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dostává se vám do rukou další
číslo Kácovského zpravodaje,
s jehož vydáním jsme si záměrně
poněkud pospíšili. Chtěli jsme,
abyste na jeho stránkách našli
všechny potřebné informace
o tom, jak budou u nás v Kácově
15. a 16. října probíhat komunální
a senátní volby, a také seznam
místních kandidátek a uchazečů
o senátorský post za Kutnohorsko. 
Také bych rád poděkoval všem,
kteří zastupitelstvo po čtyři roky
v jeho práci podpořili - zdejším
spolkům a sdružením a samozřej-
mě i všem občanům, kteří dali svůj
vztah ke Kácovu najevo zájmem
o místní dění.
Vážím si však i těch, z jejichž úst
zaznívala na radnici kritika. Právě
ta nás vedla k větší sebereflexi 
a k úvahám, zda opravdu činíme
kroky, které jsou pro městys pro-
spěšné. Také my jsme o některých
zásadních problémech na radnici
dlouze debatovali a zdaleka ne
vždy jsme všichni dospěli ke stejné-
mu názoru. 
Mě osobně tehdy jako nového 
starostu „uvítal“ na radnici dopis
z Ministerstva financí ČR, které
oznamovalo drsnou realitu. Ne-
splácení dluhu a současně vyjme-
novávalo sankce, které máme
v krátkém čase očekávat. 
Naší prioritou se tedy pochopitelně
stalo zastavení exekučního řízení 
a snažili jsme se pro Kácov získat
ještě jednu šanci, v pořadí už čtvr-
tou, na splácení mnohamiliono-
vých dluhů. Jednání na minister-
stvu, na které jsme se obrátili
s prosbou o nový splátkový kalen-
dář, nebylo nijak příjemné. 
Úředníci kroutili hlavami nad tím,
co se u nás dělo. Zejména dění
kolem čistírny odpadních vod pro
ně bylo zcela absurdní. Dlužná
částka městyse se totiž kvůli vleklé-
mu soudnímu sporu vyšplhala na
neuvěřitelnou částku přes 20 milio-
nů korun!

Po několika návštěvách jsme nako-
nec díky navrženým opatřením pře-
svědčili ministerstvo i pana minist-
ra. Získali jsme nový splátkový
kalendář, který umožňoval rozložit
dluh do čtyř splátek až do konce
roku 2008. 

Abychom zažehnali hrozící exekuci
obecního majetku, museli jsme
však finančnímu úřadu urychleně
uhradit jeden milion korun. Tuto
částku nám byla naštěstí ochotna
zaplatit společnost Graffin za pro-
dej zahrady mateřské školy, která
navazovala na pozemky ve vlast-
nictví této společnosti.
Bohužel jsme byli nuceni prodat
i některé obecní nemovitosti. Jiné
řešení nebylo. Kácov se kvůli špat-
nému hospodaření ocitl v dluhové
pasti. Nechybělo mnoho a dopadlo
to u nás jako dnes v obci Pohled či
v Harrachově, kde lidem hrozí, že
se třeba ani nedostanou do svých
domů. Zabavené obecní komunika-
ce už tam k prodeji nabízejí realitní
kanceláře. Zájem mají pochopitel-
ně především spekulanti.
Dokud měl Kácov dluhy, a nema-
lé, nebyl pro nikoho partnerem.
Neměl žádné šance žádat o dota-
ce či další úvěry. Všichni chtěli
záruky v podobě zdravého 
hospodaření.
Ke všemu tomu jsme ještě museli
řešit hrozící soudní spory (napří-
klad se společností .A.S.A. kvůli
nádobám na odpad) a z obecních
šanonů padali i další hodně nepří-

jemní „kostlivci“. Černé stavby, za
něž hrozily vysoké sankce. Řádně
zkolaudován nebyl třeba místní
sklad plynu. Objekt vlastně ani
neexistoval, protože nebyl řádně
zapsán v Katastru nemovitostí
(na živnostenském úřadu byla 
živnost vedena v bývalém mandlu,
č.p. 32). Kolaudaci fotbalového
hřiště a tábořiště, na něž byly 
po mnoho let uzavírány nájemní
smlouvy, se nám podařilo úspěšně
dořešit teprve před nedávnem. 
Asi nejvíc mě ale mrzí, že Kácov
do roku 2006 promarnil veškeré
šance požádat o dotaci na těloc-
vičnu pro místní školu. Na hodiny
tělesné výchovy tedy děti stále
docházejí až do sokolovny. Právě
na její rekonstrukci radnice v uply-
nulých čtyřech letech přispěla
Sokolu Kácov jedním milionem
korun a pomohla mu získat i další
finance - více než 1milion od Stře-
dočeského kraje, 800 tisíc od Pos-
lanecké sněmovny PČR a další
částku ve výši 1 293 000 korun
odsouhlasila MAS Posázaví s pod-
mínkou, že Městys Kácov přispěje
spoluúčastí ve výši 143 694 korun. 
Jsou za námi skutečně rušné čtyři
roky, ale stále není vše tak, jak by
mělo být. Teprve teď, kdy jsme se
vyrovnali s dluhy, můžeme myslet
i na rozvoj našeho městečka.
Kácov má v současné době
na účtu 9 milionů korun a ví, 
jak by další finance mohl získat
z dotací.
Máme připraveno a rozpracováno
několik projektů, které jsou pro
budoucnost zcela zásadní - výstav-
bu vodovodu a čistírny odpadních
vod. Je také třeba zrekonstruovat
dešťovou kanalizaci v hlavní Jirsíko-
vě ulici, aby Středočeský kraj začal
opravovat tuto komunikaci, která je
v jeho vlastnictví. 
Je před námi zkrátka ještě mnoho
práce, kterou bychom rádi i s vaší
pomocí dokončili.

Jaroslav Buchal
starosta

S L O V O  S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané,
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Oprava dešťové kanaliza-
ce opět pokračuje

Ve čtvrtek 9. září podepsal Městys
Kácov smlouvu na II. etapu rekon-
strukce dešťové kanalizace v Jirsíkově
ulici. Oprava se tentokrát bude týkat
celkem 673 m komunikace (od žele-
zářství směrem k hlavní příjezdové
cestě do Kácova) a náš městys za ni ze
svého rozpočtu zaplatí dodavatelské
společnosti Tost.cz, s.r.o z Ledče nad
Sázavou 5 394 000 korun.  

Zastupitelé se pro tuto firmu rozhodli
zejména proto, že kromě adekvátní ceny
za dílo garantuje také pětiletou záruku
na všechny provedené práce s tím, že
případné opravy budou provedeny nej-
později do tří dnů od doručení oprávně-
né reklamace.
Zástupce dodavatelské firmy František
Vavřička při podpisu smlouvy našeho
starostu ujistil, že práce začnou již počát-
kem října. „V současné době průběžně
s radnicí konzultujeme prováděcí doku-
mentaci, shromažďujeme souhlasná
vyjádření provozovatelů uložených sítí a
připravujeme také podklady pro doprav-
ní informační značení. V neposlední
řadě na pozemcích městyse vytipovává-
me vhodné lokality pro zřízení dvou
deponií stavebního materiálu tak, aby
převoz zeminy i původních dlažebních
kostek, které mohou být využity při
pozdější opravě náměstí, zatěžoval okolí
co možná nejméně. To vše je nezbytné
pro zahájení vlastních prací,“ sdělil pan
Vavřička.   
Rekonstrukci firma provede jako klasic-
kou liniovou stavbu. Kvůli opravě dešťo-
vé kanalizace tedy nebude muset být
pro dopravu uzavřena celá ulice.
Postupné částečné uzavírky se budou
týkat vždy jen jednoho jízdního směru
v krátkých úsecích mezi jednotlivými
šachtami. V nezbytném případě bude

v uzavírce provoz řízen i za pomoci svě-
telné signalizace.
V souběhu těchto prací však bude vybu-
dována i jednosměrná objízdná trasa,
která povede od sjezdu z hlavní příjez-
dové cesty do Kácova kolem Michálků
k železářství a přes městys dál kolem
hřbitova opět na „hlavní“. Tímto způso-
bem bude totiž zajištěna dopravní
obslužnost po celou dobu komplexní
rekonstrukce vozovky, která by měla
na II. etapu dešťové kanalizace v Jirsíko-
vě ulici plynule navázat. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje,
jemuž tato komunikace patří, o její
rekonstrukci rozhodlo již 23. srpna.
V nejbližších dnech by měl investiční
odbor kraje uzavřít tendr na dodavatele.
Projekt počítá s tím, že při opravě silnice
již budou pod vozovku uloženy všechny
sítě včetně páteřního řadu pro plánova-
ný vodovod. Oprava vyjde zhruba na
20 milionů korun. Vzhledem k tomu, že
kraj bude rekonstrukci financovat z pro-
středků Evropské unie, musí i městys
zaručit, že komunikace nebude nijak
dotčena stavebními pracemi po dobu
příštích deseti let.

Slavnostní začátek
nového školního roku 

Celkem 11 prvňáčků z Kácova 
a okolních obcí zažilo ve středu 
1. září svůj velký první školní den. 

Pro ně i jejich rodiče to byl opravdu slav-
nostní okamžik. V obřadní síni kácovské
radnice je přivítal starosta městyse a roz-
dal jim drobné dárky, které se jim ve
škole jistě budou hodit. S dětmi si pak
povídal o tom, jak se do školy těší a čím
by v budoucnu chtěly být.
Díky ředitelskému volnu byl letošní školní
rok oficiálně zahájen až 6. září. Na budo-
vě školy stále probíhají stavební práce,

které se týkají zateplení objektu a výmě-
ny oken. Na tuto investiční akci získal
městys dotaci ve výši 3,5 mil. korun.
Příspěvek radnice činí 350 tisíc. 

Stavební práce zde postupují svižným
tempem a dodavatel, společnost Van-
derlaan, i na posledním kontrolním dni
ujistila, že dodrží harmonogram a veške-
ré práce ukončí do konce října letošního
roku.
K plánované generální rekonstrukci celé-
ho objektu II. stupně školy však bohužel
nedojde. Radnice pod nátlakem části
veřejnosti nakonec ustoupila od zamýšle-
ného prodeje budovy I. stupně, za níž
mohla získat 6 milionů korun. Právě tyto
prostředky chtěla použít na opravu 
a modernizaci prostor, kde se učí starší
žáci. Kapacita budovy by totiž byla dosta-
čující i po sloučení obou stupňů.
Do kácovské školy nyní dochází 72 dětí 
a dle demografického vývoje se ani
v příštích 6 letech nedá čekat podstatná
změna.
Na opravu objektu i další potřebné úpra-
vy se zřejmě Kácovu z jiných zdrojů nepo-
daří získat peníze. Provoz školy dotuje
radnice každý rok částkou převyšující 
1,5 mil. korun. Jen roční mzdové náklady
na pedagoga, který nyní v 6. třídě vyuču-
je pouze 2 žáky, činí 400 tisíc korun.

Dočkáme se vodovodu?
V polovině září letošního roku

dokončili starostové Kácova a Cha-
beřic sérii jednání a odborných kon-
zultací se společností VRV, jejichž
výsledkem by měly být nejpozději
do listopadu, případně do konce
letošního roku, kvalitně zpracované
žádosti o dotace na výstavbu vodo-
vodního přivaděče z nádrže Želivka 
a vodovodních řadů v obou obcích.
Právě v těchto termínech totiž minister-
stva zemědělství a životního prostředí
i Středočeský kraj zpravidla vypisují



výzvy v rámci různých dotačních titulů,
z nichž mohou obce získat prostředky
na stavby podobného charakteru.
„Společně zvažujeme, kam žádosti
nasměrovat a hlavně jak je pojmout.
Každý z programů má totiž jinak nastave-

né podmínky i pravidla. Každý také růz-
ným způsobem stanoví procento  podílu
samotných obcí na projektech a jinak
definuje charakter prací, které lze
z poskytnutých prostředků zainvestovat.
Je tedy opravdu velmi důležité najít tako-
vý postup, aby se pro Kácov podařilo
z dotací zajistit co největší množství
peněz a jeho povinná spoluúčast přitom
byla co možná nejnižší,“ vysvětluje ředitel
divize 1 společnosti VRV Ing. Jiří Frýba. 
Tato společnost má s dotačními tituly
v oblasti vodohospodářských staveb
poměrně bohaté zkušenosti. Dokáže
také odhadnout, jaký projekt má reálné
šance uspět s udělením dotace v tom
kterém programu. Vždy je však třeba
k žádosti přiložit kvalitní projektovou
dokumentaci a pravomocné územní
rozhodnutí o umístění stavby. Pouze
v takovém případě je projekt považován
za připravený a má šanci postoupit mezi
posuzované žádosti.
„Podmínky jsou opravdu velmi náročné.
O dotaci jsme žádali již loni, ale neuspěli
jsme. V Chabeřicích je přitom situace
ohledně zásobování vodou již neúnos-
ná. Pro část obyvatel vozíme vodu v cis-
ternách. Věřím, že tentokrát budeme
společně s Kácovem úspěšnější“, říká
starosta Chabeřic MVDr. Petr Záruba.

Prosba o spolupráci
Městys Kácov má nyní jako inves-

tor připravený projekt výstavby vodo-
vodu. V současné době již probíhá
územní řízení o umístění stavby a při-
pravuje se žádost o stavební povole-
ní. K té je třeba doložit i projektovou
dokumentaci pro plánované vodo-
vodní přípojky. Dle platných legisla-
tivních předpisů si totiž projekt i rea-

lizaci této přípojky musí zajistit sám
majitel připojované nemovitosti.
Aby radnice usnadnila občanům zpraco-
vání a projednání projektu i vydání
povolení na realizaci vodovodních pří-
pojek, oslovila firmu, která pro jednotli-
vé přípojky odborně zpracuje potřebnou
dokumentaci. Městys Kácov pak
na základě plných mocí od vlastníků při-
pojovaných nemovitostí projedná přípoj-
ky s příslušným stavebním úřadem 
a následně zajistí i realizaci části přípoj-
ky ležící na obecních pozemcích. Část
přípojky ležící na soukromých pozem-
cích zajistí vlastník nemovitosti sám.
Náklady na vypracování projektů přípo-
jek hradí městys.
V této souvislosti se na vás obracíme
s žádostí o vyplnění dotazníku, který je
přílohou tohoto vydání Kácovského
zpravodaje. Údaje se týkají vodovodní
přípojky pro váš dům či pozemek, a to
i v takovém případě, že o zřízení přípoj-
ky v současné době nemáte zájem. 
Tento dotazník, prosím, vyplňte a odevz-
dejte na Úřadě městyse nejpozději do
8. října 2010. Následně Vás navštíví pra-
covníci sjednané firmy, posoudí 
a případně upraví technické řešení 
a na místě také zodpoví případné otázky. 
Pro zajištění souladu projektu veřejných
částí vodovodních přípojek s požadavky
jednotlivých odběratelů se na vás obra-
címe se žádostí o určení optimálního
místa ukončení přípojky na hranici vaše-
ho pozemku a vyústění z domu. Prosí-
me, načrtněte svůj požadavek na umís-
tění přípojky dle vzorů v přiloženém
dotazníku a požadovanou vzdálenost
zakótujte v metrech.
Aby nedošlo při stavbě přípojek ke zby-
tečnému poškození stávajících inženýr-
ských sítí, vyznačte, prosím, do náčrtku
jejich polohu.
Projektant si vyhrazuje právo změnit
umístění přípojky s ohledem na platné
technické a bezpečnostní předpisy, stá-

vající inženýrské sítě a další zjištěné
okolnosti. Vaše požadavky však budou
respektovány v maximální možné míře.
V případě jakýchkoliv dotazů technického
rázu se můžete obrátit na zástupkyni 
společnosti VRV Ing. Janu Řehákovou:
tel: 257 110 355, fax: 257 319 398, 
e-mail: rehakovaj@vrv.cz,
adresa: VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5
Předem děkujeme za spolupráci.

Domov důstojného stáří
Společnost Sella& Agreta předala

v minulých dnech našim zastupite-
lům studii rozvojového území,
na jejímž základě je možné začít při-
pravovat výstavbu Domova důstojné-
ho stáří s pečovatelskou službou.
Objekt bude koncipován tak, aby
v něm vzniklo potřebné zázemí i pro
ordinaci praktického lékaře.

Bytový dům s deseti jednotkami (patrně
sedm bytů 1+1 a tři byty 2+1), samo-
statnou ordinací, parkovištěm pro 33
automobilů i veškerou potřebnou infra-
strukturou hodlá radnice postavit
na obecních pozemcích nad tábořištěm.  
Studie potvrdila, že místo splňuje veš-
keré podmínky pro výstavbu. Umístění
domu pro seniory je zde vhodné
i z pohledu dobré dostupnosti veške-
rých služeb a dopravy.
Také po architektonické stránce bude
projekt respektovat okolní zástavbu i kra-
jinu. Mělo by jít o bezbariérový přízemní
dům se sedlovou střechou,  který by 
současnou podobu místa nijak nerušil.
Studie uvažuje o třech možných varian-
tách uspořádání tohoto komplexu, jehož
výstavba si vyžádá přibližně 16 milionů
korun. Většinu těchto nákladů, téměř
13,2 mil. Kč je však možné pokrýt ze
státních dotací. Například jen v případě
dotačního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, který je určen na sociální byd-
lení a služby, se příspěvek pohybuje
kolem 700 tisíc korun na jeden malobyt. 
Pokud se tyto dotace podaří zajistit,
mohla by výstavba Domova pro důstoj-
né stáří začít v roce 2011.
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Kolaudace tábořiště
Žádný z turistů, kteří si v posled-

ních zhruba patnácti letech užívali léto
na kácovském tábořišti u Sázavy, zřej-
mě neměl tušení, že svůj stan postavil
na místě, které vlastně neexistuje.

Až do začátku letošního září, kdy se po
desítkách nejrůznějších jednání podařilo
místní radnici tábořiště řádně zkolaudo-
vat, bylo z právního hlediska nepovole-
nou, „černou“ stavbou. V rámci kolau-
dačního řízení se naštěstí našim zastupi-
telům podařilo odvrátit i finanční sank-
ce, které za dlouhodobé porušování
zákona Kácovu hrozily. 
„Nebylo snadné přesvědčit všechny zain-
teresované instituce, že v tomto případě
nešlo o úmysl, ale o nedopatření. Aby-
chom mohli tábořiště po letech konečně
legalizovat, museli jsme zde řadu věcí
opravit. Například toalety a umývárny.
V buňkách jsme nechali vyměnit i podla-
hy. Při podpisu nájemní smlouvy
s novým provozovatelem, kterého hledá-
me ve výběrovém řízení, budou tyto
investice pochopitelně zohledněny,“ říká
starosta Jaroslav Buchal.
Pro tábořiště prý však radnice i navzdory

všem úpravám získala povolení přede-
vším díky výjimce hygieniků a vstřícnému
kroku vodohospodářů. Pokud by Povodí
Vltavy neupravilo hranici povodňové
zóny, tábořiště by neodpovídalo limitům.
Rovněž laboratorní rozbory vody z místní
studny opakovaně nevyhověly normám
nezávadné pitné vody. Souhlas hygieniků
se podařilo získat především díky příslibu,
že městys co nejdříve zahájí stavbu vodo-
vodu, na nějž bude připojeno i tábořiště.
Kvalita podzemních vod je v Kácově vel-
kým problémem již po řadu let. Závadná
je většina studní. Například hodnoty
dusičnanů jsou překračovány v řádech
desetinásobků, což hydrogeologové přičí-
tají především někdejšímu nešetrnému
hospodaření zemědělců. V blízkosti Sáza-
vy se pak na kvalitě podzemních vod
neblaze podepisuje silné znečištění řeky.

Nová komunikace 
Díky celkové rekonstrukci změnila

ulice Na Tenise výrazně svou podobu.
Oprava zhruba 100 m. dlouhého úseku
této místní komunikace včetně obrubníků
vyšla městys zhruba na 365 tisíc korun. V
rámci rekonstrukce vozovky byly v této
ulici uloženy i kabely pro veřejné osvětle-
ní a v současné době se připravuje insta-
lace sloupů veřejného osvětlení.

Poděkování za pomoc
Radnice děkuje všem občanům,

kteří se nezištně a velmi rychle zapo-
jili do humanitární sbírky pro obyva-
tele Heřmanic, tedy obce, jejíž život
počátkem srpna zcela ochromily
bleskové povodně.

Do Heřmanic jsme 19. srpna odvezli
na 40 balíků pitné vody, hygienické 
a čistící prostředky i přikrývky. Tedy vše,
po čem tamní starosta nejvíc volal. Vše
bylo přijato s velkým díkem, který i tímto
našim občanům rádi tlumočíme.
Přímá pomoc i pocit sounáležitosti byly
v daném okamžiku tím, co vyplavení
občané a lidé, kterým voda vzala stře-
chu nad hlavou, skutečně potřebovali. 
Vážíme si toho, že naši občané
neváhali pomoci hned poté, co
zaslechli první informaci o humani-
tární sbírce v místním rozhlase. 

Obědy pro seniory
Vzhledem k tomu, že pečovatel-

ská služba již není a ani v dohledné
době zřejmě nebude schopna zajistit
pro seniory a dlouhodobě či dočasně
hendikepované občany Kácova roz-
vážení obědů, nabízí nyní tuto službu
Městys Kácov.
V případě zájmu o obědy, které
budou připravovány buď ve školní
jídelně nebo v některé z místních res-
taurací, se můžete obracet na pracov-
nice našeho úřadu.
Předpokládaná cena za jídlo je
do 60,- Kč. Roznášku přímo do domu
zajišťuje úřad zdarma.

☞

Pozvánka na koncert
Městys Kácov ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů

pořádá v sobotu 25. září od 14:00 do 16:00 hodin25. září od 14:00 do 16:00 hodin
na náměstí Kněžny Toskánské v Kácově

Promenádní koncert Uhlířskojanovické kapely
Pořadatelé zvou všechny, kteří si rádi poslechnou českou dechovou hudbu,

staročeské lidové písničky, polky, valčíky i tanga.
Zpívat budou Miloslava Králová a Irena Žaloudková.

❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃❁❇❈❃
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I z odborných posudků, které si
vyžádala Česká inspekce životního
prostředí, jež se na základě vnějšího
podnětu začala tímto problémem
zabývat už loni v březnu, vyplývá, že
lípy jsou ve velmi špatném stavu.
Patrné je to ostatně i při pohledu
do jejich korun. 
„Na dnešním stavu alejí se bohužel
v minulosti podepsalo hned několik
chyb. Ta základní nastala již při jejich
vysázení tzv. „do sponu“ tedy velmi
hustě vedle sebe. Navíc také blízko
silnice i chodníků a hranic jednotli-
vých soukromých pozemků. Celá léta
pak taky o stromy nikdo odborně
nepečoval. U žádného z nich nebyl
proveden tzv. výchovný řez, takže
nikdy nemohly vytvořit správnou
korunu,“ vysvětluje DiS. Ingrid Kocho-
vá ze společnosti Treewalker, která se
zabývá péčí o dřeviny. Tuto firmu
pověřila radnice na základě výběro-
vého řízení, aby pro Kácov navrhla
optimální náhradu za umírající lípy.
Odborníci, které Česká inspekce
životního prostředí pověřila, aby

stromy sledovali již od podzimu loň-
ského roku a zvláštní pozornost jim
pak věnovali od jara a ve vegetač-
ním období, se shodují, že kácovské
lípy byly nevratně poškozeny neod-
borným, či spíše likvidačním, řezem
v roce 1996. Oba dendrologové
z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR mají za to, že až na několik málo
exemplářů nejsou zdejší stromy
do budoucna perspektivní.

Z tohoto důvodu také ČIŽP zrušila 
6. září 2010 své loňské rozhodnutí,
kterým kácení lip zcela zakázala.
V novém rozhodnutí s ním vyslovuje
souhlas za předpokladu, že za poká-
cené stromy bude vysázena plno-
hodnotná náhrada a na místě zůsta-
nou stromy, které jsou v lepší kondici
(ty určili a vyznačili dendrologové).

„Myslím, že je to rozumné řešení.
Vždyť všechny chodníky tady už
několik let připomínají spíš tanko-
drom. Kořeny některých stromů
nezřídka zdvíhají a ničí podesty
našich plotů. Nikdo z nás, kteří tady
bydlíme, rozhodně není barbar.
Z alejí ale opravdu radost nemáme.
Není to jen kvůli tomu, co už jsem

zmiňovala, nebo kvůli padajícímu
listí, které radnice na podzim větši-
nou nestíhá uklízet a odvážet.
Pohled na torza korun mi připadá
hodně smutný. Jestli se lípám nedá
dost dobře pomoci, nemá smysl
nechat je dál pomalu umírat,“ míní
jedna z obyvatelek Nádražní ulice.
„Vždy jsem protestoval proti názo-
rům, že v městysu je zbytečné vysa-
zovat zeleň, když je jí všude kolem
dost. A taky jako ornitolog budu urči-
tě bojovat za každý strom, který by
měl padnout zbytečně. Pokud teď
vysadíme nové aleje, bude sice
nějaký čas trvat, než v korunách
stromů zahnízdí ptáci. Strádat ale
nebudou. Důležité však je zvolit
správné dřeviny, nejlépe domácí, 
a taky se nedopouštět stejných
chyb, jako naši předkové,“ říká míst-
ní lékař MUDr. Jan Křivský.   
Zastupitelé na svém posledním
zasedání už také jednomyslně roz-
hodli, že návrh nového osázení
obou ulic zpracovaný společností
Treewalker poslouží městysu i jako
podklad pro žádost o dotaci
na novou zeleň v obou ulicích.

Emoce okolo lipových alejí nejsou na místě

Lipové aleje v Nádražní ulici a v ulici Pod Lipami rozdělily kácovské občany na dva tábory.
Ti první si nepřejí nic jiného, než aby byla téměř stoletá stromořadí co nejdříve pokácena.

Druzí proti tomu naopak bouřlivě protestují a sepisují nejrůznější petice. Emoce však nejsou
v tomto případě na místě. 

Lipová alej v Nádražní ulici vypadá zdálky zdravě, skutečnost je však, bohužel, jiná. 

Neodborný řez korun odsoudil již před 
čtrnácti lety většinu stromů k záhubě. 
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Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. 

Pro komunální i senátní volby, které se uskuteční ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
je pro Kácov stanoven jeden volební okrsek. Sídlo okrsku je v obřadní síni kácovské radnice
(Jirsíkova ulice č. 157). 

Pro případné druhé kolo senátních voleb je stanoveno datum 22. a 23. října 2010. Druhé
kolo voleb se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandi-
duje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.

Volební komise bude desetičlenná.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstva 
Městyse Kácov a v senátních volbách

Kdo může volit?
Voličem je občan obce za před-

pokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je v den voleb v této obci při-
hlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného
státu, který nejpozději druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní smlou-
va, kterou je Česká republika vázá-
na a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv. 

Volební místnost
Ve volební místnosti bude

na viditelném místě vyvěšen hlaso-
vací lístek označený nápisem „vzor“,
prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo zmocněnce
o odvolání kandidáta, pokud byla
doručena do 48 hodin před zaháje-
ním voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží; dále
případná informace o tiskových chy-
bách na hlasovacím lístku s uvede-
ním správného údaje. Volební 
místnost musí být pro každý volební
okrsek vybavena zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Volič po příchodu do volební

místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním pasem České
republiky. Jde-li o cizince prokáže
po příchodu do volební místnosti
okrskové volební komisi státní
občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České
republiky průkazem o povolení
k pobytu vydaným podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. 

Je nezbytné, aby volič měl u sebe
potřebné doklady; neprokáže-li
volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popří-
padě státní občanství státu, jehož
občan je oprávněn hlasovat

na území České republiky, nebu-
de mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze stálého
seznamu voličů (nebo z dodatku ze
stálého seznamu voličů) obdrží
volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou
příslušným razítkem. 

Hlasovací lístek
V záhlaví každého hlasovacího

lístku je uveden název obce 
a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Kandidáti
každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku
v pořadí určeném volební stranou,
a to v samostatných zarámovaných
sloupcích umístěných vedle sebe;
není-li to pro počet volebních stran
možné, pokračují sloupce v násle-
dující řadě, případně na druhé stra-
ně hlasovacího lístku. Volební stra-
nou může být politická strana, poli-
tické hnutí, jejich koalice, nebo
sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kan-
didátů, individuálně kandidující
nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů. Údaj o člen-
ství jednotlivých kandidátů v politic-
kých stranách nebo politických
hnutích je na hlasovacím lístku uve-
den zkratkou; pro informaci voličů
budou na zadní straně informace
doručované voličům společně
s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.



Hlasovací lístek je na konci textu
opatřen otiskem razítka obecního
úřadu, který plní pro danou obec
funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístky jsou starostou
obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (12. října 2010). V případě,
že dojde k poškození nebo ztrátě
hlasovacího lístku, může volič
ve volební místnosti požádat 
okrskovou volební komisi o jiný
hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, pří-

padně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do tohoto prostoru,
nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hla-
sovacích lístků volič může hlasovací
lístek upravit jedním z uvedených
způsobů:

✘ Označit křížkem ve čtvereč-
ku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán
hlas všem kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího líst-
ku. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.

✘ Označit v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to ze kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Počet členů
zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlaso-
vacího lístku.

Pokud by bylo označeno tímto způ-
sobem více kandidátů, než je sta-
novený počet, byl by takový hlas
neplatný.

✘ Kromě toho lze oba způsoby
popsané v předchozích bodech
kombinovat, a to tak, že lze ozna-

čit křížkem jednu volební stranu 
a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samo-
statných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jedno-
tlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce. Pokud
je u nás v Kácově voleno 
9 členů zastupitelstva a Vy
např. označíte v záhlaví jednu
celou kandidátku a kromě
toho ještě dalších 5 kandidátů
individuálně z jiných volebních
združení, znamená to, že ozna-
čené volební sdružení získá 
4 hlasy, a to pro kandidáty na prv-
ních čtyřech místech. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek
do úřední obálky.

V případě voleb do Senátu Parla-
mentu ČR je možné zvolit jen jed-
noho kandidáta. Hlasovací lístky
jsou vytištěny pro každého kandi-
dáta samostatně a nijak se neupra-
vují. Do obálky volič vloží pouze lís-
tek se jménem kandidáta, pro
něhož se rozhodl hlasovat.

Pokud volič neoznačí na hlasova-
cím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lís-
tek nevloží do úřední obálky, hla-
sovací lístek přetrhne nebo vloží
do úřední obálky několik hlaso-
vacích lístků do téhož zastupitel-
stva, je jeho hlas neplatný.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného

pro úpravu hlasovacího lístku hla-

suje volič tak, že úřední obálku vloží
před okrskovou volební komisí
do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro těles-
nou vadu, anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební 
komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, 
popřípadě úřední obálku vložit
do volební schránky.

Hlasování do přenosné
volební schránky 

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okr-
skovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě
vyšle okrsková volební komise
k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky. Při hlasování
postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována taj-
nost hlasování.

Hlasování voličů zapsaných ve
zvláštních seznamech voličů
vedených zastupitelským nebo
konzulárním úřadem České
republiky není při volbách
do zastupitelstev obcí možné.

K tomu, aby byl volič opětovně
zapsán ve stálém seznamu voličů
vedeném obecním úřadem v místě
jeho trvalého pobytu na území
České republiky, musí požádat
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu
voličů příslušný zastupitelský úřad 
a o tomto vyškrtnutí předložit
obecnímu úřadu potvrzení, popř.
toto potvrzení předložit v den voleb
okrskové volební komisi.

K Á C O V S K Ý  Z P R A V O D A J 8
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1. MUDr. Jan Křivský 57 let lékař bez politické příslušnosti 
2. Dana Hamplová 29 let na mateřské dovolené bez politické příslušnosti
3. Václav Pudil 54let řidič bez politické příslušnosti
4. Václav Růžička 79 let důchodce bez politické příslušnosti
5. Jiří Ježek 69 let důchodce bez politické příslušnosti
6. Ing. Milan Vondrouš 67 let důchodce bez politické příslušnosti
7. Martina Koniariková 35 let prodavačka bez politické příslušnosti
8. Ivana Jarmarová 22 let studentka bez politické příslušnosti
9. Jiří Petrásek 59 let podnikatel bez politické příslušnosti

Kandidátky pro volby do zastupitelstva městyse Kácov
(v rozlosovaném pořadí pro volební lístky)

1. SDRUŽENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ KÁCOVA II

1. Pavel Vladyka 29 let podnikatel bez politické příslušnosti
2. Petr Šrejma 31 let podnikatel bez politické příslušnosti
3. Drahuše Semiginovská 38 let účetní bez politické příslušnosti
4. Aleš Pražák 32 let vedoucí výroby bez politické příslušnosti
5. Martin Pospíšil 30 let podnikatel bez politické příslušnosti
6. Miloslav Stupka 57 let podnikatel bez politické příslušnosti
7. Michal Končel 23 let státní zaměstnanec bez politické příslušnosti
8. Štěpánka Filipová 26 let prodavačka bez politické příslušnosti
9. Roman Vladyka 33 let řezník bez politické příslušnosti

2. NEZÁVISLÍ

1. Jitka Kuřetová 48 let pečovatelka bez politické příslušnosti
2. Ladislav Janda 40 let technik bez politické příslušnosti
3. Markéta Fuchsová 27 let radiolog - asist. bez politické příslušnosti
4. Pavel Jára 57 let podnikatel bez politické příslušnosti
5. Miroslav Vladyka 32 let lesník bez politické příslušnosti
6. Miroslava Brhlíková 41 let prodavačka bez politické příslušnosti
7. Věra Snížková 63 let důchodkyně bez politické příslušnosti
8. Daniel Korol 40 let výpravčí bez politické příslušnosti
9. Luboš Kaněra 43 let skladník bez politické příslušnosti

3. SPOLEK PŘÁTEL KÁCOVA

1. Jaroslav Buchal 57 let starosta městyse bez politické příslušnosti
2. Eva Hrochová 56 let zdravotní sestra bez politické příslušnosti
3. Lenka Vladyková 36 let obchodní zástupkyně bez politické příslušnosti
4. Ing. Jiří Železný 51 let riskmanažer bez politické příslušnosti
5. František Hořejš 61 let podnikatel bez politické příslušnosti
6. Miloslava Pudilová 53 let  vedoucí školní jídelny bez politické příslušnosti
7. Josef Zavadil 64 let důchodce bez politické příslušnosti
8. Ing. Pavel Buchta 41 let podnikatel bez politické příslušnosti
9. Karel Kuře 33 let automechanik bez politické příslušnosti

4. SDRUŽENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ KÁCOVA I



1. Ing. Jana Pěkná 42 let referentka bez politické příslušnosti
2. Jan Kolář 29 let učitel bez politické příslušnosti
3. Jiří Divíšek 57 let údržbář bez politické příslušnosti
4. Petr Keltner 38 let soukromý podnikatel bez politické příslušnosti
5. Vladimíra Křenová 32 let v domácnosti bez politické příslušnosti
6. Martin Vojtíšek 34 let mechanik bez politické příslušnosti
7. Petra Srbová 40 let účetní bez politické příslušnosti
8. Ing. Petr Křen 52 let vedoucí konstruktér bez politické příslušnosti
9. Pavel Vladyka 53 let soukromý podnikatel bez politické příslušnosti

K Á C O V S K Ý  Z P R A V O D A J 10

5. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - SDRUŽENÍ OBČANŮ

1. Václav Jeništa 54 let skladník bez politické příslušnosti
2. Jana Fuchsová 50 let zdravotní sestra bez politické příslušnosti
3. Jaroslav Přenosil 52 let dělník bez politické příslušnosti
4. Oldřich Růžička 67 let důchodce bez politické příslušnosti
5. Roman Navrátil 39 let pokrývač bez politické příslušnosti
6. Michal Janda 31 let řidič bez politické příslušnosti
7. Radek Brhlík 30 let podnikatel bez politické příslušnosti
8. Petr Slabý 30 let technik bez politické příslušnosti
9. Jozef Berky 48 let dělník bez politické příslušnosti

6. SPOLEK PRO KÁCOV

1. Mgr. Soňa Křenová 43 let učitelka bez politické příslušnosti
2. Ing. Karel Kymla 56 let vedoucí LHS bez politické příslušnosti
3. Jaroslav Koubek 61 let důchodce bez politické příslušnosti
4. Petr Divíšek 25 let číšník bez politické příslušnosti
5. Jakub Fabinger 34 let manager bez politické příslušnosti
6. Jitka Dondová 37 let v domácnosti bez politické příslušnosti
7. Jan Kos 31 let řidič bez politické příslušnosti
8. Libor Kmoch 44 let soukromý podnikatel  bez politické příslušnosti
9. Monika Sehnoutková 37 let obchodní referentka   bez politické příslušnosti

7. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

2 Doležal Oldřich Ing. 57 NK NK BEZ PP vodohospodářský odborník Hulice

11 Exner Ladislav 46 VV VV VV učitel Kutná Hora

6 Matyášová Marie 63 SPOZ SPOZ SPOZ ekonom Kutná Hora

5 Mrocek Josef Ing. 55 "KČ" "KČ" "KČ" předseda družstva Kutná Hora

8 Nováček Zdeněk MUDr. 55 TOP+STAN TOP 09 BEZ PP chirurg a lékař záchranné služby Čáslav

1 Strnad Jaromír Ing. 45 ČSSD ČSSD ČSSD místostarosta Čáslavi Čáslav

7 Šojdrová Michaela Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL zahradní architektka Kroměříž

12 Talmanová Lucie Ing. 42 ODS ODS ODS chemik Praha

4 Veselý Stanislav 60 KSČM KSČM KSČM jednatel firmy Petrovice I

10 Vodička Milan Ing. CSc. 61 Svobodní Svobodní Svobodní soudní znalec v oboru ekonomik Říčany

9 Volfová Jana Mgr. 52 Suveren. Suveren. SDŽ předsedkyně SDŽ, učitelka Praha 

3 Zubová Olga PhDr. 51 DSZ DSZ DSZ předsedkyně DSZ Kutná Hora

číslo K A N D I DÁT I věk     Volební     Navrhující    Politická              Povolání Bydliště
příjmení, jméno, tituly                strana        strana     příslušnost

SEZNAM KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
VE VOLEBNÍM OBVODU č. 40 - KUTNÁ HORA
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Živo bylo nejen na náměstí, kde
na malé i velké návštěvníky čekala
řada pouťových atrakcí a dobrot, ale
také kolem kostela, zámku, nádraží,
pivovaru a řeky Sázavy. A samozřej-
mě taky téměř ve všech kácovských
domácnostech, protože tradice
rodinných setkávání a návštěv
v čase naší pouti zůstává stále živá.
Díky místním nadšencům a členům
sdružení Anno Domine Martinice,
kteří stihli ve velmi krátkém čase při-
pravit v prostorách zámku novou
expozici věnovanou historii Kácova
i celého regionu, nepůsobil náš
zámek až tak smutně. Naopak, stal

se návštěvnickým magnetem. Celé
rodiny se zde bavily kvízem, v němž
mají návštěvníci uhodnout, k čemu
původně sloužily některé z vystave-
ných předmětů. Třebaže pamětníci
byli ve výhodě, protože třeba valchu
dávno nahradily automatické pračky,
zcela vyhráno neměli. Například
sušičku fotografií, která patří k nej-
větším exponátům výstavy, by ve
zvláštní dvoumetrové skříni opravdu
nikdo nehledal.
Zámecké expozice si v sobotu
pochvalovala řada cestujících z his-
torického parního vlaku, jenž

do Kácova dorazil krátce před dru-
hou hodinou odpolední. „Posázav-
skou linkou sem jezdíme už několik
let. Jsem rád, že jsem se letos mohl
konečně podívat i na zámek. Dosud
jsme jej s manželkou vždy okukova-
li jen zvenčí. Kdysi to musel být sku-
tečně nádherný objekt. Se zájmem
jsme si tady vše prošli. Jen škoda, že
nemůžeme zůstat na večerní diva-
dlo,“ podělil se o dojmy z návštěvy
Jaroslav Hána z Poděbrad. 
Řada návštěvníků pouti skutečně
musela stihnout zpáteční jízdu par-
ního vlaku. Místní měli tu výhodu,
že nikam spěchat nemuseli. Nád-
herný sobotní večer si tedy mohli
užít buď právě na zámku, kde
ochotníci z ratajského občanského
sdružení Matouš uvedli komedii
Dvouplošník v hotelu Westminster,
aneb Nerušit prosím. A nebo mohli
posedět u kácovského splavu, kde
až do pozdních hodin hrála k tanci
i poslechu skupina Orbit.
Místní kostel Narození Panny Marie
tentokrát nebyl jen místem sváteční
bohoslužby, ale v sobotu večer se
v jeho prostorách uskutečnil koncert
duchovní hudby v podání souboru
historických hudebních nástrojů
Musica da Chiesa. 

Akustiku kostela ocenili oba vystu-
pující umělci, tedy Tomáš Najbrt 
a místní vikář P. Jaroslav Konečný.
Návštěvníci si zde prý mohli oprav-
du naplno vychutnat nádherný zvuk
všech dobových nástrojů, na něž
oba umělci hrají. 

O letošní pouti nepřišly zkrátka ani
děti. Kromě kolotočů a houpaček se
mohly v neděli odpoledne přijít
podívat na pohádku O princezně,
která snášela zlatá vejce. Také toto
představení připravili na zámku
ratajští ochotníci.

Víkend ve znamení pouti

Počasí jako na objednávku a nálada sváteční i hodně veselá. V takovém duchu se nesly
sobota 21. a neděle 22. srpna, tedy dny patřící tradiční Kácovské pouti. 

Kapela Orbit se do Kácova těšila nejen na
zdejší dobré pivo, ale především na diváky.

Když na to přijde, růži z pouti si ve střelnici kácovské slečny taky dovedou vystřelit.

Nová expozice o historii Kácovska připomí-
ná časy již dávno minulé.
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K hlavnímu závodu, jehož
19,3 km dlouhá trať byla tentokrát
vzhledem k rozbahněnému terénu
skutečně velmi náročná, se přihlásilo
celkem 43 závodníků, z toho 4 ženy.
Vítězem kategorie mužů se stal
Pavel Kutman s časem 1:28:08.
Na druhém místě skončil Lukáš Kut-
man s časem 1:28:44 a čas 1:29:30
zajistil třetí místo Janu Kalvodovi.
V kategorii žen zaběhla nejlepší čas
1:40:36 Stanislava Kacířová, druhé
místo obsadila Naďa Rozenská
s časem 1:51:58 a jako třetí doběhla
Martina Popovová s časem 2:02:10.
Poněkud slabší bylo pole amatér-
ských závodníků v Lidovém běhu,
zúčastnilo se 10 závodníků. Ti letos
poprvé odstartovali na trať společně
s profesionály. Tato novinka byla pro
běžce opravdu velkou motivací, což
potvrdily i dosažené časy.
Závodní trasu dlouhou 2 860 metrů
zdolali nejrychleji Jan Kutman
(11:53), Jaroslav Němec (12:16) 
a Petr Jirků (12:39).
V Dětském běhu byla jako již tradičně
nejsilněji obsazena kategorie před-
školních dětí, kdy na stometrovém
úseku bojovalo o vítězství celkem 23

závodníků. K nejrychlejším patřili Jan
Žižka, Vojta Melichar a Anetka
Koniariková. 
V kategorii mladších školních dětí,
kde na závodníky čekala trať dlouhá
280 m. se na start postavilo celkem
7 závodníků. Diplomová místa nako-
nec obsadili Marek Nestěra, Eric
Gunawan a Michaela Durdová.
Na trať dlouhou 560 m. si v katego-
rii starších školáků trouflo celkem 
6 běžců, z nichž nejrychlejší byli
Luboš Albrecht, Andrea Duchoňo-
vá a Filip Krňák.

Nejdůležitější však bylo, že všichni
malí závodníci slibovali, že na své
kondici určitě zapracují a příští rok to
přijdou zkusit zase.

Stejný slib zazněl i z úst profesionál-
ních běžců, na jejichž tvářích byla
sice v cíli trochu znát únava, přede-
vším členité části trati byly po dešti-
vých dnech opravdu hodně náročné.
I z tohoto důvodu pravděpodobně
nepadl traťový rekord. Dosažené
výkony byly však obdivuhodné Zej-
ména výsledky žen zaslouží zvláštní
ocenění. 
Na kácovském náměstí Kněžny Tos-
kánské samozřejmě ani letos nepřišli
zkrátka ani milovníci historických
automobilů. Slavná Veteran Rallye
Posázaví tradičně odstartovala 28.
srpna právě z tohoto místa. Třebaže

do kapot vozů chvílemi bubnoval
déšť, majitelé nablýskaných veteránů
a závodníci byli v dobré náladě. Stej-
ně tak i obdivovatelé starých auto-
mobilů, ke kterým patří i manželé
Zárubovi z Prahy. „Ráno jsme se sice
s manželem hodně rozmýšleli, jestli
do Kácova pojedeme, počasí bylo
hrozivé. Výlet jsme ale měli dlouho
v plánu, tak jsme to nakonec nevzda-
li. Jen si odpustíme tradiční procház-
ku po okolí,“ svěřila se paní Zárubo-
vá. Podobné akce prý vždy s manže-
lem hledají i na internetu. V případě
obou kácovských závodů už je
možné narazit na mnoho nejrůzněj-
ších odkazů. Už se o nich zkrátka ví.

www.kacovskybeh.eu
Foto: František Stráník  

Ohlédnutí za 4. ročníkem Kácovského běhu

Běh mezi kapkami i proudy deště

Zájem o 4. ročník Kácovského běhu, který se letos uskutečnil v sobotu 28. srpna, organi-
zátory mile překvapil. Zamračenou oblohou a deštěm se ve všech vypsaných kategoriích

nenechalo odradit téměř 80 běžců. Hojná byla i účast publika, které přišlo povzbudit profe-
sionální sportovce i amatéry.
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Kdo zaváhá, ten už neušetří

Od 12. srpna mohou všichni kácovští občané zdarma využít služby poradenského centra
Zelená úsporám, které zřídil ve své kanceláři na zámku Sázavský rozvojový nadační

fond. Každý čtvrtek v době od 13 do 17 hodin je tady připraven odpovídat na dotazy, které
souvisejí s tímto dotačním programem Ministerstva životního prostředí ČR, Ing. Jiří ProrokIng. Jiří Prorok.
Také Kácovský zpravodaj mu položil několik otázek.

Na aktuální téma

Jaký je zájem o Vaše odborné
konzultace?

Kancelář už navštívilo nebo se
s námi telefonicky spojilo několik
občanů nejen z Kácova, ale také
z okolních obcí. Není divu, i zde se
hodně staví a opravuje. Veškeré
konzultace a informace, které se
týkají příslušného záměru, jsou vždy
samozřejmě ryze soukromé. Jen
mám dojem, že lidé stále o progra-
mu Zelená úsporám, který běží od
dubna loňského roku, mnoho neví
nebo mají dojem, že se jich netýká.
Mylné nebo nepřesné informace se
k nim bohužel dostávají i od někte-
rých stavebních firem. Jiné společ-
nosti zase zajištění dotací slibují 
a inkasují za to peníze. Svému slibu
ale ne vždy dostojí. Podmínky pro
udělení dotace jsou totiž velmi
striktní, jak po odborně technické,
procesní či administrativní stránce.
Nesplňuje-li žádost všechny poža-
davky, elektronický systém ji z data-
báze žadatelů automaticky vyřadí.     

Na co se lidé ptají nejčastěji?

Nejvíc je zajímají obecné zásady
programu Zelená úsporám, tedy
na jaká ekologická opatření je
možné získat příspěvek. Pak se
chodí poradit i s konkrétními projek-
ty. Zajímá je, zda jsou jejich záměry
v souladu s programem a jak by
měli postupovat, aby se žádostí
uspěli. A taky na jaké firmy by se pří-
padně měli obracet. Radost jsem
určitě neudělal několika místním
chatařům a některým chalupářům.
Podporu z tohoto programu je totiž
možné získat pouze na rodinné
domy a objekty k bydlení, které jsou
takto zapsány v katastru nemovitos-
tí. Nezáleží však na tom, zda je tako-
vý objekt užíván k trvalému bydlení.

Každý rodinný nebo bytový dům,
na nějž je poskytnuta dotace, ale
musí minimálně zachovat podmín-
ky, za jakých byla dotace poskytnuta
ještě nejméně dalších 15 let. Nebo
přesněji: zachovat či zlepšit, nikoliv
zhoršit.

Kdo a na co tedy může o dota-
ce žádat?

Dotace se týkají výhradně insta-
lací zdrojů na vytápění s využitím
obnovitelných zdrojů energie 
a na investice do energetických
úspor při rekonstrukcích i v novo-
stavbách. Výše příspěvku je závislá
na účinnosti provedených úprav 
a opatření či na jejich kombinaci.
Peníze je možné získat i na projek-
tovou dokumentaci k těmto opatře-
ním. Spektrum žadatelů je poměrně
široké -o dotace se mohou ucházet,
vlastníci rodinných a bytových
domů. Kromě fyzických osob dává
program šanci také společenstvím
vlastníků bytových jednotek, byto-
vým družstvům, městům a obcím
i podnikatelům.

Je možné získat dotace i zpětně
na již dříve zahájené či třeba
nedokončené stavby?

Ano, i tento postup je možný.
Žádost o dotaci však nesmí být
podána s více než ročním odstu-

pem od provedení prací a převzetí
díla. Pro některé z klientů se nám
podařilo zajistit dotace na zateplení
rodinného domu i přes to, že práce
splňující podmínky dotačního pro-
gramu byly zahájeny delší dobu
před oficiálním zahájením progra-
mu. Práce provedené na základě
stavebního povolení nebo stavební-
ho ohlášení však musí být ukončeny
v době trvání dotačního programu.
V každém případě jakýkoliv sporný
projekt konzultujeme vždy s pracov-
níky Státního fondu životního pro-
středí, který má program na starosti. 

Odkud pocházejí peníze z pro-
gramu Zelená úsporám?

Česká republika získala tyto
finanční prostředky prodejem tzv.
emisních kreditů Kjótského protoko-
lu o snižování emisí skleníkových
plynů. Zjednodušeně se dá říct, že
se tímto způsobem některé zahra-
niční firmy vyhnuly pokutám, které
jim hrozily kvůli tomu, že nedokáza-
ly dostatečně snížit emise skleníko-
vých plynů, byť se k tomu jejich
země zavázaly. Původně se předpo-
kládalo, že se v rámci programu
do konce roku 2012 postupně roz-
dělí 17 miliard korun. V letošním
roce byl okruh dotačního programu
rozšířen o další 4 miliardy korun
i na zateplení veřejných budov.
Tento okruh dotačního programu
byl však již vyčerpán a dále nepo-
kračuje. Podobně byl ukončen
i okruh dotací do zateplení panelo-
vých domů. Každopádně je pro-
gram Zelená úsporám první, 
a podle všeho také poslední dotač-
ní program, kdy stát lidem takto při-
spívá na jejich soukromé investice
do bydlení a vytápění.   

Děkujeme za rozhovor.
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Od jara do podzimu můžete
pana Růžičku vidět, jak společně se
svou sestrou zvelebuje roubenku, ve
které v Kácově kdysi žila už jejich
babička. Chaloupka je jako z pohád-
ky. Z jejích oken i ze zahrádky se
usmívají rozkvetlé květinové truhlíky
a záhony. Každý večer odsud také
zvon připomíná čas klekání. Dřevě-
nou zvoničku z kmene padlého stro-
mu pan Václav kdysi pro tento účel
sám vyrobil. Jeho koníčkem je totiž
už dlouhá léta řezbařina.
„Moc talentu jsem nepobral, ale
řemeslo jsem se snad naučil docela
dobře. Když mám předlohu a vím,
co bych měl vyrobit, práce se dře-
vem mě skutečně baví. Jen s přibý-
vajícími roky mi lipové dřevo připa-
dá nějak tvrdší. A taky jsem kdysi

určitě býval pilnější,“ říká s úsmě-
vem pan Růžička.
Jeho řezbářský život je prý možné
členit i do několika období. Stopy
každého z nich lze najít i v interiérech
chaloupky. Období „židlí“ například
připomíná replika renesanční dám-
ské sesle ze zámku Konopiště. Plod-
né období kukačkových hodin zastu-
pují zase několikeré „Schwarzwaldky“
na stěnách. Většinu ze svých výtvorů
ale řezbář rozdal svým dětem a přá-
telům. Podobné to bylo i s dřevěný-
mi soškami, které kdy vyrobil. Když
udělaly radost někomu jinému, měl
ze svého díla dobrý pocit také on.
Jednu z nejzdařilejších dřevěných
plastik již před mnoha lety vyrobil
i pro kácovskou radnici. Už se prý
nemohl dál dívat na opuštěnou niku,
která v průčelí domu zbyla po ztrace-
né sošce sv. Jana Nepomuckého. 

„Dodnes nikdo neví, co se tehdy
doopravdy stalo. Dílnu restaurátora,
jemuž vedení radnice svěřilo opravu
poškozené plastiky, prý někdo vykra-
dl a soška zmizela. Připadalo mi, že
nějak zesmutněla i celá budova rad-
nice. Tak jsem s tím zkusil něco udě-
lat. Hodně jsem uvažoval, čím by šlo
osiřelý prostor zaplnit, až jsem
v depozitáři památkářů v Kutné
Hoře objevil krásnou dřevěnou
polychromovanou plastiku sv. Václa-
va. Hned jsem věděl, že je to to
pravé, byť jsem kvůli tomuto Václa-
vovi prožil dost krušné chvilky.
Nešlo jen o hledání vhodného dře-
věného kmene. Svým bývalým kole-
gům památkářům jsem se musel
upsat, že v případě ztráty či poško-
zení originální sochy zaplatím 
360 tisíc korun. Takové peníze bych
nikdy nedal dohromady. Vypůjče-

Setkání s Václavem Růžičkou

Václav pro Václavíčka

Patří k pamětníkům kácovských prvorepublikových „lepších časů“. Naopak zřejmě vůbec
nejhorší chvíle zažil v padesátých letech minulého století v komunistickém pracovním

lágru v uranových dolech v Jáchymově. Při životě ho tam prý drželi hlavně kamarádi a taky
vzpomínky na domov. Téměř osmdesátiletý Václav Růžička má navzdory nelehkému životní-
mu osudu stále elánu i nápadů na rozdávání a o obojí se dělí rád. O své jmenovce, zřejmě
dva nejznámější Václavy Kácova, tedy sošku sv. Václava v portálu budovy místní radnice 
a kdysi proslulé výletní místo Václavíček, se ale postaral a stále stará hlavně sám.  

Díky p. Růžičkovi drží svatý Václav ochran-
nou ruku nad radnicí i celým Kácovem.

V roubené chaloupce po své babičce bývá Václav Růžička od jara do podzimu. Jen na zimu
odjíždí do pražského bytu. Kolem domu i zahrady by tu ale klidně pracoval celý rok.
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ného „Václava“ jsem pro jistotu
držel za ruku i v noci,“ vzpomíná
pan Růžička.
Osvědčil se však jako dobrý strážce
i řezbář. Díky němu dnes zdobí
kácovskou radnici krásná socha čes-
kého patrona, jemuž velmi nená-
padně pomáhá i další světec, sv.
Bartoloměj. Když bylo potřeba
sehnat měděný plech pro stříšku
nad plastiku, vypomohl řezbáři pan
farář z kolínského chrámu zasvěce-

ného tomuto světci. Střecha kolín-
ského kostela tehdy procházela
rekonstrukcí a zbytky měděné kryti-
ny dělají dobrou službu i v Kácově.
Jen málokdo z místních ale tuší, že
ochrannou ruku nad budovou rad-
nice drží hned dva svatí.
Svého dalšího jmenovce Václav
Růžička pravidelně chodí navštěvo-
vat i na místo, které si pamatuje už
jako kluk. Přiznává, že jeho vzpomín-
ky se spíš vážou k dobrodružným
výpravám s kamarády, než ke sváteč-
ním procházkám s rodiči. Kaplička
Václavíček však skutečně kdysi patři-
la k vyhledávaným zastávkám při let-
ních promenádách.
„Narodil jsem se v rodině, která po tři
generace provozovala na náměstí
pohostinství, a „lufťákům“, jak jsme
říkali letním hostům z Prahy, poskyto-

vala sezónní ubytování nejen v pěti
pokojích nad restaurací, ale i v míst-
ních rodinách. Moje babička vlastně
tento typ ubytování v Kácově pomá-
hala zavádět. Dodnes mám léto
v paměti spojeno hlavně s praním
hory ložního prádla, které moje
maminka, podobně jako všechny
místní hospodyně, chodila prát
na ostrůvek před náhonem Šimkova
mlýnu. Ten už neexistuje. Dodnes ale
vzpomínám, jak bylo prádlo nádher-
ně čisté a voňavé. Kéž by řeka  Sáza-
va zas byla tak čistá,“ povzdechne si
pan Růžička. Od těchto dětských
vzpomínek se vrací zpět k Václavíčku.
„Tuto památku jsem měl rád už jako
kluk. Určitě i proto, že jsem ji vnímal
jako projev úcty zdejších lesních
hospodářů k místu, které spravují.
Když kapličku, která zde stojí od roku
1929, vyvrátil ze základů rozvodně-
ný potok, ocenil jsem, že se ji skupi-
na místních lidí rozhodla znovu
postavit „na nohy“. Bylo to ale pro-
vizorní řešení, památka trochu ztrati-
la svůj půvab. Tak od té doby kolem
Václavíčku tu a tam něco udělám.
Můj jmenovec mi tím vlastně pomá-
há udržovat kondičku. Tam a zpátky
to mám z domu skoro dva kilomet-
ry. A je to příjemná procházka,“ říká
pan Růžička. Je rád, že podobně
jako on vnímá památku i řada zdej-

ších lidí a že by Občanské sdružení
pro rozvoj Kácovska i místní radni-
ce chtěly časem vybudovat nauč-
nou stezku, jejíž součástí by byl 
i Václavíček.
„Pamatuji doby, kdy tady lidé
k sobě měli nějak blíž a bližší jim
bylo i místo, kde žijí. I na Kácovu se
bohužel podepsala doba, která
jedny zahnala do lágrů, jiné do přís-
ně střežené ulity soukromí a další
naučila, jak se dá přetvařovat. Moc
rád bych se ještě dožil toho, že lidé
znovu pochopí, že na venkově to
nejde jinak, než držet při sobě 
a pomáhat si. V mnoha případech
už to zase funguje. Třeba my se
sestrou mále doslova zlaté souse-
dy, kteří nám rádi a ochotně pomo-
hou se vším, co je v jejich silách.
Obecně to ale neplatí a taky mi při-
padá, že bude ještě chvíli trvat, než
opět přijdeme na to, že úspěch 
a prosperita jedněch dává větší
šance ostatním. Osobně v to věřím.
Nejsem staromilec, jen vím, že to
kdysi takto bývalo. S mými němými
jmenovci si o tom v duchu poví-
dám v den našeho svátku 28. září.
V jejich ochranu sice částečně
věřím, ale vím, že to podstatné je
jen na nás! Stejně jako jindy v his-
torii,“ dodává Václav Růžička.

Už v mládí neopomenul p. Růžička před-
stavit Václavíček i svým kamarádům.

Na první pohled je vidět, že o kapličku i její
okolí je pečováno s opravdovou láskou.

Právě z této zvoničky oznamuje řezbář
každý večer celému okolí čas klekání.
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Kopretinka chce kvést
pro děti i dospělé

V pátek 17. září v Kácově oficiál-
ně zahájilo činnost nové občanské
sdružení. Jmenuje se Kopretinka 
a v jeho pozadí stojí čtyři mladé
maminky, které se rozhodly, že
nejen pro své děti, ale i další občán-
ky Kácova a jejich rodiče i prarodiče
zkusí udělat něco užitečného.
„Po pár měsících na mateřské jsme
s kamarádkami zjistily, že jsme na tom
úplně stejně: Máme radost, že jsou
naše děti zdravé. Nemáme problém
nechat je, ať si hrají na zahradě. Ale
vidíme, jak moc jim chybí společnost
jiných dětí. A nám zase kontakt s oko-
lím,“ říká hlavní iniciátorka myšlenky
Dana Hamplová, kterou si většina
místních zřejmě spíš pamatuje jako
Danu Tříškovou.
Všechny čtyři zakládající členky by rády
nechaly Kopretinku co nejdříve roz-
kvést především do podoby mateřské-
ho centra. To by připravovalo zajímavý
program nejen pro nejmladší generaci,
ale také pro rodiče i prarodiče místních
dětí a samozřejmě i pro další občany
městyse, kteří budou mít zájem o nej-
různější kulturní akce a třeba i o spo-
lečné výlety do okolí Kácova.
„Rády bychom kolem Kopretinky
časem vytvořily takovou jednu velkou
rodinu, která by část svého volného
času plánovala společně. V dnešní
době je čím dál složitější najít čas i pro
setkání s vlastními rodinami a nebližší-
mi přáteli. Je to velká škoda. Myslím, že
naše Kopretinka by mohla pomoci
pookřát i některým místním lidem, co
zůstali sami. Čím více svých vrstevníků
a také „babiček“ a „dědečků“ naše děti
poznají, tím to bude lepší. Skutečné

prarodiče, kteří ještě nejsou v důcho-
du, až tak často nevídají.
„Samozřejmě bychom chtěly co
možná nejdříve vytvořit v Kácově pro
Kopretinku nějaké zázemí, abychom
se všichni mohli setkávat po celý rok.
V plánu máme i stavbu dětského hřiš-
tě, které nám tu hodně chybí. Areál
mateřinky je přístupný pouze v době
provozu školy a děti tam taky nena-
jdou to, co by pro zdravý vývoj pohy-
bu potřebovaly. Těší mě, že se náš
nápad líbí i místním zastupitelům.
Pan starosta byl i na ustavující schůzi
sdružení a přislíbil nám pomoc,“ říká
Dana Hamplová -Tříšková.
Kdo by se chtěl ke Kopretince přidat,
bude vítán. Zájemci se mohou ozvat
prostřednictvím e-mailu:
kacov.kopretinka@seznam.cz

Společně s celou Evropou
za místním ptactvem

První říjnový víkend patří již tra-
dičně Evropskému festivalu ptactva,
který pro širokou veřejnost pořádá
Česká ornitologická společnost.
Jedním z tradičních míst festivalu je
také nedaleký rybník Vavřinec.
Každému, kdo bude mít zájem, se
na jeho jižním břehu naskytne jedineč-
ná příležitost sledovat společně
s odborníky, k nimž patří i MUDr. Jan
Křivský, nejrůznější druhy ptáků v době,
kdy se mnozí z nich právě chystají
na podzimní tah do svých zimovišť. 
„Srdečně tam zvu všechny zájemce
v sobotu 2. října. Sraz je, jako obvykle,
v půl osmé ráno na parkovišti před
hřbitovem v obci Vavřinec. V případě
příznivého počasí připravíme zhruba
v polovině trasy ukázku odchytu 
a kroužkování ptáků. Právě to bývá pro

malé i velké účastníky festivalu asi nej-
větší zážitek,“ slibuje kácovský lékař Jan
Křivský, který ornitologii propadl už
v dětství a před 30 lety se prý pro život
v Posázaví možná rozhodl i kvůli hoj-
nosti nejrůznějšího ptactva. 
I během ukázkového odchytu se
zástupci ptačí říše předvádějí v poměr-
ně širokém spektru. Občas dokonce
v sítích ornitologů uvízne třeba i Led-
ňáček říční nebo nenápadná ale ve
středních Čechách vzácná Cvrčilka sla-
víková, kterou lze jinak spíš jen slyšet.
Ukrývá se v rákosinách a až donedáv-
na sídlila výhradně v jižních částech
naší republiky.
Pro ornitologický výlet k rybníku Vavři-
nec samozřejmě organizátoři doporu-
čují dobré obutí i oblečení a případně
také dalekohled. Zážitky z pozorování
ptáků mohou být díky němu mnohem
silnější.   

Za ptactvem se o prvním říjnovém
víkendu vydají lidé nejen v České
republice, ale i v dalších zemích po
celé Evropě. Festival je totiž úspěšnou
kampaní mezinárodního sdružení
na ochranu ptáků a jejich biotopů 
BirdLife International. Česká společ-
nost ornitologická se jako národní part-
ner BirdLife Int. přidala k pravidelnému
pořádání festivalu v roce 1994. 

Měli byste vědět

Nádherně zbarvený Ledňáček říční bývá
skutečně k vidění i u rybníku Vavřinec.


