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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jsem ráda, že se s vámi mohu o své
dojmy z posledních měsíců rozdělit
také v dalším čísle Kácovského zpravodaje.
Událo se toho nemálo a zejména v létě vypadalo naše městečko
téměř jako v prvorepublikových dobách svého největšího rozkvětu. Řeka
byla plná vodáků, kempy poseté stany, všude spousta cyklistů a trempů
s batohy na zádech. Rušno bylo ve
všech místních restauracích. Zejména
v té pivovarské málem nestačili hasit žízeň hostů. Dost možná i proto,
že právě kácovská Šalanda byla letos
vyhlášena za Nejlepší pivovarskou restauraci v ČR. Každý se chtěl zřejmě
přesvědčit, proč tomu tak je.
Také náš zámek má za sebou rekordní sezónu. Navštívilo jej více než
3 500 turistů, k nimž patřila i současná první dáma, manželka prezidenta
republiky Ivana Zemanová, která do
Kácova přijela i s dcerou Kateřinou.
V zámecké galerii se během léta
vystřídaly tři různé výstavy a nádvoří
opět ožilo mnoha již tradičními akcemi – Pohádkový okruh, Zámecké
slavnosti, Kácovský běh a Veteran
Rallye Posázaví, Posvícenský jarmark.

Třebaže celková rekonstrukce zámku je pořád jen naším velkým snem
a na opravu se radnici prozatím nepodařilo sehnat žádné „velké peníze“,
z výtěžku sbírky na kácovský zámek
byla opravena střecha, takže proti
zatékání je již lépe chráněna nejen
hlavní budova, ale i spojovací chodba. Část peněz jsme použili také na
opravu některých oken a elektroinstalací.
Během léta jsme dokončili i rekonstrukci podstatné části místních
komunikací. Kompletně opraveno

je centrum Kácova včetně nového
dláždění na náměstí. Oprava vozovky v Nádražní ulici a výtluků v ulicích
K Vazišti, U Kaštánku a v Nové a Pískové ulici je sice prozatím pouze provizorní a opravovali jsme ji vlastními
silami. Za výsledek se však nemusíme stydět. Naopak. Ještě jednou
moc děkuji všem, kteří s opravami
pomáhali.
Důležité však je, že v Kácově bylo
rušno nejen díky stavbařům a turistům, ale že se o místní dění postarali členové zdejších spolků a sdružení. Těm se letos podařilo poskládat
opravdu pestrou mozaiku nejrůznějších akcí. Každý víkend se něco dělo,
ať už šlo o kulturu, sport či zábavu.
Právě proto mám z ohlédnutí za
uplynulými měsíci dobrý dojem.
Navzdory tomu, že všeobecně nepanuje v naší republice příliš dobrá
nálada. Ano, některé věci se změnit
nedají a člověk nemá mnoho šancí
je ovlivnit. Ale leccos ve svém okolí
k lepšímu změnit můžeme.
Jedno arabské přísloví praví: Když
nemůžeš být hvězdou na nebi, buď
lampou, která svítí na tvůj dům. Je to
moudré rčení. A já velmi děkuji všem,
kteří za svůj „dům“ považují celý Kácov.
Mgr. Soňa Křenová

Léto ve znamení pohádek, pohody i recese
Že se v létě v Kácově všechno točí hlavně kolem vody je jasné již dlouhá léta. Řeku Sázavu a krásy okolní přírody začali
již na počátku minulého století objevovat trempové. Po nich se do tehdy poklidného malebného městečka na celé
prázdniny houfně stěhovala i pražská honorace. Díky místním nadšencům se Kácov znovu stal turistickým magnetem.
Je zde možné vstoupit do pohádky, užívat večery s muzikou i tancem a zažít spoustu legrace. Právě o těchto i mnoha
dalších akcích se dočtete také v tomto Kácovském zpravodaji.

Pohádková indiánská vesnice

Pohoda v půjčovně loděk

Tradiční Posázavská neckyjáda
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Kácov už je téměř v gala
Přesně uprostřed prázdnin zažil Kácov okamžik, na který čekal mnoho
let. Po loňské rekonstrukci Jirsíkovy
ulice byly dokončeny i opravy dalších komunikací v centru městečka.
Nové dlažby s parkovacími místy se
dočkalo prostranství před kostelem
a před budovou 1. stupně ZŠ. Opraveno je i náměstí Kněžny Toskánské a komunikace kolem radnice.
Kromě zástupců firem, které se na
rekonstrukci podílely, se slavnostního
otevření zúčastnil také senátor Jaromír
Strnad a nechyběli ani zástupci ROP
Střední Čechy, neboť právě prostřednictvím této instituce byl celý projekt
financován.
S průběhem výstavby všechny hosty seznámila starostka Soňa Křenová,
která také poděkovala všem zainteresovaným firmám a institucím za
pomoc a spolupráci. Slova díků adresovala také všem místním občanům,
protože tak rozsáhlá rekonstrukce
komunikací se pochopitelně dotkla
života každého.
„Mám radost, že se vše podařilo
a že dnes můžeme slavnostně přestřihnout pásku a uzavřít tak jednu
významnou etapu prací, které podtrhují historický ráz Kácova a současně
znamenají lepší kvalitu života,“ zmínila starostka.
Po slavnostním přestřižení pásky
a přípitku si hosté prohlédli také kácovský zámek a všechny jeho výstavní prostory.
Zatímco slavnostní okamžiky trvaly poměrně krátce, práce na lepším
vzhledu Kácova i kvalitě jeho komunikací v podstatě neskončily. Řešit bylo
třeba zejména neutěšený stav vozovky v Nádražní, Pískové a Nové ulici
a také v ulicích K Vazišti a U Kaštánku.
Veškeré tyto práce však již musela radnice financovat ze svého rozpočtu a ten je, vzhledem k velkým
investičním záměrům z posledních
let, značně omezený. Na opravách
výtluků a pokládce nového asfaltu se
tedy podíleli především zaměstnanci,

Všem zúčastněným budou otevření zrekonstruovaných komunikací v Kácově
připomínat ústřižky slavnostní pásky. Cenná trofej zůstává nejen v Městysu,
ale odvezl si ji i senátor Jaromír Strnad, zástupci ROP Střední Čechy i všech
stavebních firem, které u nás pracovaly.

které Městys Kácov využívá v rámci
veřejně prospěšných prací.
„Jedná se prozatím o provizorní opravy, zejména v případě Nádražní ulice,
kde je nekvalitní podloží, by celková
rekonstrukce představovala podobnou
částku jako tomu bylo u Jirsíkovy ulice.
To si opravdu nemůžeme dovolit. Díky
zvolenému postupu jsme za materiál
a pronájem techniky vynaložili ‘jen‘ necelých 77 tisíc korun. Část oprav však
musela provést odborná firma, která
také dohlížela na celkové technologické postupy a odbornost. S výsledkem
můžeme být spokojeni,“ konstatuje
starostka Kácova Soňa Křenová.
V rámci rekonstrukce místních komunikací bylo opraveno a natřeno
i kovové zábradlí na Zámostí mezi

železným mostem a přejezdem ČD
a provedena byla i řada podobných
drobných prací.
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Novinka se osvědčila
V letošním roce jsme si mohli
vyzkoušet nový způsob nakládaní s komunálním odpadem. Od
dubna až do konce listopadu firma AVE CZ pravidelně v týdenních
cyklech střídá svoz komunálního
odpadu a bioodpadu. Jeden týden vyváží běžné popelnice a jeden týden speciální 240 litrové
nádoby na bioodpad.
O nádoby na bioodpad byl hned
zpočátku poměrně velký zájem
a dodatečně o ně požádaly další domácnosti. Firma AVE CZ je dodala ke
každému domu vždy proti podpisu.
„Je to dobrý nápad. Máme poměrně malou zahradu, kompost se
na ni nevejde. Do popelnice jsem
dřív musela vyhazovat spoustu věcí,
které by tam jinak neskončily. Nový
režim svozu rozhodně vítám, i když
jsem si zpočátku musela dávat pozor, co kam patří. Podobně i rodina.
Ale zvykli jsme si. Je to praktické
a navíc užitečné,“ pochvaluje si jedna z kácovských hodspodyněk.
Spokojena je i radnice. Díky třídění odpadu je možné ušetřit nemalé
prostředky a poznat by to mohl každý občan. Pokud se podaří snížit celkové náklady na odpad v obci, bude
možné upravit výši ročních poplatků.

Nádoba na bioodpad

Jaký efekt měl letošní první střídavý svoz komunálního odpadu a bioodpadu, bude tedy zřejmé v závěru
roku.
„Musím naše občany pochválit.
Nejen za přístup ke střídavému svozu, ale k třídění odpadu jako takovému. Na barevné kontejnery v ulicích
už si zvykli a vědí, co kam patří. Je
vidět, že třídění odpadu má smysl.
Ubylo černých skládek a méně odpadu je i kolem silnic,“ říká starostka
Soňa Křenová
Poslední svoz bioodpadu se
letos uskuteční v pondělí 25. listopadu. Od 2. prosince začne klasický svoz komunálního odpadu
v týdenních cyklech.

Nová barva pro třídění odpadů
Další novinkou, která v Kácově
rozšiřuje možnosti třídění odpadů, je červený kontejner na drobné elektrospotřebiče. Prozatím
zkušebně, do konce letošního
roku, je umístěn na autobusové
zastávce.
Do červené stacionární kovové
nádoby je možné odkládat staré
a nefunkční drobné elektrické spotřebiče včetně počítačových klávesnic, kabelů a myší. Šetrně tady mů-

Kontejner na šatstvo

Kdy se odváží jaký odpad?
PLAST zima – středa, lichý týden
léto – středa, každý týden
PAPÍR úterý, lichý týden
SKLO pátek, 1x za 4 týdny
TETRAPAK středa, 1x za 4 týdny
Prosíme občany, aby při třídění
plastů a tetrapakových obalů
zmenšovali jejich objem.
Datailní informace o způsobu
třídění odpadů naleznete
na stránce www.jaktřidit.cz
nebo www.ekokom.cz

žete zlikvidovat také staré telefony,
radiopřijímače a dětské elektrické
hračky.
Do tohoto kontejneru však rozhodně nepatří televizory, počítačové
monitory, zářivky, úsporné žárovky
a velké domácí spotřebiče. Ty, a také
další velkoobjemový separovaný odpad, můžete bezplatně odevzdat ve
sběrném dvoře v areálu společnosti
AVE CZ (Hejdorf 1666, Čáslav). Toto
zařízení je Vám k dispozici od pondělí do pátku vždy v době od 7 do
16.30.
Už zhruba půl roku je také možné odkládat starý textil do speciálního kontejneru v Jirsíkově ulici.
O jeho pravidelný odvoz i údržbu
se stará společnost Dimatex, s.r.o.
se sídlem ve Stráži nad Nisou, která
se již více než 20 let zabývá výrobou
čistících hadrů a technických tkanin.
Z Kácova si dosud firma odvezla již
700 kg textilií. Městys nemá s kontejnerem a odpady v něm žádné náklady, naopak je za umístěný kontejner
finančně podporován. Textil z kontejnerů však neslouží pouze k druhotnému využití přímo ve firmě, ale část
je poskytována také charitativním organizacím.
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Změna provozovatele ČOV
Kácov se rozhodl od 1. ledna 2014
změnit provozovatele místní čistírny
odpadních vod. K 31. 12. 2013 ukončí tedy činnost VHS Benešov a o provoz čističky se začne starat VHS Vrchlice – Maleč se sídlem v Kutné Hoře.
Městys od této změny očekává nejen lepší služby a pružnější spolupráci, ale také finanční efekt.
„V březnu příštího roku nás čeká
celková rekonstrukce ČOV, v jejímž
rámci se počítá s intenzifikací a rozšířením provozu. Na tuto investiční akci
získal Kácov dotaci od ministerstva
zemědělství. Naše spoluúčast však
činí 5,2 mil. korun. Nový provozovatel
ČOV se smluvně zavázal, že se splácením této částky Městysu vypomůže
částkou ve výši 4,9 mil. korun. Garantuje nám i stejnou cenu stočného,
jakou platí občané v současné době,“
vysvětluje starostka Soňa Křenová.
Současně poznamenává, že rozhodnutí o změně provozovatele ČOV
předcházela řada jednání. Výhodné
bude i to, že se Městys Kácov na základě podepsané smlouvy stane akcionářem VHS Vrchlice – Maleč a bude
moci spolurozhodovat o všech zásadních krocích této společnosti.
V neposlední řadě by měl být operativnější i celkový režim. Nový provozovatel má technické zázemí ve Zruči nad
Sázavou, kam bude z kácovské ČOV
odvážet kaly k dalšímu zpracování.

NOVÁ SBÍRKA NA ZÁMEK
Od 1. září 2013 je nově otevřena Sbírka na opravu kácovského
zámku.
Přispět můžete hotově do pokladničky přímo na zámku v Kácově, na úřadu Městysu Kácov
nebo bezhotovostně na účet
vedený u České spořitelny. Číslo
účtu: 435570379/0800. Předem
děkujeme za vaše příspěvky.
Městys Kácov

Žádost o zapůjčení dobových
fotografií kácovského zámku

V souvislosti s průzkumem zámku
žádáme občany o zapůjčení jakýchkoliv dobových fotografií interiérů
i exteriérů zámku. Může se jednat
i o mladší fotografie např. z kanceláří a bytů. Fotografie můžete přinést
k okopírování na úřad Městysu Kácov.
Rovněž bychom rádi na zámku vystavili
dobový nábytek, který by obohatil výstavní prostory.
Děkujeme všem, kteří již na zámek
zapůjčili či darovali dobový nábytek
a exponáty do Muzea historie Kácovska.
Mgr. Jan Mühldorf

Vítání kácovských občánků
Jaké to je, když se na jednom místě
sejde většina kácovských miminek,
zažili všichni, kteří se 25. dubna zúčastnili letošního Vítání občánků.
V obřadní síni radnice si pro pamětní
list a čtyřlístek pro štěstí v podobě stříbrného přívěsku přišli hned čtyři kluci
a holčičky se svými rodiči a prarodiči.
Výjimečnost této chvíle si spíš samozřejmě uvědomovali dospělí, ale
fotografie v rodinných albech to budou i po letech připomínat.
„Jsme rádi, že o Vítání občánků
mají zájem takřka všichni rodiče nově
narozených dětí. Je to důkaz, že akci
nepovažují za pouhou formalitu, ale
že je pro ně Kácov vlastně také jakousi rodinou, do níž patří,“ říká matrikářka Marie Vincová.

Podzimní sbírka pro Diakonii
Broumov
Ve dnech 4. až 8. listopadu se uskuteční další charitativní sbírka pro
Diakonii Broumov.
Na radnici bude možné v těchto dnech donést jakékoliv oblečení, obuv, domácí potřeby i dětské
hračky. Vše čisté a zabalené (postačí
v igelitových taškách).
Kácov patří již několik let k místům,
kam vozy broumovské diakonie zajíždějí pravidelně dvakrát ročně, a organizace je za spolupráci velmi vděčná.
Nepotřebné věci totiž pomáhají jiným.
Nejde jen o jejich další využití, ale na
třídění a dalším zpracování se v sídle
společnosti podílí zhruba padesát lidí,
kteří by jinak těžko hledali práci.
Za vaši účast na charitativní sbírce
předem děkujeme.
Městys Kácov

Dárek pro maminky
Také v letošním roce se Městys Kácov rozhodl vyjádřit úctu všem maminkám formou programu, o nějž
se postaraly především děti. Jako
již tradičně se akce konala i tentokrát 10. května v místní sokolovně.
A jako obvykle bylo plno.
Kácovským maminkám a babičkám
přišel popřát ke Dni matek i moderátor
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Kácov plný květů

Českého rozhlasu Jan Pokorný. To, že
byl obklopen nejen ženami, ale také
dětmi školního věku a jejich učiteli mu
přišlo symbolické. Vyrůstal v rodině
paní ředitelky a maminka s ním prý občas řešila jeho prohřešky i prostřednictvím školního rozhlasu. Když se ozvalo:
„Jan Pokorný přijde ihned do ředitelny!“, bylo jasné, že na něj zase něco
prasklo. Jako každý z nás si ale prý
s odstupem času uvědomil, jak bylo
důležité, že jeho maminka byla přísná
a důsledná, když to bylo na místě.
Jako správný moderátor se Honza Pokorný snažil, aby v programu
vynikli především všichni účinkující.
Dokázal je povzbudit a podobně jako
všichni přítomní ocenil jejich výkony
potleskem. Ten největší sklidily asi
děti z mateřské školy, které pro své
maminky a babičky nádherně odehrály a odzpívaly pohádku o Popelce.

Bylo to skutečně krásné vystoupení a na děti mohli být právem pyšní
nejen rodiče, ale také paní učitelky Tichá a Chybová, které s nimi moderní
verzi klasické pohádky nacvičily.
Na všech vystoupeních však bylo
znát, že je děti i jejich učitelé pro
tuto příležitost připravovali se skutečnou láskou. Nebylo tedy divu, že
se v očích některých maminek občas
zaleskly i slzy dojetí.
I letošní oslava Dne matek končila tancem a vůbec nevadilo, že ženy
byly v sále v přesile.
Bylo to příjemných pár hodin,
které daly zapomenout na všechny
domácí starosti a povinnosti. Tedy
přesně takový dárek, který chtěl maminkám k jejich svátku dát Městys
Kácov a Sázavský Rozvojový Nadační Fond, který byl hlavním partnerem
akce.

V závěru září uzavřel Sázavský Rozvojový Nadační Fond letošní ročník
soutěže Rozkvetlý Kácov. Zdokumentovány byly tentokrát výsledky
práce 24 místních pěstitelů a milovníků květin.
Původně plánovaný termín uzávěrky se organizátoři rozhodli posunout
především kvůli počasí, které letos
všechny zahrádkáře značně potrápilo. Kvůli mimořádně chladnému jaru
mnozí pěstitelé vysazovali květiny do
truhlíků i záhonů hned dvakrát. Udržet květiny v kondici v letním žáru
bylo rovněž velmi náročné.
Tím spíš zaslouží obdiv všichni, kteří kvůli květinám sváděli každodenní
bitvu s rozmary počasí.
Který z kácovských pěstitelů získá
letos hlavní cenu v kategorii Nejlepší okenní truhlík či Nejlepší předzahrádka bude jasné poté, co hodnotící
komise posoudí veškerou fotodokumentaci.
Ceny by zástupci Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu chtěli
výhercům předat ještě v tomto roce.
Termín bude stanoven po dohodě
s doktorem Václavem Větvičkou, který
je tentokrát také členem poroty. Slavnostní předání cen bude tedy zřejmě
opět spojeno s besedou s tímto neúnavným propagátorem botaniky.
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Vydařený Posvícenský jarmark
Kdo chtěl ochutnat nejlepší kácovský štrůdl a případně si to rozdat
s největšími jedlíky švestkových
knedlíků a nejzdatnějšími pivaři,
nemohl chybět 7. září na tradičním, v pořadí již třetím, Posvícenském jarmarku. Také letos se konal
v rámci Dnů evropského dědictví
a přilákal tudíž desítky zájemců nejen z Kácova a blízkého okolí, ale
doslova z celé republiky.
Trhovci začali stavět své stánky na
zámeckém nádvoří již brzy ráno a tak
se návštěvníci mohli k zámku nechat
vést vůní koláčů, medu, pečeného
masa i dalších specialit a nebo třeba
také vůní květin.
Po sluchu zas všichni bezpečně dorazili na správné místo díky Uhlířskojanovické kapele, která vyhrávala v řízném tónu a jarmarku dodávala hned
od počátku tu správnou atmosféru.
Třebaže muzikanti se na pódiu během dne postupně střídali (vystoupil
zde Vojta Lavička a jeho skupina Gypsy Spirit, místní akordeonista Martin
Zeman, kapela Sick Boys a VIP Zdeňka Jeřábka), dobrá nálada panovala od začátku až do konce. Přispěly

k tomu již tradiční soutěže v pojídání
švestkových knedlíků a v pití tupláků kácovského piva. To samozřejmě
nemohlo na Posvícenském jarmarku
chybět, takže kdo si chtěl Huberta vychutnat bez adrenalinu, měl k tomu
nejednu příležitost.
Pohodu si pochvalovali i rodiče,
protože pro děti byla na zámeckém
nádvoří připravena tvořivá dílnička,
takže děti na zlobení neměly ani pomyšlení.

našlo celkem 706 a i díky nim se
na vstupném v této sezóně vybralo
21.180 korun, které dobře poslouží
při dalších opravách objektu.
Na zámku a především na jeho
nádvoří však bylo živo již na začátku
prázdnin při tradičních Zámeckých
slavnostech, které se konaly 6. června.
Opět zde řinčela zbroj. To když se divákům hned v několika vystoupeních
představili Železní páni – skupina, která nepředvádí pouze šerm historický,
ale také humorný. Ocenily to především děti, které potěšilo, když z doprovodných diváckých soubojů s udatnými rytíři vycházely jako vítězové.
Publikum pak ocenilo i žonglérské
kousky šermířů, kteří dokázali, že šermovat a hrát si se dá téměř se vším.
Třeba i s obyčejným koštětem.
Poněkud více půvabu a také exotiky pak do programu vnesla skupina
orientálních tanců Yalla, která návštěvníky dovedla až k impozantnímu
závěru – velké noční ohňové show.

„Snažili jsme se, aby letošní jarmark byl zase trochu jiný a hlavně
lepší, než ty předchozí. Podle ohlasu
soudím, že se nám to podařilo. Už na
jarmarku se nám hlásili další prodejci. Diváci si zase chválili profesionální
pódium a také ozvučení a osvětlení scény,“ zhodnotila akci starostka
Soňa Křenová.
Vzhledem k tomu, že letošní Posvícenský jarmark sám sobě opět o něco
pozvedl laťku, musí organizátoři už
nyní přemýšlet, čím překvapí příští rok.

V zámeckých kulisách
Také v letošním roce měl kácovský
zámek co nabídnout všem, kteří
měli chuť poznávat historii, bavit se
a taky trochu bát.
Během tradiční pouti se totiž zámecká sklepení proměnila v říši strašidel a pohádkových bytostí. Vstoupit
mohl každý, kdo se nebál. Takových
odvážných návštěvníků se nakonec
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Víkend pod vysokou sítí
TJ Sokol Kácov uspořádal během
třetího říjnového víkendu první
kolo okresního poháru volejbalu
dětí ve trojicích.

MŮŽETE SE TĚŠIT
16. 11. 2. Ples školy (pořádá Komunitní škola Kácov a ZŠ Kácov)
29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu před školou spojené s kulturním
programem a adventním jarmarkem (pořádá ZŠ a MŠ Kácov)
30. 11. Mikulášské odpoledne s nadílkou spojené s rozsvícením
vánočního stromu na náměstí (pořádá o. s. Kopretinka)
14. 12. Volejbalový turnaj a Sportovní ples v sokolovně
21. 12. Vánoční koncert
28. 12. Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu

Jedná se o soutěž nejmladších hráčů volejbalu, pro něž jsou připravena
i speciální pravidla. Hraje se na zmenšeném hřišti dvakrát sedm minut.
Na kácovský turnaj dorazilo celkem
šest týmů hostí. Tři družstva postavil
Týnec nad Sázavou a stejný počet
také Čerčany. Benešov se omluvil.
Domácí Kácov zastupovaly dva týmy.
Turnaj byl rozehrán ve skupinách,
dále se hrálo systémem „pavouka“
tak, aby každé družstvo sehrálo celkem šest zápasů. Ve finále nakonec
porazil Týnec A Týnec C 2:0 a v boji
o třetí místo zvítězil Kácov Bílí nad
Čerčany Chlapci také 2:0.
Druhé kolo soutěže čeká volejbalisty až v závěru ledna příštího roku. Hrát
se bude 25. ledna v Čerčanech.

29. 12. Turnaj neregistrovaných hráčů v nohejbalu

ZUBNÍ ORDINACE VE ZBRASLAVICÍCH
MUDr. Naděžda Benešová, soukromá zubní praxe
Ordinační doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7.00 – 16.30
7.00 – 14.30
7.00 – 14.30
7.00 – 14.30

Pátek
7.00 – 12.00
Bolestivé případy 7.00 – 8.00
Telefon: 720 992 531
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Pro příjemnější čekání
Ve správný čas se České dráhy postaraly o nový přístřešek na kácovské vlakové zastávce. V podzimních plískanicích bude čekání na
vlak jistě příjemnější. Důstojnější
start i cíl má díky novému přístřešku i naučná stezka, na níž vyráží
stále více turistů i cyklistů.

Den seniorů
Letos poprvé se Městys Kácov rozhodl připravit speciální setkání pro dříve
narozené a připomenout jim tak, že i oni mají v kalendáři společný svátek,
Den seniorů. Oslava tohoto svátku se uskutečnila 4. října v obřadní síni
radnice a pozvání přijalo na třicet seniorů. Svým vystoupením je nejprve
potěšily děti z místní mateřské a základní školy. O historii Kácova pak mohli
senioři debatovat s panem Jaroslavem Křenem a paní Janou Keltnerovou.
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Zámek poodkryl další tajemství
Dne 21. září tohoto roku bylo ve
společenském (tzv. Modrém) salonku na našem zámku provedeno
celkem 19 páskových sond do vrstvy původní barokní výmalby ze 30.
let 18. století.
Sondy vyhotovila restaurátorka
Mgr. art. Kateřina Prokopová, která
v uplynulých dvou letech restaurovala společně s akademickým malířem Martinem Martanem například
i barokní malby ze stejného období
v Sázavském klášteře.
Průzkum potvrdil, že původní barokní výmalba je pod dvanácti vrstvami mladších vápenných přemaleb
dobře dochovaná na všech stěnách,
špaletách oken i fabionech a lze ji
obnovit.
Autorem maleb je Karel Josef
Moravini (dvorní malíř A. M. F. Toskánské), který v Kácově pobýval kolem roku 1735. Kromě kácovského
zámku podobně vyzdobil také zámek
v Hostivici u Prahy, kde se jeho malby
povedlo odkrýt a zrestaurovat již před
více jak dvaceti lety.

zachování a případně obnovení původní barevnosti maleb. Pro celkovou obnovu maleb bude však třeba
sehnat zhruba půl milionu korun.
Městys Kácov se pokusí potřebnou
finanční částku získat z některého dotačního titulu určeného k restaurování kulturních památek.
Mgr. Jan Mühldorf

Vydařená zámecká sezóna

V současné době je na zámku
v Kácově možné vidět dochovanou
odkrytou stropní výmalbu s bohatou
ornamentální výzdobou, společenským motivem, alegorií na čtvero
ročních dob a iluzivní architekturou.
V zámecké kapli, která byla 60 let zazděna, pak zaujme návštěvníky bohatá štuková výzdoba, barokní oltář se
soškami andělů a biblickými výjevy.
V rámci průzkumu v Modrém salonku zpracují restaurátoři podrobnou dokumentaci a připraví celkový
záměr, ve kterém doporučí způsob

Letošní sezóna byla na kácovském
zámku zahájena již 5. května historickou přednáškou o majitelích
zámku a hudebním vystoupením
studentky konzervatoře Adély Stříbrné a JUDr. Anežky Stříbrné.
V květnu jsme také rozeslali propagační materiály do všech informačních center v okresech Kutná Hora,
Kolín a Benešov a mohu říci, že se
tato reklama vyplatila. I přes stavební

Hudba patří k zámku již tradičně

práce na náměstí před zámkem a navzdory deštivému počasí začátkem
léta neklesla návštěvnost pod průměr
loňského roku.
Dne 25. května se uskutečnil již tradiční Pohádkový okruh v okolí zámku,
který uspořádalo sdružení Kopretinka
a 6. června se konaly oblíbené Zámecké slavnosti.
V srpnu proběhla poznávací soutěž
o našem zámku ve spolupráci s měsíčníkem Dobrý.info. Výherci získali
volné vstupenky na prohlídku zámku
a knihu. Za velmi zdařilou považuji
expozici strašidelných a pohádkových
bytostí ve sklepeních zámku během
pouti. Chtěl bych poděkovat všem
brigádnicím, které pomohly ke zdárnému průběhu této akce.
Dne 31. 8. Odstartoval od zámku
Kácovský běh a tradiční závod historických vozidel Veteran Rallye Posázaví.
V sobotu 7. září se pak uskutečnil
v pořadí již třetí Posvícenský jarmark
s bohatým programem. Sezóna byla
slavnostně zakončena v neděli 29.
září v Modrém salonku poutavou
přednáškou Ing. Fialy o historii radiotechniky. Mluvené slovo doplnila kytaristka Lucie Nosová.
V letošním roce jsme navázali spolupráci s nově otevřeným kácovským
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outdoorovým centrem Bisport. V ulicích našeho městečka jsou také nově
umístěny tři bannery s upoutávkou
na zámek.
Během sezóny si ve výstavních
síních mohli zájemci prohlédnout
hned tři výstavy (fotografie Jaroslava
Pelíška „Historie v obrazech“, v pořadí již druhá výstava obrazů Bedřicha
Bartáka a kresby a obrazy kutnohorského výtvarníka Vladimíra Císaře)
a prohlídkovým okruhem prošlo letos
téměř tři a půl tisíce návštěvníků.
Stále častěji se zde zastavují i zájemci o suvenýry a o informace ohledně
výletů po okolí a možností ubytování.
V rámci Letní školy si kácovský zámek
prohlédli i studenti Fakulty architektury
ČVUT.
Za doposud nevyřešený pokládám
neutěšený stav obou nádvoří zámku,
ale věřím, že se i toto podaří vylepšit tak, aby jejich vzhled neodrazoval
návštěvníky a nekazil hezký dojem
z opraveného náměstí.
Také bych si přál, aby byl náš zámek i nadále hojně navštěvován
a aby jeho prostory více využívaly
místními spolky.
V budoucnu bychom na zámku
rádi uspořádali cyklus cestopisných
přednášek a další akce.
Těším se na Váš zájem a podporu.
Mgr. Jan Mühldorf

Naši hasiči bodovali
K neděli s datem 31. srpna 2013 si členové SDH Kácov právem mohou
připsat velký vykřičník. V soutěži Okrsku 21, která se konala v rámci 110.
výročí založení hasičského sboru ve Vlkové, suverénně zvítězili. Jednalo
se o soutěž v požárním útoku, kdy musely všechny týmy třemi hadicemi čerpat vodu z přírodní zdroje, tedy místního rybníka. Terčem jim
byla pouze naplněná PET láhev, kterou hasiči museli shodit společným
proudem vody. Jakožto vítězové si kácovští hasiči odvezli z Vlkové nejen
nádherný pohár, ale také Putovní pohár starostů a Prapor Okrsku 21, ze
kterých se můžou těšit celý rok.

Soptík šlehal oheň v Kácově
V neděli 16. června zavítala do
Kácova soutěž v požárním útoku
Soptík, a to již třetím kolem. Domácí hasiči připravili pro mladé adepty
požárního sportu ideální podmínky
a soutěži přálo i počasí.
Na požárnické klání se k nám do
Kácova sjelo celkem 15 týmů. Dvojí
zastoupení měla přípravka, 10 týmů
reprezentovalo mladší žáky a 3 družstva zastupovala žáky starší. Utkaly se
dvoukolově.
V přípravce zvítězili mladí hasiči ze
Svatého Mikuláše s časem 32:69, dru-

há byla přípravka z Močovic časem
60:67. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo Uhlířských Janovic v čase
21:45, druhé Močovice A v čase
21:96 a třetí Svatý Mikuláš za 21:96.
V kategirii Starší žáci se nejlépe umístili mladí hasiči z Močovic s časem
20:76, druzí byli hasiči z Církvice díky
dosaženému času 22:97. Na bronzové příčce skončilo favorizované družstvo Uhlířských Janovic za čas 24:03.
Kácovští hasiči připravili na svém
cvičišti skvělé podmínky pro dětské
klání.
Text a FOTO Petr Křen
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Triumf Hasmanů
Ve dnech 3. až 7. července 2013 se
konalo Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS
v požárním sportu v Jablonci nad
Nisou. Dostat se až sem nebylo
jednoduché, ale začněme pěkně
po pořádku.

Již závěrečné Okresní kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 26. 5. 2013
v Močovicích bylo dramatické. Porazit
favorizované družstvo starších žáků
z Uhlířských Janovic bylo náročné, ale
podařilo se, a v okresním kole SDH
Kácov obsadil 1. místo. Dané vítězství zajistilo našemu družstvu účast
na krajském kole hry Plamen, které se
konalo v Hořovicích 21. a 22. 6. 2013.
Okres Kutná Hora byl v Hořovicích
reprezentován družstvem starších žáků
SDH Kácov, posíleném o čtyři chlapce
z Uhlířských Janovic. Do Hořovic jsme
odjížděli s přáním, abychom dosáhli co
nejlepšího výsledku. Sen se stal skutečností a naše družstvo pod vedením vedoucí Renaty Albrechtové si stouplo „na
bednu“, a to hned na nejvyšší příčku.
Tento krásný výkon byl vstupenkou na
Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu.
Do Jablonce jsme odjeli zastupovat Středočeský kraj pod taktovkou

rodiny Albrechtových: Renata, vedoucí a trenérka, Luboš st. jako řidič
a technická četa, Luboš ml. jako trenér a pravá ruka mamky a nejmladší
z rodu Albrechtových.
Tomáš Albrecht: sportovec a zkušený závodník, největším jeho úspěchem byla účast ve výběru reprezentace dorostenců 2012.
Další členové družstva jsou:
Jan Aron: má rád život na vesnici
a do kroužku chodí třetím rokem.
Ivan Dančenko: volný čas dělí mezi
hasiče, fotbal a počítač.
Kristýna Vejmelková: do kroužku
chodí 8. rokem, ve volném čase ráda
maluje.
Michal Střihavka: hasič tělem i duší,
jakmile mají dospělí chlapi brigádu ve
zbrojnici, nemůže chybět.
Filip Protiva, Jiří Vyhnánek, Jan Vyhnánek, Petr Pluhař a Lucie Černohlávková jsou posily z Uhlířských Janovic. Všichni jsou zkušení závodníci
a hasičský sport mají rádi.
Lucie Černohlávková vystřídala Josefa Arona, který svými výkony přispěl k vítězství jak na Okresním kole
hry Plamen, tak na Krajském kole hry
Plamen. Na MČR hry Plamen do Jablonce nad Nisou však bohužel s družstvem odjet nemohl.
No báječně. Ani nemůžu popsat tu
skvělou atmosféru, která tyto závody
provázela. Byla jsem moc ráda, že
parta lidí z Kácova a Uhlířských Jano-

PODĚKOVÁNÍ
SDH Kácov děkuje starostce Městysu Kácov paní Mgr. Soně Křenové, panu Jaroslavu Koubkovi,
manželům Petrovi a Daniele Pechovým, panu Jiřímu Pařízkovi
a ostatním za podporu a sponzorské dary, které věnovali mladým hasičům.

vic přijela podpořit SDH Kácov a fandila, co jim síly a hlasivky stačily.
Soutěžilo se v závodu požárnické všestrannosti, požárním útoku, štafetě 4 x
60 m, štafetě dvojic, 400 m štafetě CTIF
a PÚ CTIF. V těchto disciplínách jsme
obsadili 2. ,7. ,3. ,15. ,10. a 5. místo.
V celkovém pořadí SDH Kácov obsadil na „republice“ krásné 6. místo
z počtu 15 zúčastněných družstev.
Dále se závodníci mohli přihlásit na
běh na 60 m v jednotlivcích. V kategorii chlapců se do první desítky probojovali Jan Vyhnánek a Petr Pluhař.
V kategorii dívek se do první desítky
dostala Lucie Černohlávková.
Mistrovství se konalo v době prázdnin. Děti se rozjely na tábory a na
dovolené, oslava se tedy konala až
20. srpna 2013.
Všem patří ještě dodatečně i touto
cestou velká gratulace a poděkování
za skvělou reprezentaci SDH Kácov.
Marie Mouchová
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Kácovem za pohádkou
Na čtyři stovky dětí a dospělých se
v sobotu 25. května opět rozhodly
vstoupit v Kácově do pohádky. Po
absolvování již tradiční trasy, která
vede centrem městyse a také z pohádky do pohádky, svého rozhodnutí jistě nikdo nelitoval.
Na Pohádkovém okruhu, jehož
tradici v rámci oslav Mezinárodního
dne dětí před třemi lety založilo místní občanské sdružení Kopretinka, je
totiž čekala nejen řada známých pohádkových postav, ale i spousta soutěží, zábavy i poučení. Letos navíc ve
zcela nových kulisách, díky nimž získala dobrodružná soutěžní trasa zase
jinou podobu.
V nových pohádkových příbytcích
však děti i tentokrát očekávali hrdinové, které znají právě z pohádkových
příběhů.
Kluci i děvčata již na startu na zámeckém nádvoří přímo hořeli zvědavostí, co si na ně tentokrát vymyslí
loupežník Rumcajs, kutilové Pat a Mat,
Červená Karkulka, lesní skřítci Křemílek a Vochomůrka, čarodějnice z Perníkové chaloupky, pracovitá Popelka,
motýl Emanuel a Maková panenka,
Sněhurka, Posázavský vodník, i bába
s dědkem z pohádky O veliké řepě.
Další úkoly pro ně měli připravené

nejen indiáni a Ferda mravenec s Beruškou, ale přímo s celým peklem se
děti musely poprat na „čertovském
stanovišti“. Třebaže Satanova cháska
budila na první pohled trochu hrůzu,
ve skutečnosti konala to odpoledne
jen samé dobro a dětem dokonce
ochotně pomáhala a napovídala.
Kdo úspěšně prošel kácovskou pohádkovou říší, mohl se ještě vydovádět na skákacím hradě či na trampolíně. Za odměnu a také pro doplnění
sil si také mohli děti i dospělí opéct
na zámeckém nádvoří vuřtík nad pohádkovou vatrou. Všem chutnal nejen proto, že byl za odměnu, ale také
z toho důvodu, že si jej každý upekl
podle vlastního gusta.
Na zámeckém nádvoří byla i tvůrčí
dílnička, ve které si děti mohly vyrobit
vlastní pokladničku, namalovat sádrovou figurku a vyrobit spoustu dalších
věcí, které si samozřejmě jako pa-

mátku na prima den odnesly domů.
Velkým zážitkem byla i jízda v bryčce
s koňským spřežením.
„Jsme moc rádi, že se i letošní den
vydařil. Nikomu naštěstí nepokazily
dojem ani občasné dešťové přeháňky.
Dvakrát jsme přitom promokli docela
vydatně. I to je pro nás signál, že si Kácovský pohádkový okruh získává stále
více příznivců. Je to však současně výzva do budoucna. Pokaždé bychom rádi
návštěvníkům nabídli nějakou změnu či
novinku. Ty letošní jsme mohli připravit především díky sponzorům, kterým
patří náš velký dík. Zejména si vážíme
toho, že tuto rodinnou akci opakovaně
podporuje Středočeský kraj,“ říká jedna
z hlavních organizátorek Pohádkového
okruhu Dana Hamplová.
Těší jí i to, že se letos na dobrovolném vstupném podařilo vybrat více
než tři tisíce korun. Ty občanské sdružení Kopretinka využije při dalších akcích, které udělají radost především
dětem a jejich rodičům a prarodičům.

Žádné strachy z krokodýlů
Pokud jste někde zaslechli, že se
letos v Sázavě objevil krokodýl, nešlo o novinářskou kachnu. Krokodýl
Dundee a spolu s ním ještě dalších
sedm netradičních kocábek se totiž
v sobotu 20. července zúčastnil již
14. ročníku Posázavské neckyjády.
Jako již tradičně nebyla v tento den
na břehu Sázavy nouze o legraci i recesi a dobře se bavili nejen členové
jednotlivých posádek, ale i diváci, kterých přišlo požehnaně.
Potleskem odměňovali odvážný
a leckdy i značně dramatický nástup
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posádek a napjatě sledovali souboj,
který v řece nastal ihned po startu.
Přimět kuriózní plavidla k pohybu
nebylo sice v některých případech
snadné. Své by o tom mohla vyprávět zejména posádka plavidla Popelář, které získalo titul Potápka.
Asi proto, že krokodýli jsou ve vodě
jako doma, a že všechny síly napnul
i jediný člen posádky, bylo však záhy
rozhodnuto i o nejrychlejším plavidle
tohoto ročníku. Vlnobitím, které na jindy poklidné Sázavě způsobily zmítající
se kocábky roztodivných tvarů, se k cíli
nejrychleji propracoval právě Krokodýl
Dundee. Následován byl posádkou
Kriminálníka a Inčučůnou.

na kuřích nožkách a jako třetí uspěla se
svojí originalitou Sněhová víla a princezna Sulejmana.
Jako již tradičně byly v rámci Posázavské neckyjády připraveny i soutěže pro diváky a jako již tradičně se
také v tomto případě dobře bavili
aktéři i publikum. K divácky nejatraktivnějším patřila chůze po kládě, díky
níž musela pak většina účastníků sušit své oblečení.
Z neúspěchu si ale nikdo nic nedělal a podobné to bylo i v dalších soutěžích, ať už šlo o „brčkování“ piva,
výrobu papírové vlaštovky a její hod,
chůzi na chůdách či hod vajíčkem na
dálku proti soupeři.
Neckyjáda je totiž hlavně o legraci,
zábavě a recesi, protože právě tak
ji od počátku pojímají organizátoři,
k nimž patří i manželé Šustovi.
A jak to bylo letos se dvěma věkovými NEJ, která jsou v souvislosti
s Posázavskou neckyjádou také často
zmiňována?
Nejmladšímu účastníkovi, který se
odvážně plavil v jedné z posádek,
byly pouhé dva roky. Nejstarší účastnicí byla tentokrát žena, takže její věk
se nesluší sdělovat.
Byl však obdivuhodný, ostatně jako
celá letošní neckyjáda.

Koncert pod lípou

V případě originality byl však souboj o poznání těžší. Nápaditá a také
dokonale provedená byla totiž vlastně všechna plavidla.
Nakonec prvenství vybojovala jednotka – tedy vlastně posádka, M.A.S.H.
Na druhém místě skončila Chaloupka

Již počtvrté se letos 27. července sešli pod korunou jedné z račanských
lip místní muzikanti nejrůznějšího
věku, aby si společně zahráli a popovídali.
Akci, na jejímž počátku byl nápad
dětí z Račan, které chtěly udělat
koncert pro své rodiče a kamarády,
uspořádalo Dobrovolné sdružení
račanských muzikantů a všichni návštěvníci si užívali nejen hudbu, ale
také pohodovou atmosféru v přírodní
„koncertní síni“.
Bratři Zemanovi, sourozenci Blažkovi i Tomáš Suchomel tak i letos slyšeli
slova chvály nejen za své hudební výkony, ale i za skvělou myšlenku, která

založila tradici každoročních muzikantských setkávání. Původní rodinná akce
totiž v Kácově každým rokem získává
stále více příznivců.
Svou hudební premiéru si letos
pod lípou odbyly Natálka Burešová
a Janička Kuklíková, které vystoupily
jako hosté programu.
Koncert měl velký úspěch a pokračoval do večerních hodin zdařilou
buřtopárty.

Vášeň zvaná rybaření
Již od brzkých ranních hodin mířili v sobotu 25. června do Kácova rybáři, aby „ulovili“ ta nejlepší
místa na obou březích Sázavy při
17. ročníku tradičních Nočních závodů v lovu ryb. Navzdory tomu,
že vodu měli kvůli nepříznivému
počasí po celou dobu sportovního
rybářského klání nejen u nohou,
ale také za krkem, jich u řeky vydrželo celkem 107.
Pršet bohužel začalo hned krátce
po 16. hodině, tedy v okamžiku, kdy
byl závod odstartován, a déšť neustával ani během noci. Připravené občerstvení, zejména teplé nápoje, tedy
přišly vhod soutěžícím, rozhodčím
i divákům, z nichž mnozí neúnavně
sledovali celý šestnáctihodinový závodní maratón.
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Jejich odhodlání však bylo společné
– zvítězit.
Všechny týmy se nejprve utkaly
v základních skupinách a již v tomto
„zahřívacím kole“ byly vidět výměny
hodné finále.
K tomu se však po celodenním klání propracovali dva velmi vyrovnaní
soupeři. Tlukani, tedy družstvo loňských vítězů, a úplný nováček turnaje
z Řečan.
Oba týmy si byly vědomy svých
kvalit a o konečné vítězství svedly
skutečně napínavou bitvu.
V třísetovém souboji se Tlukanům
nakonec těsně podařilo obhájit první
místo, když třetí set vyhráli 16:14.
Turnaj Splašený Kácov, jehož kořeny spadají do roku 1965, uspořádal volejbalový oddíl místní TJ Sokol
a velký dík patří Honzovi Kolářovi,
který tuto sportovní akci připravuje již
sedm let.

Chytalo se na položenou na dva
pruty a jako návnadu bylo možné použít cokoliv dle platného rybářského
řádu. Organizátoři však již tradičně vyloučili lov na živou nebo mrtvou rybku.
Nic podstatného nezměnili ani na
systému bodování. Každému ze závodníků byly započítány všechny
úlovky od 20 cm výše. Za každou
rybu získali vždy 1 bod a k dobru měli
přitom vždy i bod za každý centimetr
svého úlovku. Všechny ryby se pochopitelně vracely zpět do řeky.
Z náročného soutěžního klání nakonec vyšel vítězně Bohouš Dušánek z Jaroměře, který nachytal celkem 12 ryb.
V sobotu 8 června pak stejné lovecké vášni propadli i mladí rybáři. V rybochovném zařízení v Račíněvsi, kde
se konaly tradiční Rybářské závody
mládeže, se sešlo celkem 17 adeptů
rybářského sportu. Každý z nich měl
samozřejmě přání vytáhnout během
závodů z vody co možná nejvíce ryb

a nebo alespoň ten největší úlovek.
Hned obojí se splnilo Lukáši Vernerovi, který za 4 hodiny u vody nachytal celkem 499 cm ryb a také trofejního 75 cm dlouhého kapra.
Nějakou rybu se ale podařilo ulovit každému ze závodníků a žádný z mladých rybářů neodcházel
s prázdnou, protože ceny byly připraveny pro všechny.
Organizátoři tedy věří, že v příštím
roce si rybářské klání rádi zopakují
účastníci obou tradičních kácovských
závodů, a že se k nim přidají i další
zájemci o rybaření. Vždyť čas strávený
na rybách se, jak známo, nepočítá.

Když se Kácov splaší
V sobotu 20. července bylo opět
velmi rušno pod vysokou sítí čtyř
kurtů ve sportovním areálu Graffin.
Na tradiční volejbalový turnaj Splašený Kácov totiž zavítalo 16 týmů.
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Roztančené léto u řeky

Nebojte se ruštiny

Spokojeně se mohou za letošní sezónou ohlížet členové Občanského
sdružení pro rozvoj Kácovska. Půjčovna loděk, o jejíž provoz se v létě
starají již několik let, se totiž stala
místem, kam se v Kácově chodí za
muzikou, tancem a příjemnou zábavou.
Přátelských večerů s hudbou a tancem se tady letos uskutečnilo celkem
sedm a na nezájem publika si organizátoři rozhodně nemohou stěžovat.
Ostatně pochvalu sklidili hned při
červnovém zahájení letní sezóny, protože prostor někdejší plovárny Pod
skalkou se díky jejich úsilí opět změnil
k lepšímu. Do areálu se jim totiž podařilo zavést elektřinu i kanalizaci. Nové
pódium je nyní možné zastřešit a tančit už se tady nemusí jen na trávě.
I náhodní návštěvníci kácovské půjčovny loděk zase oceňují sortiment
stánku s občerstvením, vždy čisté sociální zázemí a především příjemnou
a vlídnou obsluhu.
Stále častěji se tu zastavují i vodáci.
Když se takzvaně „strefí“ do některého
z hudebních večerů, rádi si přisednou
k místním a zazpívají si s kapelou.
Předseda sdružení Jiří Trešl, který
měl s úpravami areálu i přípravou hu-

V dobách již dost dávno minulých
patřila ruština k povinným předmětům již na základních školách.
Z učebních osnov se sice vytratila,
nicméně ve světě stále patří k frekventovaným jazykům.
Zájemcům o studium tohoto jazyka
se rozhodla již loni vyjít vstříc i Komunitní škola Kácov a ti, kteří se do kurzu
přihlásili, svého rozhodnutí nelitovali.
Je to především zásluha lektorky,
rodilé mluvčí Natálie Dančenko, která svým studentům a výuce věnuje
nadstandardní péči. Díky jejímu přístupu je studium opravdu příjemnou
záležitostí.
Potvrzuje to i paní Martina, která
prý zpočátku dlouho zvažovala, jestli
se přihlásí. „Dost dlouho ani nebylo
jasné, zda se tento kurz otevře. Zájemců bylo málo, začínali jsme jen ve
třech. Z kurzu jsem ale skutečně nadšená – žádné mentorování ani nuda.
Natálie je fakt dobrá a učí neotřele
a s úsměvem,“ říká paní Martina. Prý
všem doporučuje, aby to taky zkusili.

debních večerů asi nejvíce starostí, si
tedy může říct, že to nebyla marná
práce.
„Ještě jednou děkuji všem svým
kolegům ze sdružení a také všem,
kteří nám pomohli s financemi či jiným způsobem. Práce se nebojíme,
ale peníze, bez kterých to bohužel
nejde, se dnes shánějí opravdu velmi těžko. Myslím, že již tato sezóna
našim hlavním sponzorům, nadaci
VIA a společnosti Philip Morrice ČR,
potvrdila, že tady v Kácově podpořili
dobrou věc,“ říká Jiří Trešl.

Komunitní škola Kácov pořádá
kurz tradičních řemesel

VÁNOČNÍ DEKORACE
pátek 15. 11. 2013
od 14 do 20 hodin
v budově 2. stupně
ZŠ a MŠ Kácov
vstupné: 50 Kč
Záleží na Vás, kdy přijdete,
důležité je, abyste svoji
dekoraci stihli dokončit.
Bude pro Vás připraveno
i malé občerstvení.
Těšíme se na Vás.
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Náročná prověrka kondice
K poslední srpnové sobotě patřil
i letos v Kácově sport a také velkolepá podívaná. Již posedmé totiž
z náměstí Kněžny Toskánské vyrazili
na náročnou 19.312 metrů dlouhou
trať účastníci Kácovskéoho běhu
a spolu s nimi také majitelé historických vozidel na tradiční Veteran
Rallye Posázaví. Že u toho nechyběla ani řada fanoušků a diváků, je
samozřejmé.
Sedmému ročníku běhu kralovalo
nádherné slunečné počasí. Trať hlavního závodu byla tedy až na jeden
bahnitý úsek pod kácovskými Stínadly
po celé délce s pevným podložím. Na
lesní cestě podél potůčku z Mazourova do Kácovce museli však organizátoři před závodem rozřezat a odklestit
několik popadaných stromů. Zbylé šlo
buď podběhnout či přeskočit.
Sportovní akci dodala na lesku
i účast českého olympionika pětibojaře Libora Capaliniho, který jako patron
akce závod odstartoval. Podporu všem
běžcům vyjádřil i další vrcholový sportovec, olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda. Třem nejlepším
závodníkům v mužské kategorii hlavního závodu zaslal totiž speciální ceny.
K hlavnímu závodu se tentokrát přihlásilo 70 závodníků, z toho 14 žen.
Vítězem kategorie mužů se stal Michal Kovář s časem 1:16:15, na druhém místě se umístil Pavel Losenský
s časem 1:19:42, třetí místo obsadil
Rudolf Jánošík s časem 1:21:29.

V kategorii žen se na první příčce
umístila Markéta Hospodarzová s časem 1:29:10, druhé místo obsadila
Lucie Řimnáčová s časem 1:36:28,
jako třetí doběhla Karla Mališová s časem 1:37:11.
Do lidového běhu se tentokrát přihlásilo 6 závodníků, na prvních třech místech se umístili Václav Kmoch (12:27),
Miloš Kratochvíl (12:57) a Jonáš Meduna (13:18), dále doběhli v pořadí
Markéta Hronová, Ondřej Losenský
a Štěpánka Florová.
Velký zájem byl o všechny kategorie
dětských běhů, kterých se zúčastnilo
49 chlapců a děvčat. Jedna dívenka
závodila ve dvou kategoriích.
V kategorii předškolních dětí (100 m)
se účastnilo 25 závodníků.

K nejrychlejším mladším předškolákům ve věku 2 až 4 roky patřili Dominik Jánošík, Jakub Zajíc a Lukáš Bursa.
Dále závod zdárně dokončili v pořadí
David Flor, Lukáš Hrubča, Jana Brožíková, Magdalena Monestier, Matěj
Melichar, Tomáš Kozler, Ema Jirásková,
Evelínka Petrásková, Tomáš Hrubča,
Kateřina Šanderová a Ela Smolíková.
Na prvních třech pozicích v kategorii
starších předškoláků (5 – 6 let) skončili Adam Rebec, Johanka Chytková
a František Jelínek. Tento závod pak
zdárně dokončilo ještě dalších osm
běžců – v pořadí Anna Monestier, Tereza Hrubčová, Jana Bursová, Sofie Ernestová, Ela Kozlerová, Matěj Gabko,
Jan Šandera a Jaroslav Petrásek.
Zatímco malí i velcí běžci ze sebe
na tratích Kácovského běhu vydávali
maximum sil, účastníci noblesní automobilové rallye z ondřejovského Posázavského klubu historických vozidel
si svůj tradiční závod od prvních chvil
především užívali.
„Každá jízda se stroji, které jsou naší
životní vášní, je pro nás svátečním
okamžikem. Tady v Kácově si to pokaždé vychutnáváme dvojnásob. Letos
jsme navíc díky opraveným silnicím
měli opravdu hladký start, takže jedním slovem – paráda,“ shrnul předseda klubu Jiří Pastor.
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Kácov, to býval pojem
Krásných 98. roků oslavila letos v červenci oslavila paní Jarmila Malejovská, která je tak nejstarší občankou
Kácova. Právě s ním má také spojenu většinu svých životních zážitků.
Vzpomíná ráda a díky fotografiím se
jí v paměti znovu odvíjí spousta příběhů, ve kterých hraje Kácov téměř
vždy jednu z hlavních rolí.
„Nohy už mi neslouží, tak se při
prohlížení fotografií procházím aspoň
minulostí. I když většinu dobových obrázků jsem věnovala kácovskému zámku. V tamním muzeu budou určitě víc
platné. Myslím, že i místní lidé by měli
vidět, jaké to tady bývalo,“ říká paní Malejovská. Kácov, to byl prý totiž pojem.
Je přesvědčená, že její vzpomínky,
jež sahají téměř na počátek minulého
století, nefandí našemu městečku jen
proto, že čas dává zapomenout na to
špatné. I po dlouhých letech má v paměti těžkou dobu německé okupace
a posléze 50. léta, kdy poznala co je
to strach, nejistota i lidská zloba. Jak
říká, právě v těžkých dobách člověk
nejlépe pozná, jací jsou lidé kolem něj.
A v Kácově zdaleka nežili jen stateční
a charakterní hrdinové. Byla to rozjitřená doba a poznamenala i mnoho lidských osudů.
S moudrostí a velkorysostí, k níž se
dopracovala s věkem, však tuto minulost neřeší. Stačí jí, že o ní ví své
a že jí právě ony těžké chvíle dovedly
k hodnotám, které se snažila vštěpovat
i svým dětem, vnoučatům a pravnoučatům.
Nejraději vzpomíná na chvíle, které strávila v hostinci U Růžičků, tedy

Být v Sokole bylo v prvorepublikových
dobách samozřejmostí

Takto si pamatuje pohled na kácovský zámek i paní Malejovská
v dnešním Hotelu Kácov, a také v místním Sokole.
„Ono to zpočátku vlastně souviselo.
Sokolové začínali cvičit právě U Růžičků. Byla to doba plná nadšení a elánu, a obojí bylo velmi nakažlivé. Tedy
v tom kladném slova smyslu. Kácov
byl tehdy skutečně jedna velká rodina,“
vzpomíná paní Malejovská.
Že se i ona stala členkou Sokola bylo
naprosto samozřejmé, a že ji to bavilo,
o tom není ani dnes pochyb. Kapesníček, který dostala na Všesokolském
sletu v roce 1926 má stále schovaný
jako vzácnou relikvii. Loňské 100. výročí kácovského Sokola ji však dovedlo
k myšlence, že svůj suvenýr věnuje tělovýchovné jednotě.
„Dnes se už těžko vysvětluje, že to,
čím a jak jsme žili, nás skutečně naplňovalo. Bylo nám spolu dobře při sportu
i při kulturních akcích. Hráli jsme divadlo,
jezdili na výlety. Taky si tehdy lidé pomáhali a považovali to za naprosto samozřejmé. To je bohužel dávno pryč,“ konstatuje trochu smutně paní Malejovská.
Stejně tak by prý dnes každému přála, aby v práci zažil to, co ona v hostinci
U Růžičků. Toto místo se totiž pro ni
i jejího muže stalo druhým domovem.
Se stejnými pocity sem také v létě přijížděli i pravidelní hosté. „Bylo naprosto
samozřejmé, že jejich první kroky vedli
do kuchyně, aby se s námi se všemi
pozdravili. Rodina Růžičkových se zkrátka jen v létě opět o něco rozrostla,“
vzpomíná paní Malejovská.

Býval to prý pěkný fofr. V hlavní sezóně se tu vařilo až 400 obědů. A paní
Růžičková si taky potrpěla na čistotu.
Pokoje pro hosty musely být každý den
jako ze škatulky. Všechno se ale stíhalo
nějak v pohodě a s úsměvem. Byl čas
i na pravidelná večerní posezení.
„Byla to opravdu jiná doba a jsem
ráda, že jsem ji zažila. Dost dobře nerozumím tomu, co se děje dnes. Taky
mě mrzí, že si lidé pořád na něco stěžují a nic jim není dost dobré. My jsme
určitě žili mnohem skromněji, ale byli
jsme, myslím, spokojenější,“ říká paní
Malejovská.
Je moc ráda, že ke svým narozeninám dostala od dětí i autovýlet po Kácově a podívala se, jak centrum městečka vypadá po opravě komunikací.
„Pěšky bych to už nezvládla, tak jsem
si všechno prohlédla aspoň z auta. Lípy
na náměstí mi trochu chybí. I v nich byl
kus mého mládí. Ale jinak mám radost,
že se Kácov takhle změnil. Přála bych si,
aby tu lidem bylo tak dobře, jako kdysi
nám,“ uzavírá paní Malejovská.

Hostinec U Růžičků byl po dlouhá
léta pro paní Jarmilu domovem
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Změna webové adresy
Z důvodu problémů, kterými čím
dál častěji trpí webhostingová spolěčnost IC.CZ, a její neschopnosti a ignoraci tyto problémy řešit,
jsme byli nuceni dočasně přemístit obsah našich stránek na novou
doménu ke společnosti WZ.CZ.
Stránky nyní najdete na adrese
www.zskacov.wz.cz Doufáme, že
vám tato změna nezpůsobí výrazné problémy a že nám zachováte
i nadále svou přízeň.
ZŠ a MŠ Kácov

Nová učebna
Od 1. září letošního roku navštěvují
děti 1. stupně kácovské školy i novou moderní multimediální učebnu. Škola jí mohla během prázdninových měsíců vybudovat a vybavit
zejména díky partnerům, ke ketrým
patří především Lesy ČR.

v rámci ŠVP“ a „Environmentální výchova na 1. stupni ZŠ“. Uskutečnění
cíle finančně podpořil i Obecní úřad
Psáře a firma Foliant EU a také pan Jaroslav Hájek. Díky nim jsme mohli během letních prázdnin připravit pro děti
zcela novou moderní třídu,“ vysvětluje
Blanka Zedníčková.
Ve zvolené učebně 1. stupně byla
nejprve opravena podlaha a vyměněno linoleum, pak sem byl postupně nastěhován i veškerý nový
mobiliář – dvoumístné lavice, židle,
skříňky, počítačový stůl, police, boxy
a katedra. V rámci projektu EU peníze
školám zdobí čelní zeď třídy i pojezdová interaktivní tabule ActivBoard
Touch 78.
„Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří modernizační akci ZŠ
a MŠ Kácov podpořili finančně, i dobrovolníkům, kteří v červenci a srpnu
přiložili při budování naší nové multimediální učebny ruku k dílu,“ říká
Blanka Zedníčková.

Užitečný dárek pro žáky

Mezi důležité výchovné cíle školního vzdělávacího programu „Tvořivá
škola – Místo pro život“ patří totiž
také environmentální výchova. Škola
se snaží vést k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí nejen žáky
2. stupně, kteří s environmentální výchovou setkávají při běžných vyučovacích hodinách, ale chce tuto problematiku citlivě přibližovat již žákům
1. stupně.
„Na základě této myšlenky jsme
v březnu 2013 oslovili hlavního sponzora projektu Lesy ČR, od nichž jsme
získali finanční dar na realizaci dvou
projektů „Modernizace školní výuky

V závěru minulého školního roku
předali zástupci Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu řediteli naší školy Mgr. Františku
Procházkovi dar, jímž chtěli žákům poděkovat za vyrobené ptačí
budky.
Ty začali kluci a děvčata vyrábět v hodinách praktického vyučování právě na podnět SaRoNaFo.
„O ochraně přírody a o tom, jak bychom se k ní měli chovat, se toho
dnes děti ve škole dozvídají poměrně

dost. Myslím si ale, že když vlastníma
rukama vyrobí něco konkrétního, čím
skutečně pomohou, je to ten nejlepší způsob, jak je přimět, aby o environmentální problematice skutečně
přemýšlely,“ říká zástupce fondu Ivo
Reichelt.
Díky daru v podobě akuvrtačky
a dalšího profesionálního nářadí má
teď škola lepší vybavení, aby rozvíjela
řemeslnou zručnost žáků a učila je
praktické dovednosti, které se jim budou v životě hodit.
Výrobě budek předcházela beseda
s místním ornitologem MUDr. Janem Křivským, který dětem vysvětlil,
jak jsou ptačí budky důležité pro zahnízdění i další život ptactva. Předal
jim i podrobné nákresy, aby rozměry
jednotlivých ptačích obydlí odpovídaly tomu, co jejich budoucí obyvatelé
skutečně potřebují.

Finanční gramotnost
Podobně jako v loňském roce se
žáci 9. třídy letos v říjnu zúčastnili
dalšího ročníku soutěže Finanční
gramotnost. Také díky ní by se měli
naučit nakládat s penězi a neměla
by je zaskočit finanční tíseň, natož
pak ještě závažnější potíže, jako například zadlužení.

Hlavním cílem soutěže je umožnit
žákům zorientovat se v ekonomické a finanční oblasti – jak sestavit
domácí rozpočet, jak se orientovat
v množství nabízených finančních
produktů, jak se bránit předlužení,
jak rozvíjet ekonomické myšlení –
aktiva, pasiva.
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Školní kolo 3. ročníku soutěže Finanční gramotnost bude ukončeno
13. listopadu. Okresní kola se pak
konají od 25. 11. do 18. 12. 2013.

čeného těsta. Chlapci ve školní dílně
zase drobné výrobky ze dřeva.
Podobně se také pomalu začíná
připravovat kulturní program, jímž
děti z mateřské i základní školy tento
adventní podvečer ozdobí.
Potěšitelné je, že se přípravy na školní Vánoční trhy rozjíždění také v mnoha kácovských rodinách. I ty mají totiž
možnost vyrobit pro tuto akci nejrůznější maličkosti, jejichž prodejem může
škola získat peníze pro další zkvalitnění
výuky či lepší zázemí pro žáky.
Vyvrcholením večera bude rozsvícení vánočního stromu před školou.

Branný den
Do terénu vyrazily na celý den 3. října žáci 1. i 2 stupně naší ZŠ aby si
ověřili, zda dokáží sami řešit třeba
i mimořádné události, které mohou
potkat každého z nás.

Děti si zahrály v pohádce

Start dalšího ročníku tradičního školního branného dne byl v areálu Sporthotelu Kácov, pak na všechny čekala
trasa dlouhá zhruba 4 kilometry.
Cestou děti odpovídaly na otázky,
které se týkaly ochrany člověka za
mimořádných událostí, a na jednotlivých stanovištích současně plnily
i mnohé praktické úkoly (např. z oblasti zdravovědy, hod granátem, odhad vzdálenosti, odhad času, první
pomoc, orientace v terénu).
V závěrečném hodnocení byly
zvlášť vyhodnoceny kategorie 1. stupeň a 2. stupeň. Ti, kteří uspěli nejlépe, měli pochopitelně z výsledků
radost. Pro všechny žáky byl ale den,
kdy museli dokázat, že si sami poradí
třeba i v obtížných situacích, bezpochyby užitečný.

Výlet za zvířátky
Velmi netrpělivě čekaly děti z mateřské školy na slíbený výlet do jihlavské zoologické zahrady. Dočkaly
se 24. září a byl to pro ně velký
zážitek.

Jihlavská zoo nepatří sice k největším, ale zejména na malé návštěvníky v ní čeká řada zážitků. Žije v ní
na 200 druhů zvířat a specializuje se
kočkovité šelmy, opice a plazy.
Našim dětem se asi nejvíc líbilo
žirafí mládě a taky africká vesnice
Matongo, v jejíž kontaktní zoo se
hned skamarádily s kamerunskými
kozičkami.

Co všechno se může stát, když se
v cukrárně objeví strašidlo, zjistily
naše děti, když jim divadélko Kůzle
z Kutné Hory přijelo před pár dny
zahrát pohádku Cukrové Tintilimintili.

Příprava na Vánoční trhy
Již na začátku října se začali žáci
připravovat na Vánoční trhy, které se letos již podruhé uskuteční 29. listopadu před budovou
2. stupně ZŠ.
Ve cvičné kuchyňce vytvářela děvčata v rámci předmětu Pracovní činnosti ozdoby na stromeček z nepe-

Pohádkový příběh s písničkami se
jim líbil o to víc, že si v něm dokonce
samy zahrály a hodně pomohly cukrářce Emilce. Ta by bez nich rozpletené svatební cukroví, kterým jí chtěl
překazit svatbu zámecký pán Jonatán,
dost možná ani znovu nenapekla.

Kácovský zpravodaj vydává a tiskne pro Městys Kácov na své vlastní náklady BH Production za přispění Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu a dalších partnerů.
Kontakt redakce: infokacov@gmail.com, Fota: Petr Křen, DTP: Hana Melčová, Distribuce: Městys Kácov, Náklad: 500 kusů

