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Vážení 
spoluobčané,

jsme během letních prázdnin zrekon-
struovali sociální zařízení pro žákyně, 
žáky a  učitele 2. stupně základní školy 
a současně se do šesti tříd koupily nové 
počítače a dataprojektor.

V měsíci únoru se začal bourat betonový 
most, který je majetkem Středočeského 
kraje a  tím byly odstartovány veške-
ré práce na něm. Široká veřejnost tuto 
stavbu sleduje se zájmem. Stavba probí-

letošní rok nebyl pro každého z vás leh-
kým. Covidová pandemie narušila ur-
čitým způsobem životy vás všech. Kvůli 
ní jsme přišli i  o  některé spoluobčany. 
Někteří přišli o své blízké, někteří o prá-
ci a děti o kontakt se spolužáky a zažily 
netradiční vyučování. Nebyly to lehké 
časy.

Potom ale přišel měsíc květen a situace 
s  covidem se zlepšovala a  všichni jsme 
získávali naději, že se budeme opět se-
tkávat, děti že zasednou do lavic. A tak 
se i stalo. Děti se do školy dokonce těši-
ly a v městysi se podařilo zorganizovat 
několik tradičních akcí, např. pouť, Po-
svícenský jarmark, Kácovský běh, Rybář-
ské slavnosti, Večery s hudbou U Skalky, 
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice, 
Vítání občánků jsme stihli dvakrát, dále 
se konal Splašený Kácov, Valná hromada 
rybářů, Drakiáda, Lampionový průvod….

S mnohými z vás jsem se na těchto akcích 
setkala a byla jsem ráda, že jste přišli.

Nám se zatím podařilo dokončit stavbu 
nové hasičské zbrojnice, kterou jste si 
mohli prohlédnout až v měsíci září. Dále 

Místní poplatky Městysu Kácov v roce 2022
Poplatek za odvoz komunálního odpa-
du činí 850 Kč/1 osobu přihlášenou k tr-
valému pobytu v obci, splatnost poplat-
ku je do 31. 3. 2022.

Poplatek za odvoz komunálního odpa-
du činí 850 Kč/1 rekreační objekt, nemo-
vitost, kde není nikdo přihlášen k trvalé-
mu pobytu, splatnost do 31. 8. 2022.

Poplatek za psa je splatný do 31. 3. 2022
Kácov – 80 Kč za 1. psa a  za každého 
dalšího psa 80 Kč. Místní části: Račíně-
ves, Zliv, Zderadiny, Zderadinky – 40 Kč 
za 1. psa a za každého dalšího 80 Kč.

Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR se konaly ve dvou dnech  
na území ČR, a to v pátek 8.října 2021 od 
14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 
od 8 do 14 hodin. Sídlo volebního okrsku 
pro Městys Kácov je na adrese Kácov, Jir-
síkova 157, v obřadní místnosti.

Počet osob zapsaných  
do výpisu ze seznamu voličů: 577

Počet osob zapsaných  
do zvláštního seznamu voličů: 46

Počet odevzdaných platných 
hlasů celkem: 424  
                 
Volební účast: 68 %

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konaných  
ve dnech 8. a 9.  října 2021 v Městysu Kácov

Ve volebním okrsku Kácov občané volili 
ve prospěch 14 politických stran, politic-
kého hnutí nebo koalice z počtu 18.

Pořadí 5 nejúspěšnějších stran:

1. ANO 2011  119 hlasů 28 %

2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL,  
 TOP  09 116 hlasů 27 %                                                       

3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ 83 hlasů 19,6 %

4. SPD – Svoboda  
 a přímá demokracie 43 hlasů 10 %                            

5. Česká strana  
 sociálně demokratická 25 hlasů 5,9 %                             

Ostatní strany a hnutí nedosáhly 1 %.
Za volební komisi Kácov: M. Mouchová

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný do 7 dnů od zahájení užívání ve-
řejného prostranství, pro dobu kratší 7 dnů, nejpozději v den zahájení užívání VP.

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje  ..................... 10 Kč,
 b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ............................................ 50 Kč,
 c) za umístění reklamních zařízení  ............................................................................................  100 Kč,
 d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  ....................................... 1 Kč,
 e) za umístění zařízení cirkusů ......................................................................................................... 10 Kč,
 f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  ................................................... 10 Kč.

2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 Za umístění zařízení pro poskytování prodeje za 1 m2  .................................... 700 Kč/týden.

Poplatek z  pobytu je splatný pololetně 
a to do 30. 7. 2022 a do 30. 1. 2023. Sazba 
poplatku pro poskytovatele úplatného 
pobytu je 6 Kč za každý započatý den 
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Poplatek ze vstupného je splatný do 14 
dnů od skončení akce. Sazba poplatku 
činí z vybraného vstupného na: kulturní 
akci, prodejní akci, reklamní akci 10 % 
z vybraného vstupného

31. 12. 2021 14.00 SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ČERTOVU VYHLÍDKU

1. 1. 2022 14.00  NOVOROČNÍ SETKÁNÍ U STŘECHOVSKÉHO JEZU

22. 1. 2022 Hasičský ples – sokolovna od 20.00 hodin (Jel Band)

12. 2. 2022 Dětský karneval – sokolovna ve 13.30 hod.

12. 2. 2022 Karneval pro dospělé– sokolovna od 20.00 hodin (Trimen)

10. 3. 2022 Oslava MDŽ (obřadní síň radnice)

Šibřinky – sokolovna – od 20.00 hod.  

19. 3. 2022 Ples rybáři

8.–9. 4. 2022 Čistá řeka Sázava

21. 4. 2022 Vítání občánků

6. 5. 2022 Oslava Dne matek – sokolovna v 17.00 hod.

Běh naděje – 11.00–14.00 hod. – od budovy 2. st. ZŠ a MŠ Kácov

28. 5. 2022 Noční rybářské závody – 25. ročník, 16.00 hod.

18. 6. 2022 Dětské rybářské závody

20. 8. 2022 Pouť – Koncert v kostele

21. 8. 2022 Šnečí závody

27. 8. 2022 16. ročník Kácovského běhu

10. 9. 2022 Posvícenský jarmark

Kulturní  akce 2022

há dle plánu a těšíme se, až se most na 
konci roku zprovozní. Také nám v únoru 
vyrostla přes řeku Sázavu lávka, která se 
líbí nejen místním občanům, ale i  turis-
tům. Díky této lávce se naskytl nevšední 
pohled na naši řeku Sázavu v  každém 
ročním období. Na začátku července se 
pro místní občany zprovoznila dočasná 
komunikace kolem Václavíčka, která na 
několik měsíců zlehčila dopravu z Račí-
něvsi a ze Zlivi do Kácova.

Na přejezdu u  vlakové zastávky Kácov 
a Střechov byly osazeny závory se signa-
lizací.

Pomalu se blíží vánoční svátky a já dou-
fala, že se opět potkáme na slavnostním 
rozsvěcení vánočního stromu u školy i na 
náměstí, ke kterému bohužel nedošlo kvů-
li vládním nařízením, tak doufám, že se 
sejdeme alespoň na Silvestra Na Vyhlídce.

Protože nám covid opět komplikuje ži-
vot, přeji vám všem především pevné 
zdraví, pevné nervy, hodně štěstí a osob-
ní spokojenosti. Prožijte vánoční svátky 
především v  klidu se svými nejbližšími. 
Přeji Vám, abyste do nového roku vstu-
povali s nadějí, že bude opět lépe, neboť 
nic zlého netrvá věčně.
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Do Kácova po trase Z hradu na zámek
Se zpožděním po pandemii se zájem-
cům dostává do rukou nová mapa s ná-
zvem Střední Čechy 6 pro Kolínsko, 
Kutnohorsko, Střední Posázaví a  Pod-
blanicko vydávaná Středočeským kra-
jem v r. 2020 v nákladu 13 100 výtisků. 
Mapa zobrazuje tradiční turistické cíle 
včetně Kácovska. Jako turistické cíle 
jsou v  Kácově uváděny: Naučná stezka 
kolem Kácova, Technické muzeum, Tu-
ristická ubytovna Bisport Kácov, kácov-
ský zámek a Kácovská tvrz. 

Na mapě jsou uvedeny a  vyznačeny 
dva doporučované tipy na výlet s  ná-
zvy a) Z Vlašimi na Blaník a b) Z hradu 
na zámek. Trasa výletu Z  hradu na zá-
mek vede z  Českého Šternberka přes 
Čejkovice, Radonice, Tichonice, Kácov 
a  Chabeřice do Zruče nad Sázavou, je 
popisována jako jednosměrná a  měří 
25,6 km. Jde o  středně náročnou trasu 
vinoucí se okolím řeky Sázavy s  výhle-
dy na členitý reliéf Posázaví, při níž je 
možné prozkoumat útroby středověké-
ho hradu i  komnaty kolowratského 
zámku. Trasa odbočuje před Radoni-
cemi z Posázavské stezky, navazuje na 
ni opět před Kácovem a  za Zliví se od 
ní opět odpojuje směrem na Brandýs. 
Trasy s  obdobným názvem jsou známy 
i z jiných koutů Čech – např. přeshranič-
ní stezka z Chebska do Saska. 

Mapa je k dispozici v turistických infor-
mačních centrech v  Kostelci nad Čer-
nými Lesy, Sázavě, Kouřimi, Uhlířských 
Janovicích a  Stříbrné Skalici) a  infor-
mačních centrech v  Kutné Hoře (Sank-
turinovský dům, Hlavní nádraží ČD, 
U chrámu sv. Barbory a v Sedlci), Čásla-
vi, Kolíně a Týnci nad Labem.  

František Procházka
Sdružení pro rozvoj Kácovska, z. s. 

Betonový most
Rozhodně největší akcí, která zajímá celý 
Kácov je stavba nového betonového mostu. 

Přípravy začaly již v  loňském roce stav-
bou opěrných zdí. Před bouráním nej-
prve v  lednu proběhla stavba lávky pro 
pěší a cyklisty pod pivovarem. V polovině 
února pak během 5 dnů došlo k zbourání 
starého mostu. Hlavně sobota 20. 2. byla 
divácky nejatraktivnější, to se bouralo zá-
bradlí a s tím prakticky most zmizel. V ne-
děli pak pokračovalo bourání pilířů. 

Ne po celé jaro byla řeka k  stavitelům 
shovívavá, několikrát se díky dešťům roz-
vodnila a  zdržela celou stavbu. Během 
jara a  léta nejprve vyrostly „jako z vody“ 
nové pilíře, na kterých firma Colas, která 
je zhotovitelem, postavila formu nové-
ho mostu a  poskládala vnitřní ocelovou 
konstrukci celého mostu tak, aby 30. září 
mohla být mostovka konečně zalita beto-
nem. 30. září již od 4 hodin ráno najížděly 
automobily s betonem k pumpám, které 
dopravovaly beton na mostovku. Odpole-
dne již byla mostovka kompletně zbeto-
nována a beton vyleštěn. V následujícím 
týdnu došlo k napnutí vnitřních lan a pře-
depnutí celého mostu. Na mostovku bylo 
použito zhruba 100 tun oceli a 540 m3 be-
tonu. V říjnu již bylo možno po odstranění 
bednění vidět ladnou konstrukci mostu. 
Během léta byla také zprovozněna provi-
zorní cesta podél Václavíčka, která zkráti-
la objízdnou trasu do Račíněvsi a Zlivi pro 
osobní automobily.

Investorem celé stavby je Středočeský 
kraj, zhotovitelem je firma Colas, celkové 
náklady stavby jsou 110 626 000 Kč bez 
DPH. Most je navržen o třech polích s nos-
nou konstrukcí tvořenou podélně přepnu-
tým spojitým nosníkem, podpěry železo-
betonové. Vozovka je navržena s  šířkou 
7m s jedním chodníkem 2 m. Délka kon-
strukce nového mostu je 71,73 m, celková 
šířka mostu bude 8,9 m.Most by měl být 
předán do provozu během prosince 2021. 
Další práce spojené s dokončením mostu 
budou pokračovat v roce 2022. 



6 7KÁCOV ZPRAVODAJ KÁCOV ZPRAVODAJ

Vítání občánků 
v Kácově
Téměř po dvouleté pauze, kvůli pande-
mii koronaviru, se v letošním roce usku-
tečnilo vítání občánků ve dvou termí-
nech.

V pátek 18. června 2021 proběhly v ob-
řadní síni Úřadu Městysu Kácov tři slav-
nostní obřady, které byly rozděleny 
s  hodinovým odstupem s  plánovaným 
začátkem v 15 hodin. Na vítání se celkem 
dostavilo 16 dětí, z toho 9 chlapců a 7 dí-
vek.  Úvodního slova se ujala paní Marie 
Mouchová, která přivítala přítomné 
a  seznámila je s  průběhem slavnosti. 
O hudební doprovod na elektrické kláve-
sy se postaral Mgr. František Procházka. 
Slavnostní projev vyslechli  děti, rodiče 
i hosté od  paní starostky Mgr. Soni Kře-
nové. Následoval zápis rodičů do pamět-
ní knihy úřadu městysu. Každý občánek 
obdržel na památku pamětní list a zlatý 
přívěšek na krk ve formě čtyřlístku. Ma-
minky si odnášely kytičku a  sourozenci 
sladkou odměnu. Nechyběla nezbytná 
gratulace a na závěr focení do rodinného 
alba. 

Podzimní vítání občánků proběhlo ve 
čtvrtek 21. 10. 2021 od 16 hodin v  ob-
řadní síni Městysu Kácov se stejným scé-
nářem. I  když nám nepřály klimatické 
podmínky a  venku byl silný vítr a  v  dů-
sledku toho nešel celé odpoledne až do 
nočních hodin elektrický proud, na vítání 
se dostavily tři rodiny se svými ratolest-
mi a do života jsme slavnostně přivítali 3 
nové občánky, z toho 2 chlapce a 1 děv-
če. Improvizoval pouze hudební dopro-
vod, protože bez elektřiny nezahraje na 
elektrické klávesy, ale pan ředitel školy 
Mgr. František Procházka se ujal kytary 
a nakonec se krásně postaral o kulturní 
zážitek.

Všem novým občánkům a jejich rodinám 
přejeme hodně zdraví a spokojený život 
v našem městysu.

M. Mouchová

Do života Kácova se zapsal nejen jako 
zdatný chalupář z  Račíněvsi dojíždě-
jící z  Kutné Hory, ale i  jako hudebník, 
učitel tance a  společenského chování. 
Na výuku společenského tance, spole-
čenské výchovy a  organizování soutěží 
spojených s  těmito činnostmi měl od r. 
1992 i  živnostenský list. Pro účastníky 
byly nezapomenutelné jarní kácovské 
plesy doprovázené hudební skupinou 
kapelníka Miroslava Jiřišty a poloprofe-
sionálními ukázkami tanců. 

Mezi členy Sdružení pro rozvoj Kácov-
ska proslul jako neúnavný organizátor, 
profesionální vyjednavač a  nezměrný 
optimista. Vyznačoval se tím, že měl 

neuvěřitelnou potřebu být mezi lidmi. 
Za více jak deset let se stalo jen zřídka, 
že byla zrušena či odvolána jakákoli jím 
vedená aktivita spolku. A  to už musela 
být překážka! 

Vzpomínám na sezonu 2020 u  Sázavy 
Na Skalce. Přes veškeré negativní před-
povědi dohodl pevná data vystoupení 
a  zajistil účinkující pro omezený hu-
dební program. Zdráhající členy spolku 
přesvědčil o  tom, že epidemie končí, 
půjčovnu pramic zprovozníme, vyčistí-
me molo, zábradlí u tanečního parketu 
opravíme, i chalupáři a rekreanti do Ká-
cova zase dorazí a najdou si i cestu Na 
Skalku. 

Jiří Trešl odešel do tanečního nebe Hned po zahájení jsem jej osobně varo-
val, že inzerovaný hudební večer se ne-
může konat, protože příslušný hygienik 
povolil kvůli epidemii venkovní akce jen 
za přísných podmínek. Stanovené limity 
určitě nesplníme. Případný finanční po-
stih může být pro spolek likvidační. „To 
zvládneme,“ odpověděl jako obvykle. 
„Uděláme to takhle. V pátek se sejdeme 
a rozdělíme si úkoly tak, abychom v so-
botu postavili stan, uklidili příslušen-
ství, natáhli elektriku, navozili materiál 
a obstarali hygienu.“ 

V  pátek jsme se sešli. Nezbylo mi, 
než konstatovat, že hygienik v  pátek 
dopoledne vzhledem k  příznivému vý-
voji epidemické situace zrušil předchozí 
opatření, přísné limity pro konání ven-
kovních akcí jsou s okamžitou platností 
odvolány, jsou stanoveny nové, mírné 
a  splnitelné. Sobotní akce proběhla 
úspěšně. Místní, rekreanti i chalupáři při-
šli. A tak to bylo pořád. 

Letní program naplánoval tak, že skon-
čil dříve, než přišla další vlna epidemie. 
Namísto hudebníků, kteří kvůli onemoc-
nění nebo karanténě odřekli, zajistil 
jiné, stejně kvalitní. 

Plachta na kostře podia pro učinkující 
se potrhala. Bylo potřeba ušít novou, 
ale přesně na míru. To ale není jen tak. 
Kdo zaručí, že dodávka bude vyhovovat.  
Jak postupovat, abychom se nedostali 
do problémů s kvalitou dodávky? A pla-
tilo zase: „To zvládneme, uděláme to 
takhle…“ Autem přivezl paní z  Čáslavi. 
Švadlena si plachtu změřila na místě 
a ušila ji přesně, jak bylo potřeba. 

Koncem léta nějaký nenechavec opako-
vaně rozlamoval zámek u stánku s ob-
čerstvením Na Skalce. Nikdo nechápal, 
co v opuštěném stánku hledá. Vyšetřují-
cí policista odvezl Jiřího Trešla k podpi-
su protokolu na stanici. Cestou povídá. 
„Zdalipak si na mne, pane Trešl, vzpomí-
náte?“  „Ne, já s policií moc nejednám,“ 
ozvalo se. „No vidíte, já si vás ale pama-
tuji, před třiceti lety jste mne v  Kutné 
Hoře učil tančit a  stolovat,“ odpověděl 
policista.  „To, to asi ano, s  manželkou 
jsme v  Kutné Hoře vyučovali od sedm-
desátých let,“ odpověděl Jiří Trešl. A  já 
jsem si jist, že již tenkrát začínaly taneč-
ní hodiny pověstným „To zvládneme!“ 

Až bude zase léto a  budeme se dívat 
v Kácově ze Skalky přes ztichlou Sáza-
vu k Račíněvsi k chalupě Trešlů, tak za 
těmi modrobílými obláčky, kam nikdo 
z nás nedohlédne, zase z dáli uslyšíme 
“To zvládneme, uděláme to takhle….“

František Procházka

V prosinci uplyne rok, co odešel v kolínské nemocnici do tanečního nebe dlouholetý 
předseda Sdružení pro rozvoj Kácovska pan Jiří Trešl (nar. 1936).  Byl jedním z prvních, 
který z našeho okolí zemřel na následky nemoci označované jako COVID-19. 
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Poprvé v historii přijala Záchranná stani-
ce pro živočichy ČSOP Vlašim svého 500. 
pacienta již na začátku letních prázdnin. 
Tentokrát se jednalo o  holátko netopý-
ra. Nálezkyně ho objevila na cestičce 
u domu ve Zruči nad Sázavou a včas ho 
předala do odborné péče záchranné sta-
nice. V ní netopýr setrval do doby, než se 
zcela osamostatnil. V loňském roce bylo 
500. pacientem mládě konopky obecné.
Vlašimskou stanici každoročně zaplavují 
mláďata. Prvního malého zajíčka přijala 
vlašimská záchranná stanice 25. února 
a posledního 14. července. Celkově jich 
letos bylo přijato celkem 27 a  18 bylo 
vypuštěno, poté co se dostatečně připra-
vili ve speciálně upravené voliéře. Hlavní 
příčinou letos nebyli neznalí nálezci, kte-
ří mláďata zbytečně zachraňují, ale do-
mácí mazlíčci. V tlamě psa nebo častěji 
kočky skončilo 95 % zraněných mláďat. 
Dalšími nejčetnějšími mláďaty, která po-
třebovala odbornou péči, jsou veverča-
ta.  První veveřátko vlašimští záchranáři 
přijali 3. března a poslední 18. července. 
Celkem jich bylo přijato 20 a  pouze 2 
mláďata se nepodařilo odchovat. Velký 
vliv na počty přijatých veverčat měly 
mimo jiné silné bouřky a  celá řada jich 
byla nalezena prochladlá a  promoklá. 
Opuštěná veverčata si sama nepora-
dí a neplatí u nich tedy to, co u zajíčků 
a  srnčat a  je potřeba je předat do od-
borné péče. Veveřice svá mláďata krmí 
v pravidelných intervalech i během dne 
a  jsou schovaná v  hnízdě. Mláďata od 
čtvrtého týdne otvírají oči a  jsou plně 

osrstěná. Rychle rostou a  brzy vypadají 
a chovají se jako dospělé veverky, chodí 
na průzkumy po okolí a občas neumí tre-
fit zpět do hnízda. Lidé se pak často do-
mnívají, že se jedná o dospělou veverku, 
která je vyčerpaná nebo zraněná. Vez-
mou ji domů a několik dní ji marně krmí 
semeny a ořechy. Mládě, ale ještě neumí 
přijímat tuhou stravu natož louskat oře-
chy a zbytečně se vysílí, proto je potřeba 
vždy kontaktovat záchrannou stanici.

Kromě mláďat ošetřovatelé pomáhají 
také ostatním živočichům v nouzi. V létě 
přibývá zranění zahradní technikou, ži-
vočichové trpí dehydratací nebo se lap-
nou do pastí či jiných nástrah. Pro vzác-
nou užovku stromovou se málem stala 
osudným zahradní síť proti ptákům. Tyto 
sítě jsou velmi nebezpečné pro všechny 
živočichy. „Nejčastěji vyjíždíme právě 
k  zamotaným ptákům, nebo hadům,“ 
uvádí ošetřovatelka Bára Vencová a vy-
světluje, „když jsme 11. června obdrželi 
telefonát z Krňan v okrese Benešov, kvů-
li zamotanému hadovi v  zahradní síti 
v chatové oblasti, očekávali jsme běžnou 
užovku obojkovou, nebo hladkou, Těch-
to druhů je ve středočeském kraji nejví-
ce. O  to větší překvapení to bylo, když 
jsme v sítí uviděli velmi dlouhého tmavé-
ho hada, kterého jsme určili jako užov-
ku stromovou.“ Zamotaná byla v přední 
části těla na několika místech, plastová 
vlákna měla zařezaná pod šupinami. Po 
20 minutách se ošetřovatelce podařilo 
šetrně hada vyprostit. „Zranění naštěs-

tí nebyla vážná a  had měl pouze lehce 
odřené šupiny. Proto jsme ho odvezli do 
nejbližšího lesíka, kde byl vypuštěn,“ do-
plňuje Vencová.

Užovky stromové (Zamenis longissimus) 
patří v  České republice k  nejvzácnějším 
a nejohroženějším hadům. Podle vyhláš-
ky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o  ochraně 
přírody a  krajiny č. 114/1992 Sb., patří 
v  ČR mezi kriticky ohrožené druhy a  je 
chráněna i  v  rámci evropské legislativy. 
Užovka stromová se v naší České repub-
lice nejčastěji vyskytuje na třech místech, 
jedná se o Poohří, Podyjí a Bílé Karpaty. 
„Jak asi tušíte, v oblasti Středních Čech by 
se užovka vyskytovat neměla. Nicméně 
podle odborníků byly užovky stromové 
uměle vysazeny někdy před začátkem 
tohoto století v přírodní rezervaci Kobylí 
dráha, která leží právě nedaleko Krňan. 
Tento nález je tedy i  vědecky významný 
a  my máme radost, že se hada podařilo 
zachránit,“ řekla Vencová. Na konci roku 
2020 se počet přijatých živočichů do Zá-
chranné stanice pro živočichy ČSOP Vla-
šim zastavil na čísle 841 a  byl to zatím 
nejvyšší počet za dobu fungování stanice. 
Letos byl tento počet překonán téměř 
o stovku, k 11. 11. bylo v evidenci záchran-
né stanice již 929 přijatých pacientů. 

Vlašimskou záchrannou stanici pro ži-
vočichy provozuje Český svaz ochránců 
přírody Vlašim. Jak se lidé občas mylně 
domnívají, nejedná se o příspěvkovou or-
ganizaci, a  kromě dotací je tedy provoz 
stanice závislý na finanční a  materiální 
pomoci veřejnosti. O  možných formách 
pomoci se dozvíte na webových stránkách 
www.pomoczviratum.cz nebo můžete rov-
nou přispět prostřednictvím QR kódu.  S fi-
nančním zajištěním chodu stanice pomá-
há také její expoziční část, paraZOO, která 
sídlí přímo v centru Vlašimi a část výtěžku 
ze vstupného jde na péči o pacienty. Para-
ZOO se znovu otevře v březnu 2022.

Alena Konvalinová,  
vedoucí Záchranné stanice  
pro živočichy ČSOP Vlašim

Chodili jste v Kácově do školy? Víte, že 
budova 2. stupně je z roku 1938? Pama-
tujete si, jak vypadalo sociální zařízení? 
Pokud byste ho chtěli to původní vidět 
dnes, už se vám to nepodaří. Přestože 
byly během posledních let prováděny 
drobné úpravy, hygienické zařízení pře-
stalo odpovídat platným hygienickým 
předpisům a  bylo třeba vše uvést do 
souladu s vyhláškou.

Proto byly o  hlavních prázdninách na  
2. stupni školy realizovány stavební 
úpravy tohoto hygienického zařízení 
a částečně obnovena výpočetní techni-
ka. Akce byla spolufinancována z  pro-
gramu 192.1 – Program rozvoje venkova 
na období 2014–2020. Dotace u staveb-

Stavební úpravy a obnova výpočetní technikyPočet přijatých živočichů do vlašimské 
záchranné stanice se blíží k 1000
Od roku 2018 se rapidně zvyšují počty zvířat v nouzi, které do své péče přijímá Záchran-
ná stanice pro živočichy Vlašim. V současné době počet pacientů překonal již 900 jedinců 
oproti necelým šesti stům v roce 2018. Přibližně polovinu živočichů se daří navracet zpět do 
volné přírody. Kromě běžných druhů ošetřovatelé také pomohli vzácné užovce stromové.

ních úprav hygienického zařízení činila 
1 018 042,61 Kč (80 %) a Městys Kácov se 
podílel částkou 254 510,65 Kč.

Zajímá vás, jaké úpravy? Nové omítky, 
obklady, dlažba, nové rozvody vody, 
nové odpady, nová elektroinstalace, 
8 nových umyvadel včetně pákových 
baterií, 8 WC kombi, sprchový kout pro 

dívky, uklízecí místnost, nové sanitární 
příčky, nový elektrický ohřívač, nové ra-
diátory.

V rámci obnovy výpočetní techniky bylo 
pořízeno 6 ks PC včetně příslušenství 
a  1 ks dataprojektoru. Dotace činila  
126 555,35 Kč.

Děkuji všem, kteří se podíleli na zpra-
cování žádosti o dotaci, dohled i  závě-
rečné vyúčtování. Současně děkuji firmě  
KG Služby s.r.o., která úpravy realizo-
vala dle stanoveného harmonogramu 
a  pomohla tím zahájit nový školní rok 
hned od 1. září.

Mgr. F. Procházka, ředitel školy

Mateřská školka v novém

Příspěvek na péči o zvířecí pacienty
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K U L T U R A  A   S P O L K Y

Hasičskou soutěž Okrsku 21 uspořádal 
SDH Vlková v  krásném sportovním are-
álu dne 28. srpna 2021. 

Jednalo se o klasické požární útoky ve-
deny z  kádě, kdy dopravní vedení bylo 
2× hadice B a  2×2 hadice C útočných 
proudů s cílem na plechovku. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 7 družstev v kategorii 
muži a 2 družstva žen. 

V  kategorii muži se na prvním místě 
umístilo družstvo Kácova s časem 27,46 
vteřin před sbory Soběšína, Vlkové, 
Otryb, Vranic, Zbizub a Podvek. Družstvo 
mužů z Kácova si drží první příčku již ně-
kolik let za sebou. 

Družstvo žen z  Kácova obsadilo rovněž 
první místo s  časem 27,37 vteřin před 
družstvem ze Soběšína. 

Obě kategorie kromě pohárů a diplomů 
za první místa rovněž obdržela putovní 
poháry starosty Okrsku 21, které pře-
vzaly z  rukou starosty Okrsku 21 pana 
Václava Sejka a  starosty SDH Vlková 
pana Josefa Vernera. A tím pádem je sa-
mozřejmé, že vítězné družstvo si „domů“ 
odváží i putovní vlajku okrsku.

Oběma družstvům patří velká gratulace.

 

Hasičská soutěž Okrsku 21

K U L T U R A  A   S P O L K Y

Kácovští se dočkali nové hasičárny
Velkým svátkem pro hasiče a  nejen pro 
ně bylo 4. září letošního roku. Po mnoha 
letech se hasiči konečně dočkali nové 
hasičské zbrojnice, která splňuje všechny 
požadavky dle současné normy. Hasičům 
poskytuje výborné zázemí pro členy sbo-
ru a pro parkování hasičské techniky.

Slavnostní otevření bylo zahájeno ve 13 
hodin starostkou městyse Kácov Mgr. 
Soňou Křenovou a  starostou SDH Kácov 
panem Zdeňkem Pěkným, kteří ve svých 
projevech mimo jiné poděkovali všem 
členů SDH Kácov za jejich vzornou prá-
ci a  dlouholetou činnost a  mnohým byla 
udělena vyznamenání. Dále tuto slavnost 
pozdravili přítomní hosté. Potom pan vikář 
Jaroslav Konečný vysvětil hasičskou zbroj-
nici a zároveň i nové hasičské vozidlo zn. 
Ford, které bylo zakoupeno na konci roku 
2019. Po slavnostním úvodu následovalo 
půlhodinové vystoupení kouzelníka Gri-
na. Zábava pokračovala až do 17 hodin. 
Během odpoledne byly pro děti připrave-
ny soutěže a  skákací hrad. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout hasičská auta SDH Ká-
cov, ale také profesionálních hasičů z Uh-
lířských Janovic. Po vystoupení kouzelníka 
předvedli profesionální hasiči z Uhlířských 
Janovic útok, v nové hasičské zbrojnici se 
promítaly fotografie ze stavby nové zbroj-
nice a také ze života místních hasičů. Vše si 
mohli prohlédnout hosté i na nástěnkách. 
Dále probíhaly průběžně komentované 
prohlídky budovy hasičské zbrojnice. Pro 
hosty a  návštěvníky bylo připraveno ob-
čerstvení. Celé slavnostní odpoledne do-
provázela kapela Trimen z Vlašimska hud-
bou. Na závěr si všichni i zatancovali. Akce 
se vydařila i díky pěknému počasí.
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A K C E

15 let Kácovského běhu

Stěžejní událostí Kácovského běhu je hlav-
ní závod, nedílnou součástí akce jsou však 
i  lidový běh, který měří 2860 m, a dětský 
běh. Ti, kteří nechtějí přecenit své síly, se 
mohou zúčastnit „pouze“ lidového běhu, 
zde není důležité umístění, ale samotná 
účast a motivace natrénovat a třeba příští 
rok pokořit celou trasu hlavního závodu. 
Dětský běh je určen pro předškolní děti 
i  školáky ve třech kategoriích o  celkové 
délce 560 m, 280 m a 100 m.

Na start Kácovského běhu se během 
uplynulých patnácti let postavilo 834 
běžců hlavního závodu, 194 běžců lido-
vého běhu,  k dětským běhům se přihlási-
lo 497 dětí, tedy celkový počet činí 1525 
závodníků. Závodníci přijíždějí ze všech 
koutů naší republiky, někteří do Kácova 
na běh přijíždějí opakovaně a  dokonce 
dva běžci uběhli hlavní závody všech 
patnácti Kácovských běhů a zachovávají 
tak status věrnostních běžců s kompletní 
účastí. V uplynulých letech jsme zazna-
menali účast dvou běžců ze Slovinska, 
pětkrát běžecké zastoupení ze Sloven-
ska (1 běžkyně a  2 běžci, z  toho jeden 
se účastnil třikrát) a  jednoho běžce ze 
Spolkové republiky Německo, takže Ká-
covský běh dnes můžeme prezentovat  
i  jako běh s mezinárodním zastoupením. 
V  letech 2007 až 2014 v  den Kácovské-
ho běhu současně vždy z náměstí Kněžny 
Toskánské v Kácově probíhal i start his-
torických vozidel Veterán Rallye Posá-
zaví, jednalo se o zcela unikátní spojení, 
což ocenili nejen běžci, ale i   jejich do-
provod a přítomní diváci. 

Hlavní závod Kácovského běhu měří 
19,312 km a to, čím může přilákat, je právě 
samotná trať vedoucí tímto malebným kra-
jem s romantickými přírodními lokalitami, 
které závodníka přímo donutí být myslí 
i pohybem v těsném kontaktu s přírodou. 
Trať Kácovského běhu totiž probíhá oblas-
tí s názvem „Český Smaragd“, který si ten-
to mikroregion vysloužil svou jedinečnou 
polohou v zeleni uprostřed lesů a je tedy 
opravdovým drahokamem české krajiny. 
Trať Kácovského běhu současně probíhá 
i  místy značného historického významu 
a může tedy na principu zážitkové turistiky 
sloužit i jako naučná stezka. Závodník Ká-
covského běhu může totiž po trati během 
běhu spatřit Kácovský zámek, faru, hřbitov, 
závodník přebíhá přes kácovský ocelový 
most s vodoměrnou stanicí i starý kamen-

ný most, mezi mosty míjí Posezení u Václa-
víčka, probíhá skrz kácovská Stínadla, po-
dél trasy míjí také Masarykův Tábor Ymka, 
Pelíškův most a  neopakovatelné přírodní 
krajinné scenerie v  povodí řeky Sázavy. 
Trasa Kácovského běhu dále vede chato-
vou oblastí Mazourov, vesničkami Kácovec 
a Tichonice a po červené turistické značce 
se závodník vrací zpět do Kácova. Cíl je pří-
mo u  Kácovského pivovaru v  kácovském 
Podskalí, kde z téhož levého břehu Sáza-
vy jsou k vidění kácovský jez, ale i   místo 
původní kácovské plovárny nebo ostatky 
Pustého hradu.

Většina závodníků se shodla na tom, že 
trať Kácovského běhu je poměrně nároč-
ná. Jsou tam úseky, kdy běžec o tom, kam 
šlápnout, musí přemýšlet prakticky na 
každém kroku, ale i   partie, kdy se může 
volně rozběhnout. Na účastníky čekají tři 
výšková převýšení s  maximem 419 metrů 
a různé druhy zpevněných i nezpevněných 
povrchů – asfalt, dlažba, dlažební kostky 
včetně tzv. kočičích hřbetů, dřevěná most-
ní podlážka, štěrk, šotolina, polní cesty  
a  lesní pěšiny, je tam i  např. úzká lesní pě-
šinka mezi stromky, které přimějí závodní-
ky běžet v přikrčení, a rok co rok s poporůs-
táním jejich větví se tato vzdálenost musí 
překonávat ve stále hlubším předklonu. 

Závodník také musí dvakrát překonat 
potok a  předcházelo-li deštivé počasí, 
nelze se vyhnout ani bahnitému podlo-
ží. Občerstvit se běžci mohou na čtyřech 
občerstvovacích stanicích. 

Pro závodníky se tak Kácovský běh stá-
vá skutečnou každoroční běžeckou vý-
zvou, která je nutí průběžně si udržovat 
dobrou fyzickou kondici, mnozí z  nich 
trénují a  běžeckou přípravu praktikují 
celoročně. A tak jako v minulých letech 
tak i  v  nynější době, ať už je to příle-
žitostně nebo profesionálně, běhání 
přináší mnoho dobrého. Po psychické 
stránce běh umožňuje snížit stres, na-
učit se poslouchat své tělo a cítit se pří-
jemně díky endorfinům a  enkefalinům, 
které se uvolňují během závodu. Je to 
také ideální sport, jak aerobně posílit 
srdeční činnost a  podpořit tréninkové 
úspěchy. A  co se týče postavy, běh je 
ideální pro zpevnění nebo hubnutí. Nej-
důležitější ve všem je udělat ten první 
správný krok, tak proč to s běháním ne-
zkusit právě na Kácovském běhu. 

sepsal MUDr.Tomáš Chytka

Kácovský běh byl založen v roce 2007 a po patnácti letech zůstává vitální a životaschop-
nou akcí. Je jednou z akcí, kterou zastřešuje Občanské sdružení pro rozvoj Kácovska  
a po celou dobu svého trvání tuto akci podporuje radnice městysu Kácov, v  letech 2007 
až 2011 to bylo ve spolupráci s exstarostou Jaroslavem Buchalem a od roku 2012 až 
dodnes ve  spolupráci se  stávající  starostkou  Mgr. Soňou Křenovou.

Graf počtu závodníků  hlavního závodu, lidového běhu a dětského běhu v letech 2007 až 2021

Na počátku roku se spolek musel vy-
pořádat s  nečekaným odchodem dlou-
holetého předsedy pana Jiřího Trešla. 
Členové spolku tak museli mezi sebou 
najít nového předsedu, zajistit předání 
smluvní a  účetní dokumentace, obno-
vit správu bankovního účtu, provést 
věcnou kontrolu majetku, kontaktovat 
rejstříkový soud a  hasit možné kon-
flikty. Nakonec se podařilo vše zajistit 
a předsedou spolku se stal Josef Hřeb-
řina z  Vlašimi a  kácovské Malé Strany, 
jeden z  nejmladších členů. V  mezidobí 
bylo třeba dořešit zabezpečení provozu 
půjčovny loděk a  pronajaté travnaté 
pláže Na Skalce, kde došlo k vloupání. 
A aby problémů nebylo málo, došlo zde 
ještě k vytopení stavební buňky z prask-
lého vodovodního potrubí.  Ale i zde se 
podařilo nalézt odpovědného správce, 
kterým se stal pan Jiří Stach. Pod jeho 
vedením se travnatá pláž zazelenala 
a roztáhla do šířky. 

Počet výpůjček pramic pro romantickou 
vyjížďku po Sázavě v  r. 2021 výrazně 
poklesl. Je to určitě dáno pozdějším za-
hájením sezony, úpravami opěrných zdí 
pod zámkem okolo mlýniště, kde nebylo 
možné umístit tradiční plakáty, a hlavně 
samotnou pandemií. Pořádání kultur-
ních akcí bylo vládním protiepidemic-
kým nařízením omezeno, a  tak tradiční 
taneční večery Na Skalce byly omezeny 
pouze na hudební večery. Při těchto ak-
cích respektujících vládní nařízení se na 
pódiu ale objevila vždy skupina hudeb-
níků, kteří v Kácově ještě nevystupovali, 
případně si dokonce přivezli i  zvukaře. 
Tak jsme mohli opakovaně slyšet mno-
hačlennou country skupinu Knokaut 
a  skupinu hudebníků ze Zruče nad Sá-
zavou. Při zabezpečení těchto koncertů 
se naplno projevila absence pana Jiřího 
Trešla, protože když dohodnuté vystou-
pení hudebníci odřekli, což se stávalo, 
dokázal díky svým dlouholetým kontak-
tům vždy bez problémů zajistit náhradu. 
Ale i s touto situací se nové vedení spol-
ku dokázalo úspěšně vypořádat. Tehdy 
vypomohl se svou harmonikou pan Da-
niel Korol. 

V  srpnu se spolek podílel na materiál-
ním zajištění doběhu kácovského běhu 
v  místě pod zámkem. Počasí bylo stří-
davé, občas mrholilo. Pártystan nebylo 
možné v  takovém stavu po ukončení 
akce uskladnit, na parkovišti překážel, 
a  tak osm statečných nosičů přeneslo 

Sdružení pro rozvoj Kácovska v pandemické sezoně
Rok 2021 byl v historii spolku Sdružení pro rozvoj Kácovska rokem zázraků. Jen tak lze 
hodnotit období plné zvratů a úspěšného překonávání neočekávaných událostí jak při 
vnitřním, tak vnějším životě spolku.

celé rozkývané smontované zařízení po 
takřka dvousetmetrové cestě na trav-
natou pláž Na Skalce, kde stan zdárně 
doschl. Členové spolku zajistili jako ka-
ždoročně i informační leták poskytova-
ný účastníkům běhu. 

Jak dovolila příslušná protiepidemická 
opatření vlády, probíhal během letních 
dnů také grafologický seminář Lucie 
Trollerové. Kroužek psychologie rukopi-
su je sice malý, ale posluchači jsou vní-
maví a  během roku ovládli základní 
rozdělení písmových znaků a  postupují 
k  seznámení se s  teoriemi psychologie 
osobnosti. Shodou okolností jsou všichni 
frekventanti semináře založením spor-
tovci a otužilci, takže potvrzují heslo „ve 
zdravém těle zdravý duch“. 

Na závěr bychom chtěli znovu upozornit 
mladší návštěvníky travnaté pláže, aby 

K U L T U R A  A   S P O L K Y

ve  svém zájmu dbali provozních poky-
nů. Skákání do neprůhledné vody Sáza-
vy z lana uvázaného na olši se zakazuje 
proto, že v  Sázavě se mohou nacházet 
vhozené předměty, jako již byla letos 
zde panem Michalem Končelem vylo-
vená železná židle. Srážka s  takovým 
předmětem ve vodě nemusí skončit jen 
modřinami. 

Rovněž bychom prosili, aby obyvatelé 
Kácova nedoporučovali travnatou pláž 
Na Skalce jako nejvhodnější místo pro 
zaparkování automobilu a  místo pro 
kempování. Úklid po takovém nájezdu je 
hodně náročný. 

A  na úplný za závěr je třeba poděko-
vat vedení obce za vstřícnost při řešení 
provozních problémů spolku a podporu 
spolkových akcí, stejně jako všem ostat-
ním, kteří nám v  tomto nelehkém roce 
pomáhali. 

František Procházka, 
Sdružení pro rozvoj Kácovska, z. s. 
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Kácovská pouť Posvícenský jarmark se slavil na kácovském náměstí
Tradiční pouť v Kácově proběhla navzdo-
ry komplikacím v souvislosti s pandemií 
i  přestavbě betonového mostu. Atrakce 
byly letos rozmístěny na náměstí, v Ná-
dražní ulici a  na autobusovém nádraží. 
Prostor to byl sice menší než tradičně 
a některé atrakce chyběly, ale návštěvní-
ci se mohli povozit na kolotočích, lavici, 
labutích nebo  autíčkách, zhoupnout se 
na houpačkách nebo na pirátské lodi, 
nebo si koupit něco sladkého na zub, či 
dětem hračky.

K  pouti již několik let patří vystoupení 
vikáře Jaroslava Konečného a jeho kole-
gy Tomáše Najbrta s liturgiskou hudbou 
v  sobotní pouťovou sobotu v  místním 
kostele. Letos opět představili hudbu na-
příč světem. V neděli dopoledne v koste-
le proběhla slavnostní mše.  

Co by to bylo za kácovskou pouť, kdyby 
chyběly šnečí závody. Letošní již 53. roč-
ník se netradičně odbýval na zámeckém 
nádvoří. Na startovní kruh se letos posta-
vilo úctyhodných 125 šneků. Náročnou 
zhruba metrovou vzdálenost po zámec-
kém asfaltu nejlépe zvládl šnek ze stá-
je Jaroslava Tichého v  čase 16.58, před 
druhým šnekem Jendy Křena (čas 19.55) 
zhruba 2 minuty za nimi zaostal šnek 
Lenky Zitkové a tak obsadil 3. místo. Tato 
akce se opět vydařila a všichni šneci byli 
vypuštěni zpět do přírody.

Již po jedenácté uspořádal Městys Kácov 
společně s místními hasiči, sokoly a rybá-
ři tradiční kácovský jarmark. 

Letos vzhledem k  pokračující rekon-
strukci zámku, bylo rozhodnuto uspo-
řádat celou akci na náměstí. Dopoledne 
tak jako předchozí roky patřilo pro-
menádnímu koncertu pod taktovkou 
Uhlířskojanovické kapely pana Čer-
veného, který nejenže zahrál písničky 
v  lidovém tónu, ale přidal i  řadu infor-
mací o  autorech a  hraných skladbách. 
Samozřejmě nechyběl prodej tradičních 
Šternberských koláčků, masíčka z lorny, 
nebo párků v  rohlíku. K pití se čepova-
lo kácovské pivo Hubertus a  rozlévala 
medovina a  pálenky z  místní pálenice 
Kácovka. U  stánků bylo možno zakou-
pit sazenice květin, burčák, nebo si děti 
mohly sami vyrobit keramiku na hrnčíř-
ském kruhu. Pro děti byl také připraven 
skákací hrad, střelba z  luku a přetaho-
vaná na gumě.

Odpoledne již tradičně patřilo soutěžím. 
Jako první ke své soutěži zasedly na ve-
dlejším podiu děti k  pojídání knedlíků. 
Úkol zněl jasně 10 knedlíků sníst v nej-
kratším čase. V  konkurenci třech jedlí-
ků zvítězil Matyáš Švec. Následně zde 
zasedla porota v  hodnocení nejlepšího 
štrůdlu a sekané, která měla za úkol ano-
nymně vybrat ty nej pochutiny. Mezi tím 
na hlavním podiu zahájila svůj koncert 
skupina Martina Zemana RE-flex. V sou-
těži o nejlepší sekanou zvítězila Pavlína 
Lišková a  nejlepší štrúdl upekla Draho-
slava Tvrdíková.

Jednou z  hlavních soutěží je pojídání 
švestkových knedlíků (švestky přece pa-
tří k podzimním pochutinám). Letos tato 
soutěž opět přilákala Maxijedlíka Jardu 
Němce, který vítězí v mnoha podobných 
soutěžích nejen v republice. Škoda, že se 
letos této soutěže nezúčastnil jeho velký 
soupeř a přemožitel Radek Týce. Soutěž 
tak ovládl zmíněný Maxijedlík i když jen 
o  pecku, jak se v  Kácově říká, před Pe-
pou Melicharem. Jarda pak přítomným 
nechal ochutnat sušené brouky (i v této 
kategorii drží český rekord) a  sezná-
mil návštěvníky i  s  dalšími disciplínami, 
ve kterých soutěží.

Druhou hlavní soutěží je pití piva na ex 
(jak jinak, když v Kácově je místní pivo-
var, který byl sponzorem této soutěže). 
Pro ženy byl připraven půllitr, na muže 
pak čekal tuplák. Ženskou soutěž ovlád-
la Terezka Týcová a  tuplák nejrychleji 
vypil Walter Reinold, který jen těsně po-
razil několikanásobného vítěze této sou-
těže Radka Týceho. Vítězové si odnesli 
poukaz na sud kácovského piva. Další 
tradiční soutěží je krájení jablíček o nej-
delší slupku pro děti i  dospělé. I  v  této 
soutěži předvedli soutěžící úctyhodné 
výsledky.

Večer pak patřil pražské skupině s kácov-
skými kořeny Corebells, která roztančila 
celé náměstí a zábava se protáhla dlou-
ho do noci, když účastníci žádali o další 
přídavky. Celou tuto akci moderovala 
starostka obce Soňa Křenová, a když se 
přidalo i  výborné počasí dopadla celá 
akce na jedničku. 



16 17KÁCOV ZPRAVODAJ KÁCOV ZPRAVODAJ

A K C E S P O R T

5. ročník kácovské drakiády v Arboretu IRIS Turnaj o pohár Jiřího Končela staršího se konal již po 49

Jde o jednu z nejstarších zábav určených 
jak pro děti tak pro dospělé a svázanou 
s vynálezem papíru v Číně kolem r. 105 
našeho letopočtu. Obdobná situace exi-
stovala v  českých zemích, kde vznikaly 
první papírny od 16. století.   

Dnes se létající draci v  zásadě dělí na 
klasické kosočtvercové ze zkřížených 
prutů potažených papírem a  dlouhého 
ocasu s  fábory a  létající draky typu 3D, 
které ve vzduchu napodobují různá zví-
řata díky zvláštním výztuhám. Oba tyto 
typy bylo možné vidět na kácovské dra-
kiádě. Vedle nich zde byly i více šňůroví 
draci a draci vlastní konstrukce dokláda-
jící, že jejich majitel má za sebou členství 
v modelářském kroužku. 

Součástí akce byla i  vyřazovací soutěž 
o  nejlepšího letce, do které se přihlási-
lo 22 drakonošů, kteří museli prokázat 
zručnost při ovládání svého papírového 
draka.  Pouť některých nezkušených mla-
dých účastníků skončila velmi brzy, pro-
tože sice běželi po startu usilovně, ale po 
větru, takže jim jejich papírový drak brzy 
přistál na záda. V tomto závodě obsadil 
první místo Martin Kuneš, druhé místo 
Sára Dubinová a třetí Barbora Vernerová. 
Vítězové byli odměněni věcnými cenami. 
Každý z  účastníků soutěže pak obdržel 
perníkovou medaili z  dílny výtvarnice 

V  kácovském Arboretu IRIS proběhlo 9. října 2021 za nádherného odpoledního pod-
zimního počasí společné pouštění draků, a to jak vlastnoručně vyrobených tak zakou-
pených. Akce za proměnlivého větru se účastnilo na 80 návštěvníků. Na obloze nad 
Arboretem se brzy třepotaly barevné konstrukce a  nebe připomínalo některé kresby 
Josefa Lady. 

Markéty Hakrové, vítězové pak ještě na-
víc trvalé keramické medaile. Cena byla 
připravena i pro nejlepšího vlastnoručně 
vyrobeného létajícího draka. 

Mladí účastníci přinášely i  vlastnoruč-
ní obrázky s  létajícími draky. Za to byli 
odměněni omalovánkami nebo pexe-
sem. Na závěr si u plápolajícího táborá-
ku mohli soutěžící opéci špekáček. Malí 
účastníci se dožadovali vedle dostupné 
hořčice ještě kečupu na dochucení, na 
ten ale organizátoři zapomněli. To snad 
bylo jediné zklamání dětských závodní-
ků. 

Akci uspořádalo Sdružení pro rozvoj Ká-
covska zastoupené Soňou Zemanovou 
za podpory Ing. Šárky Michálkové (za-
půjčení stolů, lavic a zajištění teplých ná-
pojů pro účastníky), místní školy a vedení 
obce. Sponzorsky akci podpořilo řeznic-
tví Klepiš a Mgr. Karel Rejman. 

5. ročník Kácovské drakiády 2021 neušel 
ani pozornosti tisku, pan Richard Karban 
z  Kutnohorského deníku zaznamenal 
událost svým fotoaparátem a  textem. 
Zájemcům je k  dispozici na interneto-
vých stránkách kutnohorskydenik.cz.

Sepsali: 
Soňa Zemanová, František Procházka

Třetí červencová sobota patří v  posled-
ních letech v Kácově sportu a to volejba-
lovému turnaji smíšených družstev.

Prvopočátky volejbalového turnaje sa-
hají již do minulého století, kdy u zrodu 
turnaje stál právě Jiří Končel st.. Turnaj se 
nejprve hrál pod názvem Pohár Kácova 
a první ročník se odehrál na hřišti u ško-
ly. V pozdějších letech se přestěhoval na 
fotbalové hřiště u betonového mostu, ale 
to již pod názvem „O štít Kácova“. Dalším 
místem kde se turnaj hrál, byl na fotbalo-
vém hřišti pod školou. Turnaj byl později 
přejmenován na „Splašený Kácov“ a to již 
byl turnaj smíšených družstev. Po smrti 
zakladatele byl turnaj přejmenován na 
„Memoriál Jiřího Končela st.“. Celkově 
pod různými názvy se turnaj konal (včet-
ně letošního) již 49 krát.

V  posledních letech byl počet přihlá-
šených družstev omezen na 16. Letos 
vzhledem k  nefunkčnosti hřiště u  školy 
museli pořadatelé omezit počet družstev 
na 12. Nejprve družstva odehrála základ-
ní část ve 4 členných skupinách. V  dal-
ších kolech pak již šlo o postup do semi-
finále a  finále. Po celodenním zápolení 
proti sobě nastoupila ve finále družstva 
Tlukani a  Chotusice. První set vyhrály 
Chotusice a vedly i ve druhém setu. Vše 
se zdálo rozhodnuto, ale závěr druhého 
setu lépe zvládli Tlukani a  rozhodovalo 
se zkráceném třetím setu. I ten nakonec 
vyšel lépe Tlukanům, kteří se nakonec po 
několikaleté odmlce postavili na stupně 
vítězů na první místo. Druhé skončily 
Chotusice a v boji o  třetí porazilo druž-
stvo Nymburka Řečany. Z  organizaci je 
nutno poděkovat Honzovi Kolářovi, který 
turnaj vzorně připravil. Každoročně jsou 
odměňováni i nejmladší a nejzkušenější 
hráč. Nejmladším účastníkem byla letos 
Ludmila Petrásková a titul nejzkušenější-
ho hráče opět obhájil Petr Tlustý.
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V  sobotu dne 16. října 2021 jsme naši 
rybářskou činnost se zapojením veřej-
nosti ukončili Podzimními rybářskými 
slavnostmi v rybochovném zařízení v Ra-
číněvsi. Počasí slavnostem přálo, takže 
přišlo velké množství lidí. Prodávali se 
čerstvě vylovení kapři, amuři, tolstolo-
bici a pstruzi duhoví. Velký úspěch opět 
měly rybí speciality z kuchyně J. Klimpe-
ry st., Romana Vladyky a  Pavla Vladyky 
st.. Na odbyt šel havlíčkobrodský Rebel 
a  produkty z  ovocného lihovaru Kácov-
ka. K  příjemné zábavě všem zúčastně-
ným hrála country kapela p. Klča. Musím 
zde konstatovat, že podzimní slavnosti 
se vydařily. 

S P O R T S P O R T

Jaká byla letos vodácká sezóna na Sázavě? Český rybářský svaz z.s.,  
Místní organizace KácovZa chvilku tomu bude již 30 let, co Bisport začal na Sázavě půjčovat lodě. Zažili jsme 

mnoho sezón, suchých, s povodněmi, s ideální vodou a tak by si člověk řekl, že už musí-
me být připraveni na všechno, ale opak je pravdou a neustále se najdou situace, které 
nás překvapují a pro které musíme hledat nová řešení. 

Letošní vodácká sezóna vypadala jako 
na houpačce. Na jaře jsme byli připra-
veni a  čekali až nám vrchní hygienici 
a  další mocní dovolí otevřít. Udělali 
jsme maximum a  ještě něco navíc, aby-
chom umožnili vodákům vyplout na 
vodu. Květen a červen lákal vodáky, tak 
jako i  v  minulých letech, především na 
víkendové výlety a  ve všedních dnech 
jsme tak byli vytíženi zhruba na 20%. 
Bohužel jsme přišli i letos o školní výle-
ty, školy v  přírodě a  firemní akce, které 

se omezením kvůli pandemii Covidu 
nemohly uskutečnit. Po dlouhé době 
jsme zažili léto, kdy byla celou dobu 
krásná voda, ideální pro turistické splu-
tí. Museli jsme občas vydržet nějaký ten 
deštík, ale to nám nevadilo. Bohužel na 
jeden týden to déšť trochu přehnal, což 
vedlo ke krátkodobému zvýšení vodního 
stavu na 1. povodňový stupeň a pro nás 
to znamenalo zastavit všechny výlety 
a lodě «stáhnout» do loděnic. Naše velké 
plus je v informovanosti vodáků, hlídáme 
vodní stav každý den a předáváme tyto 
informace našim hostům. Pokud se hla-
dina řeky zvedá, vodáky na to upozorní-
me, nabídneme jim řešení. Pak je na nich, 
aby zvážili své dovednosti, a rozhodli se 
o dalším postupu. Pokud se ale hladina 
vyšplhá na 1. povodňový stupeň, všechny 
vodáky obvoláváme a  plavby okamžitě 
rušíme. Sice to pro nás znamená finanční 
ztrátu, a pro vodáky většinou konec jejich 
vodáckého putování, ale zdraví a  bez-
pečnost je na prvním místě. Pokud mají 
zájem zůstat v  našem kraji, nabídneme 
jim ubytování a  alternativní program - 
pěší výlet, zapůjčení koloběžek.

S příchodem června a následně letních 
prázdnin nám začalo nejnáročnější ob-
dobí v roce. Je to náročné, vstáváme v 6 
hodin ráno a  jdeme spát o půlnoci, ale 
o  tom sezónní práce jsou a  nás to těší 
a jsme rádi, že můžeme zprostředkovat 
spoustu radosti a  ukázat lidem kouzlo 
vodáctví a  zákoutí řeky Sázavy. Bylo 

znát, že lidé po loňském roce, kdy ne-
bylo možné cestovat do zahraničí, cítili 
potřebu si to vynahradit. To jsme pocítili 
i my, oproti roku 2020 jsme měli vodá-
ků méně. Letos jsme uskutečnili již třetí 
ročník příměstského tábora v  Kácově. 
Doufám, že budu mluvit za všechny, 
když povím, že se nám tábor opravdu 
vyvedl. Zachraňovali jsme království, 
vyráběli lektvary, plavili se po řece, lez-
li po skalách, jezdili na kolech… a už se 
moc těšíme na příští rok, v plánu máme 
několik témat, takže věřím, že se máte 
i  vy opět na co těšit. Chladný konec 
srpna vypadal, že už vodáckou sezónu 
ukončí, ale jaké bylo překvapení, když 
dorazilo krásné babí léto a  my jsme 
tak mohli ještě v září vyrazit na krásné 
vodácké výlety. Já osobně jsem si letos 
užila nejvíc trasu ze Zruče nad Sázavou 
do Kácova, který jsem jela asi 4krát. Je 
to krásný výlet, kde si odpočinu od pra-
covního shonu a užiju si klid v přírodě.

Nyní se připravujeme na další sezónu, 
tedy rok 2022. Těšíme se na Novoroč-
ní splutí, které se uskuteční 8. 1. 2022. 
Dále nás čeká odemykání řeky, které 
se koná tradičně o posledním víkendu 
v březnu. No a pak uvidíme, jaká bude 
situace, ale pokusíme se udělat opět 
vše proto, aby k nám mohli vyrazit lidé 
na vodu, na něco dobrého nebo třeba 
přenocovat a vyzkoušet co všechno Ká-
cov a okolí nabízí. 

Krásný vánoční čas a co nejlepší vstup 
do Nového roku 2022, vám přejí  

Bisporťáci z Kácova. 
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Nová generace kácovského fotbalu Oddíl ping pongu opět ve 2. třídě regionálního přeboru
Již několik let se řada dobrovolníků stará 
o malé fotbalisty. Pro nejmenší je připra-
ven sportovní kroužek AFK Kácov 

S přípravou se začíná již od útlého věku. 
V kategorii nejmenších (3–4 roky) dochá-
zí 15 dětí, kteří pod vedením Markéty 
Výborné a  Lucie Dejčmarové získávají 
základní sportovní návyky. Dětí ve věku 
5–7 let je v  kroužku také 15 a  vede je 
opět Markéta Výborná společně s Hele-
nou Husákovou. S  třetí kategorií (8–12) 
Markétě Výborné pomáhá Vlaďka Tichá, 
na kroužek dochází 20 dětí. Na jaře a na 
podzim docházejí na hřiště místního klu-
bu, přes zimu pak do místní sokolovny. 
Kroužky jsou zaměřeny na všeobecnou 
sportovní přípravu, základní rozvoj po-
hybových dovedností, zlepšují si fyzic-
kou kondici, učí se manipulovat s míčem 
a koordinaci těla na různých cvičebních 
náčiních. Učí se i  základy míčových her 
a atletiky.

Mladí fotbalisté mají dva oddíly: mladší 
přípravka pro děti od 4 do 7 let, které při-
pravují trenéři Miroslav Petrásek a  He-
lena Husáková a  hrají okresní soutěž 
společně s dětmi z Tichonic. Tato soutěž 
probíhá na Benešovském okrese a hraje 
se turnajově. V  sezoně se odehraje cel-
kem 6 turnajů a děti se scházejí 2× týdně 
na tréninku. Celkem je v  tomto oddílu 
zapojeno 12 dětí. Starší děti jsou zapo-
jeny v oddílu mladší žáci a jejich trenéři 
jsou Jirka Pivoňka, Karel Kuře a  Honza 
Kos. V  družstvu je registrováno 17 dětí 
a  také hrají okresní soutěž na Benešov-
sku. V sezoně odehrají celkem 10 zápa-
sů. I toto družstvo se schází 2× týdně. Je 
vidět, že zájem o sport v Kácově a okolí 
je velký a děti sportování baví. Dobrovol-
ná práce trenérů je záslužná a zaslouží 
poděkování. 

Více informací naleznete na
https://sportovni-krouzek-kacov.webnode.cz

Oddíl ping pongu opět po uvolnění začal 
se svými tréningy v pondělí a ve čtvrtek. 
V  nedohrané sezoně 2019–20 byl oddíl 
po 3 kolech na 3. místě, výsledky byly 
nakonec anulovány a pro start v letošní 
sezoně bylo určeno nasazení na základě 
výsledků z ročníku 2018–19. Oddíl Káco-
va je letos opět nasazen ve 2. třídě regi-
onálního přeboru. Po prvních kolech se 
zatím pohybuje ve středu tabulky.

Oddíl má 10 registrovaných hráčů. Pra-
videlné tréningy se konají v  pondělí od 
17.30 do 19.30 a ve čtvrtek od 17 do 19 
hodin. Soutěž se hraje zpravidla v sobotu 
dopoledne. Rozlosování je na nástěnce 
Sokola.  
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Sobota 9. října patřila v Kácově moto- 
ristickým nadšencům. Místní enduro- 
klub uspořádal 2. ročník závod dvojic 
v endurosprintu na 2,5 hodiny. 

Závod probíhal na endurotrati Kácov 
a po polích v okolí Pustého hradu. K zá-
vodu se přihlásilo celkem 74 závodní-
ků, z kterých bylo vylosováno 37 dvojic. 
Závodníci se pravidelně během závodu 
střídali. Trať měřila cca 6 kilometrů, na 
závodníky čekaly překážky v  podobě 
kmenů, sjezdů a strmých výjezdů, skoky 
nebo kličkovaná po poli. 

Závodníci se rekrutovali od mládežní-
ků po seniory, od amatérů po matadory 
tohoto sportu, na start se postavili např. 
Endurová škola bratrů Kuklíků z Vlašimi 
nebo otec ze synem Pošíkovi z  Uhlíř-
ských Janovic. Krásné slunečné poča-
sí přilákalo velké množství diváků. Po  
150 minutách kroužení po trati najela 
nejvíce kol a  to celých 17 dvojice Jiří 
Pošík st. a Jiří Pošík ml. Stejný počet kol, 
ale v  horším čase najela dvojice Víťa 
Kuklík s  Lukášem Srbem. I  třetí dvojici, 
kterou tvořili Patrik Šimko a Michal Ha-
vránek, se podařilo objet 17 kol. Tento 
počet kol se podařilo obkroužit ještě 
dalším 3 dvojicím. 

Jednalo se o velmi vydařenou akci a vel-
ký dík patří všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a organizaci závodu. 

V Kácově se endurosprintovalo Sport v době  
covidové
Rok 2020 a počátek roku 2021 se nesly 
ve znamení covidových opatření. Větši-
na kroužků  musela omezit svoji činnost, 
soutěže se nedohrály.  Tak skončil hokej, 
fotbal, stolní tenis, volejbal. Rozehrané 
soutěže byly po několika počátečních 
kolech ukončeny a soutěže tak nepozna-
ly vítěze ani postupující.

Činnost Sokola byla v minulosti již dva-
krát přerušena, vždy to byl totalitní re-
žim, jednou za fašistické nadvlády za 
druhé světové války a podruhé za komu-
nismu. Covid a vládní opatření tak ome-
zily činnost potřetí.

Uvidíme, jakým směrem se vývoj bude 
ubírat letos. Léto bylo celkem příznivé, 
počty nakažených se snížily na minimum 
a  tak se po prázdninách znovu rozběh-
ly tradiční soutěže okresní soutěže ve 
volejbalu, ping pongu i  fotbalu, znovu 
se rozjela Amatérská hokejová liga Vla-
šim. O  prázdninách se podařilo oddílu 
volejbalu uspořádat tradiční volejbalový 
turnaj smíšených družstev O pohár Jiřího 
Končela st.

Tak doufejme, že letos již nedojde díky 
viru k dalšímu ukončení sportu. Byla by 
to velká škoda.
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Panorama Golf Resort od konce srpna 
letošního roku rozšířil svoji nabídku 
služeb o  PANORAMA WELLNESS, kde 
naleznete vnitřní bazén s nejrůznějšími 
atrakcemi (protiproud, chrliče, vodní 
hřib, masážní trysky). Oblíbené vířivky 
renomované značky USSPA najdete rov-
nou dvě, každou s kapacitou až 6 osob, 
nechybí ani kneippův chodník. Pro od-
počinek je také k dispozici finská sauna 
a parní lázeň, pro ochlazení je k dispo-
zici ochlazovací bazének, ledová studna 
nebo vědro plné studené vody. Po pro-
cedurách si můžete odpočinout v  rela-
xační místnosti nebo venku na terase. 

Wellness je aktuálně možné  
využít od čtvrtka do neděle  

po předchozí rezervaci. 

V provozu také zůstává  
restaruace i hotel.  

Pro Vaše rezervace použite  
telefonní spojení 

602 203 203 

nebo e-mail 
info@panoramagolf.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu.


