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myslím, že nejsem sama, komu
připadá, že rok 2011 uplynul velmi
rychle. Nedávno jsme si připíjeli
na to, aby byl šťastný a pohodový,
a už se s ním pomalu loučíme a měli
bychom bilancovat. 

Podobně jako ostatní kácovští
zastupitelé se i já musím tentokrát
ohlížet nejen za plusy a mínusy
v osobním životě, ale také za rokem
své práce na radnici. Chci být upřím-
ná, tak rovnou přiznávám, že pořadí je
vlastně obrácené. V uplynulých téměř
365 dnech roku 2011 měla totiž moje
práce přednost úplně přede vším.
Mou rodinu a koníčky nevyjímaje. 

Práce se mi tedy vlastně postarala
také o první předsevzetí do nového
roku – letos se budu snažit svým nej-
bližším alespoň něco vynahradit.
Nakolik se to podaří, však v této chvíli
sama nedokážu říct. Čeká nás totiž rok,
který nebude nikterak jednoduchý. 

O vážnosti ekonomické situace
v České republice i celé Evropské unii
slýcháme v posledních dnech až pří-
liš často a ve většině z nás to pro-
bouzí černé myšlenky. Bohužel ani
vyhlídky našeho městečka nejsou
nijak růžové. Již víc než rok se rozpo-
čet Kácova pohybuje v červených čís-
lech. S naší bilancí to bude v roce

2012 ještě o něco horší – navzdory
všem úsporným opatřením, která
jsme v závěru letošního roku přijali. 

Závazků z předchozích let, zejmé-
na z roku 2010, se dost dobře zříct
nemůžeme. Stejně tak není možné
zastavit projekty, pro něž je již připra-
vena potřebná dokumentace,
a máme i reálnou šanci je konečně
zrealizovat za pomoci financí z nejrůz-
nějších dotačních titulů. Pokud to
neuděláme nyní, nová příležitost už
se nemusí naskytnout.

Vždyť i první společná diskuze
v rámci takzvaného „komunitního
plánovaní“ ukázala, že absenci dosta-
tečně kapacitní čistírny odpadních
vod či kvalitních místních komunikací
vnímá jako velký problém řada z vás.

Věcí, které by bylo třeba v Kácově
změnit k lepšímu, je samozřejmě
mnoho. My jsme však pro nejbližší
roky museli stanovit jasné priority.
O dalších projektech můžeme však
společně diskutovat a případně
na nich začít pomalu pracovat, aniž
by to výrazně zatížilo obecní kasu.

Třebaže mám kvůli obecním finan-
cím na čele mnoho vrásek, těší mě,
že vám osud našeho městečka není
lhostejný. A taky doufám, že na dal-
ším společném setkání, které

bychom rádi uspořádali již někdy
na jaře, uslyším i hlasy a názory míst-
ních podnikatelů, kteří, až na výjimky,
na listopadové schůzce chyběli. 

Nemohu sice slíbit, že jim radnice
bude schopná výrazně pomáhat.
Rozhodně se o to ale budeme snažit.
Z historie totiž víme, že se městysu
dařilo, když lidé drželi při sobě a zdej-
ší podnikatelé a živnostníci se navzá-
jem podporovali. 

Moc děkuji vám všem, že jste
na misky mých bilančních vah přiložili
cenná závaží zájmu, dobrých nápadů
a nezištné práce pro ostatní. Právě díky
vám vyznívá rok 2011 spíše pozitivně.

Doufám, že společným elánem
překonáme i veškeré nástrahy, které
před nás položí rok 2012.

Mgr. Soňa Křenová

Vážení spoluobčané, milí sousedé

Městys Kácov přeje všem občanům do roku 2012
hodně štěstí, zdraví, úspěchu a pohody.

Také v novém roce se budeme snažit o to, 
aby naše městečko bylo místem, kde se všem dobře žije.
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Rok 2012, rok ve znamení
výrazných úspor

Vzhledem k současným závaz-
kům městyse i náročným investič-
ním akcím, které Kácov patrně
čekají v nadcházejícím roce, se
vedení radnice rozhodlo hospoda-
řit v prvních měsících roku 2012
podle rozpočtového provizoria.

Řádný rozpočet projednají zastu-
pitelé až poté, co bude zřejmé,
na jaké projekty získá městys dotace
a jakou výši spoluúčasti si vyžádá
realizace těchto záměrů.

Již v tuto chvíli je však zřejmé, že
Kácov bude šetřit a své výdaje
omezí na minimum. Úsporná opat-
ření se dotknou i chodu obecního
úřadu. Na snížení platů a odměn se
například dohodli zastupitelé.

„Snažíme se chovat zodpovědně
a v žádném případě si nebudeme
dál půjčovat víc, než je nezbytné.
Smluvní závazky Kácova totiž
ke 14. listopadu 2010 představova-
ly 15 197 000 korun! Deficit rozpo-
čtu byl zhruba desetimiliónový.
S většinou dodavatelů se nám
podařilo vyjednat splátkové kalen-
dáře, takže neplatíme žádné penále.
Některé splátky se protáhly bohužel
až do roku 2012 a 2013. Stanovili
jsme si tedy jasné priority. Nad
jejich rámec se budeme pohybovat
jen v nezbytných případech,“
poznamenává k rozpočtovému pro-
vizoriu starostka Soňa Křenová.

Co znamená rozpočtové 
provizorium?

Rozpočtové provizorium je zakot-
veno v zákoně č. 250/2000 Sb. §13
- Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.

Nebude-li rozpočet schválen
před 1. lednem rozpočtového roku,
řídí se rozpočtové hospodaření
obce v době do schválení rozpočtu
pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria
potřebná k zajištění plynulosti hos-
podaření obce stanoví zastupitelstvo
v usnesení. 

V praxi to tedy znamená, že
budou hrazeny nezbytně nutné
výdaje tak, aby nedošlo k narušení
plynulosti hospodaření. Důležitým

momentem je v pravidlech určit
do jakého termínu bude přijat řádný
rozpočet. Jeho návrh musí být
nejméně po dobu 15 dnů přede
dnem jeho projednání v zastupitel-
stvu zveřejněn na úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu
mohou občané příslušného územ-
ního samosprávného celku uplatnit
buď písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění nebo ústně na zase-
dání zastupitelstva, na kterém bude
návrh rozpočtu projednáván.

Pro rok 2012 do doby schvále-
ní řádného rozpočtu bude městys
hospodařit dle pravidel:

1. Bude realizovat pouze nutné
výdaje nezbytné pro zajištění běžné-
ho provozu a chodu obce.

2. Zaměří se pouze na nutné
výdaje na údržbu a opravy majetku
v nezbytně nutném rozsahu a ve
výjimečných situacích jako jsou
havarijní stav, nebezpečí vzniku
škody na majetku nebo ohrožení
života a zdraví osob.

3. Bude realizovat nutné výdaje
v případě, že vyplývají ze smluvních
či jinak daných závazků obce vůči
třetím osobám.

4. Příjmy a výdaje uskutečněné
během rozpočtového provizoria se
po schválení řádného rozpočtu stá-
vají příjmy a výdaji tohoto rozpočtu.

Priority Kácova pro 
rok 2012

IInnvveessttiiččnníí  aakkccee::
Jirsíkova ulice
– osazení obrubníků
Částka: 550000  ttiissíícc

Jirsíkova ulice
– rekonstrukce chodníků
Celková částka: 22,,33  mmiill.
Spoluúčast obce:       550000  ttiissíícc

Jirsíkova ulice
– uložení nových sítí
Částka: 660000  ttiissíícc

Jirsíkova ulice
– rekonstrukce sousedních 

komunikací
Částka: 1100  mmiill..
Spoluúčast obce:       22,,77  mmiill.

Rekonstrukce 
dešťové kanalizace
Částka: 660000  ttiissíícc

Intenzifikace ČOV
Celková částka: 2222  mmiill..
Spoluúčast obce:       aassii  1100  mmiill..



Petice za urychlení 
opravy Jirsíkovy ulice

Celkem 598 podpisů se podaři-
lo v závěru listopadu shromáždit
pod petici, v níž občané Kácova
vyjadřují své zneklidnění nad sou-
časným stavem Jirsíkovy ulice
a nedostatkem informací o pláno-
vané generální rekonstrukci, kte-
rou již na podzim roku 2010 přislí-
bil provést vlastník této komunika-
ce, Středočeský kraj.

„Navzdory tomu, že jsme byli od
té doby několikrát ubezpečováni, že
kraj má na opravu potřebné finance
z evropských dotačních titulů
a investiční akce potřebuje pouze
řádně připravit, na rekonstrukci stále
čekáme. Od kompetentních orgánů
jsme se marně snažili získat alespoň
reálné datum, kdy budou práce
zahájeny,“ říká starostka Soňa Kře-
nová. Ta se rozhodla v oficiálním
dopise seznámit se situací i hejtma-
na MUDr. Davida Ratha.

Žádné reakce na dopis ani petici
kácovská radnice prozatím neobdr-
žela. 21. listopadu však Středočeský
kraj skutečně podepsal smlouvu
s dodavatelskou firmou Colas CZ,

která se investorovi zavazuje předat
dokončené dílo nejpozději do 20.
listopadu 2012.

Lze tedy předpokládat, že hlavní
objem prací dodavatel provede
na jaře a v létě příštího roku. 

Vedení radnice je se zástupci
společnosti Colas CZ v přímém kon-
taktu, aby projednalo odpovídající
harmonogram i potřebnou součin-
nost. V rámci generální rekonstrukce
bude totiž třeba realizovat i práce,
které budou financovány z rozpočtu
městyse (uložení páteřního řadu
pro vodovod, sítí veřejného osvětle-
ní a rozhlasu, instalaci obrubníků
a rekonstrukci chodníků).

Ceny za svoz odpadu se
ani v roce 2012 nemění 

Ani v příštím roce se nezmění
cena za svoz komunálního odpa-
du pro občany Kácova i místní
rekreanty. Poplatek za každou
pravidelně vyváženou popelnici
bude činit 500 korun.

V posledních letech dotuje městys
vyvážení směsného odpadu částkou
přibližně čtvrt miliónu korun, což je
v obecním rozpočtu velmi významná
položka. Na jejím snížení se přitom

může podílet každý občan, pokud
bude domovní odpad důsledně tří-
dit. Společnost EKOKOM, která se
stará o třídění a recyklaci plastů, skla,
papíru, nápojových kartonů, kovů
a dalších využitelných materiálů, totiž
obce, jež odpad třídí, standardně
finančně odměňuje a vypisuje pro
ně i zvláštní bonusy. Čím více budou
občané třídit odpady, tím nižší budou
náklady obce za svoz komunálního
odpadu.

Kácovská radnice současně jedná
se společností AVE o zajištění pravi-
delného svozu biologického odpa-
du, což by se mělo také příznivě
odrazit na množství komunálního
odpadu, který je třeba likvidovat.   
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Sazby poplatků Městysu Kácov platné od 1. 1. 2012
Název poplatku          Částka v Kč
Poplatek za odvoz komunálního odpadu za 1 poplatníka trvale hlášeného na území 
Městysu Kácov za kalendářní rok - splatnost do 31. 3. 2012 550000,,--
Poplatek za odvoz komunálního odpadu za 1 stavbu na území Městysu Kácov 
určenou k rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 
- splatnost do 30. 6. 2012 550000,,--
Poplatek za 1 psa majitele hlášeného k trvalému pobytu v Kácově 
- splatnost do 31. 3. 2012 8800,,--
Poplatek za 2. a dalšího psa majitele hlášeného k trvalému pobytu v Kácově 
- splatnost do 31. 3. 2012 8800,,--
Poplatek za 1 psa majitele hlášeného k trvalému pobytu ve Zlivi, Zderadinách,
Zderadinkách, Račíněvsi - splatnost do 31. 3. 2012 4400,,--
Poplatek za 2. a dalšího psa majitele hlášeného k trvalému pobytu ve Zlivi, Zderadinách,
Zderadinkách, Račíněvsi - splatnost do 31. 3. 2012 8800,,--
Poplatek za užívání veřejného prostranství za 1 m2 za 1 den 110000,,--
Poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let - jednohrob 335500,,--
Poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let - dvojhrob 555500,,--
Poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let - hrobka 22  000000,,--
Poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let - kolumbárium 225500,,--  
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Lepší spolupráce s policií
Během listopadu a prosince

navštívili zástupci kutnohorské
policie postupně většinu měst
a obcí v regionu a s jejich staros-
ty hovořili zejména o problémech
bezpečnosti a pořádku. 

V rámci série výjezdních akcí se
vedoucí Územního odboru PČR plk.
JUDr. Blanka Matějů a její zástupce plk.
Ing. Radek Zábraha setkali také se sta-
rostkou Kácova Soňou Křenovou
a místostarostou Jaroslavem Koubkem.

Při těchto setkáních Blanka Matě-
jů poskytla informace o bezpečnost-
ní situaci v jednotlivých lokalitách 
a došlo i na konkrétní připomínky 
a náměty, které by mohly již v roce
2012 změnit situaci k lepšímu. 

Ocenění za příkladný čin
Dne 5. listopadu 2011 nalezly

žákyně kácovské školy Vanesa
Švechovičová, Kristýna Vejmelko-
vá, Tereza Tyrpáková a Natálie
Burešová na náměstí Kněžny Tos-
kánské větší finanční obnos
(8.600,-Kč), který ihned odevzda-
ly do úschovy starostce městyse.
Následné pátrání po majiteli uká-
zalo, že peníze patřily jednomu
z místních seniorů.

Jejich příkladné chování sta-
rostka Kácova ocenila při slav-
nostním setkání v obřadní síni
radnice, odkud si dívky odnesly
pamětní list za dobrý skutek
a sladkou odměnu. 

Za vrácení celého obnosu
děkuje touto cestou poctivým
nálezkyním také roztržitý majitel.

Výzva majitelům psů
Stále častěji se v ulicích Kácova

objevují volně pobíhající psi.
V posledních měsících musel
městys také již několikrát řešit
situaci kolem ztracených či zatou-
laných zvířat. 

Obecně závazná vyhláška určující
pravidla pro pohyb psů v našem
městečku byla zastupiteli schválena
na veřejném zasedání 9. 12. 2011
a nabude účinnosti od ledna 2012.
Každý zodpovědný majitel by však
měl ve vlastním zájmu dodržovat
hlavní zásady, které stanoví přísluš-
né paragrafy zákona 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunika-
cích a 200/1990 Sb. o přestupcích.

Na veřejných prostranstvích
v zastavěných částech městyse se
psi mohou pohybovat pouze s prů-
vodcem a na vodítku. Jejich volný
pohyb je možný jen v přírodě, avšak
vždy pod dozorem majitele či prů-
vodce. Ti jsou také povinni odstranit
veškeré exkrementy, které po sobě
jejich čtyřnohý miláček při venčení
zanechá v ulicích i kdekoliv jinde.

Nedodržení těchto povinností
může být považováno za přestupek,
za nějž hrozí pokuta až do 20 tisíc
korun!

Samozřejmostí by mělo být
i nahlášení každého chovaného zví-
řete na obci, úhrada poplatků a pra-
videlné očkování.

Péče o vzácnou památku
Jedna z nejvzácnějších kácov-

ských památek, unikátní sousoší
Panny Marie a Čtrnácti svatých
pomocníků, za níž městys vděčí 
A. M. Toskánské, prodělala během
letošního podzimu další potřeb-
nou „ozdravnou kůru“. 

Červený pískovec, z něhož byl
kamenný skvost vytesán, musí být
totiž každé dva roky speciálně
ošetřen za pomoci hydrofobizace,
aby se zamezilo pronikání vody
do pórů kamene a tím i zanášení

nečistot, solí a kyselin. Ty by totiž
mohly sousoší vážně poškodit.

Před vzlínající vodou by však
bylo třeba chránit také kamenný
taras, na němž je sloup usazen.
Městys se proto hodlá obrátit
na Ministerstvo kultury ČR s žádo-
stí o finanční příspěvek ve výši 
400 tisíc korun, díky němuž by
bylo možné speciální sanační
práce co nejdříve provést.

Poděkování za pomoc

Také jménem Diakonie
Broumov děkuje Městys
Kácov všem občanům,

kteří se v týdnu 
od 3. do 10. října připojili

k charitativní sbírce 
oblečení, obuvi, domácích
potřeb a dětských hraček.

Sbírka byla úspěšná 
a po dohodě s pracovníky

diakonie ji v Kácově 
zopakujeme také 

v příštím roce.

Děkujeme, 
že jste pomohli dobré věci
a lidem, kteří to potřebují.



Společné plánování
kácovské budoucnosti

V pátek 25. listopadu se
v obřadní síni kácovské radnice
sešlo na padesát občanů, kteří se
zapojili do historicky první společ-
né diskuze o prioritách a budouc-
nosti městečka. Hostem večera byl
pan Václav Pošmurný z obecně
prospěšné společnosti MAS Posá-
zaví, který všechny přítomné infor-
moval o možnostech získání dotací
nejen pro městys, ale také pro čin-
nosti místních spolků a organizací.

Společně se pak účastníci disku-
ze pokusili stanovit priority Kácova
a pojmenovat hlavní přednosti
i nedostatky místa, kde žijí.

Většina z nich se shodla, že měs-
tečko je naprosto výjimečné nejen
díky nádherné přírodní lokalitě, v níž
se nachází, ale také díky bohaté his-
torii a památkám. Slabinou je však
chybějící infrastruktura, malé množ-
ství pracovních příležitostí, chátrající
zámek či fara, žalostný stav komuni-
kací včetně obou mostů, absence
vhodných prostor pro práci s dětmi
či seniory a nedostatek parkovacích
míst v turistické sezóně.

Mezi priority proto zařadili podpo-
ru cestovního ruchu a podnikání
i snahu o příliv nových obyvatel,
rekonstrukci komunikací, intenzifikaci
čistírny odpadních vod, výstavbu
vodovodu, opravu místního zámku
a výstavbu veřejného dětského hřiště. 

Dost možná přibudou ještě další
priority, protože své názory mohou
do speciální schránky v budově rad-
nice stále předávat všichni ti, kteří se
listopadového setkání nemohli
zúčastnit. Náměty je sem možné
anonymně předávat až do 29. února
2012. Poté bude připomínková akce
ukončena a naváže na ni další spo-
lečná diskuze, která by měla posu-
nout vize občanů blíž k realitě.

Již první komunitní setkání bylo
však víc než motivační. Potvrdilo, že
lidem není osud Kácova lhostejný
a jsou ochotni pro jeho lepší

budoucnost sami něco udělat.
Právě to je také jedna z nejcenněj-
ších deviz.

Jan Mühldorf  

Odměna pro zahradníky
Pro zaslouženou odměnu za

pěstitelské úspěchy si ve čtvrtek
3. listopadu přišli do obřadní síně
kácovské radnice všichni účastní-
ci prvního ročníku soutěže 
Rozkvetlý Kácov.

Z rukou zástupců Sázavského
Rozvojového Nadačního Fondu,
který byl vyhlašovatelem soutěžního
klání o nekrásnější rozkvetlý okenní
truhlík a předzahrádku, převzali
finanční odměnu nejen absolutní
vítězové v obou kategoriích (Marie
Vincová a Jiří Ježek). Ale také všich-
ni letošní účastníci.

„Myslíme si, že pochvalu zaslouží
skutečně každý, kdo se soutěže
zúčastnil. Hlavně věřím, že příští rok
zahodí zbytečný ostych i další
milovníci květin. Z vlastní zkušenosti
vím, že nádherně rozkvetlých oken
i zahrádek bývá přes léto v Kácově
mnohem víc. Když jich díky této
soutěži ještě o něco přibude, bude-
me je rádi,“ zmínil při slavnostním
předání cen člen správní rady Sázav-
ského Rozvojového Nadačního
Fondu Ivo Reichelt.

Nová naučná stezka
Okolím Kácova povede nová

naučná turistická stezka, na jejíž
vybudování získal Český svaz
ochránců přírody v letošním roce
dotaci od Středočeského kraje
i dalších partnerů.

Téměř dvanáct kilometrů dlouhá
trasa, která povede přírodním teré-
nem, by měla být připravena již pro
příští turistickou sezónu. Práce na pro-
jektu byly zahájeny na podzim, kdy
také přípravný tým navázal bližší spo-
lupráci s vedením městyse a s Lesní
správou Kácov, která vybudování
stezky rovněž vítá a podporuje. 

Naučná stezka s celkem sedmi
zastávkami bezpochyby zvýší atrak-
tivnost Kácova pro běžné návštěvní-
ky, pěší turisty, cykloturisty, vodáky
i milovníky železnice. Jde o okružní
trasu která bude mít start i cíl
na kácovském nádraží. Jednotlivá
stanoviště naučné stezky budou
informovat jak o místních zajímavos-
tech, tak i o přírodních hodnotách
celé lokality a zdejším lesnictví.

Kolekci fotografií pro informační
tabule připravuje místní fotograf
Daniel Korol.
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M Ě S T Y S  I N F O R M U J E

S velkým ohlasem se setkal
koncert Ivana Hlase, který
se svým Triem vystoupil 
v sobotu 19. listopadu v sále
Hotelu Kácov. V podání zná-
mého zpěváka zazněly
nejen oblíbené hity z filmu
Šakalí léta, ale také autoro-
vy nové skladby. Koho
hudba inspirovala k tanci,
dostal příležitost po skonče-
ní koncertu, na nějž navá-
zalo vystoupení Františka 
Procházky.
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Vúterý 25. října vyměnilo 67 žáků kácovské školy svá místa v lavicích za netradiční exkurzi po
zdejším zámku. V jeho prostorách strávili v rámci Projektového dne celé dopoledne a histo-

rii, o níž se učí v hodinách dějepisu i dalších předmětech, si mohli doslova osahat. Pro většinu
dětí to byl skutečný zážitek a bylo vidět, že pracovní listy nevyplňovaly jen z povinnosti, ale s vel-
kou chutí. Záměr paní starostky Soni Křenové, která Projektový den iniciovala, vyšel tedy napl-
no. Děti zjistily, že poznání historie a míst, kde žijí, může být zajímavé, zábavné a místy dokon-
ce i dobrodružné. Jejich zaujetí je ostatně patrné i na fotografiích Daniela Korola. 

Netradiční setkání s historií

O první přivítání v prostorách zámku se
postarala paní starostka Soňa Křenová. 

Když se v galerii dětí ujal pan Antonín
Malík, bylo jasné, že se bude malovat.

Svou sbírku historických radiopřijímačů
představil žákům pan Vladimír Fiala.

Pracovní listy vyplňovaly děti svědomitě. Janu Mühldorfovi asistovala „zámecká paní“. Kdo potřeboval poradit, mohl se přihlásit.

V zámeckých sklepeních se bojovalo s rytíři. Se „zámeckou paní“ se fotili hlavně kluci. Do temných koutů bylo třeba pořádně svítit.
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Třebaže není pochyb o tom, že kácovský zámek patří k nejvzácnějším a nejhodnotnějším
památkám našeho městečka, jeho další osud provází řada neznámých již od chvíle, co

značně zchátralý historický objekt získal do svého vlastnictví právě městys. Měli bychom se
zámku raději zbavit nebo získat peníze na jeho opravu? Je v současné době reálné komerční
využití objektu? Mají se prostory změnit v luxusní hotel či naopak v reprezentativní muzejní
expozici vrcholného baroka? 

Na podobné otázky získala kácov-
ská radnice fundovanou odpověď
na počátku října díky studii, kterou
vypracoval tým odborníků z občan-
ského sdružení Památky pro život. 

Na předsedu sdružení, historika
Jindřicha Záhorku, se vedení radnice
obrátilo s prosbou o pomoc
na počátku letošního roku. Ať už totiž
Kácov v budoucnu naloží se zámkem
jakkoliv, musí mít představu o skuteč-
ném stavu památky, její historické
i tržní hodnotě i případným nákla-
dům na opravu celého komplexu. 

Studie je pro městys o to víc
hodnotná, že definuje také výhody
a rizika jednotlivých variant případ-
ného využití a staví přitom na doko-
nalé znalosti problematiky i součas-
né situace na trhu.

Občanské sdružení Památky pro
život vzniklo totiž na konci roku
2005 právě z potřeby řešit kritickou
situaci v oblasti záchrany kulturního
dědictví. Členové sdružení se
domnívají, že problémem není ani
tak nedostatek finančních prostřed-
ků, jako spíše nedostatek kvalitních
a životaschopných projektů. Právě
takové záruky vyžaduje případná
podpora ze Strukturálních fondů EU,

která je jednou z možných variant
financování. 

Studie podrobně popisuje
a dokumentuje hodnotné detaily
i jejich soubory v celém zámeckém
areálu. Potvrzuje přitom, že nejvyšší
hodnota z hlediska historického
i uměleckého se skrývá v interiérech
zámku. Zde se i pod vrstvami pře-
maleb mnohdy nacházejí nástěnné
malby z let 1727 –1741, a to ve vět-
šině místností přízemí a nejspíše
i patra. Podobnou výzdobu se nepo-
dařilo zachránit na žádné z jiných
staveb, které na území dnešní České
republiky provedl dvorní toskánský
stavitel Václav Špaček. Kácov je tedy
v tomto směru zcela výjimečný
a představuje jedinečný potenciál
pro využití v cestovním ruchu. 

Z pohledu historiků je unikátní
také 150 metrů dlouhá chodba,
která spojuje přízemí zámku s pan-
skou oratoří farního kostela. Ta prý
nemá obdobu v celém Středočes-
kém kraji. Navzdory mnoha necitli-
vým stavebním zásahům i špatné-
mu technickému stavu se zde
zachovala řada cenných stavebních,
uměleckých a řemeslných dobo-
vých prvků.

V závěru studie autoři navrhují
i konkrétní postupné kroky pro citli-
vou obnovu památky od zaměření
celého objektu a jeho stavebně his-
torický průzkum, statický posudek,
podrobnou inventarizaci cenných
prvků až po finální projektovou pří-
pravu včetně přibližných cen.

„Studie potvrdila to, co jsme tuši-
li, rekonstrukce bude záležitostí desí-
tek milionů korun. Nic takového si
Kácov samozřejmě dovolit nemůže.
Přesto nám občanské sdružení
Památky pro život z mnoha mož-
ných variant způsobu využití navrhu-
je jako nejvhodnější postupnou
obnovu celého zámku a jeho zpří-
stupnění jakožto památkového
objektu právě v naší režii. Nabízí
také pomoc při hledání vhodných
zdrojů financování,“ říká starostka
Soňa Křenová.

Pro rozhodování, jakým směrem
se městys při využití zámku vydá, je
tedy studie z mnoha pohledů klíčo-
vá a věřme, že částka 65 tisíc korun,
které kácovská radnice za analýzu
zaplatila, se co nejdříve zúročí.

Klíč k záchraně kácovského zámku
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Smimořádným zájmem se setkal kácovský Vánoční charitativní koncert, který za podpory
hejtmana Středočeskéoho kraje uspořádal v neděli 18. prosince Sázavský Rozvojový

Nadační Fond. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na opravu místního zámku. 
Na vstupném se vybralo celkem 3 630 korun, organizátoři se však částku rozhodli zaokrouh-
lit na rovných deset tisíc.

Z rukou pana Ivo Reichelta, člena
správní rady SaRoNaFo, který pro-
gram moderoval, převzala s velkými
díky symbolický šek starostka Káco-
va Soňa Křenová. Jak sama zmínila,
nečekala, že by částka mohla být tak
vysoká. „Děkuji organizátorům kon-
certu za krásný zážitek i za velkorysý
dar. Děkuji také vám všem, že jste
se rozhodli touto formou podpořit
záchranu našeho zámku. V příštím
roce bude třeba provést mnohé
práce, které jsou pro další osud této
vzácné památky klíčové. Hodit se
bude skutečně každá koruna,“ řekla
starostka. 

Koncert se měl původně konat
právě v prostorách zámku. Organizá-
toři se však nakonec z technických
důvodů rozhodli pro změnu místa -
společenský sál Hotelu Kácov.
„K tomuto rozhodnutí nás vedla zku-
šenost z letošního prvního adventní-
ho koncertu v Českém muzeu hudby
v Praze. Tamní koncertní sál má
obdobné parametry jako atrium
kácovského zámku. Vyzkoušeli jsme
si, že společné vystoupení vokálního
kvarteta Laurus a souboru Pražské
barokní harmoniky je v takových

akustických podmínkách velmi složi-
té. Moc mě těší, že navzdory organi-
zační změně přišlo tolik lidí. Do sálu
jsme pro velký zájem museli přidávat
další židle. Bylo plno a atmosféra byla
báječná. Z koncertu si odnesli krásné
zážitky nejen diváci, ale také všichni
účinkující,“ zmínil Ivo Reichelt.

Za všechny by rád i touto cestou
poděkoval občanskému sdružení
Kopretinka za dárky, které pro
hudebníky připravilo.

Hlavním protagonistou koncertní-
ho odpoledne bylo vokální kvarteto
Laurus, které sérii letošních předvá-
nočních vystoupení uspořádalo také
jako připomínku deseti let svého
společného účinkování. 

Pro kácovský koncert přizvali jeho
členové ještě hudebníky z Pražských
barokních harmonik, s nimiž v minu-
losti několikrát vystupovali nejen
v České republice, ale také v zahra-
ničí. Premiérovým hostem byl pak
romský houslista, skladatel a dnes
již bývalý kapelník úspěšné skupiny
Gipsy CZ Vojta Lavička. 

Ten po vystoupení prozradil, že
se s Laurusem určitě na pódiu nevi-

děl naposledy. „Společné vystoupe-
ní bylo moc fajn a pro obě strany
bylo navíc hodně inspirativní. Byl to
zkrátka jeden z těch koncertů, které
si člověk užívá,“ konstatoval Vojta
Lavička.

Podobně jako návštěvníci si
i všichni muzikanti odnášeli z kácov-
ského charitativního koncertu nejen
mnoho dojmů, ale také malý vánoč-
ní dárek, který vyrobily děti z místní
základní školy.

Foto: Petr Křen

Advent ve znamení hudby a dobré vůle

Trio Pražských barokních harmonik ocenilo
kácovské publikum bouřlivým potleskem.

Desetitisícový šek převzala starostka městyse.

Charismatický romský muzikant Vojta Lavička
nadchnul publikum hned prvními tóny houslí.



K Á C O V S K Ý  Z P R A V O D A J 10

Z E  Ž I V O TA  O R G A N I Z A C Í  A  S P O L K Ů

Vsobotu 29. října 2011 uspořádali rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu
v Kácově v pořadí již druhé Rybářské slavnosti, kterými se v rybochovném zařízení v Račí-

něvsi velkoryse a velmi příjemně rozloučili s letošní sportovní i společenskou sezónou. 
Atraktivní podívaná přilákala desítky návštěvníků z Kácova i širokého okolí.

Kácovští rybáři touto slavností
navázali na loňskou podzimní akci,
která měla velký ohlas. Hlavní atrak-
cí byl i tentokrát výlov rybníka, pro-
dej čerstvých ryb o ochutnávka
typických rybářských lahůdek. Oku-
sit zde bylo možné především spe-
ciality z kuchyně vyhlášeného míst-
ního rybáře a kuchaře Josefa Klim-
pery staršího. Vůni jeho poctivé rybí
polévky či lahůdkových karbanátků
odolal jen málokdo. Velký zájem byl
také o smažené kapříky a uzené
kapří podkůvky a duhové pstruhy. 

Veškeré rybí lahůdky se podávaly
u stolů pod širým nebem. Navíc byly
okořeněné také správnou zábavou,
o níž se postarali hudebníci. Nouze
nebyla ani o studené a teplé nápo-
je. Každý si mohl vybrat podle
svého vkusu i chuti. Zkrátka nepřišli
ani ti, kteří se rozhodli pro pozdější
konzumaci v klidu domova. Veškeré
speciality si mohli nechat zabalit.
Většina návštěvníků však domů
nepospíchala, bavili se až do pozd-
ních večerních hodin.

Rybářským slavnostem předchá-
zel Kácovský dvojboj, ve kterém se

místními rybáři utkalo družstvo
z Jaroměře. Závod se uskutečnil
v sobotu 22. října nad kácovským
jezem a pořadatelem byl Rybářský
klub v Kácově. Tato organizace, kte-
rou vede Josef Klimpera ml., sdružu-
je převážně mladé kácovské rybáře.
Závod trval téměř celý den – začínal
ráno v osm a ukončen byl v pět
odpoledne. Zvládnout bylo nutné
nejen lov ryb, ale i popíjení piva
a grogu. Bodovány byly obě „discip-
líny“. Zatímco jeden centimetr ulo-
vené ryby znamenal 1 bod, za jedno
vypité pivo nebo jeden grog bylo
možné získat 2 body. 

Navzdory tomu, že podzimní
počasí rybářům přálo, úlovky neby-
ly nijak závratné. Rozhodovaly proto
především body za výdrž ve druhé
disciplíně. Vítězem se stal Kamil
Falta z hostující Jaroměře, který zís-
kal celkem 135 bodů. Na druhé
příčce se umístil opět člen jaroměř-
ského týmu František Kadlec, který
nastřádal 48 bodů, a třetí místo
obsadil domácí borec Roman
Mašín. Ten, ač bez úlovku, nasbíral
krásných 36 bodů. Všichni obdrželi
za své výkony krásné poháry
a drobné věcné ceny. 

Bez odměny nezůstalo ani celé
družstvo Jaroměře, které zvítězilo
jako tým, a jaroměřský Tomáš
Dušánek, jenž v rámci soutěže ulo-
vil největší rybu – 18 cm dlouhou
plotici. 

Nutno dodat, že při Kácovském
dvojboji se dobře bavili nejen rybá-
ři, ale také množství diváků, kteří
mohli svou energii pro fandění prů-
běžně doplňovat v rybářském klubu
U vydry, kde bylo připraveno peče-
né sele a spousta rybích specialit.

Zlatým hřebem byl pak nádherný
ohňostroj, jehož efekt znásobila
i hladina Sázavy.

František Petrásek,
MO ČRS Kácov
Foto: Petr Křen

Důstojné rozloučení s rybářskou sezónou



Cestu k Václavíčku
lemují nové stromy

V rámci plánované revitalizace
někdejší oblíbené kácovské
vycházkové trasy k Václavíčku
vysadilo občasné sdružení Pro
rozvoj Kácovska začátkem listo-
padu první dvacítku stromů, které
postupně nahradí někdejší akáto-
vou alej. Ta začala být pro okolí
kvůli špatné kondici stromů
nebezpečná.

Jedná se převážně o duby a javo-
ry, které budou pěší stezku podél
železniční trati lemovat po dlouhá
desetiletí, aniž by představovaly
jakékoliv riziko a vyžadovaly každo-
roční péči a údržbu. 

Vysazeno zde bylo i několik dubů
červených, který patří k nejrychleji
rostoucím a nejživotaschopnějším
druhům dubů u nás. 

O výsadbu se ve dvou termínech
postarali Ing. Toman a pan Zralý.
Stromky přitom vysadili především
v takových místech, aby do budouc-
na nevadily případnému umístění
odpočinkových laviček. Ty by chtělo
občanské sdružení osadit v místech,
kde je nejlepší výhled na zajímavé
stavby a scenerie Kácova. Myšlenky,
že se pěšina podél železniční trati
stane udržovanou vycházkovou tra-
sou pro pěší a cyklisty, se totiž čle-
nové sdružení nevzdávají navzdory
tomu, že letos u Středočeského

kraje neuspěli s žádostí o dotaci
na tento projekt.

„Místa, kam mají být první strom-
ky vysázeny jsme si již zhruba
s týdenním předstihem označili.
Část dřevěných kolíků se ale ztratila.
Těžko říct, zda šlo o zlý úmysl. Jen
doufám, že sazenice nepostihne
stejný osud, byla by to velká škoda.
Vybrali jsme stromky s kvalitním
kořenovým systémem, které mají
předpoklad k dobrému růstu. Kon-
cem listopadu jsem je také ošetřil
nátěrem proti okusu zvěří. Ta jim
tedy v zimě rozhodně neuškodí.
Těším se, že svou životaschopnost
prokážou hned v prvních jarních
dnech,“ říká Ing. Toman.

Do té doby se ještě členové
občasného sdružení postarají
na cestě k Václavíčku o průběžné
vyřezávání tzv. výmladků na kme-
nech původních stromů (převážně
akátů), které měly podle odborného
posudku perspektivu zdravého růstu.

Mikuláš v Kácově
potěšil děti i dospělé

Více než stovka dětí si v sobotu
3. prosince užila Mikulášskou
nadílku, kterou připravilo místní
občanské sdružení Kopretinka ve
spolupráci s kácovskou radnicí.
Program začal v sokolovně již v půl
druhé odpoledne a dětem i jejich
rodičům a prarodičům se odsud
vůbec nechtělo ani po několika
hodinách. Při nejrůznějších hrách,
soutěžích i čertovsky divoké disko-
téce totiž úplně přestaly vnímat
čas. Ze sálu je v půl šesté vylákalo
až slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí.

V rámci nadílky se kluci a děvčata
zábavnou formou seznámili také se
zvyky a tradicemi, které po staletí
provázejí dobu adventu i Vánoc. Blí-
žícími se svátky byly inspirovány
i mnohé soutěže, jako například
zdobení vánočního stromečku.

S recitačním pásmem na zimní
téma se blýskly děti prvního stupně
ZŠ a jejich starší kolegové ze šesté
třídy předvedli pohádku O dvanácti
měsíčkách.

Hlavnímu sponzorovi kácovské
Mikulášské nadílky, firmě Fred
Invest, se pak za krásný program
děti mohly odvděčit tím, že se pro
něj v rámci výtvarné soutěže poku-
sily navrhnout logo v podobě fretky. 

Po celou dobu děti kreslily také
svá přání pro Ježíška, která mu
na závěr mikulášského odpoledne
mohly poslat spolu s nafukovacím
balónkem od rozsvíceného vánoční-
ho stromu.

Kdo chtěl, mohl svým blízkým
a nebo sobě pro radost zakoupit
některý z originálních dárků, které
pro Vánoční trh, jenž Mikulášskou
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nadílku doprovázel, připravili žáci
a učitelé kácovské základní školy. 

Obzvláště netrpělivě byl očeká-
ván především příchod Mikuláše,
anděla a čerta. Ti se v sále zjevili
s prvními tóny písně z filmové
pohádky S čerty nejsou žerty a navíc
také v doprovodu efektní světelné
show, takže to vypadalo, jako by
vystoupili z brány samotného pekla. 

Není divu, že v některých dětech
byla v tu chvíli malá dušička. Díky
dárkům, které mikulášská trojice
hojně nadělovala, byly ale všechny
slzy naštěstí zažehnány a děti se
předháněly, kdo se před andělem
a svatým Mikulášem lépe předvede
s říkankou nebo písničkou. Nakonec
zjistily, že nemusí mít žádný strach
ani z čerta, na kterého se, zejména
ty menší, dívaly raději z povzdálí.

Při rozsvícení vánočního stromu
stále zářily oči všech dětí nadšením
a většina z nich loudila, že by chtěla
v sokolovně vidět i večerní mikuláš-
skou diskotéku. Ta už byla ale určena
jen dospělým. Účast byla sice pod-
statně menší, než odpoledne.
Občanské sdružení Kopretinka ji však
pojalo jako svůj vánoční večírek, který
si jeho členky opravdu užily.

Velký dík tedy patří všem sponzo-
rům, paní Lence Vladykové, která
celým odpolednem provázela a také
všem členům Kopretinky a žákům
zdejší školy, kteří se na přípravě pro-
gramu podíleli. Právě jejich zásluhou
měla Mikulášská nadílka takový ohlas.

Peníze získané při akci budou
použity na výstavbu komunitního
centra na zámku.

Dana Hamplová
Foto: Petr Křen

Komunitní škola pro
starší a pokročilé

Mnohé z vás jistě už někdy
zaskočila školní úloha, se kterou
chtěly pomoci vaše děti. Těm
rodičům, které nepříjemná situa-
ce přiměla k rozhodnutí, že by se
měli pokusit zaplnit alespoň
některé mezery ve svém vzdělání,
přichází na pomoc nové občan-
ské sdružení. Při místní škole je
založily Blanka Zedníčková, Marti-
na Gregorová a Alena Jíchová.

Sdružení si klade za cíl otevřít
kácovskou školu širší veřejnosti
v době, kdy zde skončí běžná výuka
(tedy ve všedních dnech odpoledne
či o víkendech) a nabídnout míst-
ním občanům možnost jazykových,
počítačových a řemeslných nebo
výtvarných kurzů. Věří, že se mu
podaří získat nejen potřebný počet
zájemců, ale také prostředky z dota-
ce od Středočeského kraje. 

„V rámci Komunitní školy bychom
rádi nabídli možnost dalšího prů-
běžného vzdělávání lidem z Kácova
a blízkého okolí. Náš program bude
zaměřen zejména na ty, kteří již
opustili školní lavice. Prozatím počí-
táme s výukou angličtiny a němčiny
pro začátečníky i pokročilé a v rámci
počítačových kurzů, například i pro
seniory, bychom se rádi zaměřili
nejen na běžné uživatelské doved-
nosti, ale třeba i na tvorbu webo-
vých stránek,“ říká jedna z hlavních
organizátorek Blanka Zedníčková.

Komunitní škola se však podle
jejích slov bude snažit reagovat

na poptávku a bude chtít nabídnout
takový program, který mohou lidé
v běžném životě skutečně využít.
Z tohoto důvodu již také občanské
sdružení distribuovalo v Kácově,
Uhlířských Janovicích i v dalších
obcích informační letáčky s anketou
a je připraveno upravit náplň jedno-
tlivých kurzů podle zájmu o konkrét-
ní obory a činnosti. 

Výuka bude probíhat v prostorách
2. stupně ZŠ a zájemci o Komunitní
školu najdou podrobné informace
na webu občanského sdružení
w w w . k s k a c o v . s n a d n o . e u
(v sekci „ke stažení“ jsou k dispozici
i zmíněné dotazníky). 

Další informace je možné zís-
kat také na tel. čísle 327 324 737.

za Komunitní školu Kácov, o.s.
Blanka Zedníčková

Z E  Ž I V O TA  O R G A N I Z A C Í  A  S P O L K Ů
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srdečně zve na tradiční 
ZZZZ IIIIMMMMNNNNÍÍÍÍ     ZZZZ ÁÁÁÁVVVVOOOODDDD    OOOO    PPPPUUUUTTTTOOOOVVVVNNNNÍÍÍÍ     PPPPOOOOHHHHÁÁÁÁRRRR    MMMMĚĚĚĚSSSSTTTT YYYYSSSSEEEE KKKKÁÁÁÁCCCCOOOOVVVV

sobota 7. ledna 2012 od 8:30 
areál cvičiště

soutěží se v kategoriích 
ZZO, ZM, ZVV1, IPO3 + tzv. „kontrolák“

Více informací na www. zkokacov.wz.cz

TTTT EEEE ČČČČ KKKK AAAA     DDDD OOOO     DDDD IIII ÁÁÁÁ ŘŘŘŘ EEEE
SSSSDDDDHHHH    KKKKááááccccoooovvvv     ppppoooo řřřř ááááddddáááá     

2288..  lleeddnnaa  22001122    oodd  2200  hhoodd.
HASIČSKHASIČSK Ý PÝ P LELESS
v místní sokolovně
K tanci a poslechu 

hraje skupina Impuls.

18. února 2012
DĚTDĚTSKSK Ý KÝ K ARAR NN EVEVAL AL 

V SV SOKOKOLOLOVNOVN ĚĚ
začátek ve 13:30

18. února 2012 od 20 hod.
KKARARNNEVEVAL V SAL V SOKOKOLOLOVNOVNĚĚ

K tanci a poslechu 
hraje skupina Universum.



Výlet za zvířátky
Děti z kácovské mateřské školy

se 6. října tohoto roku vydaly
do pražské zoologické zahrady,
aby se podívaly, jak se tamní zvířa-
ta připravují na zimu.

Výlet se vydařil, dětem přálo
počasí, takže obyvatele zoo zastihly
nejen v dobré náladě, ale mohly sle-
dovat i mnohé z jejich pravidelných
rituálů. Není divu, že si na důmysl-
ných prolézačkách tamního dětské-
ho hřiště nakonec vyzkoušely, jestli
zvládnou podobné kousky, jako
opičky, které se jim moc líbily.

Peníze z Evropské
unie jsou na cestě

Vedení základní školy obdrželo
v závěru letošního roku kladné
vyjádření Ministerstva školství ČR
o zařazení do projektu „Kvalitní
výuka“, díky němuž bude možné
v příštím roce čerpat finance
z prostředků EU. Škola v rámci
žádosti o dotaci připravila změny
nejen ve svém výchovném
a vzdělávacím procesu, ale novin-
ky by co nejdříve ráda aplikovala
i do chodu mateřské školy. Uděle-
ní dotace je nyní jen administra-
tivní záležitostí, kterou musí doře-
šit samo ministerstvo, a vedení
školy věří, že připravená opatření
pomohou výuku nejen zkvalitnit,
ale udělají jí také atraktivnější
z pohledu dětí a žáků. 

Prvňáčci už jsou ve
škole jako doma

Všech 12 děvčat a kluků, kteří
zasedli letos do lavic kácovské školy,
už se zdárně vypořádalo se vším, 

co souviselo s jejich nástupem
do první třídy.

Psaní, čtení i počítání je docela
baví, takže v pololetí je určitě čekají
jen slova chvály. Radost budou mít
tedy nejen děti, ale i jejich rodiče.
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Ze školních lavic

13

Představujeme školní parlament
Také v kácovské škole mohou žáci s vedením školy komunikovat

prostřednictvím školního parlamentu, v němž mají své zástupce jed-
notlivé třídy. Děti mají možnost vyjadřovat se k některým otázkám
výchovného procesu a přes své zástupce mohou také formulovat návr-
hy, které považují za prospěšné.
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Ze školních lavic

Halloweenské spaní
Jako každým rokem jsme i letos

společně s dětmi uspořádalI
jednu z nejoblíbenějších akcí -
nocleh ve škole. Dlouho jsme hle-
dali ten „pravý“ termín. Nakonec
jsme přespání naplánovali na 31.
října, kdy se v anglosaských
zemích slaví svátek Halloween. 

Děti tento mystický svátek
a s ním spojené zvyky dobře znají,
učí se o něm v hodinách angličtiny
a každoročně si s nimi o něm poví-
dáme. Není tedy divu, že se na akci
velmi těšily.

S přípravou jsme začali již ten
den dopoledne, kdy si děti přinesly
do školy dýně a všechny další
potřebné pomůcky, aby mohly vyro-
bit nádherné halloweenské lucerny.
Ve třídách jsme z nich pak udělali
výstavku a povídali si s dětmi o tom,
jak tento svátek probíhá a v čem se
liší od našich „Dušiček“, tedy památ-
ky zesnulých. 

To hlavní však přišlo až po 18.
hodině, kdy děti ve třídách vybalily

spací pytle, aby si s předstihem při-
pravily vše potřebné pro přespání. 

Díky starostlivým maminkám byly
vybavené nejrůznějšími koláči,
bábovkami a dalšími dobrotami,
takže halloweenský večer mohl začít. 

Večer plný her a čarování začal tur-
najem v pexesu, kde mnohé děti
předvedly skutečně obdivuhodné
výkony. Po turnaji a relaxaci ve školní
tělocvičně následovala večeře a po ní
to, na co se děti nejvíc těšily – lampi-
ónový průvod. 

Bylo krásné pozorovat, jak děti
o lampiónky pečují, aby v nich svět-
lo vydrželo co možná nejdéle.

Po návratu do školy následovala
kratičká stezka odvahy na školní
zahradě, v níž na několika místech
svítily halloweenské lucerny. Aby se
děti nebály, provázel je na této cestě
čert a trpaslík. 

Po dobrodružném zážitku násle-
dovala večerní hygiena a pohádka
na dobrou noc. Pak už jsme se
všichni uložili ke spánku. O naše
klidné sny se až do rána staraly roz-
svícené halloweenské lucerny.

Ráno jsme spolu posnídali a při
čaji a čerstvých rohlících, jimiž voně-
la celá škola, jsme si povídali
o nevšedním večeru, který jsme
společně prožili.

Mgr. Hana Volfová,
třídní učitelka 1. třídy

Pokud chcete mít přehled 
o dění v místní škole, sledujte webo-
vé stránky www.zskacov.ic.cz

Děkujeme všem dětem, rodi-
čům a sponzorům, kteří letos
věnovali své výrobky na tradiční
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ TRHY.
Současně děkujeme také těm,
kteří si tyto drobné dárky
zakoupili a tím naši základní
školu podpořili částkou 
6.461 korun.
Výtěžek z Vánočních trhů pořá-
daných v rámci Mikulášské
nadílky bude použit výhradně
pro potřeby ZŠ Kácov.
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Třebaže pan Luboš Zítko není křtěný Sázavou, ke Kácovu přilnul už před mnoha a mnoha
lety. Jak sám říká, s Kácovem se oženil, když si bral svou paní, která byla zdejší rodačkou.

Místního poklidu si však užívá až teď, kdy se do rodného domu své ženy nastálo odstěhoval
z pražského bytu. Jen lituje, že po boku už nemůže mít právě svou Blanku, se kterou tady 
prožil spoustu krásných chvil. Vzpomínky se mu zde vybavují o to silněji, že minulost připo-
míná nejen řada rodinných památek, ale také kresby a obrázky, na nichž se kdysi sám snažil
mnohé společné okamžiky zachytit. Nežije však jen ze vzpomínek. Podobně jako kdysi dál pro
sebe osobitě mapuje veškeré okolní dění.

Tašku, ve které nechybí náčrtník 
a tužka, případně i štětec a několik
barviček, nosí pan Zítko stále sebou.
Od mládí ho totiž bavilo sledovat, co
se kolem něj děje a snažil se zachy-
tit to, co mu připadalo podstatné –
lidské tváře, gesta, kouzla okamžiku.
Kreslení a malování se sice nikdy
nevěnoval profesionálně, ale mnoho
k tomu nechybělo.

„Už od dětství jsem měl dilema,
jestli se mám věnovat umění a nebo
sportu. Sám jsem nedokázal říct, co
mě baví víc. A obojí mi taky šlo. Mé
kresby a výtvarné návrhy bodovaly
ve výtvarných soutěžích a body jsem
dával dohromady i v mnoha atletic-
kých soutěžích, dokonce na úrovni
krajských a republikových přeborů.
Snad i proto jsem se rozhodl, že by
bylo nejlepší studovat pedagogickou
školu, kde bych se mohl věnovat
tělesné i výtvarné výchově. Tuto
kombinaci na VŠ ale nakonec neo-
tevřeli. By z toho tělocvik a ruština,“
vysvětluje pan Zítko.

Studium jiného oboru v něm ale
kumštýře nepotlačilo. Naopak. Záhy
našel velmi originální způsob, jak
obojí propojit i mimo učitelskou pro-
fesi, které se po léta věnoval. Nejpr-
ve začal kreslit své kolegy na atletic-
kých oválech a pak i další sportovce.

Snaha vystihnout okamžik slávy či
porážky a hlavně výraz ve tvářích
jejich strůjců ho dovedly až ke kari-
katuře. Když si pak jeho zdařilých
obrázků všimli v deníku Práce a dal-
ších novinách bylo ke svazku umění
a sportu zase ještě o něco blíž. Navíc
na stále vyšší úrovni.

„Redakci jsem pravidelně dodával
kresby z nejrůznějších sportovních
akcí. Měl jsem tak možnost potkávat
se nejen s domácí špičkou, ale i se
světovými hvězdami, které se tehdy
objevily v Praze i na jiných místech
v republice. Díky tomu jsem viděl
taky spoustu nádherných výjimeč-
ných sportovních podniků, na které
dodnes moc rád vzpomínám. Začalo
se o mně vědět a mé kresby patřily
mezi sportovci k žádaným suvený-
rům, které si odváželi spolu s meda-
ilemi. Měl jsem zkrátka štěstí, dělal
jsem to, co mě bavilo, a nikdo mi
do toho moc nemluvil. Náměty jsem
si mohl vybírat sám a mohl jsem se
pohybovat v bezprostřední blízkosti

Život ve službách královny barev

Někdejší ruské basketbalové legendy
Semijonová a Prokopjenková v akci.

Díky svému malířskému stanovišti na Karlově mostě se pan Zítko seznámil se svou ženou.

Kreslířské umění pana Zítko ocenil i letitý
rival Emila Zátopka Alain Mimoun.
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svých sportovních idolů. Jsem doce-
la pyšný na to, že mnozí, třeba i leti-
tý soupeř Emila Zátopka Francouz
Alain Mimoun, chtěli připsat pod
kresbu věnováni. A to jsem nikdy nic
nepřikrášloval. Ctil jsem však zásadu,
že karikatura nesmí urážet.
Na objednávku a za peníze mimo
redakční honorář jsem vlastně udělal
jen jednu jedinou kresbu, pro teh-
dejšího šéfa firmy Adidas. Ten chla-
pík si ale pořád vymýšlel, co by jak
mělo být, tak jsem se od podobných
zakázek už raděj držel stranou. To

nebylo nic pro mě. Já se vždy snažil
o věrnou interpretaci,“ vzpomíná
pan Zítko.

Podobné to s ním bylo i mimo
sportovní stadiony a zápasy. Na výle-
ty či na dovolenou zásadně nevozil
fotoaparát. Osobité „pohlednice“
v podobě reportážních kreseb si
pořizoval sám. Obrázky byly o to
cennější, že si s nimi dodnes může
přesně vybavit i důvod, pro který se
je rozhodl namalovat. Také dnes
kreslí a maluje pouze to, o čem je
přesvědčen, že za zachycení stojí.  

Černou barvu považuje za králo-
vnu barev a stále ctí zásadu, kterou
mu vštěpoval jeho přítel, dodnes
uznávaný výtvarník a pedagog Zde-
něk Sklenář: „Umění malovat, je
uměním vynechávat!“

V Kácově prý po letech znovu
dostal chuť malovat. O inspiraci tu
má postaráno na léta dopředu. Stačí
se umět dívat.

Rád by dal postupně dohromady
cyklus žánrových obrázků a reportáž-
ních kreseb. Bez malování si tedy
neumí představit ani jediný den.

Setkání s panem Lubošem Zítko
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