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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
že všech stran slyšíme, že rok 2013
bude rokem úspor. Rezervy hledají
ministerstva i kraje. Šetří státní i soukromé firmy. Každou korunu obracejí
drobní podnikatelé.
Obávám se, že i pro Kácov to bude
letos s penězi velmi složité. Dotace
udělené v předchozích letech nás zavázaly ke splácení značně vysokých
podílů na investicích. A rokem 2013
navíc končí sedmiletý cyklus, v němž
s dotačními tituly pracují jednotlivá
ministerstva či státní fondy. Další jasný
horizont pro rozdělování financí bude
z jejich strany nastaven až pro období
let 2014 – 2020.
Nerada bych vás ale hned na prvních stránkách obecního zpravodaje
odradila od dalšího čtení.
Své úvodní slovo zkusím tedy poněkud odlehčit poznámkou, že na nás,
jak se zdá, šetří i počasí. Na teploty je
neobvykle skoupé, takže zima stále
hájí své pozice. Jen málokdo pamatuje, že by zbytky sněhu ležely v Kácově
až do začátku dubna. Vždyť i v kronikách se traduje, že v našem městečku
je „o kabát“ tepleji než kdekoliv v okolí.

Naštěstí ale jarní signály přicházejí
ze všech stran. Velmi vydařený Jarní
ples má za sebou Občanské sdružení
pro rozvoj Kácovska, dobrovolníci plánují pravidelný jarní úklid řeky Sázavy
a když ne dříve a jinak, zahřejeme se
koncem dubna určitě u tradičního pálení čarodějnic.
Snad i vás, podobně jako mě, stále
hřeje také pohled na opravenou Jirsíkovu ulici. Věřme, že podobně pěkné
budou co nevidět i další komunikace,
do jejichž oprav se stavbaři nakonec
pustili i přes to, že počasí stále není
úplně ideální.
Díky loňské opravě hlavní příjezdové komunikace vyléčil Městys Kácov
jednu ze svých dlouhodobých a velmi
bolestných ran. Rovný asfalt i nové
dláždění si každý chválí. Bohužel jsou
teď nějak víc na očích věci, které dříve
až tolik nevadily. Stačí se rozhlédnout
a člověk hned vidí, co by mohlo být
lepší a hezčí. Například nepříliš pohledná stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a nebo zastaralý přístřešek
autobusové čekárny u zdravotního
střediska. I to by se jistě dalo změnit.
Žijeme sice v „roce úspor“, ale
členové místních spolků a sdružení

Kácov jako na dlani
Člověk by si prý měl vždy a za každých okolností zachovávat
nadhled. V dnešní době je to však stále složitější. Řešením
pracovních i jiných záležitostí býváme zpravidla pohlceni, ať se nám
to líbí, nebo ne. Jaro si snad už konečně dá říct, tak si zkuste co
nejdříve udělat výlet do přírody a užijte si podobný výhled a třeba
i „nadhled“ jako fotograf Petr Křen.

i další lidé v Kácově naštěstí nešetří
dobrými nápady ani elánem. A to je
jistě ta nejcennější deviza. Ostatně
naši dobrovolní hasiči už se nabídli,
že Městysu pomohou při opravě výtluků v Nádražní ulici.
Moc jim za to děkuji. „Zazáplatují“
tím opravdu velkou díru v obecním
rozpočtu. Na to, abychom práci svěřili
stavebním firmám teď skutečně nemáme.
Zkusme tedy i v dalších věcech
spoléhat sami na sebe. Už Jan
Werich zpíval, že když jeden udělá
to, a jiný ono, dohromady zvládnou
udělat moc.
Nemusíme si toho nakládat zbytečně mnoho, ale postupně třeba
dojdeme i k takovým věcem, kterých
bychom se jinak neodvážili.
Věřím, že Kácov může být navzdory obecnému šetření skutečně takový, jaký si ho přejeme mít. Když se
o jeho podobu zasloužíme sami,
nebudeme muset ze svých představ
nijak slevovat.
Krásné jaro a nešetřete ani úsměvy
Soňa Křenová
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Opravy komunikací pokračují
Od 18. března 2013 pokračují práce
na rekonstrukci místních komunikací. Třebaže si tentokrát nevyžádají
žádná zásadní dopravní omezení,
je třeba počítat s tím, že se běžného života přece jen dotknou.
V první etapě dokončí firma Colas
CZ práce, které nebylo možné provést loni na podzim kvůli nepříznivému počasí. Půjde o komunikace
v okolí sídla Úřadu Městyse a o jižní část náměstí Kněžny Toskánské
(směrem k zámku).
„Chceme, aby nové a opravené
silnice i chodníky vydržely v dobrém
stavu co možná nejdéle, proto jsme
se nesnažili dodržovat původní termíny za každou cenu. Sledujeme tedy,
zda firma provádí tuto práci skutečně
kvalitně a za dodržení technologického postupu a kázně. Prozatím jsme
byli spokojeni,“ vysvětluje starostka
Soňa Křenová.
Zima byla bohužel mimořádně
dlouhá, proto stavbaři začínají pracovat s tak velkým časovým odstupem od listopadového dokončení
Jirsíkovy ulice. Nucenou přestávku
však zástupci společnosti Colas CZ
a členové stavební komise Městyse
využili pro jednání o konečné podobě náměstí, kde se počítá i s výsadbou nové zeleně. „Shodli jsme se,
že vzrostlý smrk uprostřed travnaté
plochy není úplně ideální. Navíc je
vidět, že strom na tomto místě značně strádá. V rámci rekonstrukce bude
tedy na náměstí vybudováno stálé
ukotvení pro živý vánoční strom. Bez
něj už bychom si advent a Vánoce asi
ani neuměli představit,“ říká starostka
Soňa Křenová.
Veškerá navržená zeleň je zvolena
tak, aby náměstí působilo na první
pohled příjemným dojmem a korespondovalo s okolní přírodou. Měl
by to být takový malý kousek Posázaví v samém srdci Kácova. Stavební
práce v centru městyse by měly být
dokončeny nejpozději do 30. května

letošního roku. V rámci rekonstrukce
budou přitom opraveny nejen vozovky, ale také chodníky a vzniknou zde
i další parkovací místa.
V letošním roce počítá vedení radnice i s opravou Nádražní ulice. Pro
způsob její rekonstrukce, která začne
v polovině dubna, však muselo zvolit zcela jiný postup. Městys ji bude
opravovat vlastními silami ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči.
Přivítá i pomoc dalších, kteří budou ochotni dobrovolně pomoci.
„Naše finanční možnosti nedovolují,
abychom na opravu najali stavební
firmu. Pro opravu výtluků, kterých bohužel po letošní zimě opět přibylo, si
proto vypůjčíme potřebné vybavení.
Přípravy jsme provedli s dostatečným
předstihem a také náležitě odborně
prokonzultovali. Věříme, že se nám
díky tomu podaří zkrátit dobu zapůjčení a tedy také částku za pronájem
techniky na minimum,“ popisuje záměry starostka.
O termínu dokončení veškerých
prací v Nádražní ulici by však v tuto
chvíli nerada spekulovala. Bude pochopitelně záležet na tom, jak se Kácovu podaří tento ne právě obvyklý
způsob řešení opravy zvládnout.

Kamenný taras ve spodní části
náměstí je nyní vyšší a zdobí jej
nové zábradlí
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POPLATKY ZA ODPAD V ROCE 2013
Sazba činí 600,- Kč za:
– každou fyzickou osobu, která má na území Městysu Kácov trvalý pobyt
– za každou rekreační stavbu, ve které není k trvalému pobytu
hlášena žádná fyzická osoba
Poplatek je splatný jednorázově v pokladně Městysu Kácov nebo
bankovním převodem či poštovní poukázkou do:
– 31. března 2013 pro občany s trvalým bydlištěm
– 31. srpna 2013 pro rekreanty
Pokladní hodiny:
pondělí 8.00 – 17.00 středa 8.00 – 17.00
Bankovní spojení: ČS, a.s. Kolín, pobočka Zruč nad Sázavou
č.ú.: 443506369/0800
V případě bankovního převodu vám bude na požádání přidělen
variabilní symbol.
Bez uvedení správného variabilního symbolu není možné platbu
identifikovat!

Kam s ním?
Nerudovská otázka je i ve 21. století
stále aktuální. Odpadu stále přibývá a již nyní je třeba myslet do budoucnosti.
Je zřejmé, že odpadové hospodářství v České republice bude stále více
zaměřeno na třídění odpadu. Směsného komunálního odpadu by měli
lidé ve vlastním zájmu produkovat co
nejméně, jeho odvážení bude stále
dražší. Stát už také nebude povolovat
další rozšiřování a budování skládek.
V brzké době vzniknou překladové
dvory, kde se budou odpady dále třídit a shromažďovat pro další zpracování. Měly by být v jednotlivých regionech a jejich součástí někde budou
i moderní ekologické spalovny, které
maximálně využijí vzniklou energii
pro další provoz a maximálně zpracují i veškerý spalovaný odpad.
Za to, jak budou občané odpad
třídit, ponese největší zodpovědnost
obec.
Také Kácov chce jít cestou maximálního třídění – „třiďme a ušetřeme
peníze“!

PROČ TŘÍDIT?
Co to přinese občanovi
– ušetří, cena za odpady se nebude
zvyšovat
– pomůže životnímu prostředí, tříděný odpad je možné recyklovat
Co to přinese městysu
– ušetří a prostředky vynakládané na
svoz odpadů může využít na rozvoj
Kácova
– bude s občany připraven na maximální třídění odpadů
Kácov měl již několik let značné problémy s nakládáním s biologickým
odpadem. Někteří občané ho vyváželi na černé skládky, což je v dnešní
době nemožné. Obec se tedy roz-

hodla likvidaci biologického odpadu
řešit.
V letošním roce budeme ve spolupráci s firmou AVE vyvážet biologický
odpad v sezóně jednou za 14 dní ve
speciálních kontejnerech.
Letos začínáme a uvidíme, jak se to
osvědčí a jakou zkušenost získáme.
Nebudeme sami. Je více obcí, které
se rozhodly tímto způsobem odpad
vyvážet a likvidovat.
Zájemci o popelnice na bio odpad si
mohou nádoby vyzvednout na Úřadě
Městysu Kácov. Bližší informace
získáte na tel. čísle: 327 324 204.
Upozorňujeme, že do bio popelnic
nepatří popel!

Budeme svítit levněji?
Již v loňském roce začal Městys
Kácov hledat možnosti úspor v oblastech, které nepatří k absolutním
prioritám. Z úsporných důvodů docházelo proto v některých okrajových částech městečka ke zhasínání
veřejného osvětlení v nočních hodinách mezi půlnocí a pátou hodinou
ranní.
Mnohem lepší řešení nabídla však
nyní radnici společnost Lamberga,
která je českým výrobcem LED svítidel pro veřejné osvětlení.
Stávající energeticky náročná svítidla dokáže prakticky okamžitě vyměnit za svá úsporná LED svítidla typu
Karolina. Radnice přitom nemusí do
nového veřejného osvětlení vložit jakékoliv peníze navíc. Výměna by byla
financována zpětně z úspor, které
tato svítidla sama vytvoří.
„Tento systém postupného zpětného financování nabízí společnost
Lamberga již třetí rok a dosavadní
zkušenosti ukazují, že v místech, kde
byla instalována naše úsporná LED
svítidla, je možné ušetřit až polovinu
nákladů za elektřinu. Právě rozdíl ceny
za dodávky a nutnou údržbu postupně pokrývá vstupní náklady. Například
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Moderní LED svítidlo Karolina
Budišovu nad Budišovkou, který se
rozhodl světla Karolina instalovat ve
všech svých ulicích, se investice ve
výši 3,5 miliónu korun vrátí zhruba za
8 a půl roku. Roční úspora na energii
a údržbě zde činí 416 tisíc,“ vysvětluje
ředitel společnosti Lamberga Ing. Jaromír Němec.
Mimo zajištění postupného financování nabízí firma Kácovu ucelený
projekt včetně technického pasportu
veřejného osvětlení a odborného posouzení ekonomicko-provozní stránky
provozu. Jde především o stanovení objemu ročních provozních úspor
(energie + údržba) a výše investičních
prostředků, které je nutné vynaložit na
nákup a instalaci nových svítidel.

Vážení spoluobčané,
Jistě i vám záleží na tom, kde žijete a jak naše městečko vypadá. Pro
velké a dlouhodobé záměry, k jakým
patří modernizace čistírny odpadních
vod či doplnění splaškové kanalizace
v nové zástavbě rodinných domů, se

Jedno svítidlo Karolina již také v březnu na jeden měsíc bezplatně instalovala u autobusového nádraží v Nádražní
ulici. Občané si tak mohli sami udělat
představu o tom, jaký komfort moderní
osvětlení případně přinese.
Radnice prozatím návrh stále zvažuje. Za výhodný považuje nejen
systém postupného splácení, který
by nijak nezatížil rozpočet, ale také
to, že pro LED svítidla je možné použít stávající systém stožárů či výložníků, takže by výměna mohla být bez
potíží provedena v celém katastru
Kácova včetně Zlivi, Zderadin a Zderadinek.
Výrobce garantuje u svých výrobků vysokou životnost a minimální
potřebu údržby. Na případné závady
také standardně poskytuje záruku po
dobu 7 let.

Ten nejhezčí dárek pro své maminky zde v podobě kulturního programu předají děti z místní mateřské
a základní školy. Programem bude
tentokrát provázet moderátor Radiožurnálu a někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v Paříži Jan Pokorný.
Těšíme se na vás!

Dárek pro maminky
Městys Kácov srdečně zve všechny
maminky a babičky do místní sokolovny, kde se v pátek 10. 5. 2013
od 17 hodin uskuteční již tradiční
pořad ke Dni matek.

bude Městys Kácov snažit získat potřebné finance formou státních dotací. Možnosti hledáme i jinde.
Sami bychom ale mohli zkusit dát
dohromady třeba podstatně menší
částky potřebné pro přístřešek u autobusové zastávky u zdravotního střediska či na nové přístřešky pro kontejnery na tříděný odpad. Jedná se
o zhruba 40 000 Kč.
Úřad Městyse Kácov se tedy rozhodl vyhlásit komunitní sbírku, z jejíhož
výtěžku by přístřešky pořídil do Jirsíkovy ulice.
Pokud to vaše finanční situace
dovolí, můžete jakoukoliv finanční
částku přinést přímo na radnici, případně ji zaslat na účet Městyse (č. ú.

443506369/0800). Jako variabilní
symbol uveďte 2324.
Předem děkujeme všem kácovským
občanům, kteří se rozhodnou i tímto
způsobem ukázat, že jim záleží na
tom, jak městys vypadá.
Úřad Městyse Kácov
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Šance pro region Posázaví
Starostové posázavských měst
a obcí jednali 19. března v Benešově o strategii celého regionu, která
by jim na období let 2014 – 2020
pomohla zajistit potřebné finanční
prostředky. Právě kvalitní a ucelená strategie i certifikace Místní
akční skupiny Posázaví (MAS) jsou
totiž nezbytnou podmínkou úspěchu v soutěži o finanční prostředky
z Programu rozvoje venkova a dalších operačních programů.

oblastech má Kácov, který patří k respektovaným členům skupiny, co nabídnout. Přípravě strategie, do níž by
včlenil i své zájmy, věnuje tedy vedení radnice velkou pozornost. Ke spolupráci přitom stále vybízí i občany.
V letech 2008 – 2013 rozdělila
společnost Posázaví mezi žadatele
dohromady 87,8 milionu korun. Vybudovala se z nich nová hřiště a vesnická muzea, opravily kapličky a hasičské zbrojnice a postavily naučné
stezky i turistické ubytovny. Kácovu
se z této částky podařilo „odlomit“
například finance na opravu sokolovny, ve výši 1 293 243 Kč.

Opět můžeme pomáhat

Koutský mlýn

Foto: Daniel Korol

„Je důležité, abychom měli ucelenou strategii připravenou do konce
letošního roku, abychom se s ní mohli
ucházet o dotace hned v prvním kole
soutěže. Je přitom nutné, aby na ní
spolupracoval celý region napříč všemi sektory,“ řekla ředitelka společnosti
Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Neméně důležitá je podle ní také
certifikace MAS. „Každá MAS, která
chce být příjemcem dotací, musí splnit určitá kritéria. Mimo jiné musí být
otevřená a transparentní. Podmínky
certifikace by mělo do konce června
stanovit ministerstvo zemědělství.
Ucházet bychom se o ni měli v září,“
dodala Bohunka Zemanová.
K prioritám regionu dlouhodobě
patří zachování a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví i zvýšení
jeho turistické atraktivnosti. Pozornost
je však věnována i zapojování spolků a sdružení do veřejného života,
aktivitám dětí a mládeže a i dalšímu
rozvoji infrastruktury. Ve všech těchto

Nepotřebné věci pro potřebné lidi.
Tento slogan zvolila pro svou činnost Diakonie Broumov, jež sběrem
šatstva i dalších věcí, které někteří
nepotřebují, pomáhá všem, kdo
o ně stojí.
Kácov se již po několik let stává
místem, kam auta broumovské Diakonie zajíždějí pravidelně. Bude tomu
tak i 22. dubna, kdy se chystají odvézt věci shromážděné v rámci další
kácovské charitativní sbírky.
Ta se uskuteční od 15. do 19. 4.
2013 a kromě oblečení lze na Úřad
Městyse opět přinášet také obuv,
hračky, domácí potřeby.
Předem děkujeme všem, kteří se
do charitativní sbírky pro Diakonii
Broumov zapojí. I tímto způsobem
pomůžete lidem v těžké situaci
znovu najít místo ve společnosti.

Vítání nových občánků
Také v roce 2013 bude Městys Kácov pokračovat v tradici slavnostního vítání svých nově narozených
občánků.
Slavnostní setkání se tentokrát
uskuteční 25. dubna v 16 hodin
a do obřadní síně naší radnice jsou

již nyní srdečně zváni všichni, kteří si
tento okamžik nechtějí nechat ujít.
Vzhledem k tomu, že legislativa vyžaduje pro uvolnění dat o narození
dětí předchozí souhlas rodičů, žádáme všechny zájemce, aby se na Vítání občánků předem přihlásili.
Vítání se týká dětí narozených od
19. 5. 2012 až do současnosti, které
mají trvalý pobyt v Kácově. Jejich rodiče mohou kontaktovat Marii Mouchovou nebo Marii Vincovou, které
jim o připravované akci rády poskytnou i další informace (tel.: 327 324
204, e-mail: mouchova@kacov.cz
nebo vincova@kacov.cz).

MOŽNÁ ANI NEVÍTE...
Hrnčírna na Zámostí
Hrnčířskou dílnu založil v Kácově
na Zámostí v roce 1897 pan Josef Koubek. Nacházela se v lesním zákoutí poblíž hlavní okresní
silnice (dnes dům č. p. 112 paní
učitelky Trnkové). Na čtyřech kruzích se zde vyráběla polévaná
kamenina a všechny běžné hrnčířské výrobky. Hlína se sem dovážela ze Skvrňova u Uhlířských
Janovic.
Dílna velmi dobře prosperovala
až do 1. světové války, kdy museli
dělníci odejít na frontu. Provoz hrnčírny již nebyl po válce obnoven.
Do současnosti se dochovalo jen
několik tvarově zajímavých forem
a hrnců.
Mgr. Jan Mühldorf
Zdroj: Zavadil: „Kutnohorsko
slovem a obrazem“; díl II; str. 149.
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M ĚST YS I N FOR M U J E
O botanice vážné i nevážné
Velmi příjemný podvečer prožili ve
čtvrtek 4. dubna všichni, kteří přišli
do obřadní síně kácovské radnice
na besedu s doktorem Václavem
Větvičkou. Konala se u příležitosti
slavnostního předání cen za loňský ročník soutěže Rozkvetlý Kácov
a uspořádal ji Sázavský Rozvojový
Nadační Fond ve spolupráci s Městysem Kácov.
Osobité vyprávění neúnavného
propagátora botaniky si přišlo vyslechnout na čtyřicet návštěvníků,
jimž mohlo být od prvních okamžiků
jasné, že se mají na co těšit. A to, že
v publiku nechyběly vítězky loňské
soutěže Jana Keltnerová a Marie Vincová, bylo pochopitelné. Přišly si převzít hlavní ceny i slova chvály za své
pěstitelské spěchy – paní Keltnerová
v kategorii Nejkrásnější předzahrádka
a Marie Vincová za Nejkrásnější okenní truhlík.

Oběma vyslovil obdiv zástupce
Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu Ivo Reichelt (viz foto),
který sebekriticky přiznal, že sám by
se mohl ucházet nejspíš jen o cenu
„Truhlík roku“. „Obdivuji, kolik trpělivosti, lásky a také peněz jsou milovníci květin schopni investovat do
svého koníčka. Také doufám, že se
do letošního III. ročníku soutěže
Rozkvetlý Kácov sejde opět o něco
více fotografií než loni. Po zkušenostech z obou ročníků jsme si uvědomili, že zejména pro dříve narozené
pěstitele může být bariérou poříze-

ní požadované fotodokumentace.
Ve spolupráci s vedením kácovské
radnice se o to tedy letos postaráme sami. Postačí, když se zájemci
o účast v soutěži během léta na Úřadu Městyse přihlásí, že chtějí nechat
vyfotografovat svá rozkvetlá okna či
předzahrádky. Dál už zařídíme vše
potřebné,“ ujistil Ivo Reichelt.
Pro pana Václava Větvičku, s nímž
se shodou nejrůznějších okolností
potkává již téměř čtvrt století, vytvořil pak zcela originální pojmenování.
Nazval ho „Klečícím Guru“ a nezvyklý
název také hned vysvětlil. „S panem
doktorem jsme se kdysi potkávali v Českém rozhlase. Tam ale byly
role jasně rozdány. Od roku 2008 se
s ním však díky golfu setkávám ve štiřínském zámeckém parku, o nějž pečuje doslova jako o vlastní dítě. Většinou ho tam zastihnu na kolenou,
protože se neustále štrachá v záhonech,“ řekl Ivo Reichelt a v podstatě
tím předznamenal, v jakém duchu se
ponese další program.
Pan Václav Větvička totiž v příštích téměř dvou hodinách potvrdil
to, co se o něm všeobecně ví. Totiž že všechno, co dělá, dělá naplno, a také, že cítí nesmírnou pokoru a úctu k tomu, co dokázaly jeho
předchůdci – a to nejen na poli vědeckém, ale také literárním.
Že má však zvláštní dar přiblížit vědecká bádání velkému množství lidí,
o tom jako by chtěl pomlčet. Nicméně se to ukázalo již v prvních minutách, když se snažil popsat, jak se
člověk dostane „od vědy k mikrofonu
a od mikrofonu ke knize“.
„Mnoho let jsem s kolegy v Botanickém ústavu ČSAV bádal nad různými
detaily z botaniky. Nemohu říct, že by
mě to nebavilo. Zpravidla jsme totiž
po delší či kratší době dospěli i k velmi překvapivým poznatkům. Bylo mi
však líto, že se o těchto objevech většina lidí vůbec nic nedozví. Byla to totiž VĚDA,“ zmínil Václav Větvička.
Ale právě proto, že měl pocit, že
spoustu věcí z jeho oboru stojí za to

poznávat, přijal nabídku, aby botaniku
popularizoval v rozhlase.
Díky přirozené zodpovědnosti i daru přistupovat k vědě s nadhledem i humorem, přivedl nakonec k zájmu o přírodu neuvěřitelné
množství lidí.
„Nebylo to snadné. I v redakci
Dobrého jitra měli zpočátku pocit, že
takový pořad je předem odsouzený
k zániku. Že budou lidé hned po ránu
ochotni poslouchat mé drby o přírodě a vydrží to celé hodiny, tomu nikdo nevěřil. Nakonec mě to přimělo
k tomu, že jsem ony kamínky příběhů
z mých rozhlasových pořadů převedl
i do knižní podoby“, popisoval – jak
jinak než s humorem, své životní
putování od vědy ke knihám Václav
Větvička.
Odměnou mu byl nadšený potlesk,
takže nakonec přislíbil, že se v Kácově určitě objeví častěji. Třeba aby
odpovídal na mnohé otázky zdejších
zahrádkářů a pěstitelů.
Je také jisté, že letos jako člen
poroty zhodnotí veškeré pěstitelské
úspěchy těch, kteří se zúčastní již III.
ročníku soutěže Rozkvetlý Kácov.

8

K ÁCOVS K Ý Z P R AVO DA J

ČISTÁ Ř EK A SÁ Z AVA 2013
Jarní úklid na řece Sázavě
Také letos se uskuteční tradiční jarní úklid nejen ve většině našich domácností, ale také na březích řeky
Sázavy i na její hladině. V kalendáři
stovek dobrovolníků, včetně těch
kácovských, je totiž u data 12. 13.
a 14. dubna velký vykřičník a poznámka Čistá řeka Sázava.
Akce se letos koná již po osmé
a potěšitelné je, že se do úklidu každoročně zapojuje stále více dobrovolníku. Ti z hladiny i ze břehů Sázavy
sbírají odpadky, které pak nákladní
auta vozí na skládky. Například loni
sesbírali během tří dnů mezi Havlíčkovým Brodem a Pikovicemi, což je
úsek dlouhý bezmála 190 kilometrů,
přes 30 tun odpadu.
Organizátoři však přesto měli z konečného množství paradoxně radost.
Poprvé v historii bylo odpadků méně
než v předchozích letech.
„Těší nás, že se pro řadu dobrovolníků účast na úklidu řeky Sázavy stala
už pravidlem. Každoročně odvedou
obrovský kus práce. Poděkovat ale
musíme všem dalším partnerům,
kteří se do projektu zapojují, třeba
poskytnutím jídla, střechy nad hlavou, lodí či ochranných pomůcek
pro dobrovolníky nebo finančními
příspěvky,“ říká ředitelka společnosti
Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.
Na úklid úseku od Střechova až po
Malovidy se již připravují i děti z kácovské základní školy. Akce je vždy
velkým zážitkem hlavně pro ty, kdo
jezdí na lodích. I nejmenší děti jsou
vždy hrdé na to, že mohly být přitom
a postaraly se o to, aby z kácovských
břehů zmizel všechen nepořádek.
Prý pak i při vycházkách pravidelně
kontrolují, jestli je všude stále čisto.
Jsou zvědavé, jestli se k nim letos
přidá i muzikant a moderátor Vojta
Lavička, který si Kácov oblíbil tak, že
by tu podle svých slov „rád udělal
i něco jiného, než jen hrál na housle“. Pokud přijede, bude je ale určitě
mít s sebou. Tradiční podvečerní po-

sezení u táboráku by tedy mělo mít
správnou atmosféru i rytmus.
Letošního ročníku akce Čistá řeka
Sázava se však mohou zúčastnit
i další zájemci a to buď přímo při
úklidu nebo mohou projekt podpořit
poskytnutím materiálního či finančního daru.
Stačí se přihlásit na e-mail info@
posazavi.com nebo na telefon 723
881 081. Číslo účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku je
326666339/0800. Další informace
o celé akci jsou na: leader.posazavi.
com v sekci Partnerské projekty.
První ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 2006 v režii
svazku obcí Malé Posázaví, který na

něj dostal evropskou dotaci. Od roku
2007 úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s. Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dotacích a dobrovolnosti všech účastníků. V prvních
ročních se řeka uklízela mezi městem
Sázavou a Pikovicemi. Později se
k akci přidali další organizátoři. V současnosti se uklízí napříč dvěma kraji,
Středočeským a Vysočinou.
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Kácovské vánoční sportování
Své stoleté jubileum se členové TJ
Sokol Kácov rozhodli v závěru loňského roku připomenout i způsobem, jenž odpovídal sokolskému
krédu: „Ve zdravém těle zdravý
duch“. Připravili totiž hned tři turnaje, aby si na své přišli příznivci
volejbalu, stolního tenisu i nohejbalu. Proto kácovská sokolovna
nezahálela ani o Vánocích.
Vše začalo již 22. prosince volejbalovým setkáním současných hráček
s bývalými absolventy tohoto sportu.
V turnaji se společně utkaly „kácovské naděje“ (žákyně ) s kadetkami
a současným družstvem žen. Do tur-

naje byli přizváni i dorostenci z řad
fotbalistů.
Vždyť právě volejbal má v Kácově již bezmála padesátiletou tradici
a pod vysokou sítí se v sokolovně i na
venkovních kurtech pravidelně scházejí mladí i ti dříve narození.
Turnaj měl především pobavit, a to
se plně podařilo. Důležité bylo především to, že se mladí lidé sešli, zasportovali si a při volejbalu se také skvěle
pobavili.
Kácovské vánoční sportování pak
pokračovalo 29. prosince turnajem
neregistrovaných hráčů ve stolním
tenise. Sešlo se celkem 23 účastníků, kteří si to rozdali nejprve v základních skupinách. Ty také určily, kdo
bude dále pokračovat v jaké skupině
o umístění.
Turnaj nebyl o velkých cenách, ale
bojovalo se především o čest a slávu.
O drobné odměny se nakonec losovalo a kdo vydržel, odnesl si něco
od hlavního sponzora této sportovní
akce – Pálenice Kácovka.
Také v tomto případě nešlo o vítěze. Hlavní bylo, že se sešli ti, kteří chtěli udělat něco pro svoje tělo
a rozhýbat je po vánočním lenošení.
Sportovní seriál zakončil turnaj trojic v nohejbalu pro neregistrované.
Celkem se sešlo 21 zájemců, kteří
vytvořili 7 družstev. Ta se pak utkala
systémem každý s každým. I tento
turnaj byl zaměřen především na
pohyb a ani zde nebylo konečné
umístění tím nejdůležitějším. První
tři družstva byla odměněna cenami
od sponzora Lima, lahvičkami sektu.
Všechny turnaje splnily očekávání organizátorů. Vítězem byl opravdu každý, kdo překonal svou lenost
a zjistil, že sport má něco do sebe.
V kácovské sokolovně sice nepadaly
žádné rekordy, ale zato si tam někteří účastníci slíbili, že budou v novém
roce pravidelně docházet na tréninky do jednotlivých oddílů. Jistě nešlo
jen o novoroční předsevzetí, na které se snadno zapomíná.
Text a fota Petr Křen

Sokolské karnevalové šibření
Třebaže počasí připomínalo v sobotu 30. března spíš pravou zimu,
kácovští Sokolové si z toho těžkou
hlavu nedělali. Také letošní Šibřinky pojali jako velkolepý rej masek
a všeobecné veselí. Dostáli tak nejen významu slova šibřiti se – totiž
veseliti se, ale i dlouholeté tradici.
Historicky první maškarní ples TJ
Sokol se totiž v Kácově konal již
1. února 1914.

Jako obvykle se v místní sokolovně
o největší zábavu postaraly skupinové masky, které svou prezentaci
pojaly jako velkolepou show.
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Hasiči ve víru tance i práce
Také v letošním roce se kácovští hasiči postarali o kulturní vyžití nejen
dospělým, ale tradičně i dětem. Hasičský ples se letos konal 19. ledna v krásně vyzdobené sokolovně.
K tanci a poslechu hrála skupina
Impuls z Ledče nad Sázavou a návštěvníci se protančili až do brzkých
ranních hodin.

Po celý rok se také věnují práci
s dětmi, které připravují na nejrůznější závody a soutěže.
Loňský rok byl pro hasiče po všech
stránkách poměrně náročný. Tradiční
jarní a podzimní brigády se střídaly
s víkendy, kdy hasiči doprovázeli děti
na různé soutěže. Podobné to bude
i letos. Jejich kalendář se začal plnit
již v samém počátku roku a například
program dětských hasičských akcí na
I. pololetí roku 2013 je opravdu pestrý.

Karnevalové veselí pro děti
i dospělé

Hasiči letos změnili organizaci tomboly a bylo to ku prospěchu věci.
Hned po zakoupení lístků každý zjistil,
zda vyhrál a nebo že právě jeho lístek postupuje do velkého půlnočního
slosování. Hlavních cen bylo celkem
sedm a všechny opravdu stály za to.
Soutěžilo se o vysavač, DVD, rychlovarnou konvici, deku z ovčí vlny, sadu
nářadí, sud piva a láhev dobré pálenky. Spoustu dalších drobných cen
věnovali do tomboly nejen sponzoři,
ale přispěli i členové SDH, za což jim
patří velké poděkování. Hasičský ples
se opravdu vydařil a za rok se těšíme
znovu.
Týden na to, se hasiči sešli na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili
svou činnost za rok 2012 a probrali
to hlavní, co je čeká letos.
Hovořit bylo o čem, právě dobrovolní hasiči, jichž je celkem 92, se
v Kácově starají nejen o svěřenou hasičskou techniku a vše, co s ní souvisí, ale pravidelně pomáhají s úklidem
městyse. Ve spolupráci s radnicí také
organizují pravidelný sběr železného
šrotu a díky nim se koná i řada kulturních a společenských akcí.

Pokud někdo v sobotu 16. února
uviděl v Kácově spoustu myšek, vůbec to neznamenalo, že by „přebral“
a měl vidiny. Tento den totiž patřil
maskám a masopustnímu veselí.
Nejrůznějšími maskami, a nejen zvířecími, se to v místní sokolovně začalo
hemžit už odpoledne, kdy si zde karneval užívaly děti. Kácovští dobrovolní
hasiči pro ně připravili program plný
her a soutěží. Potkaly se zde princezny, vodníci, kuchaři, různá zvířátka i pohádkové postavičky. Celým odpolednem nás provázela trojice moderátorů
v maskách indiána, princezny a hejkala
(ze společnosti RTC Production Praha).
Nejlepší a nejšikovnější masky byly
v závěru odměněny pěknými plyšáky a všechny děti dostaly od hasičů
sladký balíček.
Se stejným nadšením se do víru
karnevalových radovánek pustili večer také dospělí. O večerní zábavu
se postarala skupina Universum pod
vedením pana Zdeňka Tajčovského.
Do sokolovny většinou dorazily tematicky sladěné masky, například piráti
z Karibiku, myšky a družstvo hasičů,
které návštěvníkům karnevalu po nástupu a malé rozcvičce ukázalo, jak
se správně provede hasičský útok –
tedy především jak se při nácviku dálkové dopravy vody hasí žízeň.
Tak jako každý rok byla i tentokrát
na obou kácovských karnevalech vidět

spousta krásných masek, na nichž si
tvůrci dali záležet, a opět také nebyla
nouze o legraci. Třeba když se myšky
rozhodly ohlodat hasičům hadice.
Domů nikdo nespěchal a bylo
jasné, že se všichni opravdu dobře
bavili. Takže za rok opět na viděnou,
krásné masky!
Marie Mouchová
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Termíny dětských hasičských
akcí na I. pololetí 2013
15. 3. 2013
Noční branný závod Církvice

7. 4. 2013
Hra Plamen – Branný závod Kačina

12. 5. nebo 19. 5. 2013
SOPTÍK – Požární útoky Starý Kolín,
popř. Církvice

26. 5. 2013
Hra Plamen – Požární útoky
Močovice

9. 6. 2013
SOPTÍK – Požární útoky Žleby

16. 6. 2013
SOPTÍK – Požární útoky Kácov

Odstartováno psím štěkotem
Sérii každoročních kácovských akcí
odstartovali v sobotu 5. ledna jako
již tradičně místní kynologové.
Zimního závodu o putovní pohár
Městyse Kácov se navzdory deštivému a značně nevlídnému počasí zúčastnilo celkem 21 psovodů,
kteří zde spolu se svými čtyřnohými svěřenci prožívali chvíle plné
adrenalinu i radosti.
Všichni se shodli, že novou sezónu
odstartovali úspěšně, byť třeba ve finále nedosáhli na některou z trofejí.
Ty byly jako obvykle připraveny pro
vítěze ve čtyřech různých kategoriích, z toho jedné dle Mezinárodních
zkušebních řádů. Tradičně byli v rámci Zimního závodu vyhlášeni i nejposlušnější psi a nejlepší obranáři.
Zvláštní cena byla připravena i pro
nejlepší družstvo.
Jako obvykle panovala v areálu
kácovského kynologického cvičiště po celou dobu sportovního klání
velmi příjemná atmosféra. Také kvůli
ní a skvělé organizaci se tento velmi
náročný závod i další zdejší akce těší
takové oblibě.

Místní kynologové by si však přáli,
aby se k nim v letošním roce přidalo
i co možná nejvíce nových zájemců
o sportovní kynologii. Díky odborně
vedenému výcviku budou mít totiž
možnost poznat své zvířecí miláčky
mnohem lépe a také mohou rozvíjet
jejich dovednosti i talent.
„Naše cvičiště navštěvují psi různých
plemen a velikostí a rád se pochlubím, že jsou úspěšní jak na závodech
tak i na výstavách. Všestranný výcvik
probíhá v hlavní sezóně v sobotu od
13 hodin. Vždy začíná skupinou pro
štěňata a mladé psy. Po ní dostávají
prostor ostatní skupiny pejsků. S nimi
k nám mohou jejich majitelé docházet cvičit také ve středu od 17 hodin,“
popisuje pravidelný rozvrh cvičiště
předseda ZKO Kácov Jiří Končel. Současně dodává, že zvláštní výcvik se
týká flyballu, který se zde provozuje
každý pátek od 17 hodin pod vedením Jitky Slánské (tel.: 776 724 661).
„Flyball je sport i zábava pro temperamentní psy všech plemen. Oproti agility má výhodu, že pro psovoda

není tolik náročný, takže se mu mohou věnovat i fyzicky méně disponovaní psovodi. Třebaže se do České
republiky tento sport dostal teprve
před 13 lety, provozuje se zde již na
špičkové úrovni a má stále více příznivců. I v Kácově jej může blíže poznat každý, kdo o to bude mít zájem,“
říká Jiří Končel.
Začátek není nijak náročný. Cesta
na cvičiště je značena a pro první návštěvu postačí kovový obojek, krátké
vodítko, hračka (např. míček se šňůrkou) a pamlsky.

Vydejte se za pohádkou
Občanské sdružení Kopretinka
hodlá 25. května od půl druhé
odpoledne vyzkoušet, zda pohádková zásada: „Do třetice všeho
dobrého“ platí také pro Pohádkový
okruh. Akcí pro děti i jejich rodiče
totiž i letos, podobně jako v předchozích dvou letech, správně „okoření“ Mezinárodní den dětí.
Pokud to dovolí stavební práce na
náměstí Kněžny Toskánské, bude letošní trasa opět začínat i končit právě
tady.
Na okruhu bude pak připraveno několik pohádkových zastavení, kde na
děti budou čekat hrdinové z tradičních
i moderních pohádek a samozřejmě
i soutěžní úkoly.
Sladké odměny se určitě dočká každý, kdo si to zaslouží.

ČÁRY – MÁRY!
Šance pro všechny, kdo se nebojí čarodějnic a jejich kouzel
Městys Kácov ve spolupráci s místními sdruženími srdečně
zve všechny děti i dospělé na tradiční pálení čarodějnic.

30. dubna od 16 hodin v kempu Pod mostem
Zajištěna: dobrá nálada, muzika k tanci i poslechu,
vuřtíky k opékání a další drobné občerstvení

NEZAPOMEŇTE KOŠŤATA!

12

K ÁCOVS K Ý Z P R AVO DA J

ZE ŽIVOTA S POL K Ů A SDR UŽ E N Í
Plesové vábení jara
Správné zbraně namířili proti letošní dlouhé zimě v sobotu 23. března
v Hotelu Kácov členové Občanského sdružení pro rozvoj Kácovska.
V samém závěru plesové sezóny
připravili další ze svých Jarních plesů. Kdo přišel, nelitoval. Tančilo se
o sto šest a nálada byla výborná.
Lví podíl na tom měla skupina Miroslava Jiřišty, která dokázala zvolit přesně takový rytmus, jaký tanečníci potřebovali. Na parketu bylo stále plno.
Správný spád měl i program večera, jímž provázel předseda sdružení
pan Jiří Trešl. I letos potvrdil, že je stále
v dobré formě nejen jako bývalý taneční mistr, ale i jako bavič. Mluvené slovo
nepostrádalo vtip i moudrý humor, zábavu udržoval ve vysokých otáčkách.
Na slova chvály však skromně poznamenával, že pochvalu si zaslouží
především návštěvníci. Na všech prý
bylo hned od začátku vidět, že přišli
s dobrou náladou a chtěli si zatančit
a pobavit se. Je rád, že se jejich přání splnilo. Také jejich jménem děkuje
všem, kteří se na přípravě akce podíleli
a přispěli do bohaté tomboly.

V rámci předtančení vsadili Lucie
Krausová a Vítek Piskač na klasiku

V Hotelu Kácov se i letos tančilo až
do pozdních nočních hodin a třebaže nedošlo na „taneční hodiny“, které možná někteří hosté po loňském
úspěchu očekávali, nikdo to organizátorům neměl za zlé. V Kácově se velmi
dobře ví, že Občanské sdružení pro
rozvoj Kácovska hodlá na začátku letní
sezóny otevřít společně s půjčovnou
loděk Na skalce i tančírnu. Ta v těchto
místech původně stávala nad někdejší
říční plovárnou.
Členové sdružení doufají, že jejich záměry nezhatí ani mimořádně
dlouhá a nepříznivá zima a ani složité
hledání peněz potřebných pro tento
projekt. Hlavní partneři, Nadace VIA
a společnost Philip Morris ČR, kteří již
v závěru loňského roku pokryly přípravnou etapu prací, přislíbili, že budou ve
spolupráci pokračovat.
Pokud tedy vše dobře dopadne, odehraje se tradiční zahájení letní sezóny
v roce 2013 nejen na březích a hladině
Sázavy, ale také na tanečním parketu.
Již nyní jsou všichni srdečně zváni,
aby byli v sobotu 15. června při tom.

Za rybařením i dobrou zábavou
Kácovští rybáři připravují i letos
tradiční akce, které umožní strávit
u řeky Sázavy příjemné okamžiky
nejen vyznavačům Petrova cechu,
ale také těm, kdo se na rybářské
umění raději jen dívají.
V sobotu 25. a v neděli 26. května
2013 uspořádá totiž místní organizace Českého rybářského svazu již XVII.
ročník Nočních rybářských závodů.
Tradiční akce, která s každým rokem
láká do Kácova stále více rybářů i diváků, se také letos uskuteční na revíru
Sázava 7 v lokalitě Pustý hrad.
Chytat bude možné od kácovského jezu proti proudu po obou březích Sázavy. Konec závodního úseku,
jenž měří 2,7 km, bude jasně označen. Startovné činí 300 korun.
Závody budou odstartovány v sobotu v 16 hodin a skončí v neděli v 8 ho-

din ráno. Startující se mohou v sobotu
zaregistrovat již v 9 hodin v prostorách
organizačního centra na levém břehu
Sázavy (u potůčku pod Pustým hradem cca 800 m nad zdravotním střediskem). Cesta bude vyznačena.
Chytat se bude na položenou na dva
pruty. Za návnadu lze použít vše dle
platného rybářského řádu. Není však
možný lov na živou nebo mrtvou rybku
a vnadění bude povoleno jednu hodinu před zahájením závodů.
Na systému bodování se ani v letošním roce nic podstatného nemění. Bodují se všechny ulovené ryby
od 20 cm výše. Za každou rybu získá
závodník 1 bod a k dobru má přitom
vždy i bod za každý 1 cm svého úlovku.
Při měření a zapsání do úlovkové
karty samozřejmě asistují rozhodčí,
kteří dohlédnou i na to, že se všechny ryby vrátí zpět do řeky.
Do závodního úseku bylo již letos vysazeno cca 15 q cejna velkého a bezprostředně před závody vypustí kácovští rybáři do Sázavy i dostatek kaprů.
Rybáři se tedy mají na co těšit.
Po celou dobu trvání závodů bude
zajištěno bohaté občerstvení nejen
pro rybáře, ale také pro diváky.
O dva týdny později si adrenalinové zážitky u vody mohou vychutnat
i mladí rybáři, pro něž jsou určeny
speciální závody v rybochovném zařízení na Račanech.
Závody mládeže 2013 se uskuteční v sobotu 8. června od 7 do 12 hodin. Zápis závodníků začíná již v půl
sedmé ráno.
Chytá se na položenou na 1 prut.
Závody proběhnou dvoukolově s tím,
že pro první kolo je vymezen čas od
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7 do 9 hodin. Druhé kolo začne po
občerstvovací přestávce v 10 hodin
a skončí přesně v poledne.
A pokud by snad zážitky u vody
inspirovaly některého z přihlížejících
k tomu, že by chtěl v Kácově zkusit své
vlastní rybářské štěstí, bude k tomu mít
po celou sezónu příležitost. Celoroční
tzv. „hostovské“ povolenky se sice nevydávají, ale rybářský lístek je možné
v revíru Sázava 7 zakoupit třeba jen na
jeden den či na celý měsíc.

Vydařené velikonoční tvoření
Zdá se, že Komunitní škola Kácov
uspořádala již druhý ročník tvořivého odpoledne s názvem Velikonoční dekorace v souladu s moudrou
zásadou: „Když nejvíc spěcháš, zastav se!“
Kurz se uskutečnil v pátek 22. března, tedy v době, kdy bývají v každé domácnosti v plném proudu přípravy na
Velikonoce. Tím spíš organizátory potěšilo, že se dílny, která se snaží oživovat
tradice a staré řemeslné a rukodělné
techniky, opět zúčastnilo více zájemců,
než poslední předvánoční akce.
„Je vidět, že návštěvníci, či spíše návštěvnice, našich dílen se o své zážitky
z tvoření vždycky podělí nejen v rodině, ale třeba i v práci a ve svém okolí.
S každým kurzem tak přicházejí noví
zájemci a i ti původní se vracejí. Jsme
tomu rádi,“ říká paní Blanka Zedníčková. Těší jí také to, že s maminkami
a babičkami přicházejí stále častěji děti
a vůbec se tady nenudí.
Ohlasy na letošní velikonoční tvůrčí
odpoledne potvrzují, že sem převáž-

ně ženy i tentokrát přišly nejen proto,
že se mohly naučit něčemu novému,
ale i proto, že měly šanci prožít velmi
příjemné odpoledne a při rukodělné
práci si také skvěle odpočinuly.
Mnohé účastnice, které po delší
době díky rukodělnému odpoledni
znovu zasedly do lavic kácovské základní školy, také přiznávají, že to byly
asi ty nejlepší chvíle, které zde prožily.
Inu, člověk se asi až s léty dopracuje
k poznání, že učení není žádné mučení, ale užitečná a dokonce i zábavná věc. Je tedy dobře, že poznávání
otevírá Komunitní škola Kácov dveře
v mnoha směrech.

Vítání ptačího zpěvu
Vavřinecký rybník bude v sobotu
4. května jedním z 54 míst v ČR, kde
se již tradičně uskuteční Vítání ptačího zpěvu, akce, jejíž snahou je dostat lidi do přírody a probudit v nich
zájem o ptačí faunu a její projevy.
K organizátorům tradičního setkání
na březích Vavřineckého rybníka patří i tentokrát MUDr. Jan Křivský, který bude rád, když se zde setká i se
sousedy z Kácova. „Bude to chtít sice
brzké probuzení, ale nevšední zážitek
bude jistě stát zato. Zahájení je plánováno již v 7.30 na parkovišti před
hřbitovem v obci Vavřinec. Odtud
společně vyrazíme k rybníku, v jehož
rákosinách proběhne za příznivého
počasí odchyt ptáků a jejich kroužkování. Návštěvníci budou mít také
možnost naučit se poznávat ptáky
podle zpěvu. S kolegy z České ornitologické společnosti budeme samozřejmě připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající se opeřenců“, říká
doktor Křivský.
Konec akce je plánován mezi desátou a dvanáctou hodinou a organizátoři doporučují dobré oblečení
a obutí, protože ornitologická vycházka proběhne za každého počasí. Kdo si přinese dalekohled či
ornitologickou literaturu, také nepo-

Břehule říční

Foto: Jan Křivský

chybí. Není nad názorné vysvětlení
ve vlastní knize.
Vítání ptačího zpěvu bude 4. května
u Vavřineckého rybníka samozřejmě
zorganizováno tak, aby si vycházku
do přírody mohly udělat i celé rodiny.
Pro menší děti bude připraven vědomostní kvíz o ceny. Ornitologové
také doufají, že budou moci odměnit i kresby a obrázky ptáků, které si
děti přinesou. Tentokrát by to měly
být především břehule říční, ale třeba
i vlaštovky či jiřičky.
Právě břehule říční (Riparia riparia)
byla totiž vyhlášena letošním Ptákem
roku. Je příbuzná našich vlaštovek
a jiřiček a stejně jako ony se živí létajícím hmyzem. Od svých příbuzných se však liší způsobem hnízdění
a je více vázána na vodní prostředí.
Původně hnízdila břehule pouze
v březích meandrujících toků řek,
ale regulací koryt tato místa téměř
zanikla. Využívá proto činnosti člověka a obsazuje stěny v pískovnách,
ve stavebních výkopech a na dalších
podobných místech. Je tedy hodně
závislá na naší pozornosti a ochraně.
Více se o ní dozvíte právě na akci či
na stránkách České společnosti ornitologické (www.cso.cz).
„Břehuli říční pravidelně nad hladinou Vavřineckého rybníka pozorujeme
na jarním tahu. Občas se nám ukáže
i při Vítání ptačího zpěvu. Je to ptáček
tak malý a pohyblivý, že se lehce ztratí
mezi početnějšími vlaštovkami či jiřičkami. Není snadné, ji spatřit. Břehule
u Vavřince pravidelně a početně nocují také při podzimním tahu, už od
srpna,“ poznamenává Jan Křivský.
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První setkání se školou
Ve čtvrtek 17. ledna 2013 proběhl
v ZŠ a MŠ Kácov zápis dětí do 1. třídy. Dostavilo se celkem 15 budoucích prvňáčků spolu se svými rodiči.
Ve škole je přivítaly nejen pohádkové bytosti, ale i usměvavé paní
učitelky.

Všechny úkoly budoucí prvňáčci
zvládli bez problémů a v září zasednou do zbrusu nových školních lavic.
Nový mobiliář mohla naše škola
pořídit díky finančnímu daru od Komunitní školy Kácov. Ta na potřebné
vybavení učebny 1. třídy věnovala
celý výtěžek z 1. školního plesu, který
uspořádala loni v listopadu.
Našim prvňáčkům se tedy jistě
bude ve škole líbit o to víc.
Mgr. František Procházka, ředitel

Právě na bruslení jsou teď děti
z 1. stupně naší školy přímo odborníci. Během pěti lekcí bruslení, které
pro ně zajistily jejich učitelky na ledové ploše Zimního stadionu v Ledči
nad Sázavou, totiž zjistily, že se bruslí nemusejí bát. Ba naopak, že si to
na nich mohou skutečně vychutnat.
Všechny děti, které na kurz docházely
pravidelně a absolvovaly všechny lekce, se naučily bruslit nádherně.
Třebaže mnohé z nich stály na
bruslích poprvé, byly moc šikovné.
Základy bruslení zvládly hned během
prvních hodin. Výhodou bylo, že škola měla vždy celou plochu v hale jen
pro sebe. Při veřejném bruslení by
výuka určitě byla o dost složitější.
Zážitky z bruslení ještě umocnilo
i pravidelné cestování motoráčkem,
na které budou prý děti také dlouho
vzpomínat.

Také v tomto školním roce
dojíždějí děti z mateřské školy
a jejich o něco starší kamarádi
z 1. stupně ZŠ na plaveckou
výuku do bazénu v Kutné Hoře.
Jejich trénink začal 7. února
a velké pokroky dělají s každou
další hodinou. Těch bude jako
obvykle celkem deset a až
je absolvují, získají „mokré
vysvědčení“. Všichni malí plavci už
si přejí, aby bylo co nejdříve teplo
a mohli někde u vody rodičům
předvést, co všechno se naučili.

Rodiče jsou státe vítáni
Bruslím, bruslíš, bruslíme
Také děti v Kácově si letos v zimě
užívaly podobné radovánky, jaké
kdysi zachytil na svých obrázcích
pan Lada – sáňkování, koulování, stavění sněhuláků, klouzačky
a bruslení.

Naše škola již druhým rokem získala značku „Rodiče vítáni“, podle níž
lze, stručně řečeno, poznat dobrou
školu.
Tuto značku uděluje společnost
EDUin, která se zabývá popularizací vzdělávacích témat, a školy, které
se o udělení značky ucházejí, musejí
splnit poměrně náročná kritéria. Podle nich se posuzuje, nakolik vstřícné
jsou v komunikaci s rodiči a jak s nimi
spolupracují.
Bližší informace o projektu i značce Rodiče vítáni a také přesný výčet
kritérií, která kácovská škola splňuje,
najdete na: www.rodicevitani.cz (profil naší školy: www.rodicevitani.cz/
profil-skoly/?id=215)

Portášky opět na jedničku
Za letošní lyžařský výcvik, který
se konal od 9. do 15. března,
píší všechny děti výbornou nejen
zimě, která se postarala o ideální
podmínky pro lyžování, ale také
personálu chaty Portášky, kam
naše škola dojíždí na týdenní
sportovní pobyt již několik let.
Maximální spokojenost byla
i s programem. Jako obvykle
v něm nechyběl tradiční
celodenní výlet na Sněžku.
Jediná výhrada se týkala délky
lyžařského kurzu, prý by měl
trvat alespoň dvakrát tak dlouho.
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ZŠ a MŠ Kácov zažádala
v letošním roce o tyto
granty (uvádíme vždy název
instituce a vlastní projekt):

Bydlení plné ptačího zpěvu
Na podnět Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu vyrobili žáci
naší školy v rámci výuky několik
ptačích budek, které by chtěli během plánované ornitologické vycházky rozmístit v okolí Kácova.
Výroba ptačích obydlí probíhala pod
dohledem ornitologa Jana Křivského, takže se děti při práci dozvěděly
o hnízdění ptáků i jejich dalším životě
spoustu zajímavých informací. Třeba
jaké druhy ptactva nejčastěji sídlí ve
stromových dutinách, jaká místa vyhledávají pro zahnízdění a jak významní jsou ptáci pro přírodu.
Vědí také, že hnízdní budka, která má ptákům poskytnout podobné
prostředí jako přirozená dutina stromu, musí splňovat řadu požadavků.
Musí zkrátka ptákům nabízet výhodné a bezpečné místo pro vyvedení
mláďat.

„Výroba a vyvěšování ptačích budek patří k nejrozšířenějšímu způsobu pomoci ptákům a důležitý je také
význam výchovný. Právě děti se tímto
způsobem mohou naučit odpovědnému vztahu k přírodě. Budeme rádi,
když bude škola v projektu pokračovat. Všechny budky chceme postupně rozmístit na ornitology vytipovaná
místa, aby byly připravené pro další
sezónu,“ objasňuje podstatu záměru
Ivo Reichelt ze Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu a dodává, že
veškerou práci fond kompenzuje nejen úhradou materiálu, ale také pořízením kvalitního nářadí, které může
škola využívat i v rámci další výuky.

1. Lesy ČR, s.p.
Modernizace školní výuky
v rámci ŠVP
– podpora environmentální
výchovy na 1. stupni

Dluhy je rozhodně nezaskočí
Žáci 9. ročníku ZŠ Kácov pod vedením paní učitelky Blanky Zedníčkové se úspěšně zúčastnili 4. ročníku
celostátní soutěže Finanční gramotnost, kterou absolvovali v rámci
vyučovacího předmětu se stejným
názvem.
Pro žáky základních a středních
škol pořádá tuto soutěž Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR
ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Finanční gramotnost.
Jejich snahou je zlepšit dosud velmi nízkou úroveň znalostí české populace v oblasti financí.
Náš tým ve složení Pavel Bezačinský, Tereza Tyrpáková a Ingrid Vejmelková i v rámci soutěže prokázal, že se
ve světě financí dokáže již nyní velmi
dobře orientovat a umí správně vyhodnotit i případná rizika jakýchkoliv
půjček či investic. V okresním kole
soutěže získali kácovští žáci 2. místo
ve Středočeském kraji.
Díky předmětu Finanční gramotnost se žáci učí poznávat skutečnou
hodnotu peněz, aby s nimi uměli
správně a zodpovědně nakládat. Získávají také dostatečné znalosti a vědomosti, aby neuvízli v dluhové pasti,
v níž se v České republice v posledních letech ocitá stále více lidí.
Ze statistik vyplývá, že své finanční
závazky nezvládá v současné době
splácet až 30 procent českých domácností. Mezi nejrizikovější skupiny
patří lidé s nižšími příjmy.

2. Miniprojekty VEOLIA, a.s.
Lesní ekosystémy Krkonoš očima
environmentální výchovy
3. Nadace ČEZ
Oranžová učebna 2013 – projekt
Zábavná fyzika
4. Úřad práce v Kutné Hoře
žádost o příspěvek v rámci
veřejně prospěšných prací

CO NÁS ČEKÁ...
12. dubna
Den Země – Čistá řeka Sázava

31. května
Běh naděje

7. června
Školní akademie – tentokrát
Pohádkové loučení s 9. třídou
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Sázavský Rozvojový Nadační Fond a Městys Kácov pořádají

III. ročník soutěže Rozkvetlý Kácov
v kategoriích Nejhezčí okenní truhlík a Nejhezčí předzahrádka
Soutěže se mohou zúčastnit milovníci květin z Kácova a okolí.
Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu 2 000 Kč.
Fotografie osázených okenních truhlíků a předzahrádek je možné zasílat
až do 30. srpna 2013 na e-mail: saronafo@seznam.cz, případně doručit
osobně v obálce s označením „Soutěž“ na Úřad Městyse.
V posledním srpnovém týdnu budou po předchozí dohodě zdokumentovány
pěstitelské úspěchy těch, kteří nemohou pořídit vlastní fotografie.
Výsledky soutěže budou spolu s fotografiemi zveřejněny v podzimním
Kácovském zpravodaji.

