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S LO VO STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané, milí sousedé
až donedávna jsem si nedokázala
představit, že bych v létě o prázdninách
nevyrazila s rodinou na dovolenou
na kolo, někam k vodě nebo za pěší
turistikou.
Letos poprvé jsem však celé léto strávila u nás v Kácově. Přiznávám, že mé
rozhodnutí nebylo zcela dobrovolné.
Donutila mě k němu především práce
na radnici i další povinnosti. Navzdory
tomu musím říct, že to bylo docela fajn.
Zažila jsem tady spoustu příjemných chvil
při sousedských posezeních u řeky,
na Zámeckých slavnostech, v pojízdném
biografu, při Posázavské neckyjádě,
na pouti, na níž opět dorazil i historický
parní vlak. Odreagovala jsem se při volejbalovém Splašeném Kácovu i vytrvalostním Kácovském běhu, při kouzelně
nostalgické Veteran Rallye Posázaví
i během tradičního posvícení, kterému
jsme se tentokrát snažili na zámeckém
nádvoří dodat i jiný rozměr. Akci jsme připravili v duchu národních Dnů evropského dědictví, které byly věnovány kulturním památkám.
Nebyl víkend, kdy by se v Kácově něco
nedělo, a program byl zpravidla připraven tak, aby pobavil děti i dospělé. Protože se o našich akcích vědělo často i dlouho dopředu, mezi návštěvníky nechyběla
i řada turistů. Když navíc vyšlo počasí
a do místních hospůdek dorazili za osvěžením vodáci, cyklisté, celé turistické

zájezdy i děti z okolních letních táborů,
připomínalo naše městečko živý včelí úl.
- Tak jako v dobách své největší slávy.
Poděkování si za to zaslouží všechny
místní spolky a sdružení i řada jednotlivců, kteří se v duchu někdejších tradic snažili letní sezónu v našem městečku
„vyšperkovat“ kulturou, sportem i další
zábavou.
Moc si vážím práce pana Mühldorfa,
který se na celé léto ochotně ujal role
průvodce na našem zámku. Že dělal víc,
než byla jeho povinnost, potvrzují mnohé
zápisy v návštěvnické knize. Velký dík patří
doktoru Procházkovi, panu Malíkovi a dalším, kteří se snažili, aby měl náš zámek
návštěvníkům co nabídnout.
Obdivuji elán, se kterým pan Trešl
pořádal Odpolední koncerty u řeky a po

Posvícenský jarmark byl akcí pro celou rodinu.

Noční rybářské závody si užilo 125 rybářů.

celou sezónu zajišťoval i půjčování lodiček. S podobným nadšením se bratři
Šustové pustili do přípravy Zámeckých
slavností i XII. ročníku Posázavské neckyjády. MUDr. Chytkovi se podařilo přivést
do Kácova na 5. ročník Kácovského běhu
řadu vynikajících vytrvalostních běžců
a těší mě, že našel oporu v maminkách
z Kopetinky, které si letos vzaly na starost
celou organizaci dětského běhu.
Ve výčtu bych mohla pokračovat, protože nadšenců, kteří se snaží nezištně
udělat něco pro své sousedy i městys
jako takový, je v Kácově nemálo. Vím, že
se vždy mohu obrátit třeba na pana
Veselého, Růžičku, Korola, Adama
i mnohé další. Pomoc nikdy neodmítnou.
Nemálo je i těch, kterým záleží
na tom, jak naše městečko vypadá. Když
není v jejich silách přímo napravit nedostatky, přijdou na radnici a na problém
upozorní. Já i další zastupitelé se zabýváme každým takovým podnětem a co lze
řešit okamžitě, zbytečně neodkládáme.
Některé věci ovšem chtějí čas i peníze.
Jako například oprava Jirsíkovy ulice.
O termínu její rekonstrukce stále nemáme ze Středočeského kraje žádné informace. Přesto věřím, že se i tato velmi
nepříjemná záležitost, kterou městys
bohužel nemůže přímo ovlivnit, konečně
pohne z místa. Na kraji se připomínáme
dnes a denně.

Mgr. Soňa Křenová

Splašený Kácov, turnaj sportu i přátelství.

K Á C O V - M Í S TO P L N É L E T N Í P O H O DY

I takto vypadala letní pohoda na Sázavě.

Veteran Rallye Posázaví, krásný navrat v čase.

Díky naší pouti ožila i zapomenutá řemesla.
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Oprava Jirsíkovy ulice
stále v nedohlednu
Navzdory tomu, že Středočeský
kraj vybral v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách již v červnu
dodavatele pro generální opravu
Jirsíkovy ulice, termín zahájení
dlouho slibované opravy dosud
nepadl. Podle posledních sdělení
by však práce měly být skutečně
zahájeny letos na podzim.

Pro občany Kácova a motoristy je
to krajně nepříjemná situace. Po
dokončení prací v rámci II. etapy
opravy dešťové kanalizace byla totiž
vozovka v Jirsíkově ulici opravena
pouze provizorně. Počítalo se s tím,
že stavbaře firmy Tost.cz, s.r.o. téměř
okamžitě vystřídají dělníci společnosti, kterou pro opravu jako investor
vybral Středočeský kraj. I přes pravidelné zasypávání překopů však kvůli
velké frekvenci vozidel není možné
udržet komunikaci v lepším stavu.
Nezbývá tedy, než věřit, že alespoň část oprav skutečně začne
v podzimních měsících. Pokud by se
tak nestalo, musel by městys na své
náklady zajistit provizorní opravu,
která by umožnila delší provozuschopnost silnice i její údržbu.
Nic by se nemělo měnit na tom,
že práce budou rozděleny do pěti
samostatných etap. Zvolený postup
rekonstrukce by měl zajistit alespoň
částečnou dopravní obslužnost Jirsíkovy ulice po celou dobu výstavby.
V rámci rekonstrukce bude městys
pod vozovku ukládat nový vodovodní řad s přípojkami, aby se do nové

komunikace nijak nezasahovalo po
dobu minimálně 10 let. Současně
zde budou z obecního rozpočtu osazeny i nové obrubníky.
Na jaře roku 2012 zabuduje společnost ČEZ do zdejších chodníků
i nové elektrické vedení, takže Jirsíkovu ulici poté čeká i celková rekonstrukce chodníků.

Problémy s novou sítí
dešťové kanalizace
Ani po dokončení II. etapy
dešťové kanalizace v Jirsíkově ulici
nemůže městys považovat tento
problém za vyřešený. První měsíce
provozu ukázaly, že zejména
v lokalitě pod náměstím, kde
rekonstrukce v loňském roce začala, nebyly některé práce odvedeny
v patřičné kvalitě.
Na problém upozornila propadající se vozovka a chodníky. Radnice
proto požádala specializovanou firmu
o prověření současného stavu. Zjištění není příliš radostné. Přípojky byly
napojeny v příliš velkém protispádu
a zdá se, že vůbec nedošlo k připojení některých bočních ulic, z nichž
voda stále odtéká do starého
a nefunkčního systému kanalizace
Díky kamerovým zkouškám má
městys skutečný stav dešťové i splaškové kanalizace v Jirsíkově ulici
podrobně zmapovaný a může se
opřít také o odborný posudek.
Doslova v havarijním stavu je
dešťová kanalizace v ulici K Pivovaru,
kde ji městys musí nechat urychleně
opravit nejen pro zajištění průjezdnosti komunikace, ale také proto, aby
se předešlo poškození majetku. Současně bude nutné na kanalizaci nově
připojit dvě boční ulice a obchody
na náměstí, aby zde již nedocházelo
k dalšímu propadu chodníků a vzlínání vlhkosti do zdiva domů.

Pamětní klíč pro „klíčové“
otázky nejen Kácova
Starostka Soňa Křenová se
na počátku září jménem Městyse
Kácov připojila k celostátní výzvě
a zaslala premiérovi české vlády
Petru Nečasovi pamětní klíč od

našeho městečka. Oficiálně ho tím
také pozvala na návštěvu Kácova.
Radnice se rozhodla pro tento
postup v naději, že se předseda vlády
razantněji zasadí o řešení "klíčových"
otázek financování samospráv
v duchu návrhu ministerstva financí.
„Pokud někomu svěříme klíč od
domova, považujeme ho za blízkého
člověka, jemuž se nemusíme bát
svěřit svůj majetek i bezpečí.
A pokud o něčem prohlásíme, že je
to klíčové, jde skutečně o stěžejní
záležitosti. Současné rozpočtové
určení daní je krajně nespravedlivé.
Zvýhodňuje větší města a obce
a prohlubuje propast mezi nejchudšími a nejbohatšími. Pokud pan premiér uvidí, s jakými problémy se
musíme vypořádat, věřím, že bude
změnu ve financování samospráv
také považovat za klíčovou, stejně
jako my,“ vysvětluje starostka Soňa
Křenová.
Jedná se o změnu Rozpočtového
určení daní. Starostové mnoha měst
a obcí se připojují k této výzvě, neboť
čtyři velká města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) po několik let dostávají
do rozpočtu vyšší částky z daní
na obyvatele než ostatní města
a obce. Starostové chtějí spravedlivé
rozdělování daní do obcí. Například
pro Kácov by se po změně zvýšil
roční příjem z daní o 1 milión 934
tisíc při současném počtu obyvatel.
Obec by mohla tohoto navýšení rozpočtu využít při dalších investičních
akcích pro svůj rozvoj.

Přes Železný most nyní
opět bezpečněji
Havarijní stav Železného mostu
přiměl kácovskou radnici k okamžité opravě jednoho ze dvou
místních mostů přes Sázavu.
Výměna prkenného záklopu
vozovky se během léta a ještě
také v září neobešla bez několika
uzavírek. Most byl v těchto dnech
uzavřen pro automobily i pro pěší.
Třebaže šlo pouze o provizorní
rekonstrukci, během níž byly
na základě odborného posudku
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odstraněny zejména takové závady,
které by mohly ohrozit bezpečnost
řidičů i chodců, vyžádaly si práce
částku 120 tisíc korun.
Z úsporných důvodů nebylo pro
novou mostovku použito tvrdé
dřevo, ale smrková prkna. Pro jejich
stažení byly použity i dřevěné obrubníky, které na předchozím záklopu
z roku 2006 chyběly. Na dodávce
dřeva, výměně vozovky i dalších pracích se kromě odborné firmy podílela i jedna z místních společností
a zaměstnanci obce.
Odborná studie prokázala, že
v nedobrém stavu je i ocelová konstrukce mostu a některé kamenné
pilíře. Radnice bude proto hledat
možnosti, jak by se daly získat peníze
pro celkovou opravu. Ta je nad rámec
finančních možností městyse.
Provizorium v případě tohoto
mostu přes Sázavu trvá v podstatě
již od poloviny 70. let minulého století, kdy nouzový stav pomohla
Kácovu řešit armáda. Do původního
vysloužilého mostu vložili tehdy
vojáci most ze stavebnicových souprav typu Bailey o 3 polích, přičemž
nejdelší pole je přímo nad řekou.

Dočkáme se nové ČOV?
Na to, že patrně není něco
v pořádku s kácovskou čistírnou
odpadních
vod,
upozorňuje
zejména v letních měsících všudypřítomný zápach. Jde o letitý problém
zastaralé
technologie
a nedostačující kapacity. Stávající
ČOV je v provozu jen díky výjimce,
jejíž platnost vyprší v roce 2012.
Již předchozí vedení radnice
proto připravovalo výstavbu nové
čističky. Na tento projekt by však
městys potřeboval nejméně 35 miliónů korun a jen splácení povinného
investorského podílu v případě získání dotace by s ohledem na další
záměry znamenalo pro Kácov velkou zátěž.
Zastupitelé se proto na základě
odborných konzultací rozhodli pro
levnější variantu celkové rekonstrukce a intenzifikace stávajícího zařízení
s přístavbou nového objektu kalové-

ho hospodářství. Zvolený postup si
vyžádá jen zhruba 20 milionů
a výkon i kapacita ČOV bude přitom
i v budoucnu plně odpovídat požadovaným parametrům.
V rámci projektu by byly v okolí čistírny provedeny také terénní úpravy
a počítá se s výsadbou nové zeleně.
Příprava projektu je v takové fázi,
že v rámci avizované výzvy Ministerstva životního prostředí ČR může
městys okamžitě požádat o dotaci
a přiložit i veškerou požadovanou
dokumentaci.

Občané mohou v případě zájmu
nosit své finanční dary na obecní
úřad, kde jim bude vystavena řádná
darovací smlouva. Obec se postará
také o následné předání darů Římskokatolické farnosti ve Zruči nad
Sázavou, která kostel spravuje.
Rádi tlumočíme poděkování místního faráře Jaroslawa Ściraszewského všem, kterým nebyl lhostejný
osud kostela Narození Panny Marie,
který patří již od roku 1352 k nejvýznamnějším historickým památkám
Kácova.

Zámecké slavnosti

Věž kostela se konečně
dočkala střechy
Po roce příprav a shánění
potřebných financí se v sobotu
18. června vrátila na hlavní věž
kostela Narození Panny Marie
měděná střecha se zlaceným křížem. Oprava památky si vyžádala
téměř 800 tisíc korun a podstatným způsobem na ni přispěla
nejen kácovská radnice, ale
i samotní občané.
Během letošního a loňského
roku věnoval městys Římskokatolické farnosti ve Zruči nad Sázavou ze
svého rozpočtu na opravu kostelní
věže celkem 150 tisíc korun. Tisíci
korunami se rozhodl přispět rovněž
každý z našich zastupitelů.
Dary od místních 51 lidí představují k dnešnímu dni částku 54 500
korun a sbírka pokračuje i poté, co
byla oprava věže dokončena.

Skupina historického šermu
Železní páni uspořádala 2. července další Kácovské zámecké
slavnosti.
Šermíři divákům předvedli nejen
autentické rytířské souboje, ale také
řadu zábavných scének. Návštěvníci
slavností mohli na zámeckém
nádvoří vidět také drsného žongléra
a na náměstí se jim představil „rytířský příruční pes“ Rozárie. Bohatý
program byl připraven pro děti, které
soutěžily v soutěži O krále a královnu
Kácova a mohly si zblízka prohlédnout a osahat středověké zbraně.
Řinčení zbroje ozvláštnilo vystoupení sličných tanečnic a zajímavou
podívanou nabídlo i dobové tržiště
s ukázkami kovářského řemesla.
Podobně jako v loňském roce
vyvrcholily Kácovské zámecké slavnosti po setmění úchvatným ohňovým vystoupením.

Charitativní sbírka
V týdnu od 3. do 7. října uspořádá Kácov charitativní sbírku pro
Diakonii Broumov, v jejímž rámci
bude možné přinést na radnici
použité oblečení, obuv, domácí
potřeby i dětské hračky.
Věci, které doma překážejí, tak
poslouží a pomohou jiným.
I na zpracování sbírek se v Broumově podílí téměř 50 osob z okraje společnosti, které díky vám
budou mít smysluplnou práci
v částečně chráněném prostředí.
Bližší informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem.
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Poděkování pivovaru
Vedení radnice také touto cestou děkuje Pivovaru Kácov za
pomoc při zajištění obědů pro
seniory v době letních prázdnin.
Díky vstřícnosti se podařilo udržet
i cenu, za kterou jídlo během roku
připravuje školní jídelna.
Restaurace pivovaru vařila pro
naše seniory až 35 jídel denně.

Projektový den za zámku
V úterý 25. října se v prostorách
kácovského zámku uskuteční Projektový den, v jehož rámci se žáci
naší školy seznámí s historií i současností architektonické dominanty Kácova.
Pro děti budou připraveny pracovní listy, které budou samostatně vyplňovat. O radu či pomoc budou moci
požádat nejen své učitele, ale také
průvodce Mgr. Jana Mühldorfa
a garanty a autory některých výstavních expozic. Účast na Projektovém
dnu přislíbil i Ing. Vladimír Fiala, který
zde již druhý rok vystavuje část své
sbírky historických radiopřijímačů,
malíř Antonín Malík i bratři Šustovi,

jimž je zámek vděčný za minimuzeum Kácovska.
S výsledky práce svých dětí se
budou moci od 28. do 30. října
seznámit i jejich rodiče a v rámci
návštěvy zámku, který pro ně bude
v těchto dnech přístupný zdarma, si
mohou zkusit to, co jejich děti. Prázdné školní pracovní listy zde budou
volně k dispozici.
V letošním roce to bude zřejmě
vůbec poslední příležitost k prohlídce zámku. Jeho prostory se pro
veřejnost otevřou až na počátku
příštího léta.
Letošní zámecké sezóna bude oficiálně ukončena 1. října ve 14 hodin
v Modrém salonku a při této příležitosti také památkáři Mgr. Záhorka
a Mgr. Ryšlink představí studii, kterou
pro kácovský zámek vypracovali
v rámci občanského sdružení Památky pro život.

Sázavský Rozvojový
Nadační Fond
děkuje všem, kteří se zúčastnili
1. ročníku soutěže

ROZ K V E T LÝ K ÁC O V
Fotografie svých okenních
truhlíků a domovních předzahrádek zaslalo do soutěže celkem
devět pěstitelů. Správní rada
SaRoNaFo však přesto neměla
nijak snadný úkol.
V kategorii „ P ř e d za h r á d k a “
získal hlavní cenu 2 000 korun
Jiří Ježek z Kácova

Za nákupy do Europarku
zdarma
Nákupní centrum Europark
v pražských Štěrboholech zřídilo
bezplatnou autobusovou linku,
která ze Zruče nad Sázavou
v sobotu zajíždí až do obchodního
areálu v Praze 10.
Autobus jezdí každou 2., 3. a 4.
sobotu v měsíci a pravidelnou
zastávku má také v Kácově. Z místního náměstí odjíždí vždy ráno v 8:15
s tím, že do Prahy dorazí před desátou hodinou.
Europark samozřejmě zajišťuje
i zpáteční dopravu. Pokud nákupy
stihnete do 13 hodin, dostanete se
domů ve 14:40 a rovněž zadarmo.

MÏstys K·cov
srdeËnÏ zve na koncert

I vzn·m˝
a nzpÏv·k
a HvystoupÌ
lase
v k·covskÈ sokolovnÏ

v sobotu 1 9 . l i s t o p a d u 2 0 11 od 2 0 h o d i n

V kategorii „ O k e n n í t r u h l í k “
získala hlavní cenu 2 000 korun
Marie Vincová ze Zlivi.

Šekem na nákup semen
v hodnotě 100,- Kč se Správní
rada SaRoNaFo nakonec
rozhodla ocenit všechny
další soutěžící.
Pokud jsou květiny skutečně
smíchem Země, Kácov byl letos
velmi optimistickým
místem. Věřme, že tomu tak
bude i v příštím roce.
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MĚST YS INFORMUJE
Kácovské posvícení plné kulinářských pokušení

Skutečně „vydatné“ bylo kácovské posvícení, které se tentokrát
konalo i v rámci Dnů evropského
dědictví. V sobotu 10. září byl
tedy na zámeckém nádvoří pro
návštěvníky připraven nejen
nefalšovaný posvícenský jarmark,
ale zdarma si mohli prohlédnout
i prostory zámku. Tuto možnost
využilo několik stovek lidí. Někteří místní rádi navštívili zámek již
poněkolikáté.
V rámci jarmarku, na němž
nechyběly stánky řemeslníků i ukázky některých téměř zapomenutých
profesí, se poprvé uskutečnilo
i několik soutěží. Setkaly se s velkým
ohlasem u soutěžících i publika
a dost možná se tedy v Kácově stanou tradicí.

Na posvícenské soutěžní klání se
s jistým předstihem musely připravit
místní hospodyně, které soupeřily
o nejlepší jablečný štrůdl. Konkurence byla poměrně silná. Porota nakonec vybírala z celkem dvaceti zlatavých „nohavic“ a ochutnat mohli
i návštěvníci. Vzhledem k tomu, že
mnohé soutěžící nepřinesly jen
požadovaný jeden štuclík, ale
rovnou celý plech, ochutnávka byla
velkolepá.
Pětičlenná
porota
nakonec
dospěla k závěru, že nejlepší závin
upekla místní zastupitelka paní Eva
Hrochová. Všechny štrůdly však byly
výborné a bylo na nich znát, že byly
pečené s láskou.

Soutěžili i milovníci švestkových
knedlíků. Na talíř jich dostali hned
třicet a většina z deseti přihlášených
závodníků záhy zjistila, že i když jsou
kynuté knedlíčky jedna báseň (za
což patří dík paní Rakové z Uhlířských Janovic a paní Srbové), sníst
je během patnácti minut je téměř
heroický výkon.
Do limitu se vešli pouze dva soutěžící. Vítěz Pepa Melichar dokázal
svou porci spořádat v rekordním
čase 9 minut a 25 sekund.
Na zámeckém nádvoří teklo ve
velkém také pivo, protože se zde
soutěžilo i o titul Kácovský pivař roku.
Přihlásilo se celkem 15 soutěžících,
kteří byli rozděleni do tří základních
kol v pití „tupláků“ s kácovským
Hubertem. Šest
nejrychlejších
postoupilo do finále, z něhož vítězně
vyšel Radomil Týce. Jako druhý skončil Petr Klíma a třetí nejrychlejší čas
dosáhl Oldřich Jarmar.
„Posvícenský jarmark se opravdu
povedl, lidi se bavili a se zájmem
obcházeli všechny stánky. Líbila se
i kapela Poprask z Odlochovic. Myslím, že myšlenku Dnů evropského
dědictví, pro něž bylo letos zvoleno
národní téma Památky –tvůrci panoramatu našich měst a městeček,
jsme v Kácově naplnili vrchovatě.
Náš zámek opět na celý den ožil
a stal se centrem pozornosti stovek
lidí. Příští rok akci určitě zopakujeme,“ slibuje starostka Soňa Křenová.
Foto: Petr Křen

S knedlíky se statečně popraly i děti.

Zámecké nádvoří plné lidí a pohody.

Soutěžní tuplák na ex? V Kácově klidně!
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Kácovský zámek znovu ožívá

T

uristická sezóna pomalu končí a kácovský zámek, který se po loňské premiéře letos
podruhé otevřel návštěvníkům, může tedy pomalu začít bilancovat, třebaže se jeho brána
oficiálně uzavře až s prvním říjnovým dnem.

Návštěvnicky nejúspěšnější den
zažil náš zámek bezpochyby 2. července během Kácovských zámeckých slavností, kdy jeho prostory
navštívilo během jediného dne
téměř dvě stě lidí.
V průběhu slavností byl standardní prohlídkový okruh doplněn
o mimořádnou prohlídku zámeckých sklepů (románská a barokní
sklepení) a spojovací chodby mezi
zámkem a kostelem s výkladem
Mgr. Jindřicha Záhorky z Národního
památkového ústavu.
Ve večerních hodinách se pak
nejen v tento den, ale ještě po tři
další večery, na nádvoří zámku promítaly české filmy, na které se
do pojízdného kinematografu bratří
Čadíků přišlo i přes nepřízeň počasí
podívat několik desítek diváků.
Na nezájem si však dominanta
Kácova nemohla stěžovat vlastně
po celé léto. Na zámek každý den
zamířily desítky návštěvníků ze
všech koutů České republiky. Nebyli
to jen vodáci a cyklisté, ale nemalou
část tvořili i cestovatelé po železnici.
Ještě před prázdninami sem zavítalo také několik školních výletů,
zájezdy z Německa, autobus seniorů z Kladna a skupina skautů
z Českého Brodu.

Všem se náš zámek velmi líbil
dost možná i proto, že se od nablýskaných památek hodně liší. Čím
smutnější jim připadalo syrové svědectví o nedávné historii, kdy objekt
chátral, o to víc oceňovali snahu
o záchranu této památky.
Po mnoha desítkách let se nám
navíc 21. června tohoto roku podařilo za asistence památkářů z Národního památkového ústavu vstoupit
do zazděné zámecké kaple. Prostor
svatostánku, který si při výstavbě
svého sídla v roce 1734 nechala
vybudovat Anna Marie Toskánská,
byl totiž po léta zcela nepřístupný.
Kaple byla zazděna ve druhé
polovině minulého století, kdy byla
podstatná část prostor zámku necitlivě upravena na několik samostatných bytových jednotek. Z tohoto
důvodu byl také do barokní kaple
vestavěn strop, který ji rozdělil
na horní (zachovalou) část a dolní
část, která byla bohužel téměř zničena. Sondy památkářů však prokázaly, že i zde se nacházejí pod vrstvami maleb původní fresky, které lze
úspěšně zrestaurovat.
Horní část kaple o půdorysu 4x5
metrů je vysoká pět metrů a zůstaly
zde téměř dokonale zachované
barokní fresky z první poloviny
18. století. Jedná se převážně o bib-

lické výjevy (například klanění tří
králů či výjevy z bitev). Kaple je také
bohatě zdobena sochami andělů,
žel značně poškozenými, a původními štuky a malbami ve štukových
rámech. Díky své výzdobě vyniká
jak prostorovostí, tak i barevností.
Památkáři, kteří na podnět radnice od jara letošního roku kácovský
zámek podrobně mapují, připisují
autorství fresek ze 30. let 18. století
baroknímu malíři Moravinnimu. Štuková výzdoba je se vší pravděpodobností dílem umělce Mattonniho.
Prostor kaple je prozatím nepřístupný. Městys by však rád tuto část
zámku otevřel v příští turistické
sezóně, kdy by se návštěvníci mohli
podívat i do spojovací chodby
s kácovským kostelem Narození
Panny Marie. Zde se uvažuje
o výstavě dobových fotografií
a pohlednic s motivy Kácova a regionu Posázaví.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se podílejí na chodu
muzea a kteří věnují svůj volný čas
i finanční prostředky na rozšiřování
expozic. Za podporu zaslouží dík
i místní pivovar, který zámek doporučuje účastníkům svých exkurzí.
Léto, které jsem na zámku prožil
jako průvodce, mě skutečně velmi
obohatilo. Věřím, že z prohlídky měli
stejný pocit i návštěvníci.
Text a foto: Mgr. Jan Mühldorf

Detail vzácné fresky v zámecké kapli.
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Z E Ž I VOTA O R G A N I Z AC Í A S P O L K Ů
Rybáři si opět „posvítili“ na ryby v Sázavě

J

iž po patnácté se letos 28. a 29. května konaly v Kácově na revízu Sázava 7 další Noční
rybářské závody. Neobvyklé soutěžní klání si tentokrát nenechalo ujít celkem 125 rybářů
z celé České republiky. Atraktivní podívanou pak desítky diváků, kteří dali závodům přednost
před spánkem. Svého rozhodnutí jistě nikdo nelitoval.
Závody začaly v sobotu ve čtyři
hodiny odpoledne a rybáři měli čas
až do osmé hodiny ranní, aby předvedli, jak si s vodou rozumí. Celkem
ulovili 111 kaprů, 61 cejnů velkých,
3 líny, 15 plotic, 90 úhořů,
3 podoustve, 22 tloušťů, 4 sumce,
21 karasů, 1 amura a 1 ostroretku.
Hodnotnými cenami, které se
podařilo pro nejlepší rybáře zajistit
i díky sponzorům, bylo odměněno
celkem deset soutěžících. Za největší
úlovek, kapra o délce 61 cm, se předávalo uzené sele. Tuto chutnou trofej „ulovil“ v Sázavě Jindřich Komárovský z Hradce
Vítězem XV. ročníku Nočních
rybářských závodů se stal Marek
Kudry z Cerhenic, který získal 846
bodů. Na druhém místě se 737
body skončil Tomáš Seligr z Dálkovic
a třetí místo obsadil Bohuslav Dušánek z Jaroměře, který dosáhl na 719
bodů. (Princip bodování byl jednoduchý - za každý centimetr ulovené
ryby od 20 cm výše získali rybáři
jeden bod.)
Účastníci závodů i diváci ocenili
skvělou organizaci soutěže a dokonale fungující zázemí s občerstvením, které měli k dispozici po celou
dobu rybářského klání. Kácovský
Hubertus i široký sortiment destilátů

z místního lihovaru zde možná chutnaly ještě líp, protože se podávaly
s muzikou, o níž se postaral pan
František Procházka. Potvrdilo se
také to, že u vody každému vytráví,
takže důvod ke spokojenosti mohli
mít i kuchaři, kteří se jako již tradičně
dokonale postarali o doplňování
kalorií a energie.
Květnová rybářská noc u vody se
skutečně vydařila a většina soutěžících odjížděla z Kácova s příslibem,
že si Noční rybářské závody rozhodně nenechá ujít ani příští rok.
Soutěžní dostaveníčko u vody si
v rámci závodů mládeže v Kácově dal
i „rybářský potěr“. V sobotu 11. června si do rybochovného zařízení
v Račíněvsi přišlo zachytat celkem 24
závodníků ve věku od 8 do 15 let
nejen z Kácova, ale i z dalších okolních měst a obcí. Své cesty jistě nelitoval Bohuslav Dušánek z Jaroměře.
Za 526 bodů si přijel pro vítězství.
Druhou rybářskou příčku obsadil
Lukáš Verner z Vlkové (438 bodů)
a na třetím místě skončil Jakub
Chrpa z Vlašimi (292 bodů). Úspěch
na kácovské vodě jim budou připomínat poháry i hodnotné rybářské
ceny, které připravila místní organi-

zace ČRS i sponzoři - velkoobchod
rybářskými potřebami KS-FISH Jaroměř a místní TINKAS - rybářský klub
U vydry, který bude hlavním partnerem závodů v příštím roce.
Pokud jde o největší úlovek, předčili mladí rybáři své o mnoho starší
kolegy. Kapr, kterého po velkém boji
dostal do podběráku Lukáš Adamec
ze Zbraslavic, měřil 80 cm!
Místní organizace Českého rybářského svazu uzavře letošní bohatou
sezónu 29. října od 9 hodin výlovem
rybníka v rybochovném zařízení
v Račanech. Výlov, na který jsou již
nyní všichni srdečně zváni, bude
spojen s prodejem čerstvě vylovených ryb. Z těch tu samozřejmě
kácovští rybáři budou připravovat
i nejrůznější speciality. Chybět nebude ani další občerstvení, hudba, dost
možná i tanec. Večer pak rozzáří
podzimní oblohu ohňostroj. Tečka za
sezónou 2011 bude tedy jistě stát za
to. I tuto akci chtějí kácovští rybáři
uspořádat v duchu svého kréda: „Žij
každý den tak, jako by měl být tvůj
poslední!“
František Petrásek
předseda MO ČRS Kácov
Foto: Daniel Korol
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Z E Ž I VOTA O R G A N I Z AC Í A S P O L K Ů
Posázavská neckyjáda opět nezklamala

J

iž po dvanáct roků si příznivci recese z Kácova i širokého okolí připravují na začátku prázdnin různá netradiční plavidla, aby byli co možná nejoriginálněji vybaveni na Posázavskou
neckyjádu. Její XII. ročník se uskutečnil 16. července a na startu u půjčovny loděk Na skalce
se tentokrát sešlo celkem 12 posádek. Díky nim se mohli diváci jednak skvěle pobavit a také
nahlédnout do jiných časů a světů.

Hned po startu však všichni přihlížející netrpělivě a možná i trochu
škodolibě sledovali, které plavidlo
získá titul Největší potápka. Dočkali
se záhy. Stroj reprezentanta baru
Modrá ústřice Břetislava Rossiho
nevydržel nalodění kapitána a zcela
se rozpadl. Závodník však statečně
doplul na jeho troskách. Podobný
osud potkal o něco později i plavidlo
se záhadným názvem Hmmmm.
Zatímco plavidla, která usilovala
o vítězství v rychlosti, se do cíle
přímo řítila, jiná se nechala v klidu
unášet proudem či rafinovaně využila „pohon“ svých soupeřů. Diváci
si tak celou soutěžní flotilu mohli
v klidu prohlédnout a hlasovat, které
plavidlo by zasloužilo titul „Nejlepší
a nejoriginálnější“.
Soutěž v originalitě pak opět
vyhráli zástupci Lidu soušického
(což se na neckyjádě stává pomalu
tradicí), kteří letos pluli jako Čtyři
z tanku a pes. Druhé místo obsadilo
plavidlo Hasiči Kácov a jako třetí se
umístil nápaditý Joint.
Kácovský rastafarián plující
na Jointu navíc projel trať takovou
rychlostí, že dorazil do cíle jako
první. Za ním skončil plavec Formule Huyndai a třetí Slonivod.
Na řece Sázavě mohli diváci
zahlédnout i zbloudivší výpravu
na Severní pól i se Psím spřežením,
Hnízdo s ptáčkem, Perského prince

a projížděl se tu i Osobní automobil
stíhaný Čínskou kopií Mišelina.
Názvy svědčí o tom, že soutěžící si
na originalitě i kreativitě skutečně
zakládají a při stavbě svých plavidel
se určitě taky dobře baví.
Během sčítání výsledků divácké
ankety se mohli odvážnější z diváků
pokusit přejít „kládu“, na jejímž
konci na ně čekala „tekutá odměna“
dle vlastního výběru. Většina z nich
však skončila ve vodě.
Po vyhlášení výsledků a rozdání
cen následovala adrenalinová exhibice českého rekordmana v jízdě
na jednokolce Petra Beneše a ještě

odvážnější soutěž diváků, kteří si
troufli na chůzi na chůdách.
Nakonec se představil strongman
Jiří Žaloudek a vyzval kácovské siláky na souboj. Svalovci samozřejmě
bojovali jen mezi sebou, českého
siláckého rekordmana by stěží porazili. Vyzkoušeli si například držení
patnáctikilových seker v rozpažení,
nosili kufr o váze 135 kg a poradit si
museli i s osmdesátikilovou kamennou koulí. Všichni si vedli úžasně
a všichni tím pádem také zvítězili.
Zápolení přežili ve zdraví a odešli
domů po svých.
Pan Žaloudek měl připraveny
silácké úkoly i pro ženy či děti. Ty si
navíc užily také precizní model lodi,
která letošní soutěži pouze přihlížela
od jezu. Organizátoři však doufají, že
i toto plavidlo uvidí příští rok na startu Posázavské neckyády.
Snad můžeme i za diváky říct, že
se těšíme na další ročník akce.
Podobně jako letos se pokusíme
objednat ideální počasí a přilákat co
nejvíce nadšenců, kteří budou
ochotni předvést svůj smysl pro
recesi i dovednost a um. A třeba se
také konečně najde kácovská
posádka, která překazí soušickou
vítěznou sérii.
Za organizační tým
Posázavské neckyjády
Petra Šustová
Foto: Petr Křen
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Z E Ž I VOTA O R G A N I Z AC Í A S P O L K Ů
Rozloučení s létem i sezónou na řece

V

sobotu 10. září odpoledne se v půjčovně loděk rozloučili s létem členové Občanského
sdružení pro rozvoj Kácovska. Není divu, že sem dorazila i řada dalších lidí. Slunečné
počasí vybízelo k procházkám i k přátelskému posezení u řeky a „Na skalce“ nechyběla ani
muzika. Tentokrát v podání Standy Jelínka.

V rámci ukončení provozu kácovské půjčovny loděk, o níž se členové
sdružení starají již pátý rok, se totiž
uskutečnil i poslední ze čtyř Odpoledních koncertů u řeky, kterými se
letos sdružení rozhodlo obohatit program Kácovského kulturního léta.
S návštěvou na akci, jež volně navázala na Posvícenský jarmark
na zámeckém nádvoří, mohli být
organizátoři spokojeni stejně tak jako
s celkovou atmosférou podvečera.
„Myslím, že náš záměr přivést lidi
opět na místo, které kdysi patřilo
v létě k těm nejvyhledávanějším
v Kácově, vyšel téměř stoprocentně.
Jen druhý červencový koncert jsme
museli zrušit kvůli počasí. Jinak se tu
ale pokaždé sešlo zhruba 30 až 40
lidí. Domů nikdo nikdy moc nespěchal. Sedí se tu skutečně moc hezky,
i když nehraje muzika,“ vysvětlil Jiří
Trešl, který s nápadem přišel
a všechny koncerty také zajistil a zorganizoval. Je rád, že plácek „Na skalce“, kde kdysi stávala místní plovárna, opět postupně ožívá. O tom, že
sem lidé chodí i mimo akce sdružení, má totiž velmi dobrý přehled.
V půjčovně loděk strávil celé léto.
„Od chvíle, co jsme se zde s podporou městyse rozhodli zřídit sezón-

ní půjčovnu lodiček, stále přemýšlíme, jak to tady udělat hezčí a atraktivnější. Loni jsme díky sponzorskému daru od Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu vyrobili nové
dřevěné plato, kde se mohou lidé
slunit a při akcích slouží jako pódium. Máme pro něj i mobilní zastřešení. Před letošní sezónou jsme
opravili buňku, v níž má půjčovna
zázemí, a rozšířili zde sortiment
nabízeného občerstvení. I tento
záměr vyšel. Pokud se někdo přijel
projet na loďce, rád tu pak u něčeho dobrého poseděl,“ říká pan Trešl.
Je to prý znát i na tržbě, která je
oproti loňsku podstatně vyšší. A to
i navzdory vrtkavému počasí, které
v letních měsících panovalo.
Svou roli v tomto směru prý jistě
sehrála i lepší propagace půjčovny.
Řada lidí, zejména rodiny s dětmi,
přijíždí do Kácova už i pro to, že vědí,
že se zde mohou svézt na lodičce.
O této možnosti informují návštěvníky městečka i místní restaurace,
zejména hospůdka v pivovaře, a taky
průvodce na zámku.

Členové Občanského sdružení
pro rozvoj Kácovska jen trochu litují,
že se zatím nepodařilo vybudovat
v půjčovně loděk i stálé sociální zářízení. „Hlavní problém byl s penězi.
Nakonec se velkou část potřebných
financí podařilo dát dohromady díky
některým členům našeho sdružení.
Za to jim moc děkuji. Bohužel i vyřizování potřebných povolení nebylo
jednoduché a trvalo déle, než jsme
přepokládali. Pokud bude trochu
slušné počasí, stihneme to podstatné určitě do zimy. Zbytek doladíme
na jaře, kdy se tu dělají přípravy
na další sezónu,“ dodává pan Trešl.
Členové sdružení chtějí letos
na podzim posunout o něco víc
k cíli i svůj záměr ohledně vycházkové trasy k Václavíčku. S žádostí
o dotaci na tento projekt u Středočeského kraje sice neuspěli, ale
v říjnu vysadí podél cesty alespoň
první část nové zeleně. U kapličky
také instalovali informační ceduli,
která připomíná historii místa. Od
myšlenky přírodní promenády
s lavičkami a naučnou stezkou ale
rozhodně neustupují. Peníze se
budou pokoušet hledat dál.

OS PRO ROZVOJ KÁCOVSKA DĚKUJE SPOLEČNOSTI
VYDEKO KUTNÁ HORA A AUTOSALONU RENAULT V KUTNĚ HOŘE
ZA FINANČNÍ PODPORU ODPOLEDNÍCH KONCERTŮ U ŘEKY.
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Z E Ž I VOTA O R G A N I Z AC Í A S P O L K Ů
Kácovem z pohádky
do pohádky
Na 600 dětí i dospělých
z Kácova a blízkého okolí využilo
v sobotu 21. května možnost
vstoupit do světa pohádek, kam
je pozvalo místní Občanské sdružení Kopretinka.

Jeho členové připravili na toto
sobotní odpoledne v centru městečka netradiční Pohádkový okruh,
kde se mohli kluci a holky setkat
s hrdiny klasických i moderních
pohádek a pod jejich dohledem
také plnili nejrůznější soutěžní úkoly.
S nešiky Patem a Matem například
zatloukali hřebíky, do pece čarodějnice z perníkové chaloupky přikládali dřevěné kostky, Mach a Šebestová
je učili házet houbou na tabuli
a loupežník Rumcajs se synkem
Cipískem zase testoval, zda děti
zvládnou chůzi na chůdách. U vodníka Rákosníčka se pro změnu
v Kácově rýžovalo zlato, na indiánském stanovišti se skákalo v pytlích
a Bílá paní laskavě dohlížela na slalom s míčkem na lžíci.
Po celé odpoledně děti obléhaly
i skákací hrad a u místního pivovaru
se mohly svézt na dvou konících
z Ranče v Krasoňovicích, což byl pro
většinu kluků i děvčat (bez rozdílu
věku) báječný zážitek.
Do pohádkového odpoledne byl
samozřejmě vtažen i kácovský
zámek, kde na děti čekaly nejen urozené paní a komtesy v dobových
kostýmech, ale také zámecká diskotéka a občerstvení. Kdo měl dost sil

a kuráže, mohl se na nádvoří pustit
také do skutečného rytířského klání.
Udatný rytíř zde totiž výjimečně
nebojoval s žádným drakem, ale učil
všechny malé zájemce různým technikám boje s mečem.
Ti méně odvážní si na nádvoří
mohli nechat vyzdobit obličej originální malůvkou a úplně každý si zde
vymaloval svou vlastní skleničku, kterou si pak odnesl na památku domů..
„Myslím, že se nám podařilo připravit pro děti i dospělé spoustu
netradičních zážitků a legrace. Ostatně bavili jsme se i my již při vymýšlení Pohádkového okruhu a při přípravě všech potřebných rekvizit
a kostýmů,“ říká jedna z organizátorek
Dana Hamplová. Ona i všichni ostatní ze sdružení Kopretinka by proto
velmi rádi i touto cestou poděkovali
štědrým sponzorům, zejména pak
hejtmanovi Středočeského kraje
MUDr. Davidu Rathovi, který kácovské pohádkové odpoledne finančně
zaštítil. Všechny, díky jejichž pomoci
se rodinná akce uskutečnila, může
těšit, že pomohli prima nápadu
a dost možná i nové místní tradici.
Pohádek přece není nikdy dost.

Splašený Kácov
V sobotu 23. července měli
o program postaráno všichni
zdejší příznivci volejbalu. Na hřištích sportovního areálu Graffin se
totiž konal již 5. ročník smíšeného
volejbalového turnaje Splašený
Kácov.
Tentokrát se do Kácova sjelo celkem 16 družstev z celého Středočeského kraje a všechny týmy od prvních okamžiků neskrývaly své
odhodlaní zvítězit. Výměny, které bylo
možné vidět pod vysokou sítí, svědčily o tom, že pro tuto ideu před turnajem hráči mnoho udělali.
Splašený Kácov měl opět velmi
vysokou úroveň a dobrý pocit ze hry
rozhodně nemuseli mít jen vítězové.
Srdnatě zabojovali i ti, jimž to nevyšlo
úplně podle představ.
První místo získalo v letošním turnaji vlašimské volejbalové družstvo

Kozí nožička. Na druhém skončili
kácovští a zručští Bubáci a také třetí
příčku obsadili napůl domácí a napůl
pražští Tlukani.
Díky sponzorům si vítězové mohli
užít radost nejen ze sportovního
úspěchu, ale i ze sudu piva z našeho
pivovaru, z pálenky z lihovaru Kácov
a z mnoha dalších věcných darů, kterými turnaj podpořili místní obchodníci a restauratéři. Nadšení vzbudil
také „čuník“ od Toníka Klatovského.
Selátko přišlo členům vítězného
týmu po dni plném pohybu jistě
k chuti.
Jan Kolář
trenér volejbalové přípravky
Foto: Petr Křen

K ÁCOVSK Ý ZPR AVODA J

12

Ze školních lavic

Priority ZŠ Kácov ve školním roce 2011/2012
Vážení rodiče,
s výjimkou 12 prvňáčků, kteří v lavicích naší školy od 1. září objevují úplně nový svět, zřejmě jen málokterý z žáků o prázdninách
přemýšlel, co ho v tomto školním roce čeká.
Kolektiv učitelů kácovské ZŠ a MŠ však právě letní měsíce využil
k tomu, aby systém vzdělávání a jeho formu opět o něco vylepšil.
Stejně tak jsme se snažili, aby děti přišly do prostředí, ve kterém
se budou cítit dobře a zcela přirozeně.
Kromě věcí, které jsou na první pohled vidět - vymalované třídy
i chodby v budově II. stupně a třídy v budově I. stupně, jsme si pro
tento školní rok stanovili celkem šest hlavních priorit. Věříme že
i díky nim se naše škola stane místem, k němuž budou mít důvěru nejen žáci, ale také jejich rodiče.
➡ Zavedení elektronické žákovské knížky
➡ Pořízení nového počítačového vybavení v rámci projektu
EU Peníze školám
➡ Výuka anglické konverzace rodilým mluvčím pro žáky
II. stupně (děti vyučuje pan Jonatan Whitcroft)
➡ Kroužek malých čtenářů v rámci projektu Čtení nás baví
pro děti od 2. do 6. ročníku (s finanční podporou ESF)
➡ Pořízení nápojového automatu AQUAPRIM na stolní vodu
v budově I. stupně ZŠ
➡ Větší zapojení rodičů do vzdělávací a výchovné práce školy,
zřízení Sdružení rodičů, přátel školy a dětí při ZŠ a MŠ Kácov

Toulky přírodou se školní
družinou v Kácově
Příjemné překvapení v podobě
nově vybavené školní družiny
čekalo na začátku tohoto školního
roku děti z prvního stupně kácovské základní školy.
Prostor, kde tráví čas před vyučováním i poté, než je odpoledne
mohou vyzvednout rodiče, se díky
rekonstrukci a novému nábytku změnil skutečně k nepoznání. Kromě velkého stolu pro kolektivní práci nechybí ani nové skříňky, víceúčelová
sestava, dvě pohodlné pohovky,
hrací koberec a nástěnky.
Hlavní objem finančních prostředků na modernizaci družiny se podařilo škole získat díky tomu, že se kácovská škola zapojila do projektu „Toulky
přírodou se školní družinou“. Program, jenž děti povede k zodpovědnému chování vůči přírodě, se totiž
setkal se zájmem u Lesů ČR, které

škola oslovila, a ty se rozhodly věnovat na vybavení družiny téměř 65
tisíc korun.
Na vymalování interiéru a další
potřebné úpravy a nákup nových
společenských her přispěly pro
změnu úřady obcí Psáře, Tichonice
a Zbizuby, tedy vesnic, ze kterých děti
do Kácova dojíždějí. Pomoc neváhala
poskytnout ani firma Foliant EU
a pan Daniel Korol. Díky pochopení
jich všech se pro modernizaci školní
družiny podařilo získat dalších téměř
16 tisíc korun.
Všem proto ještě jednou děkujeme za velkou pomoc s vybudováním
krásné herny a nového pracovního
prostoru pro tvoření našich žáčků.
Environmentální výchova patří
k důležitým cílům vzdělávacího programu kácovské ŽŠ a projekt „Toulky
přírodou se školní družinou“ podstatně rozšířil okruh žáků, kteří mají možnost osvojit si zásady odpovědného

přístupu k životnímu prostředí. Environmentální výchova byla dosud
vyučována jen při běžných hodinách
žáků II. stupně.
Ve školní družině nejsou děti rozdělovány podle tříd, ale pracují společně v jednom kolektivu, což jim
umožňuje lépe se navzájem poznat,
získat základy týmové práce a navázat dlouhodobé přátelské vztahy.
Společně s paní vychovatelkou zde
hned od prvních zářijových dnů začaly v duchu projektu vytvářet prostředí,
díky němuž se zábavnou formou
seznamují s problematikou ochrany
životního prostředí. Dost možná, že
svými kresbami, herbáři, výstavkami
přírodnin i dalšími aktivitami nakonec
pozitivně ovlivní i vztah nás dospělých k přírodě.
Do nové školní družiny se může
přijít podívat každý a může si zde
s dětmi třeba zkusit i něco vytvořit.
V pracovních dnech je družina otevřena od půl sedmé do půl osmé
a odpoledne od čtvrt na dvanáct
do čtyř hodin. Těšíme se na Vás.
Blanka Zedníčková, DiS.
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V Kácově se opět běhalo
pro zdraví a pro naději
V pátek 27. května odstartoval
i v Kácově další ročník Běhu
naděje – celosvětové sportovní
a charitativní akce, která volně
navazuje na někdejší legendární
Běhy Terryho Foxe. K hlavním
organizátorů patřila také kácovská škola.
Vzhledem k tomu, že počasí sportovcům příliš nepřálo, uskutečnilo se
slavnostní zahájení v jedné ze tříd II.
stupně. A v jedenáct hodin se
na start Běhu naděje nejprve postavily děti z místní mateřské školy. Po
nich vyrazili ti žáci školy, kteří se rozhodli trať absolvovat na kole. Po nich
postupně startovali žáci první třídy,
druhých ročníků až po deváťáky.
V cíli obdrželi všichni účastníci
diplom a malé občerstvení a mohli si
prohlédnout příležitostnou výzdobu
školy a počítačové prezentace žáků
9. ročníku.
Počasí se umoudřilo až v samém
závěru akce, ale přesto byla účast
na letošním Běhu naděje opravdu
velká. Zúčastnilo se jej celkem 108
běžců nejrůznějšího věku. Akci však
nejvíc podpořily právě školní děti
a mládež.
Radost můžeme mít i z toho, že
rok od roku stoupá také částka, kterou Běh naděje podpoří široká veřejnost. Výtěžek letos činil 3 512 korun
a byl odeslán na konto společnosti
Levity, která veškeré finanční prostředky využije na výzkum rakoviny.
Za naději pro nemocné tedy
děkujeme a příští rok se těšíme
nashledanou na trati dalšího Běhu
naděje v Kácově.
Blanka Zedníčková, DiS.

Školní Letní akademie
se vydařila
V pátek 17. června se od 17
hodin uskutečnila další Letní
školní akademie. Celý odpolední
program byl tentokrát věnován

Fotografie bude dnes už bývalým deváťákům připomínat kácovskou školu a kamarády.

filmu a jeho moderování se zdárně zhostily žákyně 8. třídy Andrea
Konečná a Kristýna Vlachová.
Jednotlivé bloky akademie byly
skutečně vydařené. Nejprve se představili prvňáčci, kteří pod vedením
paní učitelky Hany Volfové nacvičili
klasickou pohádku O Koblížkovi.
Poté vystoupily děti ze školní družiny
s veselou písní Sluníčko, sluníčko
a druhá a třetí třída předvedla dramatizaci básní Jiřího Žáčka, které
jejich spolužák Martin Zeman doprovázel hrou na akordeon.
Žáci 4. a 5. ročníku předvedli
taneční a dramatické vystoupení
pohádky Princové jsou na draka,
v níž nechyběla ani známá písnička
Statistika.
Svůj program pro Letní školní
akademii připravili i žáci II. stupně.
Šestá a sedmá třída nejprve předvedla dynamické fitness vystoupení
a poté i módní přehlídku ve stylu
30. let minulého století. Z tohoto
období nakonec plynule přešla
k současným módním trendům.
Osmáci pobavili publikum originálním filmovým kvízem, ve kterém si
mohli děti i dospělí zasoutěžit ve
svých znalostech českých filmů. Za
každou správnou odpověď obdrželi
soutěžící sladkou odměnu.
Technickou stránku Letní školní
akademie si vzal na starost rovněž

žák 8. třídy Antonín Boštička, který
se postaral o přípravu kulis i ozvučení akce a svou práci odvedl
na výbornou.
Filmovou písničku Sladké mámení pak krásně zazpívaly moderátorky
programu.

Absolventům popřála štěstí i naše starostka.

Svůj prozatím největší den, loučení se základní školou, zažila 9.
třída. Předvedla ukázku z akčního
televizního seriálu Kobra 11 a ukázku nejslavnějších scén z českých
komedií Slunce, seno… Zdeňka Trošky. Navrch přidala i zumba vystoupení na písničku Waka waka,
a několik tanečních kreací z filmu
Hříšný tanec. Je třeba ocenit, že
všechna vystoupení nepostrádala
vtip, dymaniku a mnohá byla po
vzoru originálu také správně romantická. Někteří diváci se pak neubránili slzám dojetí ve chvíli, kdy deváťáci promítli svojí připravenou
prezentaci rozloučení se školou
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(prezentaci je možné zhlédnout
na webu školy www.zskacov.ic.cz).
Velkou část publika pak dojal
i jejich nástup, šerpování a zpěv
na rozloučenou.
Luboš Albrecht, Kristýna Áronová,
Miloš Hutar, Renata Chromá, Michaela Jandová, Petr Koniarik, Eliška
Kučová, Petra Martináková, Květoslava Ptáčníková, Marie Radilová, Martin Schreier, Jiří Škvor, Miroslav Týce
a Petra Vesecká se zkrátka se svou
základní školou rozloučili ve velkém
stylu a sklidili zasloužený potlesk.
V závěrečném slovu jim hodně
štěstí na další cestě za vzděláním
i životními zkušenostmi popřál ředitel školy Mgr. Ondřej Kolařík a starostka Městysu Kácov Mgr. Soňa
Křenová.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem pedagogům, kteří pomáhali
s přípravou akademie a také panu
Jaromíru Zelenkovi za několikaletou
nezištnou spolupráci při školních
akcích i při tvorbě webových stránek naší školy.
Poděkování zaslouží také kuchařky
školní jídelny Hana Nováková
a Lenka Střihavková za přípravu sladkého pohoštění pro účinkující a paní
Jana Divíšková za občerstvení pro
všechny hosty. Za fotodokumentaci
jsme pak velmi vděční Petru Křenovi.
Dík samozřejmě patří i všem rodičům, prarodičům i dalším divákům,
kteří všem účinkujícím drželi palce.
Blanka Zedníčková, DiS.

Den s Dálniční policií ČR
V pondělí 20. května navštívili
kácovskou základní školu dva
policisté z Dálniční policie ČR,
aby pobesedovali s žáky a přiblížili jim svou denní práci. Děti se
na besedu velmi těšily tím spíš,
že celá akce probíhala pod širým
nebem na školní zahradě I. stupně základní školy.
Policisté nejprve všechny děti
seznámili s tím, jak vypadá jejich
běžný pracovní den a ukázali jim

také některé předměty a pomůcky,
bez nichž se ve službě neobejdou.
Děti byly nadšené, když si vše
mohly osahat a vyzkoušet. Na chvíli
si totiž mohly připadat jako „ruka
zákona“. Zvlášť, když si navlékly policejní oblek a posadily se do služebního automobilu.
Poté následovala beseda, při níž
děti předvedly, jak dobře znají
pravidla správného chování na ulici
a dopravní značky. Své znalosti pak
otestovaly i v krátkém dopravním
kvízu. Ty nejšikovnější odměnili policisté drobnými cenami.
Beseda žáky skutečně zaujala
- mohli se totiž zeptat úplně
na všechno, co je zajímalo. Žádná
otázka nezůstala bez odpovědi, byť
některé dotazy oba policisty asi trochu zaskočily. Bylo totiž zřejmé, že
dětské představy o práci policistů
na českých dálnicích jsou hodně
ovlivněné televizí. Každodenní rutinní práce je na hony vzdálená akčním příběhům ze seriálu Kobra 11,
svůj význam však má, a ne malý.

Právě tuto podstatu děti zřejmě díky
setkání s policisty pochopily.
Beseda se líbila nejen žákům, ale
také učitelům, a byli bychom velmi
rádi, kdyby se podobná akce zopakovala i v tomto školním roce. Děkujeme panu Alešovi Matějkovi i jeho
milé kolegyni za užitečné a přitom
velmi pěkně strávené dopoledne.
Mgr. Hana Volfová,
učitelka 1. třídy

Rexova školní olympiáda
Až do 20. listopadu se mohou
žáci naší školy pokoušet nakreslit
ten nejoriginálnější a zajímavější
on-line komix jehož hrdiny budou
oni sami uprostřed prázdnin.
O své zážitky se tak s pomocí
svého počítače a školních webových stránek podělí s ostatními
zcela novým způsobem. Nakreslit
přitom mohou tolik příběhů, kolik je
napadne. Fantazii ani kreativitě se
meze nekladou. Že by měl komix
zaujmout námětem, výtvarným
ztvárněním a třeba i vtipnou pointou, není zřejmě nutné dodávat.
Šablona, která je pro soutěž připravená přímo na zábavném webu
školy Rexo, nabízí podrobný návod,
jak při práci na on-line komixu
postupovat i různé výtvarné styly,
z nichž mohou tvůrci vybírat. Vytvořit si však mohou i zcela originální
vlastní grafiku.
Na hodnocení jednotlivých komixů se budou moci průběžně podílet
i všichni spolužáci, kteří o to projeví
zájem.
Hodnotnými
cenami
bude
odměněno celkem 20 nejlepších
komixů. Na vítěze čeká nový Xbox
Kinect i s hrou Kinect Adventures
v hodnotě 8 tisíc korun.
Zábavný web Rexo, kde děti
najdou také videopohádky, tipy pro
volný čas i nejrůznější tvůrčí návody
či zajímavosti ze světa vědy a techniky, se snaží rozvíjet u dětí nejen
zájem o počítače, ale i jejich tvořivost a fantazii.
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Kácovský běh - absolutní relax i pocit svobody

J

ubilejní pátý ročník Kácovského běhu, který jako obvykle odstartoval poslední srpnovou
sobotu ve vybrané společnosti automobilové Veteran Rallye Posázaví, vrchovatě naplnil to,
co od něj očekávali organizátoři, závodníci i diváci. Běžcům dal zažít pocit absolutní svobody,
divákům se postaral o nevšední podívanou a organizátoři měli důvod ke spokojenosti i bilanci. Tentokrát se ohlíželi nejen za výsledky aktuálního ročníku Kácovského běhu, ale i za všemi
čtyřmi předchozími závody.

Pro MUDr. Tomáše Chytku,
duchovního otce této sportovní akce,
která se každoročně koná i pod záštitou místního Občanského sdružení
pro rozvoj Kácovska, byl letošní ročník výjimečný. „Když se podobná
akce uskuteční tolikrát, prokazuje tím
svojí životaschopnost. Když se jí rok
od roku účastní tolik běžců a mnozí
navíc opakovaně, znamená to, že je
závod skutečně oslovil a stal se pro
ně - podobně jako mě, srdeční záležitostí,“ říká MUDr. Chytka.
Na start hlavního běhu se tentokrát postavilo celkem 43 běžců
z celé České republiky i Slovenska.
S náročnou 19 312 metrů dlouhou
tratí se rozhodly bojovat i tři ženy.
Ani ne tříkilometrový Lidový běh
však zlákal pouhé dvě závodnice.
Organizátory však mohl těšit zájem
o všechny tři kategorie běhu
pro děti.
„Mám velkou radost, že závodní
tratě si tentokrát přišla vyzkoušet
řada dětí. Zejména v případě předškoláků nás zájem až zaskočil.
Na start této kategorie se totiž postavilo celkem 30 kluků a děvčat. Velmi
oceňuji práci maminek z místního

Občanského sdružení Kopretinka,
které si letos vzaly na starost organizaci dětských závodů. Vše klaplo
na výbornou,“ říká Tomáš Chytka.
Skvěle připravená byla i celá trasa
hlavního běhu. Vzhledem k tomu, že
Kácovskému běhu na rozdíl od loňska přálo počasí, mohli organizátoři
komplikovanější úseky tratě bez
obav vyznačit kromě fáborků i bílou
moučnou stopou, kterou vysypali
jen několik málo hodin před startem.
Značení i veškerý další servis ocenil i letošní vítěz Pavel Slepička, který
se Kácovského běhu účastnil vůbec
poprvé. „Neznalost trati je vždycky
pro závodníka do značné míry handicapem. Podvědomě vás v některých místech nutí zvolnit tempo.
Tady bylo vše v naprosté pohodě.
Zaváhal jsem snad jen jednou.
Závod je nesmírně náročný, člověk
si místy sáhl téměř na dno svých sil.
Ale právě to mám rád. Navíc patřím
k těm, kteří při běhu vnímají i krajinu. Možná i to byl pro mě jakýsi
pozitivní doping. Posázaví je nádherné a nám se na řeku i krajinu
otevíraly opravdu krásné pohledy,“
svěřil se v cíli Pavel Slepička a dodal,

že příští rok prý v Kácově určitě
nebude chybět.
Vydařený závod shodně oceňovali úplně všichni. Na svůj vztek nakonec rychle zapomněl i jediný účastník, který „zakufroval“ a do cíle proto
doběhl jako úplně poslední s téměř
dvouhodinovým odstupem za vítězem 5. ročníku Kácovského běhu.
Vyhlašování výsledků se neslo ve
víc než přátelském duchu a zejména
při předávání tzv. Věrnostních cen
pro účastníky, kteří absolvovali všech
pět ročníků Kácovského běhu, panovala na plácku před pivovarem
téměř rodinná atmosféra.
„Chtěl byl poděkovat všem, kteří
mi s organizací Kácovského běhu
pomáhají. Po pěti letech jsme
týmem, kde každý ví, co je třeba
dělat. Všem nám jde také o to, aby
byl každý ročník vždy o něco lepší,
než ten předchozí. Rekord tratě sice
letos pokořen nebyl. Vyrovnané časy
na předních místech ale svědčí
o tom, že do Kácova opět dorazila
běžecká elita. Věřím, že nejinak tomu
bude i za rok. Šestý ročník Kácovského běhu již začínáme připravovat,“
dodal Tomáš Chytka.
Celkové výsledky závodu,
fotografie, historii a další informace na www.kacovskybeh.cz
Foto: Jaroslav Petrásek

O běžecké naděje je v Kácově postaráno.
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Tip na výlet
Lidské dějiny na čtyřech kolečkách

J

e všeobecně známé, že Kutná Hora se pyšní mnoha historickými skvosty zapsanými
na seznamu UNESCO. Kromě památek, které zmiňují cestovatelské bedekry na celém světě,
však nabízí v Sankturinovském domě i poněkud neobvyklé svědectví o minulosti – muzeum
Babiččiny kočárky.
Za tuto expozici vděčí dvěma
nadšeným soukromým sběratelům,
Ing. Ladislavu Latislavovi, majiteli
jedné z nejznámějších firem v regionu, a MUDr. Jiřímu Balýmu.
„Expozice hodně souvisí právě se
společností Vydeko, kterou jsem
v Kutné Hoře založil před dvaceti lety.
Vyrábíme dětské kočárky a dnes je
vyvážíme i do některých evropských
zemí. Když jsem se rozhodl začít
podnikat právě v tomto oboru, začal
jsem se samozřejmě zajímat i o historii vozítek, která si na počátku života vyzkoušel úplně každý z nás. Byl
jsem doslova okouzlen tím, co jsem
nacházel ve sklepích a na půdách.
Byly to nádherné kusy. Většinou
i dokonale promyšlené po konstrukční stránce. Pro práci návrháře a konstruktéra, kterým jsem byl zpočátku
ve firmě já sám, to bylo víc než inspirativní,“ vzpomíná Ing. Latislav.

Právě tímto kočárkem to všechno začalo.

Historické kočárky tedy začal sbírat, opravovat a restaurovat. Osudový
okamžik muzejní expozice Babiččiny
kočárky pak přišel ve chvíli, kdy se
na něj obrátil jeho přítel Jiří Balý
s prosbou, zda by rodinnou památku
v podobě proutěného sporťáčku

opravil tak, aby se v něm mohl vozit
i narozený syn. Výsledek stál za to,
kočárek byl středem pozornosti kdekoliv, kde se objevil. Kouzlu historických kočárků tak propadla i rodina
Balýových.
„S každým nově získaným a opraveným kočárkem nám bylo stále víc
jasné, že tyhle skvosty by měli vidět
i jiní lidé. Hledali jsme tedy prostor,
kde by bylo možné historické kočárky
vystavovat. Ten stálý, je prozatím
v Sankturinovském domě na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Další část
sbírky zapůjčujeme pro příležitostné
výstavy muzeím po celé České
republice,“ říká Ing. Latislav.
Kutnohorské muzeum Babiččiny
kočárky představuje na 200 exponátů z let 1860 až 1960 a návštěvníci
zde mohou kromě dětských kočárků
vidět i kočárky loutkové - tedy pro
panenky, a řadu dalších předmětů
včetně peřinek, dobového oblečení
pro miminka i nejrůznější hračky pro
děti. Vše je doplněno historickými
fotografiemi, časopisy, inzeráty a dalšími dokumenty, které potvrzují, že

kolem dětských kočárků se točila
móda i zajímavé dějiny.
„Návštěvníci i tyto detaily v muzeu
hodně oceňují. Ti starší tady začnou
vzpomínat na dětství a dětem zas
připadá, že kdysi byly mnohem hezčí
kočárky i hračky,“ říká průvodkyně
paní Helena Chlumecká, která může
reakce lidí sledovat téměř každý den.
O nadšení i obdivu, který historická
expozice budí, pak svědčí i stovky
zápisů v knize návštěvníků.
Kutnohorské muzeum Babiččiny
kočárky, které je otevřené denně od
10 do 17 hodin, jistě stojí za vidění.
Třebaže kočárky budí větší nadšení
u něžného pohlaví, na své si zde přijdou i pánové. Některé modely totiž
nezapřou inspiraci automobilismem.
Je možné, že se část sbírky
Ing. Latislava v příští sezóně objeví
také v prostorách kácovského zámku.
Sběratele předběžná nabídka městyse zaujala. Pokud se pro expozici
historických kočárků podaří do léta
příštího roku připravit na zámku
vhodné prostředí, „dějiny na čtyřech
kolečkách“ dojedou i do Kácova.
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