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Vážení spoluobčané,

je neskutečné, jak ten čas běží. 
Léto je již nenávratně pryč a deš-
tivé a mlhavé dny v měsíci září 
nám rychle připomněly, že se vlá-
dy ujal podzim. Pro mnohé z Vás 
nastalo období sběru hub, sklíze-
ní úrody a příprav na zimu.

Letošní podzim je opět ve zna-
mení i komunálních voleb. Uply-
nulé čtyři roky uběhly jako voda. 
Byly naplněny velkým množstvím 
práce, která stála za to. Vybudo-
vala se nová dešťová kanalizace 
v Jirsíkově ulici, na náměstí a k pi-
vovaru. Jezdíme po novém asfal-
tu v Jirsíkově ulici, kde je zároveň 
nové osvětlení a chodníky, zre-
konstruovaly se místní komunika-
ce, vybudovala se nová parkovací 
místa na náměstí, zateplila se bu-
dova druhého stupně školy, nově 
se omítla sokolovna, zahájila se 
rekonstrukce stávající čistírny od-
padních vod včetně její přístavby 
a doplnění splaškové kanalizace 
Ve Farářství, schválila se 6. změna 
územního plánu obce. 

Přes to všechno je v Kácově třeba 
ještě kus práce odvést, aby byli 
občané Kácova spokojeni a ná-
vštěvníci se sem opět rádi vraceli. 
Proto bych se i nadále ráda podí-
lela na rozvoji obce a pokračovala 
v rozdělané práci.

Je pravda, že jsme si na dofinan-
cování některých investičních akcí 
museli vzít úvěr, ale pokud bude-
me dobrými hospodáři a bude-
me splácet řádně smluvené část-
ky, nemusíme se ničeho obávat. 
Kácov nemá samotný rozpočet 

tak veliký, aby mohl vše budovat 
jen z našetřených prostředků, ale 
na druhou stranu je třeba využí-
vat každé možnosti, jak získat do-
tace na další rozvoj obce.

Za ty čtyři uplynulé roky se podaři-
lo rozvíjet i kulturní a společenský 
život, během letní sezóny provo-
zovat muzeum a galerii v kácov-
ském zámku. Poznala jsem, že je 
v Kácově řada aktivních a pracovi-
tých lidí, kteří obětavě pracují pro 
blaho ostatních, a právě takových 
lidí bychom si měli obzvlášť vážit. 
Daří se nám udržet v Kácově tra-
diční akce, jako jsou šibřinky, ple-
sy, karnevaly, pouť, veterán rallye, 
Kácovský běh a další. Podařilo se 
založit i tradice nové – posvícen-
ský jarmark se svými soutěžemi, 
ples školy a sportovní ples, letní 
posezení s hudbou u řeky, roz-
svěcení vánočního stromečku 
u školy a na náměstí. Zámek si 
už také našel okruh svých ná-
vštěvníků nejen mezi spoluobča-
ny, ale i mezi turisty. Na zámku 
se otevřela kavárnička s výstavou 
historických motocyklů, která láká 
stále větší množství návštěvníků.

Jsem ráda, že po rekonstrukci Jir-
síkovy ulice a přilehlého náměstí 
přijíždí do Kácova stále více ná-
vštěvníků. Díky dvěma kempům, 
jedné ubytovně a třem půjčov-
nám lodí do Kácova zároveň 
připlouvá stále větší množství 
vodáků. A i „posázavský pacifik“ 
láká k návštěvě kraje nedaleko od 
Prahy.

Myslím si, že se letošní letní se-
zóna opět vydařila. Kácov uvítal 
velké množství vodáků, cyklistů 

a dalších návštěvníků. Projevilo 
se to i návštěvnosti zámku, kde 
stoupl počet návštěvníků z 3 500 
na 4 000 osob. K rozvoji turismu 
v Kácově nemalou měrou přispí-
vá pivovar Hubertus, Hotel Kácov 
a Sporthotel, a to nejen svou po-
hostinností, kvalitním pivem, ale 
i ubytovací kapacitou.

Na závěr přeji všem, kteří se po 
celou letní sezónu pracovali ve 
službách a zajišťovali zábavu jak 
místním tak návštěvníkům, aby si 
vychutnali zasloužilý odpočinek 
po náročné sezóně, načerpali 
nové síly na sezonu příští a dou-
fám, že se s vámi všemi budu 
v zimě setkávat například na růz-
ných kulturních, či společenských 
akcích.

Mgr. Sona Křenová, starostka

SLOVO STAROSTKY
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MĚSTYS INFORMUJE

Upozornění k odstranění 
a okleštění stromoví a jiných 
porostů

Současné období vegetačního kli-
du je vhodné k oklešťování stromů 
v ochranných pásmech distribuční 
soustavy Skupiny ČEZ. Energetici 
proto upozorňují všechny vlast-
níky pozemků na to, aby v těchto 
dnech začali odstraňovat ze svých 
stromů či porostů větve, které za-
sahují do blízkosti vedení elektric-
kého napětí.

Povinnost, dodržovat ochranné 
pásmo kolem vedení elektrického 
napětí, vyplývá pro vlastníky pozem-
ků z energetického zákona. Pokud 
tuto povinnost vlastníci  nedodrží, 
má provozovatel distribuční sousta-

vy právo vstoupit na jejich pozemky 
a zásah do zeleně provést sám. Na 
oklešťování stromů v ochranných 
pásmech se pak najímají specializo-
vané odborné firmy. 

Velikost ochranného pásma se 
liší podle typu vedení. Proto se šíře 
nutné plošné prořezávky pohybuje 
od jednoho do třiceti metrů, a to na 
obě strany od vedení. 

U napětí od 1 kV do 35 kV je to 
pro vodiče bez izolace 7 metrů, 
pro vodiče s izolací základní 2 me-
try a pro závěsná kabelová vede-
ní 1 metr. U napětí nad 35 kV do 
110 kV  musí být zachováno ochran-
né pásmo 12 metrů, nad 110 kV do 
220 kV 15 metrů. 

V ochranném pásmu nadzemního 
vedení pak nesmí porost přesaho-

vat výšku tří metrů. Pokud vlastník 
pozemku po upozornění  neoše-
tří porosty tak, aby bylo dodrženo 
ochranné pásmo v okolí nadzemní-
ho vedení,  vystavuje se dle ener-
getického zákona možnosti finanční 
sankce.  

Zatímco  u lesních porostů  a ná-
letových dřevin na planinách pod 
nadzemním vedením lze provádět  
„ochrannou  prořezávku“  celoroč-
ně, v případě mimoletních porostů  
jsou k tomu určeny výhradně měsí-
ce říjen až březen, tedy období tak-
zvaného vegetačního klidu. Jestliže  
nastane havarijní situace, například 
že větve zkratují vedení, lze na poze-
mek vstoupit bez předchozího upo-
zornění a zásah do zeleně provést 
okamžitě.

Bezplatná mimopražská 
doprava do Europarku 
ve Štěrboholích

Bezplatná mimopražská doprava do 
Europarku je zajištěna třemi autobu-
sy každou 2., 3., 4. sobotu v měsíci 
ze Zruče nad Sázavou a zpět.

JÍZDNÍ ŘÁD:

Zruč nad S. – Kácov – EUROPARK, 
Štěrboholy 

8:00 Zruč nad S., Sázava 14:55 

8:01 Zruč nad S., ZŠ 14:54 

8:15 Kácov, nám. 14:40 

8:20 Zbizuby 14:36 

8:23 Podveky 14:33 

8:30 Rataje nad S. 14:25 

8:40 Úžice 14:15 

8:45 Skvrňov 14:10 

8:53 Horní Kruty 14:02 

9:05 Oleška 13:50 

9:15 Kostelec nad Č. Lesy 13:40 

9:55 
EUROPARK, 
Štěrboholy 

13:00 

ÚŘAD MĚSTYSE

Kontaktní údaje:
Jirsíkova 157
285 09 Kácov

tel: 327 324 204
fax: 327 324 375
oupodatelna@kacov.cz

IČ: 00236144
DIČ: CZ00236144
ID datové schránky: 439bdrt

Úřední hodiny:
Pondělí, Středa 8–17 hod.

TERMÍNY AKCÍ:

Kácovská pouť 
v roce 2015 se bude 
konat o víkendu 
22. a 23. 8. 

Posvícení 
vychází na neděli 
13. 9.

Volnočasový areál

Společnost Sázava Parkland zahájila 
práce na výstavbě volnočasového 
areálu. 

Stavební ruch bude postupně ubí-
rat na intenzitě až do jara 2016, kdy 
bude areál otevřen.

Po dokončení terénních úprav se 
chystá Den otevřených dveří. Termín 
bude včas oznámen.
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Kácovský sociální průzkum 
má první výsledky

Letní prázdninové měsíce, byly 
v Městyse Kácov a jeho územních 
částech spojeny s průzkumem 
a sběrem dat. „Impulsem k to-
muto kroku byly mé zkušenosti, 
které jsem získala při návštěvách 
starších spoluobčanů, kdy jsem 
zjistila, že by někteří potřebovali 
i další služby, například zdravotní 
a sociální, které by mohli využí-
vat z bezpečí vlastního domova.“ 
říká starostka Městyse Kácov, Mgr. 
Křenová.

Myšlenkou bylo získat co nejširší 
povědomí o potřebách starších obča-
nů a nastavit služby tak, aby se v Ká-
cově mohli cítit co nejlépe a žít zde 
co nejpohodlněji. Během průzkumu, 
zaměřeného na sociální a zdravotní 
oblast, bylo navštíveno 54 vybraných 
domácností občanů ve věkové hra-
nici 65 let a výše. Pro občany byly 
připraveny jednoduché dotazníky, se 
kterými do jednotlivých domácností 
docházela pracovnice Úřadu Kácov, 
paní Vladyková, aby byla nápomocna 
s vysvětlením a případnou pomo-
cí, jejich vyplnění. 

V průběhu dotazníkové akce, byly 
za podpory starostky Kácova, spolu-
práce praktického lékaře a společnos-

ti LCC domácí péče, operativně řešeny 
případy, které vyžadovaly již konkrétní 
řešení. Převážně se jednalo o potřeby 
spojené se zdravotní péčí, která byla 
indikována ze strany praktického léka-
ře a následně zajišťována v domácím 
prostředí občanů spolupracující spo-
lečností LCC domácí péče. Tato péče 
je pro občany poskytována zdarma, 
jelikož je hrazena z prostředků zdra-
votních pojišťoven. Řešena byla také 
pomoc a podpora s vyplňováním žá-
dostí o příspěvky.

První výsledky průzkumu ukázaly, 
že obecně největší problém občanů 
65 let a výše, je získávání informací 
z čehož plyne velmi nízké povědomí, 
spojené s nabízenými možnostmi 
čerpání sociálních příspěvků a využí-
vání sociálních služeb z pohodlí svého 
domova. Velmi nízké povědomí bylo 
zjištěno také v oblasti využívání do-
mácích zdravotních služeb a služeb 
souvisejících.

Výsledky také ukázaly, že občané 
podporují a vítají dovoz obědů, který 
je jim prostřednictvím Městyse Kácov 
zajišťován. 

Velký zájem je o využívání zdra-
votních služeb ve svém domácím 
prostředí, kdy tuto službu od počát-
ku srpna za podpory a indikace prak-
tického lékaře využívají již 3 pacienti 
Kácova. Tato služba je rovnocennou 

alternativou k hospitalizaci v nemoc-
nicích nebo léčebnách dlouhodobě 
nemocných.

V Městyse Kácov žije v dotazované 
skupině také velká část aktivních ob-
čanů, kteří se rádi účastní společen-
ských programů a akcí, pořádaných 
v rámci Kácova. Pro Městys Kácov 
je důležité tyto aktivizační programy 
pořádat a tím přispívat k prodlužo-
vání a udržení vlastní soběstačnosti 
člověka.

 V současné době probíhá detailní 
vyhodnocení získaných informací, na 
základě kterých je záměrem Městyse 
zřídit a vést tzv. „sociální poradny“ pro 
občany Kácova a jeho částí. 

„Ráda bych touto cestou velice 
poděkovala všem, kteří se na dotaz-
níkové akci podíleli, obzvláště dota-
zovaným občanům, za jejich ochotu 
a spolupráci, díky které dnes může-
me naše služby posunout o kousek 
dál“, říká starostka Kácova Mgr. Kře-
nová.

Informace pro občany:
Pro získání více informací o možnos-
tech využívání služby, rozvozu obě-
dů a námětů dalších přání ze strany 
občanů, je možno kontaktovat za-
městnankyni Úřadu městyse Kácov: 
paní Lenku Vladykovou na tel. čísle 
+420 606 723 122.

Dětské rybářské závody

Místní rybářská organizace po 
úspěšných jarních nočních závo-
dech pro dospěláky, připravila také 
rybářské závody pro mladé rybáře. 
Na rybochovném zařízení se v so-
botu 20 září sešlo celkem 19 adep-
tů tohoto sportu za doprovodu ro-
dičů, dědečků a babiček.

I počasí přálo a po rozplynutí ranní 
mlhy svítilo krásně sluníčko. Závod 
byl rozdělen na dvě části, mezi kte-
rými si děti opekly buřtíky dodané 
sponzorem soutěže. Bohužel jenom 
ryby dětem radost neudělaly a na 

háčky moc „neskákaly“. A tak každý 
úlovek bral některou cenu. Vítězem 
se nakonec stal nejmladší a i nej-
menší účastník, Matěj Husák z Ká-
cova. Ten se stal zároveň i majitelem 
poháru za největší rybu, kterou byl 
kapr 48cm. Druhá skončila Terez-
ka Kovářová ze Zruče a třetí post 
patřil Lukáši Krčmaříkovi z Kácova. 
Ale cenu si díky štědrosti sponzorů 
a místním rybářům odneslo každé 
děcko.

Součástí letošního programu míst-
ního rybářského spolku jsou také tra-
diční říjnové rybářské slavnosti opět 
v rybochovném zařízení.

RŮZNÉ
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Posvícenský jarmark

První sobota po svátku sv. Marie je 
v Kácově ve znamení posvícení. Již 
čtvrtým rokem pořádal při této pří-
ležitosti obecní úřad jarmark s tra-
dičními soutěžemi.

Program začal dopoledne prome-
nádním koncertem Uhlířskojanovické 
kapely pod vedením Květy Červené-
ho. Zároveň bylo možno již ochutnat 
produkty pálenice Kácovka, místní-
ho pivovaru Hubertus, občerstvit se 
masem z Lorny nebo Šternberskými 
koláčky, či si nakoupit něco z nabídky 
dalších stánků rozmístěných po zá-
meckém nádvoří. 

První soutěží, tak jako předcho-
zí roky, bylo „Štůdlobraní“. Kuchaři 

a kuchařky přinášeli své výrobky do 
sokolovny, kde byly štrúdly řádně 
očíslovány a připraveny pro poro-
tu, která je odpoledne anonymně 
ochutnala a zvolila z 15 přihlášených 
3 nejlepší. 

Na nádvoří byla také připravena 
dílnička pro nejmenší, kde děti vyrá-
běly z přírodních materiálů obrázek 
posvícenského koláče, nebo si mohly 
namalovat polštářek, bylo připraveno 
i malování na obličej a další výtvarné 
aktivity. Tuto dílničku připravilo sdru-
žení Kopretinka, které pro děti připra-
vilo i skákací hrad. 

Děti bavil žonglováním klaun Ond-
ra. Během dalšího programu pak své-
mu umění vyučoval zájemce z řad 
dětí, ale i dospělých.

Tradiční soutěž v pojídání knedlíků 
měla kategorie dětí i dospěláků. Všich-
ni soutěžící se s porcí statečně poprali 
a knedlíky jim náramně chutnaly.

Poslední soutěží jarmarku byla sou-
těž v pití tupláků na čas, nazvaná Pivař 
roku. Bohužel se letos nekonala sou-
těž žen, a tak jediná účastnice nastou-
pila společně s muži. Vítězi na vypití 
1 litru 11ti stupňového piva Hubertus 
stačilo pouhých 7 vteřin! 

Závěr celé letošní akce patřil kape-
le Jardy Pospíšila s Pepou Maturou 
(protagonista televize Šlágr) a Jiřím 
Jiřištou, nejstarším dosud hrajícím ka-
pelníkem v republice. Do víru tance 
se zapojila většina zbylých účastníků. 
Jen neradi se všichni po skončení vy-
stoupení rozcházeli domů. 
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ŽI JEME POHYBEM

 10. ročník Běhu naděje

Základní škola a Mateřská škola Ká-
cov uspořádala dne  30.  5. 2014 
jubilejní 10. ročník Běhu naděje 
v Kácově. Celkem se zaregistrovalo 
143 účastníků. 

V 8 hodin zahájil akci pan ředitel 
Mgr. František Procházka a paní sta-
rostka Mgr. Soňa Křenová. Žákyně 
2. stupně předvedly taneční vystou-
pení. Poté se všichni žáci se svými 
pedagogy odebrali na stanoviště de-
seti netradičních disciplín a postupně 
za třídu plnili dané „sportovní“ úkoly 
(sedy lehy, skákání v pytli, hod medi-
cinbalem, člunkový běh, přesah, skok 
z místa, přeskok přes švihadlo atd.).

V 10 hodin pan ředitel odstarto-
val první účastníky. Trať byla dlouhá 
cca 4 km a vedla ulicemi v Kácově. 
V cíli každý účastník obdržel diplom, 
upomínkový předmět a malé občer-
stvení. Celé akce se opět nadšeně 
účastnili i žáci ZŠ Hostýnská, Praha 
10, kteří přijeli s naší bývalou učitel-
kou Mgr. Janou Sejkovou.

Chtěli bychom poděkovat Městysu 
Kácov, Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovně, firmě Bidvest Czech Repub-
lic s.r.o., firmě MIPA Miroslava Pally 
a všem ostatním, kteří nám pomohli 

10. ročník Běhu naděje zorganizovat. 
Tato akce již tradičně symbolizuje boj 
se zákeřnou rakovinou. Na příspěvcích 
bylo vybráno 2 531 Kč a částku jsme 
odeslali na výzkum této nemoci.

Šnečí závody

V neděli 17. srpna se autobusové 
nádraží stalo opět svědkem tra-
dičních šnečích závodů. Když před 
48 lety zakladatel Láďa Men uspo-
řádal 1. ročník, netušil, jaká tradice 
se o kácovské pouti vytvoří. Jistě by 
měl radost, že jeho odkaz je stále 
živý.

Jako každý rok se sešli zájemci 
před desátou hodinou. Traťoví komi-
saři pečlivě vymetli trať, aby skluz byl 
opravdu dokonalý. Do hlavní a jediné 
mistrovské kategorie se přihlásilo cel-
kem 58 šneků.

 V 10.05 velí startér: „Závodníci na 
start!“ a nastává bitva o nejlepší místa. 
V 10.07 musí všichni manažeři a tre-
néři opustit trať a vše je již jen na je-
jich svěřencích.

 Nastává urputný boj šnek proti 
šnekovi, mnohdy i šnek na šnekovi. 
Vítěz však již od prvních centimetrů 
ukazuje jak má natrénováno a jde 
neomylně za svým cílem. Za 15 mi-
nut je vše rozhodnuto a svojí nožkou 
přejíždí cílovou čáru. Ovace neberou 
konce. Ani na 2, a 3-tího v pořadí se 
dlouho nečeká. Pak již jen sladká od-
měna a návrat do přírody. A majitelé 
zase na pouť.
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ŽI JEME POHYBEM

Kácovský běh
8. ročník, 30. 8. 2014

Osmý ročník Kácovského běhu 
byl po několika přecházejících 
deštivých dnech obdarován nád-
herným slunečným počasím, kte-
ré jen chvilkově přerušila krátká 
přeprška při ceremonii vyhlašová-
ní výsledků. 

V letošním osmém ročníku jsme 
zaznamenali dosud největší účast 
závodníků jak v hlavním závodě, tak 
v lidovém běhu a dokonce i v závo-
dě dětí. V hlavním závodě běželo do-
sud nejvíce žen (17), všichni zaregis-
trovaní běžci hlavní závod dokončili, 
ačkoliv trať byla pod kácovskými Stí-
nadly podmáčená a v několika les-
ních úsecích s přítomností kluzkých 
kořenů a místy i ranní mlhy.

Vítězem kategorie mužů Hlavního 
závodu se z 81 zúčastněných stal An-
tonín Rektor s časem 1:16:22, v ka-

tegorii žen se na prvním místě umís-
tila Markéta Hospodarzová s časem 
1:35:38. 

Do Lidového běhu se přihlásilo 
19 závodníků, jeden přihlášený zá-
vodník na start nedorazil. Vítězem se 
stal Pavel Hošek (11:40).

V Dětském běhu jsme přivítali 
63 nadšených závodníků. V jednotli-
vých kategoriích si cenné trofeje za 
vítězství odnesli Tomáš Kozler, Ma-
těj Svoboda, Alexandr Šimek, Ondra 
Dubják. 

Dosažené výkony všech závodníků 
můžete sledovat ve výsledkové listi-
ně na www.kacovskybeh.cz.

Všem závodníkům velmi děkujeme 
za účast a gratulujeme k vynikajícím 
sportovním výkonům. Děkujeme 
partnerům Kácovského běhu a všem, 
kteří nám s organizací akce pomáhali 
a podpořili nás. Těším se za rok ve 
zdraví nashledanou na 9. ročníku Ká-
covského běhu.

Veteran Rally Kácov

Poslední prázdninová sobota pa-
třila v Kácově několika zajímavým 
akcím. Významným a dobře slyši-
telným i viditelným byl již patnáctý 
ročník přehlídky a závodu historic-
kých vozidel. 

Posázavskou Veteran Rally pořádá 
Posázavský klub historických vozidel 
z Ondřejova. Své nablýskané miláčky 
představilo na kácovském náměs-
tí více než 30 nadšenců. Na vlastní 
závod směrem na Ledeč se však vy-
dalo jen 21 z nich, aby cestou plnili 
dovednostní a znalostní úkoly a najeli 
110 km. 

Cíl byl opět v Kácově na náměstí. 
V konkurenci podobných závodů se 
klubu stále daří skvělý závod udržet 
a rádi jej u nás hostíme.
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DĚTI ŠKOL(K)OU POVINNÉ

Školní akademie

Kdo přišel v pátek 13. 6. v podvečer 
do místní sokolovny, jako by se vrá-
til do 70 let minulého století. 

Ano, škola pořádala svoji tradiční 
akademii na závěr školního roku. 
Letos byl námět RETRO. Děti proto 
kromě tradičních pohádek zazpívaly 
i Kaťušu nebo Partizánskou, v neděl-
ní chvilce poezie přednesly básně 
Petra Bezruče, nebo K. J. Erbena, 
zazpívaly písničky Michala Davida 
nebo zacvičily Poupata – populární 
skladbu ze spartakiády. K  zhlédnutí 
byla i módní přehlídka z těchto let, 
nebo vystoupení populární švédské 
skupiny ABBA. 

Poslední část, stejně jako předcho-
zí roky patřila žákům 9-té třídy, které 
jejich třídní ošerpovala. Nikomu ani 
nepřišlo jak ty 2 hodinky scének, bás-
niček, písniček a dalších vystoupení 
utekly. 

Celý program zakončil ředitel ško-
ly František Procházka, který se vše-
mi rozloučil a dětem popřál krásné 
prázdniny.

OBRÁZKY ZE ŠKOLKY

1.  Na návštěvě ve škole_Navštívili jsme školáky v 1. třídě 
při hudební výchově.

2.  Divadlo_Vzdělávací nabídku zpestřilo divadelní představení 
pohádkou Červená, stop.

3.  Hasiči ve školce_Na pravidelných setkáních s Lubošem 
a Renatou Albrechtovými děti poznávají práci hasičů 
a některé aktivity si i vyzkouší.

4.  Besídka_Pro maminky letos děti zahrály pohádku 
O Budulínkovi.

5.  Den s policií ČR_Setkání s policisty přiblížilo dětem jejich 
práci a seznámilo je s bezpečností na silnici, hlavně při jízdě 
na kole.

1 2 3

4 5
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DĚTI ŠKOL(K)OU POVINNÉ

Pohádkový okruh

Poslední květnovou sobotu zapla-
vily historické jádro Kácova pohád-
kové bytosti. Mohli jste zde potkat 
Rumcajze s Cipískem, princezny, 
Červenou Karkulku i s vlkem, Pej-
ska a Kočičku, Šmouly, čerta a řadu 
dalších známých postav. Zavítal sem 
i Ivánek s Nastěnkou.

 Občanské sdružení maminek Ko-
pretinka pořádalo svůj tradiční Pohád-
kový okruh. Všechny postavy měly 
pro děti připravené nějaké úkoly, za 
které děti dostaly zajímavou odměnu. 
Na zámeckém nádvoří byla pro děti 
vytvořena dílnička a občerstvení. Akce 
přilákala do Kácova takřka 200 dětí, 
které se dobře bavily a byla vydařená 
stejně jako předchozí roky.

Vítání občánků

V zasedací místnosti obecního 
úřadu proběhla v úterý 23. dubna 
malá slavnost. Kácov přivítal své 
nové občánky. Ve spolupráci se 
školou proběhl nejprve krátký kul-
turní program.

Pak se již slova ujala starostka 
městysu Soňa Křenová, která nejpr-
ve slovy básníka navodila slavnostní 
atmosféru a dále pak připomněla 
důležitost rodiny, výchovy dětí a vzta-
hu k rodné zemi a rodnému městu. 
Jako památku na tento slavnostní 
den obdržely všechny děti malý zlatý 
čtyřlístek pro štěstí. Rodiče se zapsa-
li do pamětní knihy a maminky byly 
obdarovány květinou.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Mistrovství České republiky 
handicapovaných rybářů 
v plavané v Kácově 2014

Ve dnech 30.–31. 5. 2014 se konalo 
Mistrovství republiky handicapova-
ných rybářů v plavané s meziná-
rodní účastí na revíru Českého ry-
bářského svazu místní organizace 
Kácov. 

Deštivý čtvrteční příjezd handica-
povaných rybářů na povinné trénin-
ky kompenzovalo velké očekávání 
z napínavého a úspěšného rybaření 
v pátečním a sobotním hlavním závo-
du. Vzhledem k nepříznivému počasí, 
vyšší hladině řeky, studené a zakalené 
vodě byl první den závodu obtížněj-
ší. Nevlídné podmínky se podepsa-
ly na množství a druzích ulovených 
ryb. Závodníci, kterých se mistrovství 

republiky účastnilo čtyřiadvacet, se 
specializovali převážně na lov ouklejí, 
což byla jediná ryba, která i v těchto 
podmínkách jevila zájem o potravu. 
Nejlepší závodníci těchto ryb nachy-
tali během tříhodinového ostrého zá-
vodu ke dvěma kilogramům. Během 
druhého závodního dne se počasí 
umoudřilo, začalo prosvítat sluníčko 
a okamžitě se ve vezírcích závodníků, 
mimo ouklejí, začali objevovat cejni, 
plotice i kapři, což mělo značný vliv 
na konečné výsledky závodu. Vyhlá-
šení výsledků nejúspěšnějších druž-
stev, jednotlivců, korunování krále 
závodu (mistra republiky), předání 
hodnotných cen, medailí a pohárů 
proběhlo v táboře YMCA Soběšín, 
kde byli účastníci ubytováni a kde se 
stravovali. Díky skvělé a obětavé práci 
organizátorů ČRS místní organizace 

Kladruby, která sdružuje handicapo-
vané rybáře z celé České republiky, 
se mistrovské závody vydařily. Tímto 
děkujeme všem závodníkům, spon-
zorům a organizátorům a těšíme se 
na další společné rybaření.

Otvírání sezóny u řeky

Sdružení pro rozvoj Kácovska, které 
provozuje půjčovnu lodiček, uspo-

řádalo v sobotu 14. června navečer 
první hudební večer a zároveň ote-
vření letošní sezony. 

Sezonu zahájil předseda sdru-
žení Jiří Trešl a starostka městysu 
Soňa Křenová. Tato hudební setkání 
se letos konala pravidelně vždy po 
14 dnech. 

Úvodní vystoupení obstarala Česká 
dvojka Standy Jelínka. Díky panu Tre-
šlovi, známému tanečnímu mistrovi, 
který je hlavní duší celého spolku, se 
postupně představly i další kutnohor-
ské kapely.

Račanští hudebníci

V sobotu 26. července uspořáda-
lo Račanské hudební sdružení od 
17 hodin tradiční koncert Račanské 
hudební léto Pod Lipou. 

Již popáté mladí račanští hudebníci 
předvedli co umějí. Bratři Martin a Péťa 
Zemanovi, Natálka Burešová, Tomáš 
Suchomel, Katka Blažková, Jana Kuklí-
ková a Hoza Konvalina, za doprovodu 
Jiřího Blažka a Josefa Grimma v hodi-

nu a půl trvajícím koncertu představili 
své hudební vystoupení takřka stovce 
diváků, kteří je odměnili dlouhým po-
tleskem. Slavnost pokračovala buřto-
pečením a všichni se již těšíme na dal-
ší ročník této krásné akce.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A SDRUŽENÍ

Soptík

Aneb okresní kolo hasičské soutěže 
pro děti. Po letních vedrech, které 
panovaly celý týden sobotní ráno 
14. června nevěstilo nic dobrého, 
dokonce trochu sprchlo. 

Voda ale hasičům nevadí a zvláště, 
když na programu jsou požární úto-

ky. Na okresní kolo hasičské soutěže 
Soptík se do Kácova sjelo celkem 21 
družstev ve 3 kategoriích. Sponzo-
rem této soutěže byla VZP a Ekoso 
Trhový Štěpánov. Závody pro děti 
připravil místní Sbor dobrovolných 
hasičů na svém cvičišti. Počasí se 
nakonec umoudřilo a tak se celá 
akce vydařila a o vítězích rozhodo-

valy jen drobné chybičky. Na závěr 
soutěže proběhlo slavnostní vyhláše-
ní, kde byla díky sponzorům odmě-
něna všechna družstva a ti nejlepší 
si odnesli poháry. Ceny předával za 
Okresní sdružení Tomáš Valenta, za 
obec starostka městysu Soňa Křeno-
vá a za kácovské hasiče Marie Mou-
chová a Renata Albrechtová. 

Noční rybářský závod
18. ročník, 24. 5. 2014

Letošní rybářské závody byly pozna-
menány vydatnými dešti a bouřka-
mi, které den před konáním udělaly 
ze Sázavy „Žlutou řeku“.

Přesto na 18. ročník nočních ry-
bářských závodů dorazilo 110 ry-
bářů z celé republiky. Počasí zbytek 
víkendu bylo spíše letní, ale zvýšená 
hladina se spoustou plujících klacků 
znepříjemňovala rybářům soupeření. 
Ani ryby při takovémto výkyvu hladin 
moc nebraly. 

Vítězi Richardu Hejdovi z Čelákovic 
tak stačilo na první místo 176 cm na-
chytaných ryb. Druhý Michal Svobo-
da z Břežan II nachytal 120 cm ryb 

a třetí místo obsadil s 96cm Daniel 
Horáček, který zároveň získal i cenu, 
a s tím spojenou – uzenou kejtičku, 
za největší rybu, kterou byl 62cm 
dlouhý úhoř. Řada rybářů bohužel 
odjížděla bez úlovku, ale přírodě se 
prostě poroučet nedá. I tak ale mnozí 
slibovali, že se za rok, již na 19. roč-
ník, opět vrátí. 
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KULTURA, UMĚNÍ, SPOLEČNOST

Ochotníci z Rataj

Sobota 24. května letošního roku 
byla v Kácově nabita řadou zajíma-
vých akcí mezi něž patřilo i divadel-
ní vystoupení herců Ochotnického 
spolku Matouš z Rataj nad Sázavou.

Místní soubor má více než dvacítku 
členů a na repertoáru řadu zajíma-
vých představení s převahou pohádek 
a komedií. K nám na pozvání obecní-
ho úřadu a Sokola Kácov přijeli s  hrou 
Bordel na ministerstvu. Ačkoliv název 
se zdá být politickým, jedná se o fran-

couzskou komedii především o me-
zilidských vztazích. Milostné zápletky 
a vztahy jsou hlavním námětem této 
hry. Ochotníci z Rataj se svého úkolu 
zhostili velmi dobře a pobavili diváky. 
Doufejme, že se v Kácově opět brzy 
představí s nějakou novou hrou. 

Vernisáž výstavy Bedřicha 
Bartáka

Již třetím rokem mají zájemci o dílo 
předního scénografa, výtvarníka 
a návrháře Bedřicha Bartáka, mož-
nost zhlédnout jeho tvorbu v galerii 
Kácovského zámku. 

Slavnostní vernisáž výstavy v Kácov-
ském zámku proběhla 10. 8. v Mod-
rém salonku. V krátkém kulturním 
programu vystoupila Alžběta Stříbrná. 
Poté se již slova ujal autor výstavy 
Tomáš Chytka, zeť Bedřich Bartáka, 
aby připomněl odkaz tohoto mimo-
řádného člověka. Dcera, Anna Chyt-
ková, pak pozvala všechny přítomné 
do galerie. 

Po předloňské výstavě, kde se jed-
nalo především o krajinky českého 
venkova, po loňské výstavě, která 
měla za téma koně, je letošní expozi-

ce zaměřena na to, co bylo pro Bed-
řicha Bartáka hlavní téma a to bylo 
divadlo. 

Bedřich Barták nar. 1924, vystudoval 
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze. V 50 letech byl odsouzen za 
„velezradu“ na 12 let do jáchymov-
ských dolů. Ve vězení namaloval řadu 
obrázků, což mu pomohlo přežít. Po 
propuštění pracoval jako písmomalíř 
a aranžér. V roce 1974 byl částečně 
rehabilitován a od roku 1975 působil 
jako scénograf a kostýmní výtvarník 
v plzeňském divadle. Zde spoluvytvo-
řil na 175 inscenací. Díky kádrovému 
profilu nebyl členem Svazu výtvarných 
umělců, přesto se mu podařilo zrea-
lizovat několik výstav. Zemřel po těž-
ké nemoci v roce 1991, když byl rok 
před tím kompletně rehabilitován. Prá-
vě díky Tomáši a Anně Chytkovým je 
možno se seznámit s jeho dílem.
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KULTURA, UMĚNÍ, SPOLEČNOST

Vernisáž obrazů Petra Beneše
V neděli 6. července zahajoval verni-
sáží v modrém salónku kácovského 
zámku výstavu svých obrazů Petr Be-
neš. Intuitivní obrazy tohoto umělce 
dávají prostor divákovi k představi-
vosti a nacházení.

Výstavu zahájila starostka obce 
Soňa Křenová, která přítomné sezná-
mila se stručnou historií zámku. Pak 
již dostal prostor autor, který návštěv-
níkům popsal jak se dostal ke své 
tvorbě a co ve svých obrazech vyjad-
řuje. Následná prohlídka výstavy byla 
doplněna výkladem umělce, který se 
rád rozhovořil o technice své malby 
a námětech. 

Vzpomínky

V pondělí 28. července uplynulo 100 
let od zahájení první světové války. 
Tuto událost si připomněli občané 
Kácova malou kulturní akcí, která 
se odehrávala u památníku obětem 
válek před kácovskou sokolovnou.

K památníku položili místní hasi-
či kytici, jako vzpomínku na ty, kteří 
se již z války nevrátili. O účastnících 
války a legionářích z řad kácovských 
občanů krátce pohovořil pan Jaro-
slav Křen. Jako další vystoupil Dr. 
František Procházka, který přítomné 
seznámil s osudem legionáře Klímy, 
který položil svůj život na samém 
sklonku války.  

Poté si účastníci mohli prohléd-
nout malou výstavku z dobových do-
kumentů a dokumentární film z his-
torie českých legií v Rusku. Během 
odpoledne k poslechu zahrála kapela  
Standy Jelínka.

Setkání s panem Křenem

V hodinách dějepisu jsme se učili 
o 2 Světové válce. Ve vestibulu na 
2. stupni nám visí pamětní deska: 
Oběti okupace v Kácově. Proto jsme 
12. května přivítali ve škole pana 
Jaroslava Křena – pamětníka této 
doby. Vyprávěl nám o květnových 
dnech roku 1945 v Kácově.

Dozvěděli jsme se o osudu lidí, 
kteří zemřeli v koncentračních tábo-
rech pouze pro svůj židovský původ. 
Také jsme se dozvěděli o statečnosti 
některých občanů, kteří se nebáli po-
dílet na odbojové činnosti.

Překvapením pro mě byla informa-
ce, že zde žil dokonce i tak statečný 
člověk, že se podílel na přípravě aten-
tátu na Heydricha. Pan Křen nám 
vyprávěl o osudu každého člověka, 
který je napsán na desce obětí – kde 
a za jakých okolností zemřeli.

Bylo úžasné slyšet tolik příběhů 
a informací od člověka, který toto 
všechno zažil. Dokázal nám odpově-
dět na všechny naše otázky.

Myslím, že toto setkání nám dalo 
mnohem více, než jakákoli učebnice 
dějepisu!

Hana Škvorová –  9. třída
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky jsou ze zákona do-
ručovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb, tj. do 7.10.2014. 
V této souvislosti prosíme, umož-
něte pracovníkům úřadu, zajišťují-
cím roznos hlasovacích lístků, pří-
stup ke schránkám a schránky si 
řádně označte. V případě, že dojde 
k poškození nebo ztrátě hlasovacího 
lístku, může volič ve volební místnos-
ti požádat okrskovou volební komisi 
o jiný hlasovací lístek.

Právo volit do zastupitelstva obce 
má občan obce za předpokladu, že 
jde o státního občana České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb, tj. 
11. 10. 2014, dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb v této obci při-
hlášen k trvalému pobytu, a státní ob-
čan jiného státu (EU), který alespoň 
druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, do-

sáhl věku 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu a je-
muž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika vá-
zána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních úmluv. Překážkami 
ve výkonu volebního práva pro vol-
by do zastupitelstev obcí je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu výkonu trestu odnětí svo-
body, omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva, zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu (karanténa), vý-
kon vojenské základní nebo náhradní 
služby nebo služba vojáka z povolání 
v zahraničí.

Voličské průkazy se pro volby do za-
stupitelstev obcí nevydávají. Volič 
hlasuje ve volebním okrsku, kde je 
zapsán ve stálém seznamu voličů.

Stálý seznam voličů vede obecní 
úřad pro voliče, kteří jsou ve městě 
přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, 
který není státním občanem Čes-
ké republiky, zapíše na jeho vlastní 
žádost městský úřad do dodatku 
stálého seznamu voličů vedeného 
jen pro volby podle tohoto zákona, 
jestliže tento volič prokáže státní ob-
čanství státu (EU) a dále přihlášení 
se k trvalému pobytu v Kácově. Z do-
datku stálého seznamu voličů lze vo-
liče vyškrtnout na jeho vlastní žádost 
nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Občan, který po sestavení stálého se-
znamu voličů nabude nebo pozbude 
práva volit, bude do tohoto seznamu 
zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý 
volič může být zapsán pouze v jed-
nom stálém seznamu voličů nebo 
dodatku stálého seznamu voličů.

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne 10. 10. 2014 a 11. 10. 2014. V první den voleb – v pátek 
10. 10. 2014 proběhne hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin, druhý den voleb – v sobotu 11. 10. 2014 

se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 11. 10. 2014 ihned po uzavření 
volební místnosti.

Kandidátní listina: Mgr. JAN MÜHLDORF, NK 

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání Bydliště
poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Mühldorf Jan Mgr. 37 NK BEZPP OSVČ, průvodce Kácov

Kandidátní listina: Sdružení kácovských občanů 

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání Bydliště
poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Pěkná Jana Ing. 46 NK BEZPP referentka Kácov

2 Volfová Hana Mgr. 42 NK BEZPP učitelka Račíněves

3 Kolář Jan 33 NK BEZPP učitel Kácov

4 Janda Michal 35 NK BEZPP řidič Zderadiny

5 Kaněrová Jana 48 NK BEZPP soukromá podnikatelka Kácov

6 Lejnarová Veronika 26 NK BEZPP servírka Kácov

7 Srb Martin 45 NK BEZPP soukromý podnikatel Kácov

8 Brhlíková Miroslava 45 NK BEZPP prodavačka Kácov

9 Křen Petr Ing. 56 NK BEZPP konstruktér Kácov
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Kandidátní listina: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání Bydliště
poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Křenová Soňa Mgr. 47 STAN BEZPP starostka Kácov

2 Kymla Karel Ing. 60 NK BEZPP vedoucí LHS Kácov

3 Kos Jan 35 NK BEZPP řidič Zliv

4 Filipová Štěpánka 30 NK BEZPP v domácnosti Kácov

5 Pražák Aleš 36 NK BEZPP soukromý podnikatel Kácov

6 Pěkný Zdeněk 46 NK BEZPP konstruktér Kácov

7 Divíšková Věra 26 NK BEZPP sociální pracovnice Kácov

8 Sehnoutková Monika 41 NK BEZPP operátor Kácov

9 Bouz Prokop 66 NK KDU-ČSL důchodce Kácov

Kandidátní listina: Sdružení občanů 

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání Bydliště
poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Koubek Jaroslav 65 NK BEZPP místostarosta Kácov

2 Srbová Petra 44 NK BEZPP účetní Kácov

3 Albrechtová Renata 43 NK BEZPP výpravčí Kácov

4 Vladyka Miroslav 36 NK BEZPP lesník Račíněves

5 Kaněra Luboš 47 NK BEZPP bezpečnostní technik Kácov

6 Křenová Vladimíra 36 NK BEZPP prodavačka Kácov

7 Janda Vlastimil 35 NK BEZPP řidič Kácov

8 Divíšek Petr 29 NK BEZPP kuchař Kácov

9 Balcová Alice 38 NK BEZPP úřednice Kácov

Kandidátní listina: SPK Spolek přátel a kamarádů 

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání Bydliště
poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk

1 Kuřetová Jitka 52 NK BEZPP OSVČ Račíněves

2 Korol Daniel 44 NK BEZPP výpravčí Kácov

3 Buchta Pavel 45 NK BEZPP OSVČ Kácov

4 Jeništa Václav 58 NK BEZPP dělník Zliv

5 Fuchsová Renata 28 NK BEZPP OSVČ Kácov

6 Slabý Petr 34 NK BEZPP dělník Račíněves

7 Páleníková Martina 49 NK BEZPP kuchařka Račíněves
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