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Vážení
spoluobčané,

pořádání tradičních akcí, a že občané
přišli ve velké míře tyto akce podpořit.
Před námi je letní sezóna, která se již
pomalu rozběhla. Je to vidět na počtu
lidí na kácovském náměstí, pravidelně
začali jezdit soukromí prodejci se svým
sortimentem na kácovské náměstí, pivovar je v obležení vodáků, cyklistů a turistů, do kempů se vrátili turisté. Své dveře
po opravě otevřelo i muzeum Jawy od
Sázavy. 25. 6. zahájí svou sezónu Půjčovna loděk, kterou provozuje Sdružení pro
rozvoj Kácovska. 20. a 21. 8. se můžete
těšit na tradiční kácovskou pouť, která
se bude opět konat na starém místě pod
novým betonovým mostem. V sobotu
20. 8. můžete navštívit koncert v kostele
Narození Panny Marie a o pouťové neděli šnečí závody. 27. 8. se bude konat již
16. ročník Kácovského běhu a 10. 9. proběhne tradiční Kácovský jarmark.

máte v rukou další číslo Kácovského
zpravodaje. Loňský rok, tak jako ten
předchozí, byl jiný. Smutný, někdy tragický, a jsme rádi, že je za námi, že se
vše vrací do starých kolejí tak, jak to
bylo ještě v roce 2019 včetně kulturních
a společenských akcí. Doufejme, že to
bude takto pokračovat i nadále.
V tomto novém čísle jsme vám chtěli
poskytnout přehled o všech akcích, aktivitách a činnostech, které proběhly na
závěr roku 2021 a za prvních šest měsíců nového roku. Přestože nový rok začal
bouřlivě, mnoha změnami, tragickými
událostmi (válka na Ukrajině), zdražování energií, inflace…, v Kácově plynul
život docela poklidně bez nějakých
zásadních zvratů. Jakmile se uvolnila
na jaře pravidla, uspořádaly se oslavy
k MDŽ a Dni matek, uspořádaly se tradiční akce Čistá řeka Sázava, Čarodějnice, Běh naděje a Rybářské závody. Sportovci nezaháleli ani v covidové době,
natož po rozvolnění. Bobři dohráli hokejový turnaj, malí i dospělí fotbalisté
se s vervou zúčastňovali zápasů a celkem úspěšně, i stolní tenisté se zapojili
do soutěže. Hasiči vyrazili na okrskovou

soutěž v požárním útoku v kategorii
ženy a muži do Soběšína, odkud si přivezli dvě zlaté medaile. Některé akce se
uspořádaly po dvouleté přestávce.
Také škola se svými příspěvky do zpravodaje pochlubila dobrými výsledky své
práce.

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné
slunečné léto, pokud možno bez starostí, krásnou dovolenou plnou zajímavých
zážitků, bohatou úrodu na zahrádkách,
dětem krásné prázdniny a hodně zdraví
a spokojenosti.
Starostka obce
Soňa Křenová

Jsem velice ráda, že covidová pandemie
neodradila členy jednotlivých spolků od

Jak se žije v knihovně Městysu Kácov
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Po delší covidové pauze je opět knihovna pro veřejnost od září 2021 pravidelně
otevřena. Naše knihovna nabízí čtenářům 1 622 svazků všech žánrů. Registrovaných čtenářů je kolem padesáti, přičemž jejich počet utěšeně roste.

v regálech a mohly být dokoupeny knihy
nové. Knihovna slouží nejen k půjčování
knih, ale i k setkávání... Zejména mladší
děti dochází do knihovny pravidelně nejen z důvodu zápůjčky knih, ale i z důvodu volnočasových aktivit.

Prostory knihovny využívají i jiné organizace: například Spolek Kopretinka, grafologický kroužek atd.

Během revize, která proběhla v prosinci
roku 2021, jsme staré a poškozené knihy vyřadili. Díky tomu se uvolnilo místo

Návštěvníci mohou za mírný poplatek
využít i počítače s internetovým připojením.

Na Vaši návštěvu se těší

V červenci bude otevřeno 13. 7. a 27. 7. 2022
od 13 do 15 hod.

Alena Chybová
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Dějiny Sokola Kácov ve zkratce
V prosinci 2022 oslaví místní Sokol 110 let svého trvání.
Připomeňme si jen ve zkratce nejdůležitější okamžiky této organizace
2. prosince 1912 – první výborová schůze
8. prosince 1912 – první valná hromada
(účast 34 členů)
1913 – začíná se cvičit ve spolkové
místnosti v hotelu U Růžičků, kupuje se
první nářadí
1913 – podána přihláška do Sokolské
župy „Tyrš na středním Labi“
1. únor 1914 – první sokolské Šibřinky
1916–1917 – z důvodu války
pozastavena činnost Sokola
1920 – účast na VII. Všesokolském sletu
1921 – jedná se o zakoupení pozemku
na stavbu sokolovny
1926 – začíná se jednat o přestavbě
zámeckého špýcharu na sokolovnu
4. září 1927 – zadána přestavba
zámeckého špýcharu na sokolovnu
staviteli Tichému
1. ledna 1928 – slavnostní otevření
sokolovny (skutečné náklady 198 tis. Kč)
1928 – začíná se promítat biograf
v sokolovně
1932 – účast na IX. Všesokolském sletu
1940 – instalace sokola na sokolovnu
1941–1945 – z důvodu války
pozastavena činnost Sokola
1948 – Sokol se stává součástí
sjednocené tělovýchovy, je silně
zpolitizován a z řad Sokola je vyloučena
řada dlouholetých členů, z bratrů
a sester se stávají soudruzi a soudružky,
místo sletů se začaly pořádat spartakiády
1963 – zřízeno v malém sále kino 16 mm
1963 – zakoupeny ribstole
1963–1964 – pořádání cyklistického
závodu mládeže
listopad 1964 – začíná se hrát volejbal
v sokolovně
1965 – začala se hrát okresní soutěž ve
volejbalu
1965–1966 – Pohár města Kácova ve
volejbalu
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1968–1970 – jednalo se o výstavbě
přísálí, nenašla se stavební firma
a nebylo realizováno
1967–1997 – turnaj o Štít Kácova
(volejbal)
1972 – založen fotbalový oddíl
1973 – oddíl fotbalu vstupuje do okresní
soutěže (navazuje po 26 letech na AFK
Kácov)
1973 – oprava omítky na sokolovně,
oplechování balkonu
1974 – oddíl kopané – žáci začínají hrát
soutěž
1976–1977 – výstavba sportovního
areálu pod školou v akci Z
1977 – výměna střešní krytiny na
sokolovně
1978 – oddíl fotbalu postupuje z III. třídy
do okresního přeboru
1980 – oddíl fotbalu sestupuje do III. třídy
1980–1986 – oddíl stolního tenisu- účast
v okresní soutěži
Od roku 1983 do současnosti – turnaj
v odbíjené žákyň ve volejbalu O pohár
Posázaví
1987 – končí provoz kino
1990 – Sokol obnovuje svoji činnost
25. ledna 1992 – vstup do České obce
Sokolské, Tyršovy župy v Kolíně
1994 – účast na XII. Všesokolském sletu
2000 – končí činnost oddíl fotbalu
2002 – při výročí 80 let Sokola Kácov
představena nová vlajka
2006 – nultý ročník turnaje Splašený
Kácov (volejbal)
2007 – podlaha sokolovny napadena
dřevomorkou, podána žádost o dotaci
březen 2008 – začíná přestavba
sokolovny
2008 – MTB (horská kola) oddíl vstupuje
do soutěže Galaxy serie
21. březen 2009 – znovuotevření
sokolovny (Šibřinky)

2009 – současnost – probíhají další
etapy rekonstrukce sokolovny
2009 – družstvo žákyň a družstvo žen
začínají hrát okresní soutěže ve volejbalu
2010 – družstvo mužů vstupuje do
okresní soutěže ve volejbalu, družstvo
přípravky začíná hrát krajskou soutěž
2013 – stolní tenis vstupuje do okresní
soutěže
2016 – stolní tenis postupuje do 2. třídy
2022 – sestupuje do 3. třídy
Toto je jen krátký výčet zlomových okamžiků v dějinách tělocvičné jednoty. Samozřejmě k historii Sokola patří divadelní
představení, promítání kina, akademie,
výlety, řada turnajů a přátelských zápasů
ve volejbalu, ping pongu, fotbalu, pořádání zábav, každoroční šibřinky. Sokolovna
slouží ke kulturním a sportovním akcím
v Kácově. Členy Sokola byli vždy lidé,
kteří chtěli nejen sportovat, ale i podílet
se na kulturním a politickém dění. Vždy,
když bylo potřeba, zapojili se a pomohli. Nejlepším příkladem byla výstavba
sportovního areálu pod školou v letech
1976–77 nebo přestavba Sokolovny v roce
2008–2009, kdy se při brigádách zapojilo
více než 100 občanů (a nejenom z Kácova), kteří odpracovali více než 2 000
hodin. Dnes má Sokol Kácov 60 členů zapojených v 5-ti oddílech (volejbal, nohejbal, ženy, Zumba, MTB) je zapojen v 5-ti
soutěžích (volejbal 4×, MTB).

3

Ke vzniku továrny na zpracování přadeného lnu v Kácově
Před sedmdesáti lety byla v r. 1952 v Projekčních závodech lehkého průmyslu Gottwaldov navržena projektanty Františkem Bartošem (architektonické řešení) a Janem Janderou (konstrukční řešení) tírna lnu v Kácově. Znalci staveb uvádějí, že architekt dokázal
vtisknout jednoduché výrobní hale i menším obslužným budovám vlastní charakter,
zejména zdůrazněním podélného střešního světlíku. Jednalo se o typovou stavu a identická tírna pak byly postavena ještě v jihočeském Bavorově.
Po r. 1945 došlo k řadě opatření týkajících se soukromých, družstevních
a státních podniků zabývajících se zpracováním přadného lnu, zejména s přechodem na centrálně řízenou ekonomiku. Vybrané podniky byly začleňovány
do velkých celků, jakými byly v r. 1952
např. národní podnik Lužan se sídlem ve
Veselí nad Lužnicí. V letech 1951 až 1953
pak bylo započato s výstavbou nových
tírenských závodů. Obecně bylo účelem
prvovýroby zpracování přadeného lnu
– tírny (pazderny) – oddělit vlákna od
dřevoviny a získat tak technické vlákno.

VÝSTAVBA TÍRNY LNU
V KÁCOVĚ
Stavbu v Kácově realizovala zlínská firma STAVOSVIT vzniklá ze stavební skupiny Baťa. Stavebníci pocházeli ze Zlína
a Zruče nad Sázavou, kde se před tím
podíleli na výstavbě Baťových závodů.
Továrna byla stavěna jako Lužan, tírny
lnu Veselí nad Lužnicí – závod Kácov.
Stavbyvedoucím byl pan Pytel, který
bydlel v budově bývalé školní jídelny

v Nádražní ulici. Subdodávky jako byla
výstavba komína, ale realizovali i dodavatelé z jiných krajů. Závod v Kácově měl
již prostornou jídelnu pro zaměstnance,
šatny, sprchy a také závodní ošetřovnu.
Využívalo se zde odpadu po zpracování
lnu, tj. pazdeří k topení a současně i k výrobě páry pro vlastní menší elektrárnu.
V továrně pracovaly ve dvousměnném
provozu převážně ženy. Na dvou pracovištích (koudelákách) se zpracovával len
na třenou lněnou koudel, která byla dodávána do přádelen pro výrobu koudelové příze a středních a těžkých tkanin.
Na počátku vykupovali lnářští instruktoři
přadný len v 7 okresech Pražského kraje,
později se v továrně zpracovával len ze
tří okresů – Vlašimi, Kutné Hory a Ledče
nad Sázavou. K vstupní bráně závodu zajížděla i pravidelná autobusová linka.
Vedle vlastního závodu vystavěla tírna
pro své vedoucí zaměstnance v Kácově
bytový dům se čtyřmi byty v místě nad
autobusovým nádražím (č. 236). V prvním patře bydlel ředitel závodu, v dalších lnářští instruktoři. Kácovský závod
byl ve své době předváděn jako ukázko-

vé pracoviště a byl navštěvován zahraničnímu delegacemi např. z Číny, Anglie,
tehdejšího Sovětského svazu, Belgie, Argentiny nebo Egypta.

DATUM OTEVŘENÍ TOVÁRNY
Dostupné písemné zdroje se při stanovení přesného data otevření tírny rozcházejí – udává se r. 1952 až r. 1954. Oproti
datu 1952 stojí osobní svědectví. Josef
Klimpera starší si pamatuje, jak v první
třídě v r. 1953, v prvních dnech na podzim, ještě ve staré škole, pozorovaly děti
s paní učitelkou Marií Filipovu z oken
protilehlou stráň. Paní učitelka je upozorňovala na komín, který každý den rostl o přibližně jeden metr. Stejnou událost
si pamatuje i Ing. Václav Sháněl. Říká se,
že když byl komín dokončen, jeden z dělníků vylezl na vrchol, udělal stojku, přeručkoval po jeho okruží a slezl.
Druhé svědectví popírající datum 1952
je od Jana Rakušana. V březnu 1953
zemřeli krátce po sobě státníci J. V. Stalin a K. Gottwald. Ústřední orgány státu
nařídily smuteční tryzny, s černým katafalkem se státní vlajkou, fotografií nebo
bustou zesnulých, květinovou výzdobou
s věnci. Podle úředních pokynů mohl
sloužit k projevům strasti i místní hostinec, v němž měly být umístěny smuteční
knihy, do kterých se příchozí truchlící

podepisovali. Tryzny také organizovaly
jednotlivé podniky a závody. Stavebníci tírny lnu v Kácově tak využily prostor
blízkého hostince Na kovárně. Během
tryzny byl vydán přísný zákaz podávání
alkoholu. Čtenář znalí poměrů jistě tuší,
jak smuteční tryzna stavebníků v Kácově
dopadla a že průběh konce akce nezůstal utajen. Druhý den se do restaurace
dostavila kriminálka a zabavila účtenky se jmény hostů a výčtem jejich konzumace. Následné represe zahrnovaly
pokuty, kárná řízení a další osobní postihy. Doba byla taková, že se nesledoval
pouze aktivní odpor, ale i ti, kteří veřejné dění i jen ignorovali. Jako příklad lze
uvést rolníka, který byl zatčen, neboť při
pohřbu Klementa Gottwalda vozil na
pole močůvku. Samotné restauraci Na
kovárně byla uložena pokuta 50 000 Kč.
Bylo zvykem, že nové závody se otevíraly s patřičnou slávou, transparenty, delegacemi, tribunami, udělováním diplomů
a přestřiháváním pásek. Žádné osobní
svědectví o takové akci v Kácově se nepodařilo získat. Nicméně se pamětníci
shodují na tom, že vlastní provoz závodu započal až v r. 1954 v návaznosti na
letní sklizeň. Technologie zemědělského zpracování roseného stonkového lnu
zahrnovala až do r. 1960 trhání, ruční
sběr a vázání stonků, odvoz k odsemeňovači a odsemenění, ruční vykládání
do řádků, ruční obracení, ruční stavění
a sběr stonků a odvoz do tírny. V letech
1953 až 1955 pěstovalo len v ČR téměř
100 000 pěstitelů. Po otevření závodu
v Kácově se sjížděli sedláci s povozy naloženými lnem a čekali v dlouhé frontě,
až se dostanou na řadu a bude proveden
výkup. Čekání si zkracovali pobytem
v hostinci Na kovárně. Později byl výkup
organizován určením hodiny pro jednotlivé prodejce a přeprava se soustředila
na nákladní vagony.

vozu a informoval čtenáře, že se v továrně vytvořily dvě brigády soutěžící o nejlepší výsledky.

ZÁVĚR
Len je řazen mezi průmyslové rostliny stejně jako např. chmel nebo řepka.
Jako průmyslový zdroj je nevyčerpatelný a obnovitelný. Továrna v Kácově
byla definitivně zbořena a zlikvidována
v r. 2012. Podle znalců architektury byla
významnou památkou poválečného
průmyslového dědictví. Nicméně je ale

zároveň konstatováno, že problém případného dalšího zachování a využití takových památek není jednoduchý. Vedle
tírenských závodů zmizely v celé zemi
i přádelny. Dnes v zemi chybí jak technické vybavení, tak i odborníci s potřebnými zkušenostmi a znalostmi. Uvádí se,
že v r. 2019 hlavní evropští výrobci lnu
v Belgii, Francii a Nizozemí pěstují tuto
průmyslovou rostlinu na dvojnásobku
ploch než před deseti lety.
František Procházka,
Sdružení pro rozvoj Kácovska, z.s.

Jednoznačným dokladem o otevření
závodu bývá stavební dokumentace. Ta
se však uchovává pouze k existujícím
stavbám. Poté se skartuje. Na stavebním úřadě ve Zruči nad Sázavou dnes
tento údaj zde nelze dohledat. Událost
mohou osvětlit kroniky Kácova z let po
r. 1950 uchovávané v archivu v Kutné
Hoře. Ten je ale z důvodů rekonstrukce
kotelny v současné době nedostupný. Situace je navíc komplikována soudobými
zásadnímu organizačními změnami, neboť v druhé polovině r. 1953 došlo k zestátněních všech tíren a byl zřízen další
tírenský národní podnik Českomoravský
len se sídlem v Humpolci.
Deník Rudé Právo přinesl první zmínku
o tírně lnu v Kácově v prosinci v r. 1957.
Na titulní straně přinesl fotografii z pro-
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Cesta za poznáním i zábavou
V letošním roce jsme ve škole obnovili tradici výletů žáků 2. stupně, kterou v minulých
dvou letech přerušila epidemie koronaviru. Výlety ke konci školního roku mají vždy část
naučnou, tj. návštěva nějakého významného historického místa, a část zábavnou, tj.
návštěva multikina v Praze.
V úterý 3. května jsme v sedm hodin
ráno vyrazili do Lidic. Tam jsme nejprve navštívili galerii moderního umění.
Umělci z celého světa tam věnovali své
obrazy a další umělecká díla inspirovaná lidickou tragédií. Následoval dokumentární film o Lidicích a událostech
v roce 1942, kdy byli všichni muži zastřeleni, ženy a většina dětí byly poslány do koncentračních táborů. Celá vesnice byla vypálena a srovnána se zemí,
aby po ní nic nezbylo. To byla Hitlerova
pomsta za atentát na R. Heydricha a za
jeho smrt.
Po roce 1945 ale byly postavené nové Lidice, protože přežilo a vrátilo se 143 žen
a 17 dětí, které se v roce 1942 dostaly na
převýchovu do německých rodin. Součástí našeho programu byla i prohlídka
domu čp. 116, kde jsme viděli dobové
vybavení domácnosti. Někteří žáci konstatovali: „Jo, stejné křeslo má babička.
Jo, takovou skříň máme u dědy.“
Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli,
že ještě žije poslední lidická žena paní
Jaroslava Skleničková, která nedávno
oslavila 96. narozeniny.

Cestou na pietní místo jsme prošli Růžovým sadem, který tvoří růže posílané z celého světa. Poslední naší zastávkou bylo
pietní místo, tj. místo kde stály původní
Lidice. Dnes je to zelená plocha, na které jsou patrné základy Horákova statku
a kostela. Po celou dobu naší prohlídky
panovala tichá a ponurá nálada, způsobená místem a událostmi, o kterých nám
paní průvodkyně vypravovala. Nejsmutnější místo nás ale teprve čekalo. Bylo jím
bronzové sousoší 82 lidických dětí, nevinných obětí, které zahynuly v koncentračním táboře. Samy děti se vyjádřily, že tam
měly podivný, stísněný pocit.
Po opuštění tohoto neradostného místa
jsme přejeli do nákupního centra Metropole Zličín. Děti oblehly místní fast foody
a každý si dal něco dobrého k jídlu a pití.
Celý výlet jsme zakončili v multikině.
Děti se těšily na vybrané filmy (kreslené
i hrané) a všichni byli spokojeni.
Šesťáci celý den zhodnotili jako výborný.
Jana Keltnerová
Fotogalerie: https://zsamskacov.rajce.idnes.cz/Exkurze_Lidice_-_2022,_2._stupen

Zajímavé počítání
v 6. ročníků
V letošním roce probíhal již 71. ročník
matematické olympiády. V rámci celé
soutěže, nejdříve ve školním kole, pracují žáci samostatně doma. Pokud splní
podmínky, což je správné řešení nejméně čtyř úloh za všech šesti zadaných, mohou se zúčastnit kola okresního.
Z naší školy byli přihlášeni dva žáci v kategorii Z6, Martin Vladyka a Tereza Sejková. V doprovodu svých rodičů dojeli
na gymnázium v Čáslavi. Jejich úspěšné
počítání, které trvalo 2 hodiny, proběhlo
v úterý 12. dubna 2022. Mezi dvaceti soutěžícími byli i studenti gymnázií z Čáslavi a Kutné Hory, kteří nakonec obsadili
druhé a třetí místo. Martin se umístil na
místě šestém a Terezka měla v celkovém
hodnocení pouze o jeden bod méně.
Pro oba žáky byla účast v soutěži první
a zajímavou zkušeností.

Výuka
ukrajinských dětí
v kácovské škole
Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu i naše
škola poskytla zázemí dětem ukrajinských
uprchlíků. Zapsání dětí do české školy bylo
dobrovolné a ne všichni rodiče tuto možnost využili. Máme sice přihlášeno 9 ukrajinských dětí, ale do školy chodí pravidelně
pouze 4 děti. Těm jsme poskytli zázemí,
bezpečné prostředí, připojení k internetu
a možnost stravování v naší jídelně.
Výuky se účastní pouze v některých předmětech, protože v jejich domovských školách probíhá distanční výuka a žáci se jí
účastní. Dostávají úkoly, jsou zkoušeni,
píší testy. Jsou v každodenním kontaktu
se svými učiteli. Jejich cílem je úspěšně
dokončit ročník v ukrajinské škole. Jeden
žák konal přijímací zkoušky a byl od září
přijat ke studiu na střední škole.
Jaká situace bude po prázdninách? To
ukáže čas. Ale všem je jasné, že to bude záviset na dalším vývoji válečného konfliktu.
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Chyť Babku za kliku
28. dubna 2022 se žáci základní školy Kácov zúčastnili akce s názvem Chyť Babku za
kliku. Tato akce probíhá ve Zruči nad Sázavou a je určena všem dobrovolníkům, kteří
chtějí zkusit, jak rychle zvládnout zaběhnout zhruba 1,5kilometrovou trasu s cílem na
rozhledně Babce.
Žáci si mohli vybrat, zda na rozhlednu
poběží nebo půjdou formou procházky.
Tomu, kdo se rozhodl běžet, byl měřen
čas. Vybíhalo se od sportovní haly a trasa
vedla částečně městem, částečně lesní
cestou a po poli. Výsledné časy běžců se
zapisovaly a následně vyhodnotily. Sportovní odpoledne pokračovalo na atletickém ovále, kde si žáci mohli vybrat, jestli
si zahrají fotbal nebo volejbal. Mohli ale
také skákat do písku, běhat nebo cvičit
na workoutovém hřišti. Žáci měli možnost zakoupit si občerstvení a nápoje ve
sportovní hale.
Vyhlášení vítězů proběhlo o několik
dní později na půdě školy. Hodnotilo
se pouze ve dvou kategoriích – dívky
a chlapci zvlášť. Na třetím místě v kategorii chlapců se umístil Oliver Kežlínek,
na místě druhém Kristián Kuře a nejrychleji vyběhl na Babku Petr Daniš.

Třetí místo v kategorii dívek vybojovala
Anežka Šeráková, druhé místo obsadila
Adéla Kosová a z vítězství se radovala
Pavlína Vladyková. Za první tři místa
v obou kategoriích obdrželi žáci sladkou odměnu.
Akce byla úspěšně zakončena na kácovské vlakové zastávce. Dětem se školní
výlet do nedaleké Zruče líbil a odcházely s nadšením. Věříme, že pokud se bude
akce opakovat i v příštích letech, bude
účast minimálně stejně tak velká jako
letos. A doufáme, že bude mít též stejně
příznivou odezvu.
Článek sepsaly žákyně 6. třídy – Natálie
Kuličová a Tereza Sejková, do výsledné
podoby upravila Adéla Bělinová.
Fotogalerie: https://zsamskacov.rajce.
idnes.cz/Beh_na_Babku_-_2._stupen

Pomoc lesům České republiky
Náš projekt se zabývá hlavně pomocí českým lesům po kalamitě kůrovce.
12. dubna jsme byli si vyzkoušet sázení
stromečků ve dvojicích u obce Věžníkov.
Sázeli jsme dva druhy stromků – douglasku a buky. Zasázeli jsme zhruba 390 stromků do deseti řádků. Dostali jsme krátkou
přednášku o stromečcích a kůrovci. Celou
akcí nás provázel Miroslav Petrásek. Naše
škola se zabývá projektem Green Life což
je pomoc deštným pralesům, ale nám přišlo důležitější pomáhat naší české krajině.
Chceme se naším projektem zabývat i nadále. Chtěli bychom ještě minimálně 2×
sázet stromky a uspořádat při rozsvícení
stromku sbírku na nákup stromků a jiných
potřebných věcí. S panem Miroslavem Petráskem chceme spolupracovat i nadále,
pomoc mu i s koupí sazeniček a ne jenom
s jejich zasazením. Jak jistě víte, za chvíli
část z nás odchází na střední školy a učiliště, spousta z nás má sourozence v páté
třídě a příští školní rok půjdou do šesté třídy, jestli budou mít zájem, chtěli bychom
jim projekt přenechat!! A doufáme, že
se o naše lesy budou starat stejně dobře
jako my. Žáci se mezi sebou předháněli,
kdo bude mít první zasázený svůj řádek.
A k velkému nepřekvapení to vyhrály dvě
žákyně, a jako cenu za první místo si mohli první opéct buřta.
KÁCOV ZPRAVODAJ

Chceme poděkovat panu řediteli, že nás
ve školní den uvolnil z vyučování, našemu třídnímu učiteli, že tam s námi dojel
a byl tam pro nás psychickou pomocí.
Také chceme dát velký dík Miroslavu
Petráskovi, že naší akci skoro celou zorganizoval. Náš vděk patří i některým žákům deváté třídy, kteří nám pomáhali.
Karolína Hamplová,
Anežka Husáková,
Ludmila Petrásková
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Další ročník Čisté řeky Sázavy

8. březen je již řadu let ve znamení mezinárodního dne žen. I úřad Městysu
Kácov ve spolupráci s mateřskou školou
letos v malém předstihu již 3. března
připravili malou oslavu pro ženy v obřadní síni Městysu. V první části nejprve
vystoupily děti z místní mateřské školky
s kolekcí písniček, básniček a tanečků.
V druhé části večera si mohly přítomné
ženy zazpívat a zatančit s hudbou Františka Procházky. O výborné sladké občerstvení se postaraly pracovnice školní
jídelny a všichni si na něm báječně pochutnali.

8. a 9. dubna 2022 se uklízel 1. úsek
na řece Sázavě. Vyráželo se od jezu ve
Střechově a končilo se v sobotu 9. dubna v Českém Šternberku pod hradem.
Byl to již 17. ročník. Po dvou letech covidu, kdy se uklízela řeka jen v omezeném režimu, byl o tuto akci opět velký
zájem. Aktivně se zapojili naše ZŠ a MŠ
Kácov, počínaje mateřskou školou až po
žáky 9. třídy. Opět jelo i několik žáků na
lodích a čistili břehy z kánoí po oba dva
dny. Celý úsek z lodí čistilo celkem 44
účastníků, sesbíralo se celkem 2 tuny
odpadu. Vedoucí 1. úseku byla starostka Kácova Soňa Křenová. Paní starostka

byla ráda, že koronavirová pandemie
nevzala dobrovolníkům chuť přírodě
pomáhat a že se na akci vrátili.

Jawy od Sázavy

Skupinový vodovod
Kácov–Zbizuby-Podveky-Rataje n/S.

Na celém úseku z Kácova do Pikovic se
posbíralo celkem 15 tun odpadu a zúčastnilo se celkem 16 dobrovolníků. Na některých úsecích se uklízelo od 8. 4. až do
neděle 10. dubna. Letošní rok museli dobrovolníci snášet velkou zimu a déšť, ale jak
bylo vidět, ani počasí je neodradilo.
Fotogalerie: https://zsamskacov.
rajce. idnes.cz/Cista_reka_Sazava_-_8._-_9._4._2022

Den matek
Ke květnu kromě slavných májových
dnů patří neodmyslitelně i svátek matek.
I letos Městys Kácov společně se školkou a Základní školou připravil pro maminky malou oslavu v místní sokolovně.
V první části vystoupila mateřská školka
s pásmem písniček a básniček. Kdo by
nechtěl vidět svého vnoučka na jevišti?
Vystoupení bylo opravdu velmi vydařené
a všem se moc líbilo.

Po covidové pauze se opět otvírá kácovské muzeum techniky Jawy od Sázavy,
přijďte se pokochat a připomenout si
časy minulé v technice. Motorky, kola,
mechanické modely, měřící technika,
to vše najdete v opět otevřeném muzeu
Jawy od Sázavy.

Za odměnu, aby se i děti vyřádily navštívil místní sokolovnu bublinář se svým
workshopem. Děti si mohly zkusit jaké je
to vytvářet bubliny různých tvarů.

Návštěvu nejlépe sjednat po telefonu
608 404 017 (Vojta Pražák).

Na závěr k tanci a poslechu zahrál František Procházka. Výborné občerstvení
připravila školní kuchyně.
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Jedná se o projekt, který připravujeme
a chceme realizovat ve spolupráci obcí
Kácov, Zbizuby a Podveky společně s Vodohospodářskou společností Vrchlice –
Maleč, se kterou spolupracujeme již od
roku 2013 a máme s ní výbornou spolupráci. Tentokrát se bude jednat o vybudování přivaděče v délce 35 km, na který
budou navazovat vodovodní řady v jednotlivých obcích a místních částech, které spravují obecní úřady Kácov, Zbizuby
a Podveky (Žabka, Vranice, Zderadiny,
Zderadinky, Koblasko, Zbizuby, Vestec,
Hroznice, Vlková, Podveky, Makolusky,
Zalíbená, Ježovice a Útěchvosty). Investice bude minimálně ve výši 150 mil. Kč,
budou vybudovány dva vodojemy a dvě
posilovací stanice (AT). V současné době
se vyřizuje stavební povolení a také je
vypsané výběrové řízení. Jakmile bude

ministerstvem životního prostředí vypsaná výzva na dotace na vodovody, podáme žádost o dotaci. Až bychom dostali
vyrozumění od poskytovatele dotace,
zda jsme dotaci získali, začala by výstavba tohoto vodovodu. Protože se jedná
o rozsáhlou stavbu, předpokládáme, že
bude trvat nejméně 2 roky a společně
s budováním vodovodních přípojek ve
všech obcích se stavba ještě o něco protáhne.
Tento projekt se začal řešit v roce 2019.
Nejprve jsme museli vypsat VŘ na projekt skupinového vodovodu, v průběhu
jsme předali investorství Vodohospodářské firmě Vrchlice Maleč, která bude investorem celé stavby a jmenované obce
se budou spolupodílet na financování
stavby .
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Pálení čarodějnic

16. ročník Běhu naděje v Kácově

30. dubna se nejen otvírají poklady, ale
patří k němu i svatojakubská noc a s ní
i tradiční pálení čarodějnic. Tato pověra
se do českých zemí dostala v 19. století
z Německa a brzy zde zlidověla.

Základní škola a Mateřská škola Kácov,
okres Kutná Hora pořádala dne 27. 5. 2022
již 16. ročník Běhu naděje v Kácově. Tato
akce již tradičně symbolizuje boj se zákeřnou rakovinou. Celkem se zaregistrovalo 210 účastníků. Na příspěvcích bylo
vybráno 4 254 Kč do 5 zapečetěných pokladniček rozmístěných v Kácově a částku jsme odeslali na výzkum této nemoci.

Městys společně s místním sborem
dobrovolných hasičů a Bisportem po
dvouleté odmlce opět uspořádali tuto
oblíbenou akci. Vzhledem k probíhající výstavbě nového betonového mostu
bylo proto pro akci zvoleno místo u hasičského cvičiště. Opět celá řada zábavy,
střelba ze vzduchovky, skákání v pytlích,
chůze na chůdách, stříkání džberovkou,
plavba na raftu a řada dalších. Co by to
bylo za zábavu, kdyby se neobjevil kouzelník. I letos mezi děti zavítal Grino, aby
učil děti čarovat. A co by to bylo za zábavu, kdyby nezahrál Martin Zeman se
svojí kapelou Re-flex. A do třetice co by
to bylo za čarodky, kdyby se neopékaly
špekáčky, i těch bylo dostatek. K buřtům
patří samozřejmě pro děti limonáda
a pro dospělé dobré pivo. Kromě kácováků se letos této akce zúčastnili také obyvatelé z Ukrajiny, kteří zde našli dočasný
domov před hrůzami války.

V 8.00 hodin zahájil akci pan ředitel Mgr.
František Procházka a paní starostka
Mgr. Soňa Křenová. Děvčata z 2. stupně
pod vedením paní učitelky Blažejovské
předvedla vystoupení se stuhami. Poté
se všichni žáci se svými pedagogy odebrali na stanoviště deseti netradičních
disciplín a postupně za třídu plnili dané
„sportovní“ úkoly (létající koberec, přesah, hod medicinbalem, skok z místa,
přeskok přes švihadlo, frisbee, pingpongový míček na lžíci, chůdy, člunkový běh
a florbal).

Fotogalerie:
https://kolopetr.rajce.idnes.cz/Kacov-Beh_nadeje_2022
https://kutnohorsky.denik.cz/ostatni_region/beh-nadeje-v-kacove-bylo-mozne-i-projit-nebo-projet-na-kole-20220528.
html
https://zsamskacov.rajce.idnes.cz/Beh_
nadeje_2022
Blanka Zedníčková

V 10.00 hodin pan ředitel odstartoval první účastníky – děti z mateřské školy. Trať
byla dlouhá cca 3,5 km a vedla přes železný most, kolem Václavíčka, přes betonový most u vlakové zastávky a zpět ke
2. stupni ZŠ. V cíli každý účastník obdržel
diplom, pomeranč, ovocného nebo kokosového nanuka, tatranku a vodu Rajec.
Celé akce se opět nadšeně účastnili i žáci
ZŠ Hostýnská, Praha 10, kteří přijeli, již
tradičně, s naší bývalou učitelkou Mgr. Janou Sejkovou.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu této povedené akce.
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Chtěli bychom poděkovat Městysu Kácov,
firmě Bidvest Czech Republic s.r.o., firmě
MIPA Miroslava Pally a firmě COLAS CZ, a.s.
a všem ostatním, kteří nám pomohli
16. ročník Běhu naděje zorganizovat.
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Kopretinka na jaře ožívá a připravuje se na podzim

Noční rybářské závody

Po dlouhém přerušení všech aktivit spolku KOPRETINKA, které bylo způsobeno nám
všem dobře známými okolnostmi, vám chceme opět připomenout, co děláme a jaké
máme plány.

25. ročník nočních rybářských závodů,
konaný poslední víkend v květnu, letos
přivedl na start 54 závodníků, kteří obsadili levý břeh Sázavy od jezu k tunelu. Po horkých dnech přišlo ochlazení
a v neděli ráno dosahovala teplota jen
2 stupně nad nulou. Naštěstí déšť nedorazil. Celkem se podařilo nachytat takřka 80 kg ryb, převážně kapra a cejna.
Na první místo potřeboval Jiří Svoboda
z Mostu 15,75 kg ryb, těsně ho pak ná-

Mnoho z vás si jistě při procházkách Kácovem všimlo krásně rozkvetlých stromů
a luk, bzučících včel a křiku mladých
ptáčat. A možná jste si cestou kolem
mini arboreta IRIS všimli kamenného
slunce doplněného paprsky kvetoucích
kopretin. To byl pozdrav našeho spolku
KOPRETINKA! Vlastně to před těmi třemi
lety, kdy jsme s dětmi společně vysévali
stovky a možná i tisíce semínek kopretin,
nebyl ten původní záměr. Ale dnes se na
toto místo rádi vracíme. Setkáváme se
tu, mluvíme o tom, co jsme tu už zažili
a na co se teprve chystáme. Zrovna na
podzim loňského roku jsme se tu opět
setkali u opékání špekáčků a to na konci
našeho lampionového průvodu. Na jeho
přípravě a průběhu se vyřádili jak dospělí členové spolku a kamarádi, tak i jejich
děti. A jsem přesvědčená, že udělal radost mnoha dětem, které se s námi vydaly plnit drobné úkoly, rozluštit tajenku
nebo se jen prošly s rodiči za doprovodu
svítících lampionů. Představte si, že těch
dětí bylo víc než šedesát a dohromady
nás bylo víc než sto.
Na podzim jsme se taky stěhovali.
Všechny naše kulisy, kostýmy, nábytek,
materiály pro tvoření a další nezbytnosti potřebné pro činnost spolku našly
zázemí v nově opraveném domečku na
druhé straně spojovací chodby mezi
zámkem a kaplí. Po dohodě s majitelem
zámku můžeme i spojovací chodbu využívat pro naši činnost.

12

KULTURA A SPOLKY

S jarem, jak už je naším zvykem, jsme
uspořádali tvoření pro děti a rodiče,
na téma Velikonoce. Menší děti tvořily
věnce a vajíčka z papíru. Moje oblíbené
skleněné korálky, rokajl a drátky nezaháleli. V rukou starších a zkušenějších
dětí vzniklo množství krásných náramků,
jarních květin i různobarevných stromů.
Prostory knihovny nám téměř nestačily.
Ti odvážnější se venku pustili do pletení
pomlázek. A někteří stihli i vysít osení.
Pro radost jsme vyráběli i v dubnu. Ze
správně poskládaných proužků papíru
děti vyrobily zvířátka, přání pro maminky nebo papírové korále k jejich svátku.
Všechno co děláme, a o čem nyní čtete,
by se však neobešlo bez nadšení a chuti
dělat to pro zábavu.

i celý jeden den dalším dětem, ozvěte se
nám. Buď někoho z nás potkáte a tak se
rovnou zeptejte nebo nám napište na
kopretinkakacov@seznam.cz. My vás
rádi zapojíme a společně budeme moci
uspořádat třeba další ročník Pohádkového okruhu Kácovem.
A co plánujeme uskutečnit ještě tento rok? Do letních prázdnin stihneme
už jen tvoření 13. června. Doufáme,
že od začátku školního roku budeme
v knihovně tvořit pravidelně každý měsíc. Na podzim se potkáme u kopretinkové olympiády a určitě na lampionovém průvodu. Těšíme se na Vás.

sledoval Lukáš Halíř z Oseka s 15,57 kg,
bylo to doslova jen o rybu, oba navíc při
závodě seděli takřka vedle sebe. Třetímu Tomáši Černému z Českého Brodu
stačilo 11,14 kg šupináčů, mezi nimi
ulovil i největší rybu kapra 3,89 kg. První tři závodníci obdrželi poháry a věcné
dary od sponzorů a místní rybářského
spolku, za největší rybu obdržel Tomáš
Černý navíc uzenou kýtu. Čest kácováků
zachraňoval Ruda Tichý 6-tým místem,

i když dnes již bydlí v Kouřimi. Škoda že
na jubilejní 25. ročník dorazilo tak málo
závodníků, protože organizace i ceny
byly výborné a místní rybáři zaslouží
pochvalu, za to jak se o závodníky starali. Pivo Hubertus a uzený bůček šly na
odbyt. Tak zase za rok ve stejnou dobu
v lomu na břehu Sázavy.
Pro milovníky ryb a rybích výrobků místní rybářský svaz opět připravuje na říjen
tradiční slavnosti s výlovem a prodejem.
Přijďte pobejt a podpořit místní spolek,
který má již 77 letou tradici.

Za spolek KOPRETINKA,
Klára

Děkuji proto moc Janě, která na jedničku zvládá organizaci všech akcí a všem
členům spolku, rodinným příslušníkům
a kamarádům, kteří se zapojují – Viki &
Šímovi & Danovi, Monče, Monice & Karlovi, Janině, Honzovi, Petrovi, Marcele &
Míše, Šárce & Klárce, Martině & Petrovi
a dalším.
Je pravdou, že jak nám naše děti
odrůstají a my rodiče se vracíme do
práce, nemůžeme větší akce uskutečnit. Jednoduše proto, že nemáme dostatek lidí. Pokud jsou tedy mezi vámi
rodiče malých dětí, kterým se naše
akce líbí a jsou ochotni věnovat třeba
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Kácovští hasiči obhájili vítězné pozice z minulých let
Při příležitosti 100. založení SDH Soběšín
se dne 21. května 2022 uskutečnila hasičská soutěž Okrsku 21 v Soběšíně. Jednalo
se o klasické požární útoky vedené z kádě
dle pravidel požárního sportu. Pořadatelé, SDH Soběšín, se této akce zhostili velice dobře. Vše měli krásně připravené
a celé odpoledne proběhlo v přátelské
atmosféře. Soutěž v Soběšíně je technicky náročnější, protože část trasy se běží
proti vysoké mezi, ale to závodníky neodradilo. Soutěže se zúčastnilo celkem
8 družstev v kategorii muži a 2 družstva
žen. Družstvo mužů za SDH Kácov reprezentovali hasiči ve složení Zdeněk
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Pěkný, Petr Šrejma, Aleš Matějka, Luboš
Albrecht, Václav Sejk, Jan Kubeš a Roman
Chmelík. Družstvo žen se skládalo z Renaty Albrechtové, Zuzany Pospíšilové,
Jany Pěkné, Lucie Křenové, Natálie Dančenko, Aleny Smrčkové a Adély Pospíšilové. V kategorii muži se na prvním místě
umístilo družstvo Kácova s časem 29,94
vteřiny a družstvo žen rovněž na prvním
místě s časem 34,23 vteřiny. Obě kategorie kromě pohárů a diplomů za první místa rovněž obdržely putovní poháry starosty Okrsku 21. Oběma našim družstvům
patří velká gratulace.
M. Mouchová

Patron hasičů
Každoročně si 4. května připomínáme
den svatého Floriána, patrona hasičů.
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak
a kácovští hasiči uctili památku květinou a svíčkou. Svatý Florián se stal patronem všech hasičů, kominíků, hrnčířů,
pekařů a zedníků. Je patronem proti
požárům a vodě, a proto představoval
v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátku bylo
zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu,
aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství“ je však třeba chápat
v symbolickém slova smyslu jako hašení
požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý
Florián má proto v rukou nádobu vody
života, která má hasit vyprahlost a zlo.
Všechny ostatní výklady jeho „hasičství“ jsou výsledkem pozdějších legend.
V souvislosti se svatým Floriánem vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny
uvádíme například: „Kde pálí ohně žár
a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám
dán, svatý Florián.“
M. Mouchová
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Hasičárna ve Zderadinách
v novém kabátě
Obyvatelé Zderadin se rozhodli, že si
opraví střechu , která byla již ve špatném stavu. Nakonec nezůstalo jen
u střechy a opravila se i vnější omítka
a vyměnilo se okno. Tyto práce si opravili brigádně. Po domluvě s obcí dostali potřebný stavební materiál včetně
latí na střechu a střešních tašek. Již

v loňském roce si svépomocí vydláždili
podlahu v domečku a pořídili si nová
kamna.
Tato „hasičárna“ je pro obyvatele Zderadin jediným místem, kde se mohou
setkávat. Za Městys Kácov jim děkujeme
za jejich vynaloženou práci na domečku.
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Mladí fotbalisté a sportovní kroužek
Sportovní kroužek AFK Kácov letos
v dubnu oslavil sedm let své činnosti.
V současné době kroužek navštěvuje 82
dětí z Kácova a přilehlých obcí. Nejmladšímu členovi jsou 3 roky a nejstaršímu je
14 let. Kroužek je rozdělený na dvě hlavní skupiny. Sportovní kroužek pod vedením Markéty Výborné je zaměřen na
všeobecnou sportovní přípravu, rozvoj
pohybových dovedností a schopností,
fyzickou kondici, obratnost a sebedůvěru. Tento kroužek je vhodný pro všechny
kluky i holky, kteří si rádi hrají a sportují.
Cílem je, aby děti měly dobrý základ pro
více sportů a v budoucnu si pak mohly
vybrat sport, který je bude nejvíce bavit.
Kroužek má rekordní počet členů 52 dětí.
Děti jsou rozděleny do třech skupin podle věku a sportovních dovedností. S tré-

nováním pomáhají Lucie Dejčmarová,
Vlaďka Tichá a Helena Husáková. Přes
zimu se děti scházejí v místní sokolovně
a jarní a letní meningy tráví na hřišti Graffinu Kácov.
Fotbalový kroužek AFK Kácov, pod vedením Jirky Pivoňky, slaví v letošním
roce velké úspěchy. Mladší žáci figurují
v tabulce na 1.až 3. místě. Mají za sebou
7 zápasů, z toho 5x se jim podařilo zvítězit
a do brány soupeře již nastříleli 43 gólů.
V příštích týdnech je čekají rozhodující
zápasy s týmy FK Týnec nad Sázavou a TJ
Sokol Popovice. Jirka Pivoňka, Karel Kuře
a Honza Kos trénují Mladší žáky 2× týdně.
Velké pokroky jsou vidět v herním
projevu fotbalové Mladší přípravky.

Hlavním trenérem skupiny je Mirek
Petrásek a s těmi nejmenšími pomáhá
Helena Husáková. Děti již odehrály
v letošním roce 4 turnaje a zbývají poslední dva. Soupeři si velmi pochvalovali turnaj organizovaný v Kácově, na
kterém se tradičně podílí všichni trenéři a tentokrát skvělým občerstvením
přispěly i maminky malých fotbalistů.
Letos byla obnovena spolupráce s TJ
Sokol Tichonice. Skupina Mladší přípravky je doplněna o děti, které trénují
pod vedením Karla Srba v Tichonicích.
Tato vzájemná spolupráce, tak umožňuje všem dětem se aktivně zapojit do
fotbalové soutěže.
Velké poděkování patří všem, kteří Sportovní kroužek AFK Kácov dlouhodobě
podporují a hlavně trenérům, kteří obětavě věnují spoustu svého volného času
dětem.

AFK Kácov
V podzimní části sezony se kácovským
fotbalistům povedla nevídaná série v počtu vítěztví. Po nepřesvědčivém startu do
soutěže přišel zlom ve 3. kole v Malešově, kde kácovské mužstvo dokázalo zvítězit 3:2. Od té doby fotbalisté dokázali
9× po sobě zvítězit. Tato série byla sice
přerušena v předposledním podzimním
duelem v Malíně, nicméně tato série
přinesla do Kácova titul podzimního půlmistra s tříbodovým náskokem na druhý
Malín.
Zimní příprava na jarní souboje začala
v sobotu 5. 2. 2022. Tréninky probíhaly 2×
týdně. V rámci zimní přípravy trenér Michal Veliký naordinoval hráčům 2 krátká
víkendová soustředění. První, kondiční, proběhlo v termínu 18.–20. 2. 2022
a druhé, herní, v termínu 18.–20. 3. 2022.
V rámci zimní přípravy fotbalisté odehráli 2 přípravná utkání. V obou případech
se jednalo o soupeře z benešovského
okresní přeboru (FK Týnec nad Sázavou
a TJ Jiskra Struhařov). V obou případech
hráči Kácova odešli poraženi. V prvním
mistrovském utkání jarní části sezony zavítali fotbalisté AFK Kácov do Zbraslavic.
Vstup do druhé poloviny sezóny se jim
vydařil, když vstřelili 5 gólů a ani jednou
neinkasovali. Bilance z dosavadních odehraných jarních utkání 5 výher, 1 remíza
a 2 porážky. Po celkově odehraných 21
utkání se fotbalisté AFK Kácov vyhřívají
na vedoucí pozici okresního přeboru.
Zatím se jim podařilo získat 47 bodů se
skóre 61:26. Na nejbližšího pronásledovatele z Tupadel mají náskok 4 bodů.
Kácovské zastoupení je i na vedoucí pozici v soutěži O korunu krále střelců, kde
je na prvním místě Vojtěch Štorch, který
vsítil 13 branek. Kromě bojů v okresním
přeboru se fotbalisté Kácova po dlouhé
době přihlásili i do poháru OFS Kutná
Hora O Stříbrný míč. Aktuálně je čeká
semifinálový souboj proti Chotusicím
(25. 5. 2022).
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Volejbalová sezóna 2021/2022

Sokolovna Kácov

Ping pong

Po dvouleté odmlce se mohly všechny
naše tři týmy opět zapojit do okresního
poháru OTS Benešov.

V kácovské sokolovně již 3 roky probíhá cvičení zaměřené na posílení fyzické
kondice, kterého se účastní ženy všech
věkových kategorií. Na lekcích se střídá
cvičení bodyformu, kruhové a intervalové tréninky. Lekce, které vede Petra
Kotýzová, probíhají 2× týdně v neděli od
19.30 hod. a v úterý od 20.00 hod. Petra
se stará nejen o zlepšení „fyzičky“ cvičenek, ale i o jejich pohodu a relaxaci
a každý rok organizuje i sportovně-relaxační víkendové pobyty v Krkonoších,
které jsou velmi oblíbené.

Po covidových letech a nedokončených
sezonách se letos konečně podařilo soutěž dokončit. Takřka dvouletý výpadek
v tréningu se plně ukázal v letošní sezoně.
Také i letošní marodka, kdy jsme dávali
horko těžko 4 hráče na zápas, neprospělo
dobrému výsledku. Sice se nám podařilo
3× zvítězit a 2× remizovat, ale v letošní, jinak hodně vyrovnané sezoně, to nakonec
stačilo pouze na poslední místo a tak náš
tým bohužel po několika sezónách sestupuje do 3. třídy okresního přeboru.

Muži: mužský tým prošel generační obměnou, kdy se podařilo začlenit naše
odchovance. Bohužel nás však postihla
ztráta zraněného kapitána a nahrávače,
jehož bolavé rameno vyřadilo na celou
sezónu. Vzniklou mezeru se nám nepodařilo zacelit a na všech čtyřech turnajích jsme obsadili nepopulární bramborovou pozici. Čtvrté místo nám tak patří
i po závěru sezóny.
Ženy: ženský tým se musel vypořádat
s absencí hned tří důležitých hráček, které
si vzorně plní své mateřské povinnosti. Do

soutěže tak zasáhly i některé z mladších
žákyň. Na výsledcích to bylo pochopitelně
znát a na lepší, než páté místo v letošní
tabulce to nestačilo.
Žactvo: covidová pauza se bohužel nejhůře podepsala na dětech, kterým dvouletá pauza odebrala možnost sportovního růstu. Úroveň celé soutěže tak šla
poměrně dolů. Hlavně na prvním turnaji
byla na všech týmech znát velká nesehranost a mezery v technice. Naštěstí
se děti dokáží rychle otřepat a během
sezóny se podařilo spoustu věcí dohnat.
Poslední turnaj již nabídl solidní volejbal
všech zúčastněných týmů. Naše žactvo
obsadilo v konkurenci 14ti týmů solidní
sedmou pozici.

Od května se opět začala v sokolovně
cvičit i jóga pod vedením lektorky Markéty Obrové. Aktuální informace a termíny konání jednotlivých lekcí jsou vyvěšeny v sokolovně a na
https://kacov-sokolovna.wbs.cz.

SOKOLOVNA – PRONÁJEM
PRO VEŘEJNOST – CENÍK
TJ Sokol Kácov nabízí
k pronájmu prostory sokolovny:
Pronájem sálu pro cvičení,
prodejní akce:
400 Kč/hod.
Pronájem sokolovny pro pořádání veřejných i neveřejných společenských akcí:
Pronájem sálu, výčepu
a horního baru:

8 000 Kč/2 dny

Pronájem sálu a výčepu: 5 000 Kč/2 dny
Pronájem baru:

3 000 Kč/2 dny

V příští sezoně se budeme snažit opět
postoupit do vyšší soutěže. Plánujeme
přátelská utkání s okolními kluby a samozřejmě bychom ve svém kolektivu
velmi rádi uvítali nové hráče. Pravidelné treningy jsou celý rok vždy v pondělí
a čtvrtek od 17.30 do 20 hodin.
Petr Křen

ŘK Kácov – Sezóna 2021–2022
Po dlouhé přestávce amatérské hokejové ligy způsobené covidem jsme se letos
opět dočkali dokončené sezóny. I když
s přestávkou, kterou způsobila pandemie v období prosinec–leden, jsme dohráli sezónu až do finále. A co by to bylo
za finále, kdyby v něm chyběli kácovští
Bobři. Naši borci se znovu probojovali do
samotného finálového zápasu po tom,
co zakončili základní část jako nejlepší
celek ze všech postupujících. V tom se
střetli s týmem Buldoků. V obou finálových zápasech ovšem Bobři na lepší Bul-

doky nestačili a skončili tedy na druhém
místě. Po třech titulech putuje letos do
Kácova pohár za druhé místo.
I přes neúspěch ve finále považujeme
letošní sezónu za velice úspěšnou. Nejen
celkový výsledek nás těší, ale především
to že jsme si dokázali, že nás hokej baví,
že nám jde, a že jsme stále dobrá parta.
Scházet se na hokej, ať už na tradiční nedělní mače nebo na AHL nás jistě bude
bavit i příští sezónu .
Jan Křen

K pronájmu při pořádání společenských
akcí účtovány paušální poplatky za
úklid sokolovny dle ceníku TJ Sokol
Kácov zveřejněných na webových
stránkách sokolovny.

Společná fotka všech žákovských týmů z posledního turnaje ve Zruči nad Sázavou
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Domovní čistírny ve Zderadinách
Zastupitelstvo městyse Kácov se rozhodlo
řešit likvidaci odpadních vod ve Zderadinách prostřednictvím domovních čistíren.
Je to pro obec nejlevnější a nejefektivnější řešení.
Každá nemovitost, která je trvale obydlená, bude mít svoji vlastní domovní čistírnu. Starostka společně s projektanty
obešla všechny nemovitosti a provedli
průzkum místa uložení domovní čistírny

(dále jen DČOV), možnosti zasakování
přečištěné vody do pozemku a hloubku
hladiny spodní vody. Zájem ze strany obyvatel Zderadin o DČOV je stoprocentní.
Jestliže si vezme tento projekt na starosti obec, může požádat o dotaci na DČOV
hromadně a dostane dotaci ve výši
75–80 % z uznatelných celkových nákladů. Do těchto nákladů se započítá i cena
pořízení projektové dokumentace, vý-

kopové práce, pořízení elektropřípojky
a samotná DČOV. Každý majitel nemovitosti zaplatí malý příspěvek. Dnes se celkové náklady na pořízení DČOV pohybují
okolo 150 000 Kč bez DPH. Dále má obec
domluveno s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, že po vybudování
DČOV ve Zderadinách převezme provozování čistíren, bude se starat o vývozy
kalů z těchto čistíren a o jejich údržbu
a bude kontrolovat jejich správné fungování. Pokud vše bude probíhat dle plánu,
mohly by se čistírny vybudovat ve Zderadinách během léta 2023.

Kácovský zámek stále žije….
V současné době již můžete obdivovat jeho
celistvou krásu zvenčí. Omítky jsou nově
omítnuty, celková štuková výzdoba je hotová, z iluzivních oken se na nás opět usmívají
portréty kněžny Toskánské a dalších členů
šlechtického rodu i služebnictvo. Všem návštěvníkům se „nový kabát“ líbí.
Kácovský zámek stále žije, i když to na
první pohled nemusí být patrné. Uvnitř budovy zámku se horlivě pracuje. V modrém
salonku jsou již zrestaurovány všechny
nástěnné malby, v dalších prostorách byly
restaurátory odhaleny další malby, které
se postupně restaurují. Některé vnitřní
příčky, které tam byly násilně vestavěny,
byly vybourány a obnažily se před námi

krásné gotické a renesanční klenby a zámek se více provzdušnil. Postupně se rekonstruují vnitřní rozvody vody a odpadů
a elektroinstalace. Ve východním křídle
bylo vybouráno nevhodné okno z 50. let
minulého století a nahrazeno krásným
barokním oknem, dále se dokončuje projekt nové podoby původní barokní kaple,
která byla v 50. letech minulého století
necitlivě zničena. Nad kaplí bylo vybouráno další barokní okno, které původně
vedlo do oratoře a v současné době bylo
dosazeno také krásné barokní okno.
Pokud budeme trpěliví a počkáme, dočkáme se krásného barokního skvostu,
který bude rozhodně stát za shlédnutí.

Kácovský zpravodaj vydává a tiskne Městys Kácov na své vlastní náklady. Kontakt redakce: zpravodajkacov@gmail.com.
Fota: Petr Křen, archiv MÚ. Sazba, zlom a grafická úprava: Václava Machková. Autoři článků: Soňa Křenová, Petr Křen, Alena Konvalinová,
František Procházka a další z místních spolků. Distribuce: Městys Kácov. Náklad: 400 kusů. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
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