstranění
stromořadí nijak neohrozí. Navíc
bude dočasné. Místo starých stromů
budou vysazeny nové a pro aleje
v zástavbě vhodnější.

„Věřím, že se nám podařilo lidi
přesvědčit, že se snažíme chovat zod-
povědně a nechceme nic devastovat.
Místo stávajících stromů, které umíra-
jí a jsou pro okolí značně nebezpeč-
né, vysadíme novou zeleň. S projek-
tem revitalizace slíbil na setkání
pomoci i Karel Kerouš z České
inspekce životního prostředí., který se
touto kácovskou kauzou zabývá již od
minulého roku. Také on je přesvěd-
čen, že nemá smysl oddalovat jediné
správné řešení, říká starostka Soňa
Křenová.

Měsíc za krásnější Kácov
Od 21. března do 21. dubna se

v Kácově i přilehlém okolí usku-
tečnilo několik úklidových akcí,
do nichž se mohli zapojit také



sami občané. Díky tomu prokouk-
ly chodníky, ulice, veřejná pro-
stranství i břehy řeky Sázavy.

Většina místních lidí i chatařů
a chalupářů přivítala 26. března
zejména tradiční jarní svoz kovové-
ho šrotu a velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, kterého
se z Kácova vyvezlo i za pomoci
místních hasičů víc než 12 tun. 

Od 15. do 17. dubna se generál-
ního úklidu dočkala i řeka Sázava
a její břehy. Akce Čistá Sázava, kterou
ve spolupráci s Obecně prospěšnou
společností Posázaví a Programem
Sázava 21 uspořádalo vedení obce,
se tentokrát zúčastnilo více než 50
dobrovolníků. Ti se postarali o úklid
na obou březích řeky i v jejím toku
v úseku od střechovského jezu až po
Malovidy. Vydatně pomáhaly zejmé-
na děti z místní základní školy (více
o akci na str. 8).

Všem občanům Kácova, školákům
a dalším dobrovolníkům ještě jednou
děkujeme za pomoc s úklidem i za
to, že jim záleží na tom, jak vypadá
náš městys i jeho okolí.   

Pomozte s opravou věže
Římskokatolická farnost ve

Zruči nad Sázavou dál shání pení-
ze potřebné na dokončení opravy
věže kostela Narození Panny
Marie v Kácově. Podle odborných
posudků je pro dokončení všech

prací, včetně opětovného usazení
střechy, třeba ještě téměř 800
tisíc korun.

Městys Kácov se zavázal přispět
částkou 50 tisíc korun. Také každý ze
zastupitelů se rozhodl věnovat
na rekonstrukci jeden tisíc ze svých
vlastních prostředků. Podobně se
mohou připojit i další občané, kte-
rým není lhostejný osud této histo-
rické památky. 

Finanční dary na opravu kostela
je možné předat na úřadu městysu,
kde také každý z dárců obdrží daro-
vací smlouvu.

Městys Kácov předá farnosti
peníze ze sbírky hromadně
a na konci roku obdrží podrobný
přehled o tom, jakým způsobem
byly tyto finanční prostředky využity.

Za pomoc předem děkujeme.

Kam s ním?
Nerudovskou otázku řeší občas

každý z nás v okamžiku, kdy
do plné domovní popelnice
potřebuje dostat další odpad.
Řešením rozhodně není odnášení
odpadků k sousedovi či do košů
na autobusových zastávkách.
Bohužel i to se však občas děje. 

Pro případ přeplněné popelnice
je vhodné mít doma v rezervě
pevný igelitový pytel, který je možné
připravit k odvozu společně s klasic-
kou nádobou na odpad. 

Kvalitní pytle o objemu 120 litrů,
které společnost AVE cz vyveze spo-
lečně s odpadem z popelnic, je
možné zakoupit na úřadu městysu.
Cena za jeden kus činí 15 korun.

Všichni občané mají také mož-
nost využít obecní kontejnery
na směsný odpad, které jsou roz-
místěny na několika stálých stano-
vištích v městysu.

Na úřadě našeho městysu je také
sběrné místo pro likvidaci mono-
článků, baterií a drobných elektros-
potřebičů. Ty totiž patří mezi nebez-
pečný odpad a rozhodně by nemě-
ly skončit v běžné popelnici. 

Floriánek září novotou
Pamětní kaplička s nástěnnou

malbou patrona všech hasičů sv.
Floriána opět září již na dálku
novotou. Vděčí za to zejména
panu Lubomíru Zítkovi a Václavu
Růžičkovi, kteří se historickou
památku rozhodli odborně zres-
taurovat a zrekonstruovat. 

U kapličky s obrazem sv. Flori-
ánka se tedy jistě v nadcházející
letní sezóně rádi zastaví turisté,
kteří náš městys navštíví.

Oběma pánům za pomoc při
opravě místní kulturní památky
děkujeme. 

Úřad Městyse Kácov

Vítání občánků
Městys Kácov by rád letos kon-

cem června slavnostně přivítal své
nově narozené občánky. 

Vzhledem k tomu, že data o naro-
zení dětí již není možné z evidence
obyvatel uvolnit bez předchozího
souhlasu rodičů, žádáme všechny
zájemce o akci, aby se s dostateč-
ným předstihem přihlásili.

Vítání občánků se bude týkat dětí
narozených od září roku 2006 až
do současnosti, které mají trvalý
pobyt v Kácově. Rodiče mohou kon-
taktovat Marii Mouchovou nebo Marii
Vincovou, které jim o připravované
akci případně poskytnou i další 
informace (tel.: 327 324 204, 
e-mail: mouchova@kacov.cz nebo
vincova@kacov.cz).
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Zásady pro pohyb se psy
Třebaže se volné pobíhání psů

na venkově odjakživa bralo jako
samozřejmost, dnes přináší řadu
problémů. 

Obecně proto platí, že na veřej-
ných prostranstvích v zastavěných
částech městyse se psi mohou
pohybovat pouze s průvodcem
a na vodítku. 

Jejich volný pohyb je možný jen
v přírodě, avšak vždy pod dozorem
majitele či jiného průvodce. Ti jsou
také povinni odstranit veškeré exkre-
menty, které po sobě jejich čtyřno-
hý miláček při venčení zanechá.
Právě na tuto zásadu však mnozí
majitelé stále zapomínají. 

Tečka do diáře
Díky kácovské radnici i místním spolkům a sdružením bude také letošní
jaro i léto provázet řada nejrůznějších akcí. Jejich termíny pořadastelé
spolu s vedením městyse s dostatečným předstihem konzultovali, aby pře-
dešli případnému souběhu pořadů. 
Přehled dění rádi přinášíme, byť je zřejmé, že připravovaný program
postupně získá jasnější obrysy a další akce třeba ještě přibudou.
Také touto cestou děkujeme společnosti VYDEKO Kutná Hora, která je
partnerem jednoho ze tří Sobotních odpoledních koncertů, které se letos
uskuteční v rámci Kácovského kulturního léta.    

KKKK VVVV ĚĚĚĚ TTTT EEEE NNNN

21.5. DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ OKRUH - začátek ve 13:30 hodin, 
vstupné dobrovolné, Pořádá OS Kopretinka

26. 5. ŽÁKOVSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ hřiště u 2.stupně ZŠ
27. 5. BĚH NADĚJE

- start od 11 do 14,30 před budovou 2. stupně ZŠ
Pořádají ZŠ a MŠ Kácov, TJ Sokol Kácov a OS Kopretinka

28.–29. 5. NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

ČČČČ EEEE RRRR VVVV EEEE NNNN     2222 0000 1111 1111

11. 6. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - začátek v 7 hodin
Rybochovné zařízení Račíněves

25. 6. OTEVŘENÍ PŮJČOVNY LODĚK, zahájení letní sezóny 
- začátek ve 14 hodin, Pořádá OS pro rozvoj Kácovska

ČČČČ EEEE RRRR VVVV EEEE NNNN EEEE CCCC 2222 0000 1111 1111

2. 7. KÁCOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO /Šerm na zámku začátek ve 14 hodin  
2. 7. Letní kino zámek od 22 hodin (pořádají bratři Čadíkové) 
3. 7. Letní kino zámek od 22 hodin (pořádají bratři Čadíkové)
4. 7. Letní kino zámek od 22 hodin (pořádají bratři Čadíkové)
5. 7. Letní kino zámek od 22 hodin (pořádají bratři Čadíkové)
16. 7. KÁCOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO / Neckyjáda - začátek ve 14 hodin
16. 7. Sobotní odpolední koncert 17-20 hodin

hraje skupina Sváti Chalupy
23. 7. VOLEJBALOVÝ TURNAJ „SPLAŠENÝ KÁCOV“

- celodenní akce, hřiště Graffin, Pořádá TJ Sokol Kácov
30. 7. KÁCOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

Sobotní odpolední koncert 17–20 hodin (u řeky)
hraje skupina Zdeňka Jeřábka

SSSS RRRR PPPP EEEE NNNN     2222 0000 1111 1111

13. 8. KÁCOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Sobotní odpolední koncert 17–20 hodin (u řeky)
hraje skupina Standy Jelínka

19. 8. DISKOTÉKA - sokolovna od 20 hodin
20. 8. DISKOTÉKA - sokolovna od 20 hodin
21. 8. ŠNEČÍ ZÁVODY - autobusová zastávka

KÁCOVSKÁ POUŤ
27. 8. KÁCOVSKÝ BĚH A VETERAN RALLYE POSÁZAVÍ

RRRR OOOO ZZZZ KKKK VVVV EEEE TTTT LLLLÝÝÝÝ KKKK ÁÁÁÁ CCCC OOOO VVVV
Sázavský Rozvojový Nadační Fond 

pořádá 1. ročník soutěže 
Rozkvetlý Kácov 

v kategoriích
„„„„NNNNeeee jjjj hhhheeeezzzz čččč íííí     ooookkkkeeeennnnnnnn íííí     tttt rrrruuuuhhhh llll íííí kkkk ““““     

a
„„„„NNNNeeee jjjj hhhheeeezzzz čččč íííí     ppppřřřřeeeeddddzzzzaaaahhhh rrrrááááddddkkkkaaaa ““““

Soutěže se může zúčastnit každý z
místních obyvatel 

i rekreantů, kteří mají svou chatu
či chalupu v katastru 

Městyse Kácov. 
Fotografie osázených okenních

truhlíků a předzahrádek je možné
zasílat 

až do 19. srpna 2011 na 
e-mail: saronafo@seznam.cz,

případně doručit osobně do sídla
SRNF v kácovském zámku.

Vítěz každé kategorie získá
finanční odměnu 2.000,- Kč.

Výsledky soutěže budou spolu 
s fotografiemi zveřejněny v září

v Kácovském zpravodaji.  



Vneděli 8. května se opět otevřela veřejnosti brána kácovského zámku. Třebaže navenek
působí architektonická dominanta našeho městečka stále stejným a poněkud smutným

dojmem, v interiérech došlo před novou prohlídkovou sezónou alespoň k částečným opra-
vám. Návštěvníky zde také čeká rozšířená výstavní expozice, která představuje historii Kácova
a místních spolků a sdružení. Místo, kde žijí, zachytily na obrázcích i kácovské děti.  

V rámci slavnostního zahájení
nové sezóny se na zámku uskuteč-
nilo i přátelské setkání, které dalo
všem přítomným možnost nahléd-
nout do historie. Tu představil
v zámeckém salonku nejen
PhDr. František Procházka, který je
dlouholetým obdivovatelem Kácova
a historie městyse i celého Posázaví
je jeho životním koníčkem, ale také
kácovský patriot a někdejší kronikář
Jaroslav Křen. Mluvené slovo dopro-
vodili hudbou Osvobozeného diva-
dla a staročeskými písničkami Petr
Kubec a Kateřina Klečková z Hudeb-

ního divadla v Karlíně. Návštěvníci si
pak mohli prohlédnout všechny
nově upravené výstavní expozice. 

Kromě minimuzea Kácovska je
na zámku i letos k vidění pozoru-
hodná výstava radiopřijímačů ze
sbírky Ing. Vladimíra Fialy, který pro
tuto sezónu zapůjčil Kácovu ještě
několik dalších exponátů. Těší ho, že
alespoň část kolekce, kterou dává
dohromady již desítky let, může
představit veřejnosti. 

Starostka Kácova Soňa Křenová je
ráda, že zámek alespoň tímto způ-
sobem dává po dlouhých letech

opět najevo svou životaschopnost.
„Každý, kdo do Kácova přijede, je
naším zámečkem okouzlen. Každé-
mu také musím vysvětlovat, proč je
náš zámek již řadu let v tak žalost-
ném stavu. Oprava vzácné barokní
stavby, za níž Kácov vděčí Anně
Marii Toskánské, patří k prioritám
radnice. Stále hledáme možnosti,
jak zámek opravit a vhodně využít,“
říká starostka. 

Z toho, v jakém stavu se kácovský
zámek již řadu let nachází, samo-
zřejmě radost mít nemůže. Těší jí
však, že i lidé začínají  tuto památku
vnímat i jinak, než jako nevzhledné
skladiště, kanceláře a místo bydlení.
„Než jsme přízemí zámku začali
upravovat, sešla jsem se se všemi
lidmi, kteří bydlí ve zdejších obec-
ních bytech. Je mi jasné, že letní
provoz muzea do značné míry zasa-
huje i do jejich soukromí. Všem
bych chtěla i tímto poděkovat za
pochopení. Na základě jejich připo-
mínek i po zkušenostech z loňska
jsme udělali několik drobných opat-
ření, která budou jistě ku prospěchu
obyvatel i návštěvníků,“ vysvětluje
Soňa Křenová. 

Zámek bude v květnu a červnu
otevřen vždy v o víkendech od 
9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Od
11. června budou pak návštěvní-
kům výstavní expozice k dispozici
denně ve stejných hodinách. 

Foto: Petr Křen
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Kácovský zámek zve k nahlédnutí do historie

Výklad Františka Procházky si všichni vyslechli s opravdovým zájmem.

Na chodbě zámku se nehovořilo jen o his-
torii. Na pořadu dne bylo i aktuální dění.

Bohatou historii městyse i regionu připomínají
v muzejní expozici také desítky dokumentů.
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Poděkování ženám a maminkám

Hezký dárek v podobě programu k Mezinárodnímu dni žen a ke Dni matek dostaly všechny
kácovské dívky, ženy, maminky a babičky od místní radnice. V pátek 4. března a 6. května

jim přišly tímto krásným způsobem do místní sokolovny popřát především děti z mateřské 
a základní školy. Nechyběli však i další gratulanti. 

V případě oslavy MDŽ to byl
zejména bývalý televizní moderátor
Alexander Hemala, který pořad uvá-
děl a pro pobavení publika přidal
i čtení z diváckých dopisů. „Když dnes
někde čtu, co lidé do televize psali,
zní to jako vtip. Ale takovéto dopisy
nám hlasatelům či na „vyšší místa“
opravdu v hojném množství chodily.
Lidé nás znali z obrazovky, tak se
na nás obraceli v dobrém i ve zlém.
Často jsme se stali i jakýmsi hromo-
svodem emocí,“ vysvětloval pan
Hemala. Sympatický mu byl Kácov,
kde byl vůbec poprvé v životě,
i pásmo scének, básniček a písniček,
které s dětmi nacvičily paní učitelky
Tichá a Chybová z mateřské školy

a paní učitelka Volfová se žáčky prv-
ního stupně ZŠ. 

Když pak kouzelník Grino předve-
dl, že pro ženy dokáže vykouzlit sku-
tečně úplně vše a k poslechu i tanci
zahrál harmonikář, bylo v sále oprav-
du veselo.

Nejinak tomu bylo i při květnové
oslavě svátku všech maminek.
V tomto případě dělal kácovským
ženám společnost herec a moderátor
Pavel Nový, který na scénu nastoupil
jako profesor Kalina z oblíbeného
seriálu Ulice. Přítomné muže rázně
upozornil, že jsou v sále jako názorná
ukázka a měli by se tak chovat.
Podobně jako všichni v sokolovně
držel pak i on pěsti dětem z mateřin-
ky, které maminkám a babičkám
předvedly v premiéře pohádku
O dvanácti měsíčkách. „Moc se mi to
líbilo. V takové úpravě jsem tuhle
pohádku ještě nikdy neviděl. Sme-
kám před dětmi i jejich učitelkami.
I přes drobné zádrhele, které k pre-
miérám patří, to bylo skutečně fajn.
Za rekvizity a kostýmy by se nemu-
sela stydět ani profesionální scéna,“
chválil Pavel Nový.  

Také on přiznal, že je v Kácově
vůbec poprvé. I když kvůli nemoci
trávil dlouhé měsíce v rehabilitačním
ústavu v nedalekých Kladrubech, až
dolů k Sázavě se nikdy nedostal.
I v kuloárech ještě dlouze vyprávěl
o své mamince a babičce, kterým
vděčí v životě za mnoho. „Maminka
je jistota a člověk, se kterým nás spo-
juje určitě to nejpevnější pouto
v životě. Člověk si to ale často uvě-
domí až pozdě,“ poznamenal herec.

I v programu ke Dni matek se
kouzlilo a nejen děti, ale i dospělí
nechtěli věřit, že s mýdlovými bubli-
nami je možné dělat takové divy. Pro
bublináře Václava Strassera totiž sku-
tečně není nemožné vůbec nic a také
v Kácově to dokázal. Malí diváci byli
z jeho mýdlových zázraků naprosto
unešení a předháněli se, kdo pochy-
tá víc bublin plujících sálem.

Také oslava svátku všech mami-
nek skončila tancem a muzikou
a vzhledem k tomu, že okna kácov-
ské sokolovny svítila dlouho do noci,
dá se soudit, že si maminky a babič-
ky svůj den opravdu užily.

Kuchařky z jídelny naší školy si
tedy mohou být jisté, že i v příštím
roce budou mít možnost předvést
své cukrářské umění. Zákusky, které
napekly na obě akce, všem moc
chutnaly.

Foto: Petr Křen 
a Blanka Hrdinová
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Dobrovolníci čistili řeku Sázavu a její břehy

Ve dnech 15. až 17. dubna se městys Kácov již pošesté připojil k akci Čistá Sázava. Pomá-
halo více než 50 dobrovolníků, mezi nimiž nechyběly ani děti z místní základní školy. Celé

tři dny strávila na řece i starostka Kácova Soňa Křenová. Na starost měla nejen úklid, ale i orga-
nizaci celé akce. Cíl byl jasný, zbavit řeku a její břehy od veškerého nepořádku, který během
uplynulého roku z části přinesla voda, z převážné většiny však bezohlední lidé.

V Kácovském zpravodaji se za
úspěšnou akcí, jejíž patronkou se
stala zpěvačka Aneta Langerová,
můžete ohlédnout společně
s Terezou Tyrpákovou, která
na jedné z lodí pomáhala Sázavu
uklízet celé tři dny. 

Úklid dolního toku řeky Sázavy byl
rozdělen do čtyř úseků. Žáci z kácov-
ské školy a základních škol ve Vlaši-
mi a Divišově se zúčastnili čištění
prvního úseku mezi Střechovem
a Malovidy. První den jsme se všich-
ni dostavili na vlakovou zastávku
v Kácově, odkud jsme odjeli do Stře-
chova. Tam jsme dostali nejen pití
a svačinu na cestu, ale také trička
s logem akce Čistá Sázava a pytle
na odpadky a rukavice. 

Ve Střechově jsme také pomáhali
s vykládáním lodí, které sem dopra-

vilo auto. Ti, kteří jeli uklízet
na lodích, si hned také vybrali vhod-
ná pádla a záchranné vesty. Součas-
ně proběhla i instruktáž, jak se mají
všichni dobrovolníci na lodích chovat
a jaká pravidla je třeba během celé
plavby dodržovat. Pak jsme se roz-
dělili - ti, kteří čistily břehy, pokračo-
vali dál pěšky. My jsme nasedli
do lodí, naložili pytle a vyrazili po
vodě.

U Střechova na nás čekaly mírné
peřeje, kterými jsme všichni zdárně
propluli. Nikdo se nepřeklopil.

Nejvíc odpadků bylo vždy
u zarostlých břehů řeky Sázavy. Ty
byly plné nepořádků. Oběd jsme
měli v Kácově u pivovaru. Zdejší jez
jsme nesjížděli, bylo totiž málo vody.
Lodě jsme tedy přenesli a nasedali
až pod jezem.

Přenocovali jsme ve Sporthotelu
a druhý den jsme hned po snídani
vyrazili na další plavbu. Vzhledem
k tomu, že se k nám přidali další lidé,
posádky se pozměnily. Někdo pokra-
čoval pěšky po břehu. Ten den jsme
kromě odpadků a nepořádku našli
také řadu uhynulých zvířat. 

Sobotní oběd jsme měli pod
širým nebem na louce. Bylo dobré
doplnit energii. Na trase bylo tento-
krát více jezů. Některé se daly sjet,
přes jiné jsme lodě přenášeli. Tento-
krát jsme nocovali ve sportovních
kabinách na hřišti v Soběšíně. Vzhle-
dem k tomu, že byla dost zima, dvě
dívky měly v noci na starost přiklá-
dání do kamen. V neděli, poslední
den úklidu, se k nám ráno přidala
i známá zpěvačka Aneta Langerová
a někteří členové jejího fanklubu.
Anreta pomáhala s úklidem na lodi,
její fanoušci šli po břehu. 

Po obědě ve Šternberku jsme dál
pokračovali až do Malovid, kde úklid
řeky končil. Na závěr akce jsme tedy
všichni očistili i své vesty a pořádně
vydrhli lodě i barely, v nichž jsme
měli uložené oblečení na převlečení.
Tečku za akcí udělalo společné foce-
ní na památku. 

Letošní čištění Sázavy se dle
mého názoru zdařilo. Řeka i její
břehy jsou o hodně čistější. Doufej-
me, že to tak alespoň chvíli vydrží.
Vcelku nám přálo i počasí a plavba
se obešla bez větších potíží. Převráti-
la se pouze jedna jediná loďka. 
Tereza Tyrpáková, žákyně 7. třídy ZŠ
Foto: František Stráník a archiv ZŠ
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Podobně jako v předchozích letech se i letos v květnu a červnu postarají kácovští rybáři vyzna-
vačům Petrova cechu o netradiční zážitky a všem přihlížejícím zase o zajímavou podívanou.

Uskuteční se nejen atraktivní noční závod, ale u vody změří své síly i mladí rybáři.

Letošní 15. ročník nočních rybář-
ských závodů začne v sobotu 28.
května v l6 hodin a skončí v neděli
29. května v 8 hodin ráno. Zápis
závodníků začíná v sobotu již v 9
hodin, kdy se mohou všichni zájemci
o účast přijít registrovat do organizač-
ního centra na pravém břehu Sázavy
(cca 1 km za Malou Stranou). Star-
tovné je 300 korun a po jeho zapla-
cení si mohou soutěžící vybrat místa
k lovu dle svého vlastního uvážení.
Bohaté občerstvení po celou dobu
trvání závodů je opět samozřejmostí.

Pravidla rybolovu zůstávají stejná
jako v loňském roce. Chytá se
na položenou na 2 pruty. Jako náv-
nadu lze použít vše, co povoluje plat-
ný Rybářský řád. Nesmí se však chy-
tat na živou nebo mrtvou rybku.
S vnaděním mohou závodníci začít
jednu hodinu před startem.

Lávka přes Sázavu tentokrát posta-
vena nebude. Přívoz loďkami je
na řece zajištěn v místech přístupové
cesty ke zdravotnímu středisku. 

Před závody bude do závodního
úseku vysazen kapr obecný a další
druhy ryb. 

S vyhlášením výsledků počítají
organizátoři přibližně hodinu po
ukončení závodů. Bodují se všechny

ulovené ryby větší než 20 cm. (Po
zapsání do úlovkové karty se za asi-
stence rozhodčích ryby vracejí zpět
do řeky.) 

Hodnotnými cenami bude odmě-
něno nejlepších deset rybářů a za
největší úlovek získá jeden z nich
pamětní pohár a uzené sele. 

Věříme, že se i tentokrát rybáři
zúčastní nočních závodů v hojném
počtu a že přijde i nemálo těch, kteří
je budou ze břehů povzbuzovat. 

Pro všechny bude připraveno
bohaté občerstvení i pestrý sorti-
ment nápojů z místního lihovaru.
Chybět samozřejmě nemůže ani
kácovský Hubertus. I zdejší lahodná
dvanáctka totiž k nočním rybářským
závodům patří a pomáhá dotvářet
neopakovatelnou atmosféru tohoto
vodního klání.

Po zkušenostech z předchozích let
je jisté, že i tentokrát prožijí všichni
závodníci dlouhou květnovou sou-
těžní noc u vody tak, jako by byla
jejich poslední. Věřme, že si staré
irské přísloví o tom, že každý den
máme žít tak, jako bv byl náš posled-
ní, vezmou k srdci i všichni návštěv-
níci rybářských závodů a chvíle
u Sázavy si naplno užijí. Příležitostí
k tomu bude dost.

Závody mládeže
V soboru 11. června od 7 do 12

hodin se na rybochovném zařízení
v Kácově-Račíněvsi uskuteční
závody mládeže. Kdo si bude chtít
zachytat a změřit přitom síly s kon-
kurencí, bude si tedy muset při-
vstat. Registrace závodníků začíná
už v půl sedmé ráno. 

Děti ve věku do 15 let budou chy-
tat na položenou na 1 prut a závody
budou dvoukolé. První kolo proběh-
ne od 7 do 9 hodin. Po zhruba hodi-
nové přestávce, během níž budou
mít soutěžící čas na občerstvení
a nabrání nových sil, začne v 10
hodin druhé kolo. Soutěž bude ukon-
čena ve 12 hodin a zhruba půl hodi-
ny poté budou známé i její výsledky.

Na vítěze čekají poháry a hodnot-
né rybářské ceny, které do soutěže
věnovala nejen místní organizace
Českého rybářského svazu v Kácově,
ale také pan Petr Zikán, který je maji-
telem prodejny rybářských potřeb
v Praze-Barrandově.  

I na tyto juniorské závody všechny
srdečně zveme. Bude se na co dívat.
A mít na prutu třeba desetikilového
kapra je životním zážitek nejen pro
samotného rybáře, ale i pro přihlíže-
jící diváky.

Za ČRS MO Kácov předseda
František Petrásek

Adrenalin u vody
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Vydařená příprava
na pomlázku

Kácovské maminky z občanské-
ho sdružení Kopretinka si před
letošními Velikonocemi našly čas
nejen na jarní úklid ve svých
domácnostech, ale i na výtvarnou
dílnu, během níž se učily zdobit
vajíčka různými technikami.

Kromě drátkování, které přímo
mistrně předvedla Jana Štíchová,
zdobily vajíčka za pomoci tzv.
ubrouskové techniky (decoupage),
kdy se na vajíčka přenášejí různé
motivy z papírových ubrousků.

„V kácovské cukrárně se nás sešlo
celkem 15 a přes počáteční rozpači-
té zdobení se nakonec všechna
„ubrousková vajíčka“ vyvedla. Vyda-
řená byla celá dílna. Technika je 
skutečně jednoduchá, kromě
potřebných pomůcek člověk nepo-
třebuje vlastně nic jiného, než chuť
to zkusit a trochu času a fantazie,“
hodnotí předvelikonoční výtvarné
setkání Dana Hamplová z Kopretinky. 

Podobným způsobem se v listo-
padu chtějí maminky z Kopretinky
připravit také na vánoční období,
kdy budou připravovat adventní
věnce. Příští rok na jaře v rámci
výtvarné dílny jistě vyzkouší i další
techniky zdobení kraslic a budou
rády, když se přidají i další zájemky-
ně či zájemci.

Kácov bude místem 
mnoha pohádek

V sobotu 21. května odpoledne
se kácovské náměstí Kněžny Tos-
kánské a jeho nejbližší okolí pro-
mění v pohádkovou říši. Vstoupit
do ní nohou děti i dospělí.

Občanské sdružení Kopretinka
na tento den připravilo pohádkový
okruh, v rámci kterého se děti
v doprovodu svých rodičů budou
moci nejen projít, ale také si zasoutě-
ží. Připraveno bude celkem 8 stano-
višť, kde se holky a kluci setkají
s pohádkovými bytostmi a pod jejich
dohledem budou plnit nejrůznější
pohádkové i nepohádkové úkoly.

Díky tomu, že se pro akci podařilo
získat finanční podporu sponzorů
včetně prostředků z Fondu hejtmana
Středočeského kraje, budou pro
pobavení malých i velkých účastníků
připraveny i další kratochvíle - napří-
klad jízda na koních či malování
na obličej a v sousedství kácovského
zámku na náměstí vyroste skákací
hrad. Na nádvoří se zase budou opé-
kat špekáčky a odehrají se tu
i mnohé rytířské souboje, do nichž
se budou moci zapojit i děti, které si
na takové klání troufnou.

Nenechte si ujít jedinečnou příle-
žitost vstoupit do pohádky. Brány se
otevřou 21. května v půl druhé
odpoledne!

Dana Hamplová
Kopretinka, o.s. 

Mladí hasiči prověřili
svou kondici

V sobotu 16. dubna hostil
Kácov okresní kolo hry Plamen,
v níž v závodu požárnické vše-
strannosti změřili síly mladí hasi-
či. Do areálu Sporthotelu se sjelo
celkem 6 týmů mladších hlídek
a 8 družstev hlídek starších. Barvy
místních hasičů hájily celkem tři

týmy – dva v kategorii mladších
hlídek a jedna hlídka starší.

V areálu Sporthotelu čekalo
na mladé hasiče celkem šest růz-
ných stanovišť, kde museli prokázat
nejen svou fyzickou zdatnost , vytr-
valost a šikovnost, ale i teoretické
znalosti. 

Naše děti si nejlépe vedly 
především při překonávání překážky
za pomoci vodorovného lana
a v požární ochraně. V rámci celko-
vého hodnocení skončila kácovská
hlídka starších jako druhá, mladší
hlídka A obsadila 5. místo a hlídka B
skončila sedmá.

Všichni účastníci soutěže ocenili
kvalitní a dobře připravenou trať
i dobrou organizaci závodu a děti si
odnesly řadu dojmů i cenných
poznatků pro další práci v oddílech
mladých hasičů.

CELKOVÉ VÝSLEDKY:
Hlídka starší:      

1. místo  Uhlířské Janovice A
2. místo  Kácov 
3. místo  Žleby
4. místo  Uhlířské Janovice B
5. místo  Církvice A
6. místo  Církvice B                 

Hlídka mladší:  
1. místo  Uhlířské Janovice A
2. místo  Žleby A
3. místo  Uhlířské Janovice B
4. místo  Církvice
5. místo  Kácov A
6. místo  Žleby B 
7. místo  Kácov B
8. místo  Uhlířské Janovice C



V sobotu 7. května měli možnost
otestovat své dovednosti také
dospělí hasiči, kteří soutěžili v rámci
okrsku č. 21 ve Vranicích. Tato sou-
těž byla pořádána společně s osla-
vami 100. výročí založení tamního
hasičského sboru. 

Kácovské družstvo mužů zde
v konkurenci dalších šesti týmů
vybojovalo prvenství. Ženy obsadily
poslední pátou příčku.

Všem kácovským hasičům děku-
jeme za reprezentaci SDH Kácov.

Cesta k Václavíčku 
zažila rušnou zimu

Mnozí členové Občanské sdru-
žení pro rozvoj Kácovska si jen
málokterý víkend prvního čtvrtletí
užívali doma a v teple. 

Pokud to počasí dovolilo, trávili až
do konce března téměř každou
sobotu a neděli na cestě k Václavíč-
ku, kde káceli staré akáty a náletové
dřeviny. Pokud i další práce poběží
podle jejich představ, zarostlá a blá-
tivá cesta mezi dvěma kácovskými
mosty by se ještě letos mohla změ-
nit v udržovanou vycházkovou trasu
s lavičkami a naučnou stezkou.

Tento záměr připravovalo sdruže-
ní již v loňském roce a po projedná-
ní s obcí Čestín, v jejímž katastru se
cesta nachází, i se všemi kompe-
tentními institucemi včetně České
inspekce životního prostředí se jeho
členové rozhodli využít zimní a jarní
období pro kácení a úklid celého
téměř jeden a půlkilometrového
úseku. 

„Hodiny, které jsme tu strávili,
nikdo z nás nepočítal. Šlo nám hlav-
ně o to připravit terén pro další
práce. Ty jsou však do značné míry
závislé na tom, jestli skutečně získá-
me dotaci, o níž jsme požádali Stře-
dočeský kraj. Finanční pomoc přislí-
bil také Sázavský rozvojový nadační
fond, takže věříme, že nezůstane jen
u plánů,“ říká Jiří Trešl, který patří
k zakládajícím členům sdružení. 

Veškeré práce kolem Václavíčku
provedli členové sdružení dobrovol-

ně a bez nároku na odměnu. Zcela
zdarma poskytli i techniku, bez níž
by se kácení a čištění terénu neo-
bešlo. Dřevo, které si mohli odvézt,
si tedy několikanásobně odpracova-
li. „Zvali jsme i další lidi z Kácova
a Čestína, ale nikdo nakonec tuto
možnost nevyužil. Někteří se zají-
mali spíš o odkoupení nařezaného
dříví, ale pravidla byla nastavena
jasně. Dřevo si mohl ponechat jen
ten, kdo s kácením stromů i s čiště-
ním a úpravou celého prostranství
pomáhal,“ vysvětluje Jiří Trešl. 

Proti tomu, aby si dřevo pone-
chali lidé, kteří přijdou k Václavíčku
pracovat, nic nenamítala ani starost-
ka Čestína Miroslava Sýkorová. Nao-
pak záměr revitalizace zeleně podél
cesty přivítala. Většina akátů byla již
pro okolí nebezpečná. Obec by tedy
patrně musela situaci sama řešit. Za
kácení a následný úklid by si přitom
odborné firmy mohly účtovat i stati-
sícové částky. V případě rizikového
kácení činí částka za jeden strom až
pět tisíc korun.

Pokud občanské sdružení získá již
zmíněnou dotaci, začne se cesta
podél železniční tratě ještě letos
postupně měnit v místo, jakým
bývala v první polovině minulého
století - tedy v oblíbenou trasu pro-
cházek a pěších i cyklistických výletů. 

Léto začne u vody
Také v letošním roce zahájí

Občanské sdružení pro rozvoj
Kácovska nadcházející letní sezó-
nu na řece Sázavě přátelským
posezením v areálu půjčovny
loděk Na Skalce. 

Akce se uskuteční v sobotu 26.
června od dvou hodin odpoledne
a zváni jsou už teď všichni, kdo si
chtějí přijít zazpívat, zatančit i popo-
vídat. Při této příležitosti se mohou
také zdarma projet na lodičkách.

Právě tímto dnem zahájí totiž pro-
voz půjčovna loděk, o kterou se čle-
nové sdružení starají. Celý areál
Na Skalce však udržují i mimo letní
sezónu, takže stopy, které zde zane-
chala zima, stačili již dávno odklidit.
Opravili také mobilní zastřešení
pódia, jehož plachtu poškodil vítr.
Kulturní a společenské akce zde
bude tedy možné pořádat i za
nepřízně počasí.

Pro letošní léto však zřejmě
nestihnou zajistit pro půjčovnu
loděk stálé sociální zařízení, které se
rozhodli vybudovat. Projektová
dokumentace je sice téměř připra-
vena. Chybí však peníze na realizaci.
Potřebných 40 tisíc korun sdružení
ze svých zdrojů zajistit nedokáže
a partnera či sponzora, který by byl
ochotný na projekt nového sociální-
ho zařízení přispět, se prozatím najít
nepodařilo. 

I přes tuto drobnou „vadu
na kráse“ bude však místo někdejší
vyhlášené kácovské plovárny připra-
veno přivítat všechny, kteří si chtějí
užít řeku, slunce a pohodu.
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Zkusme chytit naději
V pátek 27. května se žáci

místní základní i mateřské školy,
členové Sokola, maminky
z kácovské Kopretinky a jistě
i celá řada dalších obyvatel Káco-
va rozběhne za nadějí. Přidají se
tak desetisícům těch, kteří chtějí
v rámci Běhu naděje pomoci
jiným bojovat s rakovinou. 

Půjde již o 4. ročník sportovně
společenské humanitární akce, která
volně navazuje na celosvětově
úspěšný Běh Terryho Foxe, který pro-
bíhal v letech 1993–2007. Také Běh
naděje je sportovní verzí dobrovolné
humanitární akce, která je spojena
s veřejnou sbírkou. Každý může
v tento den udělat něco pro své zdra-
ví a současně vyjádřit solidaritu
s pacienty, kteří trpí rakovinou. Výtě-
žek akce je věnován právě
na výzkum této zhoubné choroby. 

Běh však dává naději vlastně
všem, kteří se jej rozhodnout absol-
vovat. Právě pravidelným pohybem
a správnou životosprávou lze nejlé-
pe předcházet nejen závažným
onkologickým onemocněním, ale
i dalším civilizačním chorobám. 

Závodníci se na trať vydají od
budovy 2. stupně ZŠ. Pro start je sta-
novena doba mezi 11. a 14. hodi-
nou. Kasičky pro finanční příspěvky
budou umístěny v ZŠ, MŠ, školní
jídelně, na radnici, v občerstvení paní
Divíškové a v Potravinách Jaro.

Běhu se může zúčastnit každý bez
ohledu na věk. Trať je možné absol-
vovat jakýmkoli způsobem – chůzí,
během, joggingem, na invalidním
vozíku, na kole, na kolečkových brus-
lích či s kočárkem nebo se psem.
Každý má šanci zvolit formu podle
okamžitých sil i fyzické kondice.

Výstupní prezentace
žáků 9. třídy

Již tradičně zpracovávají žáci 
9. třídy v rámci vyučovacího před-
mětu Informační a komunikační
technologie výstupní prezentaci
v programu MS Power Point.
Mohou volit z témat, která kores-
pondují s jednotlivými vyučovací-
mi předměty.

V letošním roce jsem pro ně při-
pravila celkem sedm témat – Voda,
Politický systém České republiky,
Doprava, Podnebí České republiky,
Jak pracuje počítač?, Cestovní ruch,
Antikoncepce. Po předchozí konzul-
taci a následném schválení si žáci
mohli zvolit i svůj originální námět.
Postupně budou tedy zpracovávat
ještě další prezentace na téma Cyk-
listika, Historie ZŠ Kácov a Motokros.  

Žáci 9. třídy byli při hodinách
postupně seznamováni se zásadami
tvorby prezentací, jejichž dodržení
bude také jedním z rozhodujících
kritérií při posuzování projektů
a následném známkování. Obdrželi
i základní body, které musí být v pro-
gramu dodrženy. Mohli se rozhod-
nout mezi manuálním ovládáním
prezentace myší a použití mluvené
formy nebo kompletně automaticky
animované prezentace, která by
měla být doplněna vhodným
hudebním podkresem a správným
načasováním. 

Každý žák musí pak svou práci
prezentovat před publikem, sezná-
mit je stručně s tématem a obhájit
obsah i zvolenou formu.

Aby si mohli žáci v praxi vyzkou-
šet mluvené slovo před diváky,
budou i letos k obhajobám a hod-
nocení přizvání všichni žáci 2. stup-
ně ZŠ, jejich pedagogové, vedení

školy a také starostka Kácova Soňa
Křenová.

Obhájí v květnu každý deváťák
svoji práci? Budou žáci schopni
pohotově odpovídat na všetečné
otázky publika a splní všechna sta-
novená pravidla v prezentaci?

Uvidíme a budeme jim držet
pěsti.

Blanka Zedníčková, DiS.
učitelka IKT

Vydařený školní
lyžařský výcvik

Dne 5. března 2011 jsme
kolem deváté hodiny s velkou
radostí odjížděli do Velké Úpy
na lyžařský výcvik. 

Po příjezdu jsme byli ihned
okouzleni okolím Portášek, které
jsme si mohli dobře prohlédnou
během cesty lanovkou. Poté jsme
se ubytovali v chatě Portášky, kde
jsme měli po celou dobu k dispozi-
ci útulné a čisté pokoje. 

Nadmíru spokojeni jsme mohli
být nejen s bydlením, ale také se
stravou. Každé ráno v 8 hodin jsme
měli výbornou snídani, ve 12 vyni-
kající oběd, po kterém se každý oli-
zoval až za ušima, a taky po večeři

Ze školních lavic
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Ze školních lavic

jsme měli v bříšku jak v pokojíčku.
Lyžovat jsme chodili na Sagasse-

rovy boudy, které byly vzdálené od
chaty asi 200 metrů. Využili jsme
také nedalekého vleku za chatou,
kde jsme si parádně zalyžovali. Po
celou dobu výcviku jsme měli krás-
né počasí. 

Vždy po večeři jsme se sešli
v klubovně, kterou jsme měli sami
pro sebe. Hráli jsme tam různé hry
nebo jsme měli diskotéku - rozhod-
ně jsme se nenudili až do 22 hodin,
kdy byla večerka. Tu každý poctivě
dodržoval. 

Také jsme si udělali výlet
na Sněžku a již tradičně jsme se
občerstvili na chatě Růžohorky.
I tento výlet se nám vyvedl na sto
procent. Přálo nám počasí
a na cestě tam i zpět byl parádní
výhled z lanovky. 

Poslední den jsme chatu opou-
štěli opravdu jen neradi, domů se
nikomu příliš nechtělo. Na horách
se nám velmi líbilo. Sešla se super
parta a nikdo se ani na chviličku
nenudil. Celý týden probíhal v pokli-
du a přátelské atmosféře. Hned
bychom se tam vrátili.

Petra Martináková, 
žákyně 9. třídy ZŠ

První plavecké 
zážitky našich dětí 

Každý rok vždy na začátku dru-
hého pololetí nastává pro žáky
naší školy příjemné období. Děti

pravidelně v tuto dobu zahajují
plavecký výcvik. Téměř všechny se
na plavání velmi těší. Samozřej-
mě jsou i výjimky, ale těch, které
nemají rády hrátky ve vodě je
opravdu málo. 

V rámci plaveckého výcviku žáci
absolvují celkem deset třičtvrtěhodi-
nových lekcí. Starší děti zdokonalují
své dovednosti ve velkém bazénu,
malí „mateřáčkové“ a bojácní 
prvňáčkové v dětském brouzdališti.
Pro žáky je výcvik povinný, probíhá
v rámci tělesné výchovy. Neúčastní
se ho pouze děti, které mají závažné
zdravotní potíže (alergii na chlor,
kožní onemocnění apod.).

Nejmenší plavci si postupně zvy-
kají na vodu. Učí se do ní dýchat
a hrou se postupně seznamují
s prvky jednotlivých plaveckých
stylů. Starší žáci jsou podle pokroči-
losti rozděleni do několika skupin
a pod vedením zkušených instrukto-
rek se učí  různým plaveckým sty-
lům. 

Na konci výcviku probíhají závo-
dy, na které se všichni velmi těší.
Poslední vyučovací hodinu obdrží
všichni i „mokré vysvědčení“. 

Takhle se z našich žáků stávají
vynikající plavci, kteří nemají z vody
žádný strach. Naopak, jsou s ní
dobří kamarádi.

Mgr. Hana Volfová,
učitelka 1. třídy ZŠ

Máme rádi zvířata
Zejména v zimě na ně nesmí-

me zapomínat. A tak jsme letos
sypaly ptáčkům do krmítka -
víme, že nejraději mají semínka
slunečnice. Taky jsme už na pod-
zim do zásoby sbíraly kaštany
a žaludy pro zvířata z lesa. Když
napadl sníh, chodily jsme krmit
labutě a kačenky k řece. 

Jednoho dne jsme tu objevily
neznámé zvíře. Vypadalo jako veli-
ká myš s dlouhým ocasem a velký-
mi oranžovými předními zuby.
Na zadních nohách mělo plovací

blány a do předních tlapek dokáza-
lo vzít jablíčko a pěkně je okousat. 

V encyklopedii jsme zjistily, že to
zvíře se jmenuje nutrie. A tak jsme
ji pravidelně navštěvovaly a nosily jí
jablíčka i mrkve, tvrdý chléb a rohlí-
ky. Naše nutrie na nás vždy čekala
a pěkně se předváděla. Ale jen
do té doby, než se ozvalo jaro. Prý
se vrátila do svého domova, kde ji
nebudou lidé rušit. 

Děti z MŠ Kácov

Divadelní zážitky
V pátek 29. dubna si děti z mateř-

ské školy mohly prohlédnout všech-
ny loutky, s jimiž jim přijel zahrát
pohádku soubor Teatro Truhla. Nej-
větší úspěch měli samozřejmě hlav-
ní hrdinové představení Kočka
a čert. Nevšední divadelní zážitek
připravil pro kácovské děti Sázavský
Rozvojový Nadační Fond, který lout-
koherce do mateřské školy pozval.



K Á C O V S K Ý  Z P R A V O D A J 14

Tomu, že paní Emílie Vodičková
oslavila loni v listopadu už 90.
narozeniny, nechce nikdo věřit.
Stále sleduje, co se doma i ve
světě děje, ráda se sejde s kama-
rádkami a v Kácově si nenechá ujít
žádnou zajímavou akci. Jen cvičení
místních sokolů už si „zakázala“.
Prý jí mrzí, že se k nim nemůže
přidat. Tělo už neposlouchá tak,
jak by chtěla. Sokolkou je od dět-
ství a TJ Sokol Kácov pomáhala
před 21 lety znovu postavit
na nohy. Náčelnicí místních Soko-
lů byla pěknou řádku let.

Kdyby spočítala hodiny strávené
v tělocvičně, v přírodě i na stovkách
nejrůznějších kulturních akcí pořáda-
ných Sokolem, vydalo by to zřejmě
na jeden docela dlouhý lidský život.
Paní Vodičková ale nepočítá, spíš
vzpomíná na všechno, co prožila. 

Paměť jí pomáhají osvěžit i desítky
fotografií, které připomínají její spor-
tovní aktivity i řadu výletů, maškar-
ních bálů, divadelních představení
a dalších společenských setkání. Vše
má jedno společné – opravdovost
a přátelství.

„Dnes se těžko někomu vysvětlu-
je, že Sokolu se skutečně dlouhá léta
úspěšně dařilo dávat lidi dohromady
a že to každý z nás dělal rád a těšil se
do tělocvičny, na brigády a třeba

i na krátké posezení u dortu a u kafíč-
ka. S „děvčaty“ jsme to tak vždycky
dělaly. Když jsme skončily se cviče-
ním, šly jsme si společně ještě
na chvíli sednout naproti do cukrárny.
Tam jsme „probraly život“. Každá
z nás mohla svěřit ostatním úplně
všechno. Ale žádné drby a pomluvy
se nedělaly. Byly jsme opravdu tako-
vá fajn parta a rodina. Jeden se mohl
spolehnout na druhého. Fungovalo
to nejen pokud šlo o sport, ale i lid-
sky,“ vzpomíná paní Vodičková.

Když se třeba stalo, že na cvičení
někdo nedorazil, bylo úplně samo-
zřejmé, že se šli ostatní podívat, co se
děje. Taky se nehledělo na to, jestli
má někdo titul před jménem, nebo
třeba dělá zahradníka či uklízečku.
Sokolové nedělali rozdíly mezi
věkem, postavením či tělesnou zdat-
ností. Zacvičit si mohl úplně každý. 

„Velikým vzorem pro všechny byla
tady v Kácově sestra Zelenková.
Náčelnici místním Sokolům dělala
řadu let. Vždycky říkala, že Sokol není
jen o zdravém tělem, ale taky o spo-
kojené duši, a opravdu to tak fungo-
valo. Byla důsledná a třeba při cviče-
ní na nářadí nikomu nic neodpustila,
ale každý ji měl rád. Když stál o radu,
zašel právě za sestrou Zelenkovou.
Byla to přirozená autorita, jak se dnes
říká,“ vzpomíná paní Vodičková. 

Už v sokolském pozdravu „Naz-
dar!“ prý byla spousta optimismu.
Nebylo třeba vymýšlet cokoli jiného.
Zdravili se tak sousedé na ulici
a třeba i děti při sáňkování. Když se
po roce 1989 začalo mluvit o obno-
vě sokolské obce, šla do toho s myš-
lenkou, že se opět povede přivést lidi
nejen ke sportu, ale i ke všemu hez-
kému, co spolu sokolové kdysi zaží-
vali. Tělovýchovnou jednotu v Kácově
skutečně obnovila a jejímu jménu
vydobyla patřičnou vážnost. 

Ještě ve svých osmdesáti trávila
v sokolovně každou volnou chvilku
a vedla cvičení dětí i žen. Léta už by
si vrátit nechtěla. Říká, že v dnešní
době by se svými zásadami a ideály
asi neobstála. „My jsme se nějak při-
rozeně navzájem respektovali. Platilo:
Já mám úctu k tobě, ty ke mně.
A bylo nemyslitelné, že by někdo tuto
zásadu porušil. Dnes je to jinak. Mys-
lím, že lidi zkazily peníze a závist,“ říká
paní Vodičková. Mrzí jí, že už některé
věci nejsou jako dřív, ale je nad věcí. 

A recept na dlouhý věk a veselou
mysl? Dostatek spánku, dobré jídlo
a žádné diety. Tělo prý samo včas
hlásí, co potřebuje. Když si třeba
v deset večer „řekne“ o čokoládu
nebo tlačenku s cibulí, paní Emilka
se nijak nebrání. Svému tělu dopřeje
vše. A hlavně hodně spánku. Tím teď
zřejmě trochu nahrazuje někdejší
každodenní několikahodinové cviče-
ní v Sokole. Samozřejmě i v tomto
případě nic nešidí a je vidět, že dělá
dobře. 

Sokol jako životní láska

Setkání s paní Emílií Vodičkovou
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Roku 1726 kupuje kněžna Anna
Marie Toskánská (1672–1741)
kácovské panství se třemi dvory.
Podle historických pramenů byla
kněžna pravou matkou svých pod-
daných, nákladně obnovovala a sta-
věla kaple a kostely. 

Na pravém břehu Sázavy, tam
kde je dnes Šindýlkův mlýn, necha-
la v r. 1726 založit papírnu, pro jejíž
provoz bylo třeba dělníků. Na Čes-
tínském potoce proto nechala
postavit několik domků pro bydlení.
Ve vodě tu žilo mnoho raků a tak se
místu začalo říkat Račí ves. V době
povodní, odchodu ledů, plavení tříš-
tě a i během zimy nemohli dělníci
z papírny se svými rodinami dochá-
zet o nedělích a svátcích do kostela
v Kácově. Vedle 52 nedělí to bylo
v roce ještě dalších 33 svátků.
Z tohoto důvodů nechala kněžna
na místě zvaném „U domku“ v Račí-
něvsi postavit malou chrámovou
budovu bez farních práv – kapličku.  

Podle encyklopedických zdrojů
byl majitel papírny s jednou čerpací
nádrží obyčejně mistrem, klížil papír
a připravoval klih. K čerpání a sní-
mání papíru zaměstnával dva vyuče-
né tovaryše, dalšího k hlazení papí-
ru a 1 učedníka. Dále zde byl dělník
k obstarávání stoupy a vodního kola,
balič papíru a 6–8 žen k řezání a tří-
dění hadrů a k sušení papíru. Cel-
kem asi 15 lidí. Takové množství roz-
rostlé o příslušníky rodin nemohla
kaplička pojmout, a proto stáli věřící
během bohoslužby venku pod
širým nebem. 

Jako většina objektů v době baro-
ka byla již stavba kamenná a klenu-
tá s tvrdou střechou z pálené hlíny
a omítnutá. Dnes je objekt předsta-
vován obdélnou stavbou s plecho-
vou  stanovou střechou s náběhem
do báně a železnými vraty. 

Zřejmě později byla kaplička
zasvěcena úctě k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíše. Tento kult se rozšířil
v katolické církvi na základě opako-
vaných zjevení svaté Markéty Marie
Alacoque v klášteře v Paray-le-Moni-

alu v Burguňsku ve Francii (1674).
Jednalo se o salesiánku z řádu Nav-
štívení Panny Marie, tzv. vizitantek,
jejichž řeholní šat se skládá z černé-
ho řaseného hábitu a černého závo-
je. Smyslem zjevení bylo uvažovat
nově nad Kristovým poselstvím
a chránit věřící od šířící se nevěry.
Papež Klement XIII (1758–1769)
nařídil, aby se v celé katolické církvi
nově slavil svátek Nejsvětějšího
Srdce Ježíše. Jeho symbolem je pro-
bodnuté srdce ovinuté trním s pla-
meny a křížem. Obraz připomínající
zasvěcení kapličky byl namalován
na její zdi.

Tato stavba se ve své době stala
součástí české krajiny pospojované
sítí sakrálních objektů ve formě
poutních kostelů, kapliček, křížů,
studánek i stromů s milostnými
obrázky. Stejnému kultu jako tato
kácovská kaplička je zasvěcen i Pleč-
nikův kostel na náměstí Jiřího
z Poděbrad v Praze anebo bělostný
symbol Paříže basilika Sacré-Coeur. 

Po zrušení papírny v roce 1846
se dělníci z Račíněvsi odstěhovali
a objekt zůstal opuštěn. Koncem 19.
století byl opraven a uveden přibliž-
ně do současné podoby. Jednou
ročně počátkem června na křesťan-
ský svátek Nejsvětějšího Srdce Ježí-
še chodívalo ke kapličce od kácov-
ského kostela procesí. Dnešní
pamětníci v Kácově vzpomínají
na dobu před II. světovou válkou,
kdy na svátek Božího Těla byla
kaplička otevřena a byl zde posta-
ven polní oltář, u kterého se zasta-
voval slavnostní průvod. 

V současné době jsou v Posázaví
objekty tohoto druhu začleňovány
do aktivit obnovy, budování a ochra-
ny drobných staveb v krajině, pří-
padně jsou zpřístupňovány veřej-
nosti s odborným výkladem v rámci
Dnů evropského dědictví, kdy je
možné zhlédnout i řadu kulturních
a stavebních památek jindy veřej-
ností opomíjených. 

František Procházka

Historická mozaika

Kaplička v Kácově-Račíněvsi

Barokní kapličku lze snadno přehlédnout. Stojí v těsném sousedství domů a její báň zakrý-
vají mohutné koruny dvou lip.
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Před pátým jubilejním ročníkem
mi dovolte krátkou upoutávku
z pohledu člena Občanského sdru-
žení pro rozvoj Kácovska. Běh byl
založen v roce 2007 a po čtyřech
letech zůstává vitální a životaschop-
nou akcí, kterou naše sdružení
zastřešuje. Koncepčně tento běh
zapadá do osy programu „Sázava
romantická“, jímž nezisková organi-
zace Sázava 21 usiluje o propagaci
a rozvoj turistického ruchu v posá-
zavském regionu.

Závodníky, kteří do Kácova přije-
dou většinou doprovází rodina či
přátelé a všichni si chtějí den v pří-
rodě u Sázavy opravdu užít. Ti zvída-
vější se zajímají i o historii a místní
pamětihodnosti, k nimž by se mohli
vracet prostřednictvím fotografií i ve
svých vzpomínkách. 

Na start Kácovského běhu se
během uplynulých čtyř let postavilo

na 137 běžců hlavního závodu ze
všech koutů naší republiky. Mnozí
z nich do Kácova přijíždějí opakova-
ně. Třetího ročníku se dokonce
zúčastnili i dva běžci ze slovinského
Ljutomeru a Kácovský běh se tak
stal závodem mezinárodním. Těší
mě však i to, kolik místních běžců se
k závodu pravidelně připojuje a také
to, jak dobře si vedou.

V den Kácovského běhu součas-
ně vždy z náměstí Kněžny Toskán-
ské startují historická vozidla
na Veteran Rallye Posázaví. Spojení
obou akcí se osvědčilo. Zvýšilo
atraktivnost nejen pro diváky, ale
i pro aktéry obou závodů.

Kácovský běh dnes měří 19,3 km
a láká závodníky nejen náročností,
ale i samotnou trasou, která vede
malebným krajem s romantickými
přírodními zákoutími. Sportovce totiž
donutí být myslí i pohybem v těs-

ném kontaktu s přírodou. Trasa vede
oblastí tzv. „Českého smaragdu“,
což je název, který si náš mikroregi-
on vysloužil pro jedinečnou polohu
v zeleni uprostřed lesů. A i účastníci
Kácovského běhu mohou potvrdit,
že je opravdovým drahokamem
české krajiny. 

Trať běhu navíc vede i místy
s bohatou a letitou historií a může
tedy na principu zážitkové turistiky
sloužit i jako naučná stezka.

Kácovský běh byl při prvním roč-
níku dlouhý 18 570 m, ve druhém
měřila trasa 18 760 m a od třetího
ročníku se ustálila na 19 312 m.

Gratuluji všem, kteří v této spor-
tovní zkoušce již obstáli a těším se
na další vytrvalostní běžecké setkání
v rámci letošního pátého ročníku. 

MUDr. Tomáš Chytka
Foto: František Stráník

Vsobotu 27. srpna se již popáté uskuteční Kácovský běh, sportovní akce, která získává stále
větší oblibu a dalece přesáhla hranice našeho regionu i kraje. I letos se do Kácova chystá

řada vynikajících běžců a těší se, že budou mít příležitost změřit své síly a že svou kondici otes-
tují v náročném, ale krásném terénu. 

Kácovský běh krajinou „Českého smaragdu“
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