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rová a Ludmila Zemanová které nepře-
tržitě zásobovaly náš úřad rouškami dle 
potřeby. Rozdali jsme je všem seniorům.

Odpadů neubývá, ale naopak je jich stá-
le víc. Touto problematikou se musíme 
zabývat.

Od začátku roku až do poloviny měsíce 
března se uskutečnily akce, které byly 
naplánované. Reportáže z  těchto akcí 
si přečtete uvnitř zpravodaje. Některé 
neuskutečněné akce se budou, bohužel, 
konat až v roce 2021.

V lednu se začala stavět nová hasičská 
zbrojnice, jejíž stavbu nic nepřerušilo 
a očekáváme její dokončení na podzim 
letošního roku. Také oprava kácovské-
ho zámku probíhá bez přestání.

Betonový most se v letošním roce bou-
rat nebude. V  letošním roce firma vy-
buduje obslužnou komunikaci kolem 
„Václavíčka“ a postaví provizorní lávku 
přes řeku Sázavu pro pěší. V roce 2021 
v měsíci březnu nebo v dubnu se začne 
pracovat na samotném mostě.

Na konci května se mohly opět uskuteč-
nit Noční rybářské závody, které měly 
hojnou účast.

I v  tomto čísle nahlédneme do historie 
Kácova, tentokrát do historie sboru dob-
rovolných hasičů v Kácově.

Medailonek jsme věnovali dlouholeté-
mu předsedovi rybářů v  Kácově, panu 
Františku Petráskovi.

Nyní máme před sebou letní prázdniny 
a současně se rozvolnila všechna ome-
zující opatření. Přeji si, abyste se mohli 
těšit ze slunečných dnů a z radostí, kte-
ré letní časy přinášejí. Budeme se těšit 
na taneční večery U  Skalky, které jako 
každoročně si pro nás připravilo Sdru-
žení pro Rozvoj Kácovska, na blížící se 
kácovskou pouť, jejíž neodmyslitelnou 
součástí bude koncert v kostele a šnečí 
závody. 5. září budou naši dobrovolní 
hasiči světit nové dopravní auto a  12. 
září se bude konat tradiční kácovské po-
svícení na nádvoří zámku a na náměstí.

Během letních měsíců vám přeji hodně 
sluníčka, hodně zážitků s  přáteli a  ro-
dinou, bohatou úrodu na zahrádkách 
a dopřejte si také klidu a odpočinku.

Všem vám přeji krásné ničím nenaruše-
né léto.

Vážení 
spoluobčané,
než jsme se nadáli, již jsme v  polovině 
roku. Chtěli jsme vydat nové číslo Zpra-
vodaje na jaře, ale nastoupivší COVID–19 
nám to překazil.

Jsem ráda, že jsme společně přečkali 
toto období koronaviru. Měli jsme štěs-
tí, že v  našem městečku nebyl nikdo 
nakažen. Určitě i  díky zodpovědnosti 
všech obyvatel Kácova, protože všichni 
vzorně dodržovali opatření, která byla 
vyhlášena. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem občanům, že přistou-
pili ke všem nařízením s  velkou odpo-
vědností a  vzorně nosili roušky a  do-
držovali vzdálenosti. Také bych chtěla 
poděkovat všem podnikatelům, kteří 
provozovali své obchody i během náka-
zy COVID–19, že zavedli nezbytná opat-
ření na svých pracovištích a přitom ne-
přetržitě poskytovali své služby. Vlastně 
jsme měli výhodu, že vše potřebné jsme 
si mohli v  Kácově zajistit a  nemuseli 
jsme cestovat do města. Poděkování 
patří i  naší základní škole, především 
školní jídelně, která zajišťovala nepře-
tržitě stravování pro cizí strávníky. Díky 
tomu jsme mohli našim seniorům i  bě-
hem karantény dovážet čerstvé obědy. 
Největší poděkování patří maminkám 
a  babičkám, které ochotně a  nezištně 
šily roušky i pro naše občany. Díky tomu 
jsme také všichni mohli dodržovat noše-
ní roušek. Byla to paní Markéta Výbor-
ná, Slávka Týcová, Lucie Křenová, Jitka 
Langšádlová, Hana Kosová, Drahomíra 
Vaculová, Ingrid Babíková, Lucie Keltne-

Co s odpady 
v Kácově?
Co nám letos vůbec neudělalo radost, 
tak to byly odpady.

18. dubna proběhl v Kácově jako každým 
rokem sběr nebezpečného a  velkoobje-
mového odpadu. Takové množství odpa-
du, jaké shromáždili lidé na jednotlivých 
stanovištích během pátku a  soboty do-
poledne jsme ještě neviděli. Na autobu-
sovou zastávku si rovnou nějaký opravář 
aut vyvezl celý vůz starých ojetých pne-
umatik. Pneumatiky jsou nebezpečný 
odpad a  vůbec je obce a  svozové firmy 
nesmí sbírat. Původce by je měl nechat 
v pneuservisu! Napadlo mě přitom takové 
přísloví: „Nevíš kam s odpadem, zavez ho 
do Kácova.“ Potvrdilo se, že nashromáž-
děný odpad na stanovištích nepocházel 
jen z katastru obce Kácov, ale také z ka-
tastrů okolních obcí. Asi je to daň za to, 
že tu máme školu, poštu a obchody, kam 
jezdí lidé ze širokého okolí a vozí s sebou 
i  odpady. Finanční náklady spojené s  li-
kvidací tohoto velkého množství odpadů 
byly nejvyšší za poslední roky.

Na zastupitelstvu jsme si řekli, že se tato 
situace již nesmí opakovat. Při podzimním 
sběru, 19. září, již nebudou jednotlivá sta-
noviště, kde si každý odloží, co mu překáží, 
ale bude se sběr odevzdávat na  tábořišti 
u  čistírny odpadních vod zaměstnancům 
obce a  na základě prokázání totožnosti. 
Buď se bude jednat o občana Kácova nebo 
majitele objektu v katastru Kácova. A v při-
měřeném množství. Jestliže někdo vyklízí 
byt a naplní celý valník, měl by si na tuto 
likvidaci zjednat jinou službu. Je na čase, 
aby si někteří lidé uvědomovali, kam který 
odpad patří a jak jej správně likvidovat.

Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných  
pneumatik lze  

vyrobit dětská hřiště,  
sportoviště a další  
užitečné výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky  
lze ekologicky  
zlikvidovat či  
recyklovat pro  
další využití?

Zakoupením  
pneumatiky  
automaticky  

zaplatíte 
za její recyklaci?

Sběrný dvůr či  
dokonce černá skládka  
nejsou ta pravá místa  

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma 
a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do správných 

rukou a je garantována její 100% likvidace.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

25. 6. Zahájení provozu v Půjčovně lodí  
(denně mimo pondělí, 13.00–19.00)

4. 7. Hudba U Skalky, od 18.00, Jarda Pospíšil
18. 7. Volejbalový turnaj Splašený Kácov
18. 7. Hudba U Skalky, od 18.00, Standa Jelínek
22. 7. Otevřena Knihovna městyse Kácov,  

13.00–15.00
1. 8. Hudba U Skalky, od 18.00, Zdeněk Jeřábek
8. 8. Valná hromada ČRS Kácov  

v kácovské sokolovně
15. 8. Koncert Pod Lipami, Račíněves

Hudba U Skalky, od 18.00, Hamr
17. 8. Otevřena Knihovna městyse Kácov,  

13.00–15.00
22. 8. Koncert v kostele, 18.00,  

u příležitosti kácovské pouti

Kulturní akce 2020
22. a 23. 8. Kácovská pouť

23. 8. 54. ročník šnečích závodů  
10.00 autobusové nádraží

26. 8. Kočovné divadlo v kácovské sokolovně,  
večerní představení

29. 8. Kácovský běh
Hudba U Skalky, od 18.00,  
Harmoniky

5. 9. Svěcení nového dopravního  
automobilu – SDH Kácov

11. 9. Kurz grafologie v Knihovně Městyse Kácov, 
18.30 hod.

12. 9. Posvícenský jarmark
19. 9. Sběr železného šrotu

15. 10. Vítání občánků
17. 10. Rybářské slavnosti v rybochovném zařízení
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Pozvánka do Kácova

Od května si mohou zájemci zapůjčit loď 
nebo raft a sjet zvolený úsek řeky Sáza-
vy. Loď si mohou zapůjčit u firmy Bisport, 
Dronte nebo Samba. Kontakty najdou na 
jejich webových stránkách.

Cestou se mohou občerstvit u  jezu 
ve Střechově, kde se dá i  přenocovat, 
v  kempu U  kouzelníků nebo v  uby-
tovně Bisportu za železným mostem. 
Na všech jmenovaných „zastávkách“ 
je možno si dát něco dobrého k  jídlu 
a k pití.

Pokud chce někdo strávit více dní v Ká-
cově, pak může ochutnat nejen kácov-

Kácov nabízí nejen místním občanům, ale také turistům několik zajímavých cílů, 
především během letních měsíců. Počínaje měsícem květnem a konče měsícem říjnem.

ské pivo Hubertus, ale také pivovarskou 
kuchyni. Další možností ke stravování je 
Hotel Kácov na náměstí nebo Letovisko 
Chobot.

Náročnější turisté, kteří se nespokojí 
s  přenocováním ve stanu, mohou volit 
mezi ubytováním v  pivovaru Hubertus, 
v Hotelu Kácov nebo v letovisku Chobot.
Kdo hledá hospůdku, kde si dá jenom 
pivo a něco malého k tomu, může pose-
dět v hospodě U Viléma, kde čepují pivo 
Rebel.

Pokud se chcete trochu pobavit, pak roz-
hodně zajděte ke Skalce, kde se nachází 

půjčovna loděk a šlapadel. V sobotu ve-
čer si tam můžete posedět při hudbě se 
skleničkou dobrého moku.

Kdo hledá ubytování na celý týden, může 
zvolit letovisko Chobot nebo Sporthotel, 
které nabízejí i sportovní vyžití. Lanové cen-
trum, minigolf, tenis, fotbálek, nebo i bazén.

Pro pěší turisty je vytyčena stezka Oko-
lím Kácova, která Vás protáhne okol-
ními lesy s  délkou až 12 km. Rozhodně 
stojí za to si vyjít na Čertovu vyhlídku, ze 
které budete mít Kácov jak na dlani. Za 
návštěvu rozhodně stojí Muzeu Jawy od 
Sázavy se zajímavým výkladem. Je mož-
no si prohlédnout i zámek, ale dočasně 
jen zvenčí, jelikož nyní probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce.

Hráči golfu znají jistě 27 jamkové hriště 
Panorama Golf Resort Kácov, které nabí-
zí 3 různé sekce.

Pokud patříte mezi rybáře, potom si stačí 
zakoupit v obchůdku Fantazie Povolen-
ku a můžete vyrazit na ryby.

Na cyklisty zde čeká několik turisticky 
značených cest lesy nebo po vedlejších 
silnicích. V Bisportu je možné si kolo na 
výlet zapůjčit. Kácovem vede i  páteřní 
cyklostezka č. 19.

Turistické známky, pohledy a  jiné su-
venýry je možno zakoupit v  Bisportu, 
na poště, na obci, v  obchůdku Fantazie 
nebo v cukrárně.

Přijďte navštívit městys Kácov, 
perlu středního Posázaví.

Panorama Golf Resort Kácov

PANORAMA RESTAURANT

V  jedinečném prostředí s  krásným vý-
hledem z  terasy i  vnitřních prostor do 
okolní krajiny si návštěvníci mohou vy-
chutnat moderní českou gastronomii. 
Panorama Restaurant využívá ty nejlep-
ší produkty v  BIO kvalitě z  nedalekých 
farem v Posázaví. Naši kuchaři si zaklá-
dají na osobním přístupu ke klientům 
a  pečlivé přípravě všech pokrmů, čímž 
vytváří jedinečné zážitky. Zároveň pro 
vás velmi rádi připraví nejrůznější osla-
vy, jubilea a  nezapomenutelné chvíle 
s vašimi blízkými. 

UBYTOVÁNÍ

Stávající ubytovací kapacity na Pano-
ramě se více než zdvojnásobily. Kromě 
pokojů v prostorách klubovny je možné 

využít i  moderních designových bun-
galovů v  její těsné blízkosti, které jsou 
stejně jako předchozí část ubytování 
dílem nejrenomovanějších českých ar-
chitektů. Bungalovy obohacují nabídku 
o  další apartmány, propojené rodinné 
pokoje , vše citlivě zasazené a spojené 
s okolní přírodou. 

SPORTOVIŠTĚ

Kromě exkluzivního 27 jamkového golfo-
vého hřiště a cvičných ploch areál nabízí 
další rozmanité sportovní vyžití. Spor-
tovní zázemí v  Panorama Golf Resortu 
uspokojí rekreační hráče i  profesionály. 
K dispozici jsou tenisové kurty, beach vo-
lleyball a multifunkční hřiště, na kterém 
si můžete zahrát fotbal, basketball a dal-
ší sporty. Prostory jsou vhodné také pro 
pořádání sportovních turnajů a kempů. 

Ubytování: 32 pokojů

Restaurace: nabídka pokrmů s maximál-
ním využitím regionálních surovin

Golfové hřiště: 27 jamek

Cvičné golfové plochy: 
driving range, chipping & putting area

Sportoviště: tenisové kurty, beach 
volleyball, multifunkční hřiště

Vodní sporty: 
paddleboarding, kanoe, rafty

Webové stránky: www.panoramagolf.cz

Tel. kontakt: 602 203 203, 312 292 929

E-mail: info@panoramagolf.cz

Zábavu, pohodlí, dobré jídlo a také trochu adrenalinu najdou v Panorama Golf 
Resortu v Kácově nejen sportovně založení návštěvníci, ale zrovna tak rodiny 
s dětmi. Areál se rozrostl o nové ubytovací kapacity a také sportoviště. Kromě 
golfu nabízí široké sportovní vyžití. Na své si v  malebné krajině Posázaví 
přijdou i  cyklisté a  řeka Sázava v  těsné blízkosti resortu nabízí nevšední 
zážitky na vodě. Panorama Golf Resort poskytuje mnoho možností pro aktivní 
odpočinek a relaxaci.
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I přístup obyvatel při vypuknutí požáru 
nebyl chvályhodný, ačkoli byla úřed-
ně nařízena jak sousedská výpomoc, 
tak občanská povinnost pomáhat při 
hašení. Při velkém požáru v  Benešově 
v r. 1804 představitelé města konstato-
vali ve své zprávě, že ačkoli byl velký 
a dlouhotrvající poplach, jedna mužská 
část obyvatel města se vůbec nedala 
rušit ze spánku, mnozí zůstali dál se-
dět v hospodě u piva a další přichvátali 
k ohni bez pomůcek a hledali jen místa, 
z nichž mohli oheň co nejlépe sledovat.

O  nejstarším požáru v  městečku se 
zmiňuje kácovská kronika. V  neděli  
15. července 1688 před svatým Vavřin-
cem se snesla nad Kácovem hrozná 
bouře, kterou doprovázel rachot hromu 
a bijící blesky. Nezůstalo ale pouze při 
bouřce. Ulicemi hučely proudy vody – 
a  když tu bylo slyšet volání: – Uhodilo 
do panské hospody!!! – Vyšlehly plame-
ny a šířily se takovou silou, že v krátké 
době shořelo úplně deset domů. Sho-
řela zmíněná panská hospoda, domy 
Adama Řepy, toho času primase, Ma-
těje Buchala, Jana Pešouta, vdovy Ro-
siny Vejvodové, Jana Vejvody, Václava 
Krištofa, Václava Hájka, bednáře Jana 
Stehlíka a hořejšího kováře Jana Vese-
lého. Primas Adam Řepa, který patřil 
do rodu řemeslníků ševců vyžadujících 
pro provozování živnosti přítomnost 
hořlavin, měl v bytě pamětní knihy obce 
a  další obecní věci, které byly uloženy 
v pokladně a na prach shořely. 

Kácov byl v té době střediskem, do kte-
rého patřily okolní vesnice. Zdejší požá-
ry ohrožovaly prosperitu okolí, a proto 
mělo každé neštěstí významný dopad 
na obyvatele. V  r. 1855 patřilo ke Ká-
covu 13 okolních vesnic s celkovým po-
čtem obyvatel okolo 3 700. 

Další větší požár vypukl v  Kácově  
3. záři 1874 v chlévě hostinského Aloise 
Lance. Příčinou bylo zřejmě neopatr-
né zacházení se světlem nebo kouře-
ní. Ohněm bylo zničeno sedm stavení 
s  hospodářskými přístavky, jedna celá 
stodola, stejně jako části ostatních i  se 
všemi zásobami. V  domech vzalo za 

Hasičský sbor v Kácově do roku 1904

své i veškeré nářadí a šatstvo. Zahynulo 
mnoho drůbeže a  vepřového dobytka. 
Kupec pan Noha přišel o dům a všechno 
zboží, byl však značně pojištěný. Trafi-
kantovi panu Vorlovi shořely všechny 
zásoby tabáku a  doutníků. Zkáze neu-
šlo vymlácené obilí, sláma, dříví a další 
věci. Pekařce Alžbětě Hofmannové sho-
řelo kromě domku i 200 zlatých a Janu 
Kopeckému 150 zlatých v  hotovosti. 
Někteří občané nebyli vůbec pojištěni. 
V  pohotovosti byly dvě stříkačky a  jen 
díky úsilí občanů se oheň ještě více 
nerozšířil. Největší neštěstím byla ale 

nenahraditelná ztráta lidského života. 
Císařský důchodní adjunkt pan Josef Ky-
sela přišel o život poté, co se na něj zřítil 
štít domu pana Nohy. 

V  následujícím roce 1875 se třináct ob-
čanů v  Kácově rozhodlo založit sbor 
dobrovolných hasičů. Přispěl k  tomu 
nejen velký požár z  minulého roku, 
ale i  návštěva hasičského sboru z  Uh-
lířských Janovic (založen v  r. 1873) při 
slavnostním odhalení pamětní desky  
P. Jana Valeriána Jirsíka, biskupa budě-
jovického, na jeho rodném domě v  Ká-
cově. Přitom nejstarší sbor dobrovolných 
hasičů v  Čechách byl založen v  r. 1854 
v sídle majitele kácovského velkostatku 
v Zákupech, sbor byl ale s německým ve-
dením. Ve smyslu zákona bylo hlavním 
posláním sboru spořádané spoluúčinko-
vání při likvidaci ohně a jiných živelných 
pohrom, aby byl zachráněn život a maje-
tek občanů. Tohoto účelu se dosahovalo 
pravidelným cvičením, hasicí technikou 
a tělesnou výchovou. 

Dosavadní největší požár pak vznikl 
v pondělí 2. června 1902 o půl třetí ho-
dině odpoledne v  „Koutě“ proti kostelu. 
Popelem tehdy lehlo celkem 12 domů, 
7 stodol, uhořelo 14 kusů hovězího do-
bytka a  zničeno bylo hospodářské ná-
řadí, zásoby krmiva a zrní. K požáru při-
jelo celkem 14 hasičských sborů z okolí 
a oheň byl zdolán až v úterý následující 
den navečer. Kostel, krytý rovněž šinde-
lem, uhájili hasiči z  Tichonic a  Polipes 
a zabránili tak tomu, aby se oheň přenesl 
na zámecké budovy. Částečné zahoření 
zámku bylo zlikvidováno. Škoda činila 
200 000 korun. Z jedenácti poškozených 
občanů bylo pojištěno asi osm, a to ješ-
tě na omezené obnosy. Vyhořeli p. Svo-
boda, Jedlička, Bendl, Zeman, Žďárský, 
Pařízek (jemuž shořela dvě stavení), 
Růžička, Ruttner, Johanis, Taussig a  pí. 
Franglová. Přitom v  jednotlivých stave-
ních bydleli dvě až čtyři rodiny. 

Kromě okolních hasičských sborů, kte-
ré se dostavily se stříkačkami, vyslali 
podnikatelé ze stavby budované dráhy 
na pomoc asi 200 dělníků. Také díky jim 
se oheň nerozšířil ještě víc. V dobovém 
tisku byla vyzdvižena statečnost tří ob-
čanů při hašení – kominického mistra 
Františka Hrdličky, sladovníka pana  
Geltnera a  hostinského pana Skály 
z Uhlířských Janovic. 

Záležitost kácovského požáru a  jeho 
důsledků pro obec se objevila i v posla-
necké sněmovně Říšské rady, kde čeští 
poslanci Filip Bečvář, Konrád Martínek, 
Václav Karbus, Vojtěch Holanský, Fer-
dinand Šrámek, Vojtěch Hrubý a  další 
interpelovali ve prospěch postižených. 

Lidské dějiny jsou provázeny jak bojem o oheň tak o boj s ohněm. Ve druhém pří-
padě je doloženo, že teprve ve středověku se začalo pomýšlet na organizovanou 
ochranu proti zhoubnému živlu. Tu tvořili jednak ponocní a hlásní a zásahové sku-
piny složené z  příslušníků cechů, kominíků, zedníků, tesařů a  dalších řemeslníků. 
Hašení bylo primitivní, nedokonalé a málo úspěšné. Používaly se běžné prostředky 
z domácnosti – kožená vědra, dřevěné stříkačky, tlouky, sekery, háky, žebříky. Chy-
běly jak dokonalé pomůcky a nářadí tak výcvik hasičských mužstev, protože výkon 
požární služby různých cechů určených k hašení se omezoval výhradně na činnost 
v případě vzniku ohně. 

Na jejím základě c.k. ministr financí ve 
Vídni 19. července vydal příkaz vyplatit 
každému poškozenému z  pohořelých  
2 000 korun. Pro vybudování nového 
domova si ale museli poškození zbylé 
náklady zjistit sami.

Poslední velký oheň z  přelomu stole-
tí vznikl v neděli 21. srpna v  roce 1904 
o  jedenácté hodině noční a  padla mu 
za oběť tři stavení – hospodářů Kepky, 
Sváry a  Tačnera. Jen stěží se podařilo 
zachránit plné stodoly obilí pana No-
votného a  Železného. V  hostinci „Na 
radnici“ byla právě pouťová taneční 
zábava, a  tak všech osm hudebníků 
ihned troubilo na poplach. (Obdobná 
situace je obsažena ve slavném čes-
kém filmu, kde se ale jedná o hasičský 
bál, zní siréna a  shoří jen jedna kulisa 
venkovské chalupy.) Díky bezvětří se 
oheň nerozšířil. Bylo ale zjevné, že byl 
založen a  městečkem se šířily pověsti, 
že nezůstane u  tohoto jediného požá-
ru. Proto byly ustaveny občanské hlídky 
na zahradách, kolem stodol a  za cha-
lupami. A  v  pátek 26. srpna ve stejnou 
hodinu jako v neděli bylo další stavení 
u  zámeckých stájí v  jednom plamenu. 
Protože bylo i tentokráte bezvětří, voda 
po ruce a  hlídky oheň hned zpozoro-
valy, podařilo se ho omezit pouze na 
toto stavení. Při hašení se vyznamenal 
hoteliér pan Václav Růžička. Díky okol-
nostem vzniku požáru nebylo pochyb, 
že byl úmyslně založen. Z  toho vzni-
kl poplach jak mezi místními tak mezi 
hosty na letním pobytu, z nichž někteří 
městečko opustili. Jiní si své věci uložili 
do vaků, aby mohli v případě ohně svůj 
majetek snadno zachránit. Jiní občané 
spali celou noc úplně oblečeni. Po paliči 
se usilovně pátralo. 

Jak pátrání dopadlo, nevíme. Nešlo 
ale o  planou domněnku. V  r. 1880 se 
u  krajského soudu v  Kutné Hoře sám 
udal jako palič Fr. Mlynářík z Hradčan, 
vojín od 14. praporu myslivců, že před 
nějakým časem v Kácově ze msty zalo-
žil oheň. V tomto r. 1880 zaznamenává 
přitom hasičská kronika osm požárů, 
z nichž čtyři byly ve Vranicích. K požáru 
do Polipes odtáhli členové kácovského 
sboru stříkačku a  hasící náčiní po teh-
dejších cestách sami, protože nebylo 
koňského potahu. 

Sbor dobrovolných hasičů v Kácově má 
jediný nepřetržitou spolkovou historii. 
Po celou dobu od svého založení pro-
kazuje svou nezastupitelnost, ve své 
činnosti pokračoval i během druhé svě-
tové války, kdy ostatní spolky oficiálně 
nemohly existovat. 

Sepsal František Procházka 

Nemnohý občan i  návštěvník Kácova 
si všímá proměn, kterými prochází ká-
covský zámek. I během letošní zimy na 
zámku pracovali dělníci a nyní na jaře, 
po demontáži lešení, obdivujeme krás-
nou novou střechu na spojovací chodbě 
a  přiléhajícím domečku jsou stáje na 
zadním nádvoří. Celá spojovací chodba 
je hodna obdivu. Během letošní zimy 
se vybouraly klenby, chodba se pro-
vzdušnila a  otevřely se nové pohledy 
na druhé nádvoří. Vyměnila se okna, ně-
které zaslepené okenní otvory se opět 
vybouraly a osadily novými okny. Zdivo 
spojovací chodby se nově omítlo včetně 
štukatérské výzdoby a  finálně natřelo 
fasádní barvou. Nyní se obdivujeme její 
celistvé kráse.

Z východní strany zámku i z věže se rov-
něž odstranilo lešení. Od pivovaru může-
me obdivovat štukovou výzdobu a  nové 
kvádrování přízemí zámku, jež vychází 
z restaurátorského průzkumu.

V současné době probíhá oprava světlíku 
a oprava věže na západní straně zámku. 
V plánu je letošní realizace celé jižní stra-

Kácovský zámek  
se nám stále proměňuje

ny hlavní budovy včetně střešního pláště 
a repasí oken. Západní věž by měla opět 
ozdobit zlacená hvězda s  kopulí, na ati-
ce jižní fasády by se měl po více než sto 
letech vrátit erb velkovévodkyně Anny Fr. 
Toskánské, jež byl naposledy zachycen na 
fotografiích z konce 19. století.

Současně také probíhají rekonstrukční 
práce uvnitř zámecké budovy. Letos bude 
zprovozněna spojovací chodba a přilehlý 
domek.

Pracuje se na studii zahradních úprav 
obou zámeckých nádvoří a  zahrady 
k  řece a  na veřejných prostorách před- 
zámčí a zámeckých schodů včetně okol-
ních zelených ploch.

Tím samozřejmě rekonstrukce zámku 
zdaleka nekončí.

Zámek by měl být po dokončení stále pří-
stupný veřejnosti. Těšíme se, že v centru 
našeho městečka vyroste nové kulturní 
centrum, jež přitáhne nejen zájem míst-
ních obyvatel, ale rovněž pozvedne regi-
onální turistický ruch.
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Na rozdíl od okolních městeček se ple-
sová sezona v Kácově stále drží. I když 
některé plesy postupem času zanikly, ty 
klasické se stále drží. Sezonu tradičně 
v lednu startuje ples hasičů. Letos k tan-
ci a  poslechu hrála kapela TaHiMel 
z Chotýšan. Dobrá zábava byla doplně-
na bohatou tombolou. 

Únor je již řadu let ve znamení hasič-
ských karnevalů. Rej masek vždy odpo-
ledne odstartují děti, letos dorazilo přes 
120 masek. Každé dítě obdrží od pořa-
datelů sladký balíček a  na závěr pro-
běhne slosování tomboly. O  výbornou 
zábavu plnou dětských písniček a  her 
se stará agentura Fun Activity z  Prahy.  
Každý rok děti navštíví nějaká pohádko-
vá, nebo seriálová postavička, letos to 
byl medvídek panda. 

Plesová sezona 2020MgA. František Petrásek – biografie Mezinárodní 
den ženPo dětském karnevale následuje rychlý 

úklid a příprava na večerní karnevalové 
veselí dospěláků. O hudební doprovod 
se letos opět postarala kapela Univer-
sum. Každoročně je karneval zpestřen 
výstupem nějaké skupiny masek. Letos 
to bylo vystoupením „Počta Kácov”, ji-
nak jste se mohli během večera setkat 
s  Úžasňákovými, černými anděli, kov-
boji, indiány, nebo květinovými dětmi. 
Byla to zdařilá akce místního spolku 
hasičů.

Karneval byl bohužel letos zároveň zá-
věrečnou akcí letošní plesové sezony, 
koronavirus zrušil všechny akce v  dub-
nu a květnu. Šibřinky, ples rybářů i jarní 
ples Sdružení pro rozvoj Kácova byly 
zrušeny. Takže na další plesy si budeme 
muset počkat na rok 2021.

Již 111 let uplynulo od první oslavy svát-
ku žen. Letos opět Městys ve spoluprá-
ci s  LCC domácí péče připravili malou 
oslavu pro kácovské ženy. Ta se konala 
v obřadní místnosti 5. 3. od 16 hodin. Ná-
vštěvnost byla letos slabší, zřejmě kvůli 
obavám z  rozšiřující se hrozby Corona 
viru.

Všechny přítomné nejprve přivítala sta-
rostka obce. První část již tradičně patří 
LCC a jejich programu a dílničce. Letos 
připravily Iva Máchová a Maruška Bílko-
vá nejprve duchovní péči o tělo. Pak již 
následovala dílnička, letos si účastnice 
připravovaly z indulony a dalších ingre-
diencí krém na ruce. Všechny tato práce 
bavila a na závěr si ženy odnášely vlast-
noručně vyrobený krém.

Po malém občerstvení, které připravila 
školní jídelna, následovalo vystoupení 
Kutnohorských harmonikářů, s  kterými 
si všichni rádi zazpívali. Oslava se vyda-
řila i přes menší účast.

František Petrásek se narodil 6. červen-
ce 1935 v pražské porodnici u Apolináře, 
vyrůstal ale v  Kácově. Františkovi rodiče 
pocházeli z okolí Kácova, otec František 
ze Zderadin, maminka Marie z  Čenovic. 
Společně s  mladší sestrou Marií bydlela 
rodina Petráskova v  Kácově na náměstí. 
Zde měl otec obchod s kůžemi. Prodával 
je ševcům a sedlářům, kteří měli své díl-
ny v širokém okolí. V roce 1941 nastoupil 
mladý František do první třídy obecné 
školy v  Kácově. Současně se začal učit 
u  kapelníka Krále hře na housle. V  roce 
1947, jako žák kácovské „měšťanky“, byl 
jako vybraný zástupce školy vyslán na 
setkání s  tehdejším ministrem školství 
profesorem Zdeňkem Nejedlým do Pra-
hy. Zde byl poprvé v  životě v  Národním 
divadle na Smetanově opeře „Prodaná 
nevěsta“. Tehdy ještě netušil, že by se 
mohl v budoucnu s profesorem Nejedlým 
ještě setkat. V  roce 1950 složil František 
přijímací zkoušku na Obchodní akademii 
v  Praze v  Masné ulici, neboť jeho otec 
chtěl mít v obchodě svého pokračovatele. 
František se ale rozhodl současně s  Ob-
chodní akademií studovat hru na violon-
cello u  pana profesora Ladislava Zelen-
ky, kterého znal od roku 1946 z Kácova. 
Ten si tehdy poslechl jeho hru na housle 
a  okamžitě rozhodl o  přechodu na vio-
loncello. Profesor Zelenka se mu věnoval 
pokaždé také celé prázdniny, které trávil 
pravidelně v Kácově. Kromě výuky se ale 
též vášnivě věnoval rybaření. Tohoto ko-
níčka převzal František od něho a stal se 
rovněž rybářem „se vším všudy“. Přispěla 
k  tomu také rybářská loďka – plachetni-
ce, kterou mu pořídil otec za dobrý pro-
spěch. Loďku kotvil v  přístavišti u  pana 
Vladyky v  Kácově nad jezem. Po ukon-
čení studia na Obchodní akademii dostal 
František „umístěnku“ na místo plánova-
če ve stavebním podniku Severostav n.p. 
v Teplicích. Do Teplic šel ale s tím, že se 
současně s  prací plánovače připraví na 
přijímací zkoušky na Akademii múzických 
umění v Praze do violoncellové třídy pro-
fesora Ladislava Zelenky. Tyto zkoušky 
na jaře roku 1956 úspěšně složil. Spadl 
mu kámen ze srdce, protože nyní věděl, 
že bude dělat jen to, co ho opravdu baví 
– muziku! Radost mu však již ve druhém 
ročníku studia vážně pokazilo nečekané 
úmrtí jeho pana profesora Zelenky. Na 
začátku třetího ročníku byl přeřazen do 
violoncellové třídy profesora Karla Pravo-
slava Sádla. Ukázalo se, že to byla změna 
velmi prospěšná, a tak v roce 1960 Franti-
šek úspěšně uměleckou akademii absol-
voval. S  profesorem Sádlem si František 
báječně rozuměl, mohl s ním koncertovat 
a  přehrávat mu všechny skladby, které 
hrál sólově jednak jako člen Armádního 

Uměleckého Souboru se sídlem v  Praze 
na Pohořelci a  také jako hostující člen 
Symfonického orchestru hlavního města 
Prahy FOK se sídlem v  Obecním domě 
v  Praze. Dvouletou základní vojenskou 
službu v  letech 1960-62 absolvoval jako 
člen Armádního Uměleckého Souboru 
Víta Nejedlého na pozici koncertního mi-
stra skupiny violoncell a  současně jako 
sólový hráč. Jeho první zahraniční turné 
bylo poněkud exotické, neboť hrál něko-
lik měsíců s cimbálovou muzikou v Alžíru 
a Tunisu. V roce 1968 uspěl při konkurzu 
do Symfonického orchestru hl. m. Prahy 
FOK, kde získal stálé angažmá. Zde také 
poznal svoji nastávající manželku Jiřinu 
Macákovou, se kterou se v červenci 1969 
oženil. Hned po svatbě spolu s FOK odjeli 
na „svatební“ služební cestu – tříměsíční 
koncertní turné po USA, kam se za svo-
ji kariéru František vrátil ještě šestkrát. 
V  Japonsku koncertoval celkem na pěti 
turné, evropské státy, včetně Velké Bri-
tánie navštívil nesčetněkrát. V roce 1974 
se manželům Petráskovým narodil syn 
František, který se sice nevydal na pro-
fesionální hudební dráhu, přesto je ale 
ani v  tomto směru nezklamal. Věnuje se 
hudbě a tanci alespoň pro zábavu. V roce 
2007 se šťastně oženil se svojí Lenkou, se 
kterou se shodou osudových náhod se-
známil na Sokolských Šibřinkách v kácov-
ské sokolovně. Od roku 2010 jsou Fran-
tišek a  Jiřina hrdými prarodiči a  velice 
je těší, že jejich vnučka Jitka se také učí 
hře na klavír a  sborovému zpěvu. Takže 
když se sejde celá rodina, klavír nezahálí 
a je pěkně veselo. V červenci 2019 oslavil 
František s Jiřinou zlatou svatbu – 50 let 
šťastného manželství.

Druhou největší Františkovou vášní je 
rybařina. Již v  roce 1950 se stal řádným 
členem rybářské organizace se sídlem 
v Kácově. Ryby, které lovil na řece Sázavě 

a přilehlých potocích byly převážně štiky, 
candáti, boleni a pstruzi. Preferoval totiž 
muškaření a  lov na přívlač. Samostatně 
hospodařící kácovská rybářská organi-
zace vznikla již v říjnu 1945. Později byla 
rybářským zákonem z roku 1963 převede-
na do krajského hospodaření v rámci stře-
dočeského kraje. Když se v naší republice 
v  roce 1989 změnily politické poměry, 
dostali rybáři možnost osamostatnit se 
z krajského hospodaření, čehož také záhy 
využili. Mandát k  tomuto kroku dala or-
ganizaci výroční schůze, která se konala 
v roce 1990 v hotelu „Na náměstí“. Zde byl 
František zvolen jejím předsedou. Ještě 
téhož roku požádala kácovská rybářská 
organizace Ministerstvo zemědělství ČR 
o  dekret samostatného hospodaření na 
řece Sázavě a  na potocích Čestínském, 
Losinském a Vranickém. Tím začala nová 
éra samostatného hospodaření, tak jak 
tomu bylo od počátku v  roce 1945. Bylo 
jasné, že relativně malá organizace, kte-
rá má cca 200 členů, potřebuje kromě 
základních finančních zdrojů z členských 
známek, místních a hostovských povole-
nek, také další zdroje. V roce 1997 byly po-
prvé zorganizovány na řece Sázavě noční 
rybářské závody, kterých se zúčastnili 
rybáři z celé republiky. Pro jejich úspěch 
se od tohoto roku konají každoročně vždy 
koncem května. Čtrnáct dní poté se pra-
videlně konají závody mládeže. Dalším 
přínosem nejen do rybářského rozpočtu 
jsou „Podzimní rybářské slavnosti“, které 
jsou pořádány v Kácově – Račíněvsi v „ry-
bochovném zařízení“ vždy koncem října. 
Jejich obliba u místních i „přespolních“ je 
obdivuhodná. Kromě nákupu živých ryb 
si zde návštěvníci mohou za doprovodu 
hudby pochutnat na rybích specialitách 
rybářských „master chefů“. V zimním ob-
dobí, tedy jsou-li račiněveské rybníky za-
mrzlé, je další zajímavou možností „lov 
na dírkách“. Za přijatelnou sumu se tak 
dají ulovit i v  tomto čase pstruzi duhoví, 
které kácovští rybáři sami „vylepšují“ do 
zákonem stanovené míry. Popularizaci 
rybářské organizace zvyšuje také pořá-
dání rybářských plesů v  kácovské soko-
lovně. Takto úspěšné vedení obnovené 
rybářské organizace samozřejmě není jen 
zásluhou jejího předsedy MgA. Františka 
Petráska, který na této pozici pro rybáře 
pracoval nepřetržitě 18 let, ale též celého 
kolektivu rybářských členů v čele s výbo-
rem. Tento tým je složený jak z  profíků, 
tak z  nadšenců neváhajících svému „ko-
níčku“ věnovat velkou část svého volného 
času. V  říjnu 2020 oslaví kácovští rybáři 
75. výročí svého založení. Všichni se již 
nyní těší na Podzimní rybářské slavnosti, 
kde to patřičně oslaví!

S pozdravem „Petrův zdar!“

František Petrásek ml.
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I  kácovští páni učitelé a  paní učitelky 
se museli poprat s  tzv. výukou na dál-
ku, tedy pomocí počítačů. Když byla  
z  epidemiologického hlediska zakázá-
na dětem docházka do školy, nic jiného 
se honem dělat nedalo. Díky obětavé 
práci energetiků byla situace příznivá 
v  tom smyslu, že počítače pracovaly. 
Ale hlavně pracovali i žáci a žákyně naší 
školy, nenechali se odradit překvapivos-
tí změn ani obavami z případné nemoci 
a zadávané úkoly podle svých možností 
a schopností plnili. Někteří do doby, kdy 
se při dodržení bezpečnostních podmí-
nek mohli do tříd vrátit, část dětí vypra-
covávala úkoly z domova do posledního 
školního týdne.

Koncem května a během června se přís-
ná zdravotnická opatření začala postup-
ně uvolňovat, proto pan ředitel František 
Procházka po domluvě s paní starostkou 
Soňou Křenovou určil, že zachováme 
tradici alespoň při loučení závěrečné-
ho ročníku se školou. Děvčata a chlapci 
dostanou své poslední vysvědčení tam, 
kde byli před devíti lety jako prvňáčci 
slavnostně uvítáni. A  protože nás letos 
pandemie připravila o některé kmenové 
akce druhé poloviny školního roku, tedy 
i  o  možnost uspořádat školní akademii, 
bylo rozhodnuto, že absolventskou šerpu 
obdrží naši nejstarší spolu s vysvědčením 
právě v obřadní síni Městyse Kácov.

Letošní deváťáci se loučí…
Tak se nám – ve druhém pololetí zákeřně zasažený covidem – školní rok přeci jen nachýlil. 

Můžeme říci, že loučení deváťáků s  „je-
jich“ základkou probíhalo podle předem 
připraveného scénáře: Ve čtvrtek dva-
cátého šestého odevzdávají zapůjčené 
učebnice, uklízejí si ve „své“ třídě a  vý-
tvarnicí Jitkou Vlachovou perfektně vy-
vedené šerpy připravují za pomoci paní 
učitelky Blanky Zedníčkové pro obřadné 
předávání. Odpoledne ještě část kolek-
tivu odjíždí pod vedením pana učitele 
Jana Koláře na závěrečné volejbalové 
soustředění do Sluneční zátoky u  Led-
če nad Sázavou, které už po léta patří 
k nepominutelným sportovním radostem 
před koncem školního roku. Zbytek týmu 
pomáhá v  pátek s  úklidovými pracemi 
v budově druhého stupně. V pondělí pro-
bíhá poslední dolaďování…

Mnohokrát jsme si to představovali, a  na-
jednou je ta chvíle tady. Deváťáci – v gala 
a moc jim to sluší – kráčejí Nádražní ulicí po 
levém chodníku, jako by šli k sokolovně na 
hodinu tělocviku. Dnes však směřují o kou-
sek dál, čeká je poslední půlhodinka „škol-
ního vyučování“. Počasí je proti včerejšku 
prázdninově slunečné. A najednou schody, 
chodba a pan fotograf Petr Křen každého 
příchozího překvapuje blýsknutím svého 
fotoaparátu. Chvilka, než se roztomilé sleč-
ny a mladí pánové usadí na místa, a už je na 
malé slavnosti vítá úřednice městyse paní 
Marie Mouchová. Vzápětí předává slovo 
paní starostce Soně Křenové. Ta v krátkém, 

ale obsažném projevu mladým lidem při-
pomíná, že na jejich dnešním úspěšném za-
vršení základního vzdělání mají významný 
podíl i jejich rodiče. Přeje jim úspěšný start 
ve středoškolských studiích, také pevné 
zdraví a mnoho úspěchů i v osobním životě. 
Uzavírá slovy: „Při svých rozhodováních se 
řiďte srdcem,… a nezapomínejte, že člověk 
není to, co má, ale to, co je – tedy za každé-
ho z nás hovoří naše činy.“ Jedinečné oka-
mžiky pokračují šerpováním a rozdáváním 
vysvědčení (pan učitel třídní) a předáváním 
dárků s květinou (paní starostka). Se svým 
třídním se žáci a žákyně loučí překvapivým 
dárkem a nádhernou kyticí. Obřad uzavírá 
společný snímek před obrazem kácovské 
divadelní opony...

Vzdělávání mládeže, to je takové stavění 
mostů. Ten první větší má devět malých 
oblouků, ale je základem pro další, s  od-
vážnější konstrukcí. My učitelé začínáme 
každé září opakovaně stavět. Na světě bylo 
postaveno už mnoho obdivuhodných mos-
tů – například takové, kdy neuvěřitelnou 
vzdálenost překlene jediný smělý oblouk. 
I pedagogům se čas od času něco takové-
ho povede. A mohu vám prozradit, že je to 
– přes všechna úskalí stavby – krásný pocit. 
Před mnoha lety jsem poprvé posílal do 
světa absolventy kácovské základky. Dnes 
je jeden z  nich jejím ředitelem a  já jsem 
propustil na střední školy a do učilišť „svých“ 
posledních deset statečných. Všichni moji 
milí absolventi i  půvabné absolventky, 
i když to někdy při vyučování tak nevypada-
lo, vždycky jsem vám fandil – a na tom ani 
do budoucna nehodlám nic měnit.  

Ondřej Kolařík

Přijímací řízení 
do mateřské školy
Letos probíhalo obdobným způsobem 
jako v  minulých letech. Jediný rozdíl 
byl v  tom, že rodiče měli více dnů na 
odevzdání přihlášek a potvrzení lékaře 
mohlo být nahrazeno čestným prohlá-
šením rodičů a  kopií očkovacího prů-
kazu dítěte. Přihlášek bylo podáno 26, 
přijato mohlo být pouze 14 dětí. Z  to-
hoto počtu bylo 9 předškoláků, kteří 
mají na přijetí přednostní právo. Kri-
téria pro přijetí jsou neměnná od roku 
2017 a  jsou zveřejněna na webových 
stránkách školy. 

Mgr. F. Procházka

Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy v  naší škole proběhl 
letos zcela jinak než v letech minulých. 
Žádný ruch na chodbách, žádné úsmě-
vy natěšených předškoláčků, žádné 
dotazy paní učitelek, žádné záblesky 
fotoaparátů rodičů. Místo toho pouze 
chladné a  opuštěné chodby budovy  
1. stupně a papírová přihláška ke vzdě-
lávání do 1. ročníku odevzdaná v ředi-
telně nebo poslaná datovou schránkou 
ve stanoveném termínu …. Přesto pár 
dětiček přišlo spolu se svými rodiči 
alespoň odevzdat přihlášku a  pochlu-
bit se novým oblečením pro slavnostní 
chvíli zápisu nebo novou hračkou. Do  
1. ročníku bylo zapsáno 18 dětí z  Ká-
cova a  okolních obcí, z  tohoto počtu  
14 dětí navštěvovalo naši mateřskou 
školu. Přejme jim, aby se všem ve škole 
líbilo a do školy i ze školy chodili všich-
ni s úsměvem.
  Mgr. F. Procházka

    

Na základě Mimořádného opatření č.j. 
MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN k  ochra-
ně před COVID-19 bylo prezenční vzdě-
lávání 1. a  2. stupně ZŠ od 16. 3. 2020 
do 25. 5. 2020 zrušeno a  nahradila ho 
tzv. Distanční výuka. Větším problémem 
v komunikace učitele a žáka bylo u ně-
kterých žáků jejich nedostatečné tech-
nické vybavení. 

Z  tohoto důvodu jsme oslovili nadační 
fond EDUZMĚNA – FOND PRO KUTNO-
HORSKO, který se zabývá řešením ob-
tížných situací, do níž se zavedením do-
mácí výuky dostali ze dne na den děti, 
jejich rodiče i školy. 

Distanční výuka v naší škole  
v době koronavirové
Během našich březnových jarních 
prázdnin byly uzavřeny všechny ško-
ly a  byla zakázána osobní přítomnost 
žáků na vyučování. Co teď? Všichni 
třídní učitelé kontaktovali zákonné zá-
stupce a zjišťovali, jaký způsob výuky na 
dálku by jim a  jejich dětem vyhovoval. 
Ne všichni žáci totiž vlastní kvalitní po-
čítač nebo telefon, ne každá rodina má 
možnost připojení na internet nebo sig-
nál, ne v  každé rodině je doma tiskár-
na. A  co teprve rodina, kde oba rodiče 
pracují z  domova a  mají 2 a  více dětí? 
Řešení se našlo pro každého …. někte-
ří žáci se zúčastňovali videokonferencí 
v platformě Zoom Video nebo přes Sky-
pe, někteří poctivě vypracovávali úkoly 
poslané e-mailem nebo přes žákovskou 
knížku, někteří dostávali úkoly v  SMS 

zprávách a někteří si běhali pro nakopí-
rované pracovní listy ke škole. A někteří 
nedělali vůbec nic. Je třeba však říci, že 
drtivá většina žáků pracovala výborně. 
Velkou podtrženou jedničku zasluhují 
i  rodiče, bez jejichž pravidelného do-
hledu by se žáci asi tak moc nesnažili.

Přestože byla distanční výuka v  naší 
škole organizovaná a  různorodá, jak-
mile byla možnost návratu do školních 
lavic, tak ji kolem 65 % žáků využilo. 
Ani sebelepší výuka na dálku totiž ne-
nahradí osobní kontakt s  kamarády ze 
školy a učiteli. Všichni věříme, že se po 
hlavních prázdninách vše vrátí do nor-
málních kolejí, školní chodby zase ožijí 
a do školy se vrátí život.

Mgr. F. Procházka

EDUZMĚNA – nadační fond
Vyplnili jsme Žádost o  poskytnutí 
prostředků z  Fondu pro Kutnohorsko 
a obdrželi jsme 30 000 Kč + 3× zdarma 
připojení na internet od O2 – mobilní 
internet USB modem Huawei platné 
do 30. 6. 2020. Z finančních prostřed-
ků jsme zakoupili 3 notebooky Leno-
vo a  na základě smlouvy o  výpůjčce 
jsme je třem žákům 2. stupně zapůj-
čili.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde:
https://zsamskacov.rajce.idnes.cz/
Eduzmena_-_dar_3PC_-_skole_5-2020 

Blanka Zedníčková
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Valná hromada
hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Kácov si zvo-
lil na Valné hromadě dne 10. 1. 2020 
nový výbor na období 2020–2025 ve 
složení:

PĚKNÝ Zdeněk – starosta

SEJK Václav – náměstek starosty,  
předseda revizní komise

ŠREJMA Petr – velitel

ALBRECHT Luboš – zástupce velitele

ALBRECHTOVÁ Renata – vedoucí dětí

PIVOŇKOVÁ Miroslava – hospodář 
sboru

MATĚJKA Aleš – jednatel

MOUCHA František – člen výboru

PIVOŇKA Jiří – člen výboru

TŮMA Miroslav – člen výboru

Ing. ŽELEZNÝ Jiří – člen výboru,  
předseda volební komise

Celou letošní jarní sportovní sezonu 
významně poznamenala koronavirová 
epidemie. Všechny pro nás slibně roze-
hrané soutěže byly bohužel předčasně 
ukončeny.

Stolní tenis skončil jen několik kol 
před koncem. Družstvo A  bylo před 
posledním zápasem na výborném  
3. místě v 2. třídě OP Kutná Hora. Druž-
stvo B ve 3 .třídě figurovalo 3 kola 
před koncem na 2. místě. Celá sou-
těž byla nakonec na okresní i krajské 
úrovni ukončena a uznány výsledky po 
odehraných kolech. Díky tomu druž-
stvo A i B získalo právo v příští sezoně 
startovat ve 2. třídě okresní soutěže. 
Bohužel k nedostatku hráčů je na na-

Kácovský sport na jaře 2020
stávající sezonu přihlášeno pouze jed-
no družstvo.

Hokej, Bobři Kácov se opět zapojili do 
2. AHL Vlašim a  po třech předchozích 
letech, kdy skončili vždy na stupni nej-
vyšším, měli i letos soutěž výborně roze-
hranou, když po základních kolech ob-
sadili první místo. Bohužel soutěž byla 
ukončena po semifinálovém utkání bez 
udání pořadí. Tak snad zase příště.

Podobně jako hokejová sezona, byla 
předčasně ukončena i  sezona fotbalo-
vá. Kácov po 13. kolech Okresního pře-
boru byl s  21 body na 8. místě. Pořadí 
družstev bylo uznáno po odehraných 
kolech s  tím, že nikdo nesestupuje, ale 

ani nepostupuje. Kácov má tak právo na 
podzim startovat opět v  okresním pře-
boru. I  dětské soutěže byly zrušeny po 
odehrání podzimní části soutěží.

Volejbalové soutěže byly také letos 
anulovány opět k velké škodě, protože 
všechna kácovská družstva figurovala 
na krásném 3. místě. V  soutěži mužů 
byly odehrány 2 turnaje ze 4, při účas-
ti 4 družstev. Chyběl odehrát i  právě 
poslední turnaj v  Kácově, který je ka-
ždoročně závěrem celé soutěže. Ženy 
odehrály také jen polovinu sezony, po 
3 kolech ze 6ti byla soutěž ukončena, 
i zde se měl jeden z posledních turnajů 
odehrát na domácích parketách. Děti 
stihly odehrát z  5ti turnajů 3, do této 
soutěže bylo zapojeno 10 družstev. Bo-
hužel letošní výsledky se počítat nebu-
dou.
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Rybářské závody
Po zrušení svého plesu rybáři dlouho ře-
šili, jak s  tradičními nočními rybářskými 
závody. Naštěstí částečné uvolnění koro-
navirových omezení umožnilo uspořádat  
24. ročník této populární akce. 30. května  
se sjelo na levý břeh řeky Sázavy od jezu 
v  Kácově po tunel 98 vyznavačů cechu 
Petrova, aby se tam posadili? Úderem  
16 hodiny začal lov ryb, a skončil v nedě-
li v 7 hodin. Stejně jako vloni se počítala 
váha úlovků větších než 20 cm. 

Po chladné noci se podařilo celkem vylo-
vit takřka 250 kg ryb. Z toho vítěz Jan Fat-
ka ulovil 20,83 kg, druhý Marek Pavlovič  
14,07 kg a třetí Tomáš Černý ml. 11,86 kg. 
Loňskému vítězi Rudovi Tichému letos 
8,43 kg ryb stačilo pouze na 10. místo. 
Závodníci do 10. místa si odnesli finanční 
a věcné ceny, které věnovala místní orga-
nizace a sponzoři. Populární cenu za nej-
větší úlovek, uzená kýta, letos putovala do 
Kolína Aleši Bálkovi za kapra 6,3 kg (67cm). 
Příští rok bude v pořadí jubilejní 25tý, tak 
doufejme, že proběhne již bez omezení za 
velké účasti závodníků i diváků.

Dětské rybářské závody se letos mimořád-
ně konaly až 3 týdny po nočních závodech 
v sobotu 20. 6. na Sázavě nad jezem. Bohu-
žel deštivé počasí, které trvalo již od začát-
ku června, se podepsalo na účasti. Ale i tak 
se sešlo 12 mladých rybářů. Soutěž začala 
v 7 hodin ráno a ukončena byla v 11 hodin, 
rozhodovala celková délka nalovených ryb 
větších než 15 cm. První místo obsadil Petr 
Daniš s 682 cm ryb, druhé místo za 186 cm 
patřilo Martinovi Vladykovi a na třetí místo 
Vojtovi Matěnovi stačilo 125 cm. Vojta si 
navíc odnesl i cenu za největší rybu, kterou 
byl úhoř 75 cm. Mladí rybáři celkem ulovili 
75 ks ryb o celkové délce 1 108 cm. Škoda 
jen deštivého počasí, které provázelo tento 
povedený a dobře zajištění závod.


