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S LO VO STA R O ST K Y
Vážení spoluobčané, milí sousedé
třebaže z nového roku čas odkrojil
už víc než jeden měsíc, dovoluji si
vám všem v úvodu prvního čísla
letošního Kácovského zpravodaje
popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Věřme, že ony dvě jedničky
v letopočtu budou skutečně symbolem úspěchu.
Je to pro mě také první příležitost,
jak i v místním zpravodaji, který bude
letos vycházet pravidelně jako čtvrtletník, poděkovat vám všem za důvěru, kterou jste mi svými hlasy dali
v loňských podzimních komunálních
volbách. Vaše důvěra je pro mě
i všechny zvolené zastupitele zavazující. Velmi si jí vážím a budu se ji
snažit v ničem nezklamat. Byť musím
přiznat, že se s agendou, která souvisí s prací starostky, a s chodem radnice, stále ještě postupně seznamuji.
Potřebné kontakty už jsem však
navázala nejen se starosty okolních
obcí a se zástupci Středočeského
kraje, ale také se všemi institucemi
a firmami, na nichž závisí úspěšnost
projektů, které jsou pro další rozvoj
Kácova víc než důležité – tedy vodovodu, kanalizace a postupných oprav
našich komunikací a chodníků. Další
jednání nás čekají ohledně využití
zámku, obnovy lipových alejí, vybudování nové ČOV a kompostárny.
Jak postupně poznávám mechanizmus chodu městyse, zjišťuji, že
mnohé není tak jednoduché, jak by
se na první pohled mohlo zdát.
Rychlá řešení totiž mnohdy neumož-

ňují předpisy a legislativa. Jindy
zkrátka nestačí síly a kapacity.
První sníh, kterým se zima velmi
nekompromisně přihlásila o svá
práva, jsem si tedy tentokrát neužila
tak, jako kdysi, kdy jsem měla tohle
roční období opravdu ráda. Vždy to
totiž byla hlavně doba lyžování
a dalších zimních sportů. Od chvíle,
co jsem se stala starostkou, ale už
vidím zimu úplně jinýma očima. Znamená řadu starostí a nepříjemností.
Její silný úder se nám v ulicích Kácova dařilo odvracet jen s vypětím
všech sil. Z centra městyse jsme
museli odvézt tuny sněhu, jinak by
se v ulicích nedalo hnout.
Velkou zásluhu na tom, že Kácov
tuto zimu zcela nezapadl do závějí,
však máte hlavně vy, občané. Když
bylo zle, „chodníkový zákon“ šel stranou. Kdo mohl, vzal do ruky hrablo
či lopatu a pomáhal s odklízením
sněhu. I za to je třeba poděkovat.
Myslím, že pokud lidé neváhají
pomoci radnici, pak snad vědí, že

i radnice se snaží, aby se jim tady
žilo dobře. O to nám opravdu jde.
Právě díky svým čerstvým zkušenostem si také ještě víc cením práce
všech, jimž nejde jen o vlastní prospěch, ale snaží se být užiteční
a prospěšní i jiným, případně celému
Kácovu.
Za sebe i za vás všechny si moc přeji,
aby místním spolkům, sdružením
a dalším zájmovým organizacím
vydržely síly, dobré nápady i chuť
udělat něco pro své okolí. Již v tuto
chvíli jim mohu slíbit, že je kácovská
radnice bude podporovat a budeme
také hledat nové možnosti vzájemné
spolupráce. Totéž platí i pro zdejší
podnikatele. Pokud se jim bude
v Kácově dařit a budou tady spokojení, jistě to pocítí i městys jako takový.
Já i všichni zastupitelé se budeme
opravdu snažit, aby se vám, vážení
občané, v našem městysi dobře žilo,
aby zde bylo čisto a útulno. Společně se zaměstnanci radnice budu usilovat i o to, abychom vytvářeli dobré
podmínky pro příjemné a přátelské
soužití všech místních lidí. Pamětníci
vědí, že to kdysi v Kácově právě takové bývalo. Věřím, že je v našich společných silách mnohé změnit,
a umím si představit, že zejména
v létě se naše městečko opět stane
místem, které nám davy turistů
budou závidět.
Zkusme být na Kácov trochu hrdí
i my sami. Vždyť už teď je mnoho
důvodů, proč by to tak mělo být.

Mgr. Soňa Křenová
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Oprava Jirsíkovy ulice
pokračuje
Loni v říjnu se konečně podařilo najít řešení pro dlouhodobě
neutěšený stav hlavní kácovské
komunikace, Jirsíkovy ulice. Právě
na podzim loňského roku byla
zahájena druhá etapa opravy
dešťové kanalizace, na níž by
měla letos navázat celková rekonstrukce hlavní příjezdové cesty
do našeho městyse.
Práce v celé délce levé strany
vozovky jsou v tuto chvíli dokončeny. Nyní je třeba napojit dešťové
svody i z pravé části ulice. Z tohoto
důvodu bude třeba ulici na několika
místech příčně překopávat. Od
pěších i motoristů to bude vyžadovat dávku trpělivosti, protože tato
etapa prací se neobejde bez částečného omezení provozu.
Dodavatel, firma Tost. cz, s.r.o.
z Ledče nad Sázavou je však dle
smlouvy povinna do předání celého
díla udržovat poškozenou část silnice v takovém stavu, aby se po ní
dalo při omezené rychlosti projíždět.
Navíc vše nasvědčuje tomu, že
pokud do postupu prací nezasáhne
nepříznivé počasí, oprava dešťové
kanalizace skončí již na jaře.
Městys také průběžně jedná
s vedením SÚS Středočeského kraje
a Odborem dopravy Středočeského
kraje o přislíbené rekonstrukci celé
komunikace. Kraj nyní pro tento
záměr podává žádost o dotaci
z evropských fondů. Pokud bude
úspěšný, mohla by rekonstrukce
začít na začátku druhé poloviny
roku 2011.
Také městys požádal o dotaci
Fond Středočeského kraje (FROM),
z těchto prostředků by se v Jirsíkově
ulici opravily chodníky.
Ke konci první poloviny tohoto
roku by měly být pod vozovku
a chodníky uloženy i veškeré nové
elektrické rozvody včetně rozhlasu
a veřejného osvětlení. Vzhledem
k tomu, že oprava za zhruba 20 milionů korun bude realizována z pro-

středků EU, musí i městys vytvořit
podmínky pro to, aby byl splněn
jeden z hlavních požadavků a nová
komunikace nebyla po dokončení
nijak narušena po dobu příštích
deseti let.

Zdravé aleje pro Kácov
Doby, kdy lipové aleje v Nádražní a Hřbitovní ulici a v ulici Pod
Lipami dělaly lidem v Kácově
pouze radost jsou již několik let
bohužel minulostí.
Ve jmenovaných ulicích totiž lípy
často ohrožují chodce i motoristy.
Většina stromů je přerostlá a neodborně ořezaná. Mnohé větve i celé
kmeny stromů jsou duté a představují značné nebezpečí. Také kořeny
stromů působí okolním obyvatelům
nemalé starosti, protože poškozují
tarasy a zídky plotů.
Právě na podnět lidí, kteří v této
lokalitě žijí, začal městys již v loňském roce situaci řešit (problematice se věnovalo i podzimní číslo
Kácovského zpravodaje). V současné době je zpracován projekt
na obnovu zeleně v těchto ulicích,
který počítá s vykácením stávajících
stromořadí ve dvou etapách s tím,
že namísto lip budou vysazeny již
vzrostlejší mladé stromy. Ráz ulic by
se tak příliš nezměnil.
Nová zeleň bude navíc odborně
vybrána tak, aby ani starší stromy
nepřerůstaly únosnou výšku a aby
jejich koruny tolik nestínily.
Odbor životního prostředí Středočeského kraje již na základě odborného posudku vydal povolení ke
kácení všech stromů, které nejsou

z dlouhodobého hlediska perspektivní. Také odborníci se shodují, že
stromy, které odumírají, je lépe již
nyní nahradit mladými a zdravými.
S tímto postupem však někteří
občané Kácova nesouhlasí a radnici
loni na podzim předali petici proti
kácení lip.
„Myslím si, že v tomto případě
nejsou na místě emoce. Je třeba
uvažovat reálně. Přitom nejde jen
o samotné rozhodnutí, jak rekonstrukci zrealizovat. Na projekt bude
nutné sehnat potřebné peníze
a zajistit novým stromům pravidelnou údržbu a odbornou péči. Jinak
budou za pár let naši potomkové
řešit podobný problém, jako my
nyní,“ poznamenává starostka Soňa
Křenová.
Kácov se rozhodl, že bude hledat
na rekonstrukci vlastní finanční prostředky a veškeré práce spojené
s obnovou zeleně ve zmíněných ulicích rozloží do tří let.

Projekt vodovodu pro
Chabeřice a Kácov
Již na podzim loňského roku se
rozběhly přípravné práce pro
budoucí výstavbu vodovodu, po
němž právem volá již dlouho většina občanů Kácova.
V současné době má městys vyřízené územní rozhodnutí na přivaděč vody do Zlivi a na rozvod vody
po Kácově. Předpokládáme, že
do konce srpna 2011 bude vyřízeno
také potřebné stavební povolení
na zmiňovaný projekt.
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Společně s obcí Chabeřice jsme
uzavřeli v prosinci 2010 Dobrovolný
svazek obcí a společně podali
žádost o dotaci na ministerstvo
zemědělství na přivaděč vody ze
Zruče nad Sázavou do Zlivi. Městys
samotný navíc požádal stejné ministerstvo i o dotaci na 1. etapu rozvodu vody po Kácově. V rámci této
etapy by se uložily vodovodní řady
do Jirsíkovy ulice, aby byly splněny
všechny podmínky ohledně definitivního uložení všech sítí před její
rekonstrukcí.
Pokud náš svazek obcí s žádostí
o dotaci uspěje, výstavba vodovodu
Chabeřice -Kácov by mohla začít
v roce 2012. V opačném případě
bude třeba hledat další vhodné
dotační tituly a kvalitně zpracovat
další žádost.
O výsledcích budeme občany
včas informovat.
Je všeobecně známo, že voda ve
většině kácovských studen nesplňuje hygienické normy, případně je jí
nedostatek. Pokud by se podařilo
městys napojit na přivaděč ze Želivky, vyřešil by se letitý problém s pitnou vodou nejen pro současné, ale
i budoucí obyvatele městyse. Pozitivní změnu by jistě zaregistrovali
i podnikatelé a investoři, pro něž
lokalita s nedořešeným zásobením
vodou nebyla dosud tak atraktivní.

Nový kabát pro náměstí
i chodníky

Městys Kácov bohužel neuspěl
s žádostí o dotaci na rekonstrukci
náměstí Kněžny Toskánské. Fond
regionálního rozvoje Středočeského kraje žádost z června 2010

zamítl jednak pro některé formální nedostatky a také z důvodu
nevyřízení potřebného územního
rozhodnutí.
V letošním roce se však na krajský
Fond regionálního rozvoje hodláme
obrátit opět. Tentokrát s žádostí
o opravy místních komunikací.
Z dotace by se opravily chodníky
a komunikace na náměstí, u budovy obecního úřadu a před kostelem.
Se znalostí schvalovacího postupu u těchto dotačních titulů se radnice pokusí připravit veškerou
potřebnou dokumentaci tak, aby
kraj v žádosti neshledal žádné
nedostatky.

Kácovské lesy

Vzhledem k tomu, že městys
prodal loni většinu svých lesních
pozemků a pod jeho správu spadají nyní lesy o celkové rozloze
cca 26 ha, nemusí již podle zákona pověřovat jejich správou
odborného lesního hospodáře.
Z tohoto důvodu byla rozvázána
smlouva s panem Romanem Tulachem s tím, že obecní lesní pozemky budou nadále spravovat Lesy ČR.
Lesní parcely, které městys prodal, byly z velké části postiženy větrnou kalamitou v roce 2008 a jsou
zde desítky hektarů holin. Péče
o nové lesní porosty by pro městys
znamenala dlouhodobou každoroční zátěž ve výši zhruba 200 tisíc
korun.

Odprodej se netýkal lokalit Pustý
hrad a Žabka, které se nacházejí
v atraktivní rekreační zóně a je
možné uvažovat o případném zisku
z prodeje pozemků pro rekreaci.

Nezapomínejte na komíny

Od ledna 2011 začala platit
vyhláška 91/2010 Sb., podle níž
musí všichni majitelé nechat
jedenkrát do roka zkontrolovat
komíny svých nemovitostí. Povinnost se týká obytných domů,
chat, chalup i bytových domů,
kde se komín používá k vytápění
pevnými palivy nebo plynem.
Kontroly musí každoročně provádět pouze kominík, který má na tuto
činnost řádný živnostenský list. Ten
také na základě kontroly vystaví patřičnou zprávu. Cena za tuto službu
se pohybuje zhruba od 300 do 500
korun. Kontrolní zprávu nyní vyžadují například i pojišťovny v případě
sjednávání nových pojistných smluv
pro nemovitosti či v okamžiku
uplatňování plnění z příčiny požáru
budovy.
Pravidelné čištění komínů (při
celoročním topení se doporučuje
3x do roka) mohou majitelé zajistit
sami vlastními silami.
Za nedodržení vyhlášky hrozí
poměrně vysoké pokuty až do výše
25 tisíc korun.
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Středočeský kraj se od 1. února
letošního roku rozhodl kvůli
úsporám zrušit některé autobusové linky. Omezení se týká také
Kácova, konkrétně spoje 240069
Čestín - Kácov - Zruč nad Sázavou, který kraj již neobjednává.
Další úpravy jízdních řádů mohou
být provedeny ještě do konce
února.
Středočeský kraj bude dopad
těchto změn sledovat a je připraven
případné komplikace spojené
s dopravou operativně řešit
do konce příštího měsíce.
Podle sdělení Středočeského
kraje bylo při jednáních o úpravě
jízdních řádů prioritou zachování
školních autobusů a spojů, které
zajišťují přepravu pracujících v období ranní a odpolední špičky. Kráceny
byly zejména nevytížené linky
a takové spoje, které jedou souběžně ve stejný čas a stejnou trasou
jako železnice.

magnetů, jenž do městyse přiváděl
desetitisíce návštěvníků. Mnozí se
k nám pak vraceli i v průběhu roku.
Již před koncem roku 2010 oznámili pořadatelé první potvrzené
zahraniční hosty. Budou to miláčci
domácího publika Kosheen, úspěšný francouzský elektronický projekt
Nouvelle Vague a britská soulová
kapela Belleruche.
Z českých interpretů zahrají na
11. ročníku Sázavafestu ve dnech od
4. do 7. srpna obě kapely Romana
Holého - Monkey Business a J.A.R.,
dále se představí například písničkář
Tomáš Klus, stále populárnější skupina Nightwork nebo Mandrage.

tisíc korun a dalších zhruba 800 tisíc
získala farnost od Ministerstva kultury ČR, vystačily peníze pouze
na nutné opravy věže kostela,
demontáž původních krovů i zastřešení a kompletní zhotovení nové
věžní střechy. Ta však stále čeká
na zemi na definitivní osazení,
k němuž je nutná speciální těžká
technika. Na pronájem a odborné
usazení totiž chybí finance.

Doba pro kácení stromů

Městys Kácov upozorňuje
všechny občany, že kácení starých
a nemocných stromů rostoucích
mimo les je nutno provést
výhradně v období vegetačního
klidu, tedy od 1. listopadu
do 31. března.

Kostel zůstává bez věže

Nedostatek financí nedovolil
římskokatolické farnosti v Kácově
dokončit opravu střechy místního
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Památka tak stále zůstává bez
střechy.
Navzdory tomu, že městys přispěl farnosti na opravu částkou sto

Farnost by chtěla v letošním roce
opravu věže kostela dokončit, proto
se obrátila s žádostí o dotaci na Středočeský kraj a o finanční podporu
požádala nejen Městys Kácov, ale
i okolní obce.
Věž kácovského kostela Nanebevzetí Panny Marie. čekala na opravu
už od roku 2008, kdy ji značně
poškodila vichřice.

✒ ✒ ✒ Najděte se ve zpravodaji!
Kácov letos bez festivalu

Jeden z největších tuzemských
festivalů, Sázavafest, kterým po
čtyři minulé roky žil začátkem
srpna i náš městys, se od letoška
stěhuje na letiště v Benešově.
Do druhého desetiletí svého trvání
tedy vstupuje v novém působišti.
Změnu jistě přivítají ti občané,
kteří v době konání hudebního festivalu těžce nesli zvýšený dopravní
ruch, hluk i řadu dalších problémů,
které tato akce přinášela. Na straně
druhé Kácov ztrácí jeden ze silných

✒✒✒

Omezení autobusových
spojů

Těší nás, že se Kácovský zpravodaj setkává u čtenářů s příznivou
odezvou a děkujeme za náměty, které už jste redakci předali.
Budeme se snažit, abyste na stránkách tohoto zpravodaje každé
tři měsíce pravidelně nacházeli nejen aktuální informace o dění
v Kácově, ale také rozhovory s místními lidmi, kteří mají co říci
jiným, historické zajímavosti, rubriky věnované kultuře, sportu či
životním jubileím. Prostor mohou samozřejmě dostávat články
o ekologii, ochraně životního prostředí či životním stylu.
Věříme, že ve zpravodaji se postupně začne objevovat také
inzerce, jejíž ceník na požádání zašleme. S jeho otištěním počítáme
již v dalším čísle Kácovského zpravodaje.
Zpravodaj je pro vás a měl by být také o vás, takže se těšíme
na další tipy. Třeba hned pro květnové číslo.
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Hasiči naskočili do roku 2011 opět svižně

Jako každoročně patřil i letos
místní sbor dobrovolných hasičů
k těm spolkům, které neodradil
od práce ani silný mráz. Během
ledna už stihli uspořádat tradiční
valnou hromadu i Hasičský ples
s bohatou tombolou.
Také tentokrát patřila právě tombola ke zlatému hřebu programu, za
což zaslouží poděkování nejen členové sboru, kteří do ní přispěli, ale
i mnozí podnikatelé a další občané
Kácova.
Kácovští hasiči teď žijí hlavně přípravami na dětský karneval a maškarní bál pro dospělé, které plánují
uspořádat v sokolovně 26. února od
půl druhé odpoledne a večer pak od
20 hodin. K tanci a poslechu bude
hrát Studio Kolín. Na další kulturní
a společenské akce se samozřejmě
mohou místní občané těšit i v průběhu roku.
Naše hasiče, kterých je ve sboru
téměř stovka, však zaměstnávají
samozřejmě především pracovní
plány. Na jaře 26. března budeme,
tak jako každoročně, po celém Kácově sbírat železný šrot, čeká nás další
úprava zázemí, aby v něm měl vše
potřebné především hasičský dorost,
který městys skvěle reprezentuje
i mimo kutnohorský okres.

Pravidelně je také třeba pečovat
o techniku i výzbroj, protože oba
hasičské automobily, které jsou základem strojního parku, jsou starší výroby a musí každoročně absolvovat
kontrolu na STK. Automobil AVIA A30
DVS je z roku 1974. Cisterna CAS 25
RTHP prošla sice v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí, pochází však
z roku 1982. Udržovat tyto vozy
i další techniku v kondici, je poměrně
náročné. Daří se to především díky
ochotě a šikovnosti strojníků
a mechaniků i dalších členů sboru.
Po celý rok se také členové sboru
průběžně vzdělávají a prakticky připravují na případné zásahy. Těch bylo
za loňský rok více než dvacet. Nešlo
přitom pouze o požáry v Kácově
a okolních obcích. Při velké vodě
pomáhali hasiči s proplachováním
dešťové kanalizace, s čištěním studen, s mytím komunikací i nádvoří
před zámkem a odklízeli bahno ze
silnic. Kvůli silnému dešti museli
zasahovat loni i během Sázavafestu,
kde v noci odčerpávali vodu z prostranství před hlavní scénou.
Průběžná příprava všech členů
sboru je tedy velmi důležitá a taky
stále náročnější, protože každý musí
být schopen zasáhnout za jakýchkoliv
okolností – i v závějích za mrazu,

v noci za snížené viditelnosti. Proto
také loni při praktickém školení naši
hasiči nacvičovali například i záchranu osob ze zamrzlé vodní hladiny
na rybníce v nedalekých Čenovicích
a ve spolupráci s místním lékařem
MUDr. Janem Křivským se učili pracovat s novou zdravotnickou brašnou, kterou zakoupili do své cisterny.
Právem pyšní mohou být hasiči
v Kácově na nejmladší členy sboru.
Oddíl mladých hasičů pracuje pod
vedením Renaty Albrechtové, Marie
Mouchové, Olgy Chmelíkové a Zuzany Pospíšilové již od září 2003
a o členy nemá nouzi. Spíš naopak,
na pravidelné schůzky dochází až
27 dětí. O tom, že je práce v oddílu
skutečně zajímá a těší, svědčí především to, že se do něj rády přijdou
občas podívat i ty děti, které řady
mladých hasičů musely opustit pro
svůj věk. Nezřídka také oddílu pomáhají při organizování akcí.
Skvělou vizitku pak mladým
kácovským hasičům i celému sboru
samozřejmě dělají dobré výsledky
na nejrůznějších závodech. Loni patřili k nejúspěšnějším v soutěžích jednotlivců Luboš a Tomáš Albrechtovi,
Josef Aron, Roman Chmelík a Lenka
Filipová.
Zdeněk Pěkný
velitel SDH Kácov
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Sokol dělí od stovky pouhý jeden rok

Místní jednota je organizace
s takřka stoletou tradicí (založena
byla v roce 1912, v roce 1992 vstoupila do Župy Tyršovy v Kolíně).
Většina cvičení a akcí se zpravidla
vždy odehrávala v místní sokolovně.
Bohužel v roce 2007 kácovští
sokolové zjistili, že jejich stánek je
napaden dřevomorkou. Začalo se
jednat o přestavbě, která započala
rok nato. Díky dotacím, spoluúčasti
radnice a hlavně díky nezměrné pracovitosti místních členů a ostatních
obyvatel z městyse i okolí se mohlo
v sokolovně již v březnu 2009 znovu
začít cvičit a konaly se i tradiční sokolské Šibřinky. V první etapě rekonstrukce došlo především k přestavbě
sálu včetně instalace ústředního
topení. Úpravy však pokračovaly i po
celý rok 2009, kdy se topení dokončilo v celém objektu a úpravami prošly výčepy a chodby. Třetí etapa,
během níž dojde i na novou omítku
a okapy, bude probíhat v letošním
roce. Budova se tak znovu stane
důstojným sportovním i kulturním
stánek, který budou moci využívat
nejen místní sokolové, ale i jiné spolky a sdružení.
Díky lepšímu zázemí se od roku
2009 naplno rozběhl sportovní program. Oddíl volejbalu se přihlásil
do okresních soutěží. Turnaje začal
hrát oddíl žen a v činnosti úspěšně
pokračovaly žákyně. V sokolovně se

znovu scházejí i starší ženy a na svoji
činnost navázal kondiční nohejbal.
Opravený sál využívali hned od
počátku i místní fotbalisté a žáci
Tichonic k zimní přípravě. Samozřejmě zde opět začala cvičit škola. Při
natáčení filmu Habermanův mlýn
sloužila naše sokolovna dva týdny filmařům jako kostymérna a Sdružení
malých vodních elektráren ČR zde
pořádalo výroční schůze.
A jaký byl minulý rok 2010? Všechny výše zmíněné oddíly pokračovaly
ve své činnosti. Svoji volejbalovou
soutěž začali hrát muži a kácovský
volejbalový potěr vstoupil do krajské
soutěže v minivolejbalu. V sokolovně
proběhlo také jedno kolo okresní
soutěže volejbalu žákyň. Přibylo
cvičení žen Zumba, starší ženy se
pravidelně scházejí každou středu
a nohejbalisti nevynechají ke svému
tréninku žádné úterý. Škola pak využívá sokolovnu v dopoledních hodinách k tělocviku.
Do naší sokolovny se postupně
vrátil i společenský život. Hasiči zde
zahájili plesovou sezónu svým bálem
a karnevalem, sokolové uspořádali
v březnu populární šibřinky a další
zábavy následovaly během roku.
Kromě akcí v sokolovně uspořádal
Sokol ve spolupráci s místní školou
i tradiční Běh naděje společně
s doprovodnými akcemi. V červnu se
na hřišti Graffinu konal další ročník
volejbalového turnaje žákyň O pohár

Posázaví a o měsíc později na stejném hřišti proběhl stále populárnější
Splašený Kácov, tedy turnaj smíšených družstev ve volejbalu.
O největší radost se loni postaraly
mladé volejbalistky, když vybojovaly
první místo v okresní soutěži. Ostatní
oddíly volejbalu již bohužel takovéto
úspěchy nemají, ale náš nejmenší
oddíl MTB (horská kola) se opět
zapojil do Galaxy serie a dobyl několika dílčích úspěchů v jednotlivých
závodech.
Cvičení, tréninky a soutěže jednotlivých oddílů budou samozřejmě
pokračovat i v letošním roce. Již nyní
zveme všechny zájemce na tradiční
Šibřinky, které se uskuteční 12. března. O týden později, 19. března, proběhne v sokolovně závěrečné kolo
soutěže ve volejbalu mužů, 9. dubna
zde na turnaji zabojují žákyně. Na
27. května připravujeme společně
s místní školou Běh naděje. Letní
měsíce pak budou ve znamení volejbalu – v červnu se bude konat opět
Turnaj O pohár Posázaví a v červenci
Splašený Kácov.

Sokolové tímto děkují všem sponzorům, příznivcům a Městysu Kácov
za podporu. Poděkovaní patří i všem
vedoucím a cvičitelům za jejich obětavost při cvičení a samozřejmě loňským žákyním za jejich úspěch.
Více informací na
www.kacov-sokolovna.wbs.cz
www.kacov-volejbal.wbs.cz
www.kacov-mtb.wbs.cz
Text a foto: Petr Křen
člen výboru TJ Sokol Kácov

K ÁCOVSK Ý ZPR AVODA J

8

Z E Ž I VOTA O R G A N I Z AC Í A S P O L K Ů
Ohlédnutí za jubilejním rokem našich rybářů

V roce 2010 slavila rybářská
organizace v Kácově 65. výročí
svého založení. Její počátky spadají
do doby těsně po ukončení druhé
světové války, kdy byl veškerý společenský život v republice na bodu
nula. Prakticky ve všem se začínalo
od začátku. Nejinak tomu bylo
i v případě spolků.
Do té doby, tedy v letech 1936 - 44,
si řeku Sázavu pronajímaly od obcí
Zliv, Soušice, Tichonice a Vranice i od
Lesní správy v Kácově různé subjekty,
které v daných úsecích Sázavy lovily
podle toho, na co stačily, a jak na to
byly vybaveny. Na hlubší vodě se chytalo převážně sítěmi, v proudech pak
naháněním ryb do saků, případně se
ryby chytaly do položených vrží nebo
na šňůry ukotvené na kamenech
v říčním toku. Bez místních pomocníků se však rybolov neobešel.
Nebyla proto náhoda, když se
několik zapálených sportovních rybářů
těsně po válce rozhodlo založit
v Kácově rybářský spolek. Ten by sjednotil v širokém okolí roztříštěnou
a neorganizovanou rybářskou aktivitu,
dal by jí řád, pravidla, legálnost
a v neposlední řadě i společenské
uznání. K tomu účelu byl v Kácově
v roce 1945 založen přípravný výbor,
jehož předsedou se stal Josef Škoula.
Ten také 2. října 1945 obdržel povolení k utvoření spolku a tak vznikl Lidový rybářský spolek pro Kácov a okolí,
na jehož počátku bylo 27 členů.

Během krátké doby jejich počet
vzrostl na 57. Patřili k nim i mnohé
významné pražské osobnosti, které si
v Kácově braly pouze hostovské celoroční povolenky. Například fotbalista
Antonín Puč, prof. Ladislav Zelenka,
učitel hry na violoncello a rektor Akademie múzických umění v Praze,
trumpetista Skružný a jiní.
Rybáři v Kácově se vždy dali rozdělit na dvě skupiny. Jednak tu byli zapálení sportovní rybáři a vzdělaní teoretikové, kteří dokázali o rybařině dlouho a zasvěceně diskutovat, dobře
znali zásady a pravidla spolkového
života a měli organizačního ducha.
K vodě chodili vždy, když měli chvíli
času. Rybaření bylo jejich koníčkem.
Do této skupiny patřili především
Ing. Karel Spratek, Josef Škoula, Karel
Hazuka, Alois Sláma, Antonín Král,
Leopold Lavička, Stanislav Vaněček
a mnozí další.
Druhou skupinu tvořili praktici, kteří
z výlovů pro někdejší nájemce řeky
věděli o rybách a jejich výskytu v řece
úplně vše. Rybařinu měli doslova pod
kůží a rybářský úspěch byl pro ně
nade vše. Za všechny bych jmenoval
Josefa Přenosila, Standu a Václava
Vaněčkovi, Josefa Štíchu, Aloise
Chmelíčka, Josefa Buchala, Karla Jiterského, Josefa Maška, Bedřicha Duška.
Uvést by se dala i řada dalších jmen.
Osud tomu chtěl, aby se tyto skupiny daly dohromady a vytvořily společenství, které dokázalo nejen dobře

pracovat na svěřeném úseku Sázavy
a přilehlých potocích, ale také se
i dobře bavit. Ostatně zásadou pana
lesního Leopolda Lavičky, prvního
hospodáře Lidového rybářského spolku pro Kácov a okolí, se řídíme
dodnes: „Dobrá práce, prosperita
a zábava, jdou vždy ruku v ruce.“
Od roku 1992 patří rybářská organizace v Kácově k samostatně hospodařícím organizacím v rámci Středočeského územního svazu Praha.
Do povědomí široké rybářské veřejnosti se kácovští rybáři dostali pořádáním nočních rybářských závodů.
Mladí rybáři nás zase znají díky pořádání závodů mládeže, které se staly již
tradicí. První závody se uskutečnily
v roce 1993. V současnosti sdružuje
organizace na 200 členů. Z toho jsou
4 ženy, 12 žáků a 5 dorostenců. Hospodaří na mimopstruhovém revíru
Sázava 7, který měří 14 km a jeho
rozloha činí 40 ha. (Revír začíná
jezem v Soběšíně a končí na jezu
u Posádovského mlýna ve Střechově.)
Pstruhový revír Sázava 7, který
má 18 km délky a 4 ha rozlohy, tvoří
potoky Vranický, Losinský a Čestínský.
Jak bylo v úvodu uvedeno, loni si
kácovští rybáři připomněli 65. výročí
svého založení. Vše začalo na výroční
členské schůzi 27. března v rekonstruované kácovské sokolovně.
Ve znamení půlkulatého výročí se
pak nesly i obě tradičně pořádané
akce – 14. ročník nočních rybářských
závodů i 19. ročník závodů mládeže.
Vrcholem byl 23. října slavnostní výlov
rybníka spojený s hudbou, prodejem
ryb a závěrečným ohňostrojem.
Nedošlo jen na rybářský ples. Pro
vysvětlení: V roce 1995 se výbor rozhodl uspořádat každých 5 let na oslavu kulatého výročí rybářský ples. Daný
slib splníme se zpětnou platností
letos, kdy v sobotu 26. března od
20 hodin uspořádáme v kácovské
sokolovně již pátý rybářský ples.
K tanci a poslechu bude hrát kapela
Universum. Živé ryby samozřejmě
v tombole chybět nebudou. Vždyť
bez nich by to nebyl rybářský ples!
František Petrásek
předseda MO ČRS Kácov
FOTO: František Stráník
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Kácovští kynologové založili letos novou tradici

počasí nám mělo přát o něco víc,“
říká předseda ZKO Kácov Jiří Končel.
Během několika málo let získali
kácovští kynologové takové zkušenosti, že si mohli troufnout již třikrát
uspořádat i výběrové soutěže
Mistrovství mládeže a svým kolegům ve Vlašimi také jednou pomohli s pořádáním nevyšší juniorské
soutěže, Mistrovství mládeže.

Pět let práce pro
městys i pro radost

Již po osmnácté se letos
8. ledna sešli na kácovském cvičišti místní kynologové i další
psovodi z blízkého a dalekého
okolí, aby v Zimním závodu prověřili poslušnost a mnohé další
dovednosti svých čtyřnohých
miláčků.
Vůbec poprvé v historii závodu se
tentokrát soutěžilo o Putovní pohár
Městyse Kácov. Naši kynologové by
založením nové tradice rádi zvýšili
popularitu tohoto sportu.
Soutěž probíhala ve sportovní
kynologii dle Národního zkušebního
řádu (tři kategorie) a dle Mezinárodního zkušebního řádu (jedna kategorie). Právě vítěz této kategorie
(IPO3) se zároveň stal držitelem
Putovního poháru. Jeho prvním
dočasným majitelem je vojenský
psovod Pavel Petr a jeho svěřenec
Kimbo Leryka.
V rámci závodu byli již tradičně
vyhlášeni i nejposlušnější psi a nejlepší obranáři, cena byla připravena
i pro nejlepší družstvo. První titul získal Kamil Horák, nejlepší výsledek
v obranářských disciplínách dosáhla
Radka Michalcová a jako tým podalo tentokrát v Kácově při Zimním
závodu nejlepší výkon družstvo
kynologů ze Starého Kolína.
(Podrobné výsledky najdete na
webu: www.zkokacov.wz.cz)

Kácovský Zimní závod postupně
získal na prestiži především díky
kvalitnímu zázemí cvičiště a dobré
organizaci, ale i díky stále rostoucí
konkurenci závodníků. Účastníci si
pokaždé pochvalují i zdejší výbornou kuchyni, která se jim při závodech stará o občerstvení, a bohaté
a nápadité ceny, jež si mohou v případě úspěchu z Kácova odvézt.
„Vždy se snažíme připravit vše
tak, aby se u nás soutěžící cítili
dobře. Chceme, aby se o Kácově
mluvilo jen v superlativech. Většinou
to vychází. Pravidelně se k nám
proto vrací mnoho aktivních i neaktivních sportovních psovodů. Právě
Zimní závod je největší a z pohledu
organizace také nejnáročnější akcí
roku. Příprava proto začíná již v listopadu. S průběhem letošního závodu
byli všichni spokojení, snad jen

Právě letošním 1. lednem uzavřelo občanské Sdružení pro rozvoj Kácovska první „pětiletku“
svého trvání. Jeho členy i všechny
kácovské občany může těšit, že
i za poměrně krátkou dobu zanechává sdružení v Kácově i okolí
stopy, které nelze přehlédnout.
Většina těchto otisků má podobu
upravených veřejných prostranství či
kulturních a dalších společenských
akcí. Členové sdružení, mezi než
patří i mnozí kácovští pamětníci, si
totiž do značné míry vzali před pěti
lety vzor ze svých předchůdců z prvorepublikového Okrašlovacího spolku.
I ten se snažil z Kácova udělat místo,
ve kterém stojí za to žít a jehož
malebnost by měl rozhodně poznat
každý turista.
„Já sám jsem se před několika lety
do Kácova přistěhoval právě proto, že
mi tohle místo už v mládí učarovalo.
Teď mě navíc fascinuje taky elán, se
kterým se pánové z našeho sdružení
pouštějí do každé práce,“ říká předseda sdružení František Husák.
Díky tomuto elánu a nadšení se
v Kácově například začátkem léta
slavnostně odemyká a před podzimem zamyká řeka Sázava a po celou
letní sezónu je Na skalce v provozu
půjčovna loděk. Právě tady kdysi stávala plovárna, kterou by sdružení
v budoucnu rádo obnovilo. Dokud je
ale řeka tak špinavá, jako v posledních desetiletích, soustředí se členové sdružení spíše na její břehy.
V prostoru půjčovny vybudovali za
finančního přispění SRNF dřevěné
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pódium s mobilním zastřešením, kde
je možné v létě pořádat nejrůznější
společenské akce. Místo je ideální
třeba i pro větší rodinné oslavy, které
je zde možné po dohodě uspořádat.
Členové sdružení také pečují
o oblíbené výletní místo Václavíček
a rádi by co nejdříve obnovili i celou
někdejší vycházkovou trasu mezi
dvěma kácovskými mosty.
S kácením starých a poškozených
stromů začali již loni na podzim a jen
co to počasí dovolí, budou v práci
pokračovat.
Do řad občanského sdružení jsou
stále srdečně zváni všichni, kterým
také záleží na tom, jak Kácov vypadá,
a jsou ochotni sami udělat něco pro
jeho lepší vzhled.

OB ČANSKÉ SD RUŽE NÍ PRO ROZVOJ KÁC OVSKA
SRDEČNĚ ZVE

na

K ÁCOVSKÝ J ARNÍ PLES
k tanci i poslechu hraje skupina Miroslava Jiřišty
předtančení, bohatá tombola
Společenský sál hotelu Na náměstí v Kácově
sobota 9 . d u b n a v e 2 0 : 0 0 h o d i n
Vstupenky s místenkou budou v předprodeji
od března 2011 v místní trafice

Kopretinka oslavila první společné Vánoce
Občanské sdružení Kopretinka,
které se rozhodly loni v srpnu
založit především mladé kácovské
maminky, mohlo již v závěru roku
úspěšně bilancovat. Zejména
v předvánočním čase totiž připravilo hned několik akcí, které udělaly radost dětem i dospělým.
Již od listopadu vyráběly členky
sdružení za vydatné pomoci dětí originální ozdoby pro kácovský vánoční
strom, který také před první adventní
nedělí nazdobily společně s paní starostkou Soňou Křenovou a dalšími
pracovníky radnice.
V prosinci Kopretinka uspořádala
v místní cukrárně i kurz výroby vánočních ozdob ze stuh, kterého se zúčastnilo 15 lidí. Nově získané dovednosti
se bezpochyby každému hodily při
balení vánočních dárků a slavnostní
výzdobě domácností. V sobotu 4. 12.
pak přišel za kácovskými dětmi Mikuláš. Na Mikulášskou nadílku se rodiče
s dětmi scházeli do sokolovny už od
13. hodiny, kde nakonec na Mikuláše
netrpělivě čekalo téměř 150 lidí,
z toho 60 dětí. Pro děti byl připraven
bohatý program s různými soutěžemi.
O hudební doprovod se postaral DJ
Pavel Král a taneční vystoupení zajistil
dramatický kroužek z Uhlířských Jano-

vic. Celým odpolednem prováděla
místopředsedkyně sdružení Kopretinka Lenka Vladyková, která se moderování zhostila skutečně na výbornou.
Hodně radosti udělali všem i klauni z Balonkova, kteří z pestrobarevných
balonků kouzlili pro děti různá zvířátka
a květiny. Největší atrakcí však byl
Facepainting - tedy malování na obličej, které prováděla slečna Iva Buchalová. Originální ozdoby na tvářích dětí
nakonec pochválil i Mikuláš, který rozdával dárkové balíčky dětem na oplátku za básničku či písničku. Za to, že
jeho nůše mohla být takřka bezedná
zaslouží velký dík všichni sponzoři.

Po nadílce se účastníci přesunuli
na náměstí k vánočnímu stromu, kde
je přivítala i paní starostka. Vánoční
atmosféru zde navodilo vokální kvarteto Laurus, v jehož podání zazněly

nejen koledy, ale i skladby starých
mistrů. Právě členům souboru
bychom chtěli touto cestou poděkovat za krásný zážitek.
V závěru kácovské Mikulášské
nadílky Kopretinky se k obloze vznesly
desítky balonků, ke kterým děti připojily i svá přání pro Ježíška. Ta si rovněž
připravily během programu v sokolovně. Radost však akce udělala i několik
dnů po svém skončení – za výtěžek
z dobrovolného vstupného nakoupilo
občanské sdružení vánoční dárky,
které našly při besídce pod stromečkem děti v místní mateřské škole.
V roce 2011 by Kopretinka ráda
uspořádala několik výletů, hned
v únoru, konkrétně 12. 2. od 14:30
plánuje výlet na Cirkus na ledě
do Tesla Arény v Praze. ( Závazné
přihlášky na tel. 732 228 706,
776 277 533. Cena činí 390,- Kč
a cena za dopravu.) Dále by chtěli
členové sdružení připravit pro děti
i jejich rodiče pohádkový okruh
okolo kácovského náměstí a bazar
a samozřejmě zvou mezi sebe
všechny další rodiče a prarodiče
i s dětmi. Kopretinka vás všechny
skutečně ráda uvítá.
Více informací na
www.kacov-kopretinka.wz.cz
Dana Hamplová
Kopretinka, o. s.

K ÁCOVSK Ý ZPR AVODA J

11

FOTO střípky z mateřské školy

D

ěkujeme všem, kteří kácovské mateřské škole pomáhali s mikulášskou nadílkou a vánoční besídkou, za sponzorské dary, napečené cukroví, připravené občerstvení a krásné
kostýmy, díky nimž si děti mohly na vánoční besídce připadat jako skutečné divadelní hvězdy.
Zdena Tichá a Alena Chybová, učitelky MŠ

Veškeré zimní radovánky na naší školní zahradě jsme si tentokrát mohli užívat téměř od rána do večera.

Nikomu tak dobře není, jako čertům
v pekle, ve dne, v noci přikládají, pěkně
sedí v teple.

Vánoční cukroví jsme pekli s opravdovou
chutí.. A s ještě větší jsme pak také
všechno ochutnali.

Při besídce dostaly přípravy na Vánoce
konečně ten správný spád i rytmus.

Tahle vrba košatá při představení
nepostála chvíli v klidu. A to bylo dobře.

To se nám to povedlo. Posezení
s rodiči, spousta dárků a krásných her.
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Ze školních lavic
Naši počítačoví „rychlíci“

Vánoční školní besídka

V první prosincový den loňského
roku se v prostorách Obchodní akademie ve Vlašimi uskutečnila soutěž Talentů základních škol v psaní
na klávesnici v programu Zaviačič.
Zúčastnili se jí žáci základních škol
z Vlašimi, Kácova, Poříčí nad Sázavou a Bystřice.
Naši školu reprezentovali žáci
9. ročníku, kteří se v rámci volitelných
předmětů rozhodli v letošním školním
roce pro Techniku administrativy. Konkrétně nás zastupovali Kristýna Aronová, Marie Radilová, Petr Koniarik, Martin Schreier, Michaela Jandová, Petra
Vesecká a Luboš Albrecht.
Velmi dobrý výkon na soutěži předvedly především Kristýna Aronová
a Michaela Jandová, které v silné konkurenci obsadily krásné 3. místo. Obě
žákyně napsaly za 20 minut celkem
48 cvičení v požadovaném programu.
Svého úkolu se však na výbornou
zhostili všichni zástupci naší školy, když
ve dvacetiminutovém limitu napsali od
35 do 48 cvičení.
Blanka Zedníčková, DiS.

Na prosinec se těší asi každé
z dětí. Zejména na čas vánoční, ke
kterému patří pohádky a koledy
i řada dalších kouzelných věcí.
Vánoční atmosféra nás i loni obklopovala na každém kroku a nejinak
tomu bylo i ve škole. Děti se však nejvíce těšily na patnáctý prosinec. Tento
den se v místní sokolovně konaly
vánoční trhy se školní vánoční besídkou a návštěvníci si zde mohli prohlédnout a případně také zakoupit
výrobky dětí, učitelů i šikovných rodičů.
Sokolovna se postupně zaplňovala
a krátce po čtvrté hodině odpolední
začal také připravený program. Moderování se ujali žáci 9. třídy Petr Koniarik
a Petra Martinková. Žáci čtvrtého
a pátého ročníku se divákům představili v pohádce O dvanácti měsíčkách,
děvčata zpívala o Vánocích u Šmoulů,
prvňáčci nacvičili pásmo básniček.
Druháci a třeťáci připomněli dramatickou formou dobu narození Ježíška.
Starší žáci recitovali básně a zpívali
koledy. Závěrečné slovo patřilo panu
řediteli.
Myslíme si, že příjemně strávené
odpoledne bylo milým zpestřením pro
nás všechny.
Velké poděkování patří rodičům za
jejich pomoc s přípravou výrobků
a kostýmů. Žákům druhého stupně
pak za napečené perníčky.
Za připravené občerstvení v sokolovně děkujeme paní Divíškové a paní
Pivoňkové patří velký dík dětí za všechny napečené dobroty.
Petra Martináková,
učitelka 4. a 5. ročníku ZŠ

Kolik jazyků znáš...
Již v předchozím školním roce se
naše škola zapojila do projektu
Eskalátor. Jedná se o on-line testování z anglického jazyka a čtenářské
gramotnosti u žáků 4. až 9. tříd. Projekt je tříletý a za přispění Evropského sociálního fondu jej pro zapojené školy zdarma pořádá Středočeský kraj.
V pořadí již třetí testování proběhlo
v naší škole v závěru loňského listopadu. Testy z obou předmětů byly rozděleny do tří úrovní a každý žák obdržel
vlastní přístupový kód a heslo. Pak již
v určeném čase zcela samostatně řešil

úlohy. Nakolik úspěšně, věděl bezprostředně po dokončení testu, kdy se mu
na obrazovce počítače objevila stránka
s jeho výsledky. K dispozici měl vždy
nejen počet správně či špatně zodpovězených otázek, ale také počet otázek, které v testu vynechal. Jeho
úspěšnost byla vyjádřena také v procentech.
Čtenářská gramotnost našich žáků
se tentokrát pohybovala od 34 do 91
procent.
Žáci přitom pracovali s texty různé
délky a složitosti, vyhledávali správné
odpovědi, třídili a rozpoznávali různé
informace, řešili úkoly vycházející ze
správné orientace v textu a pracovali
také s grafy a tabulkami.
V případě testů z anglického jazyka,
které vždy zjišťují dvě jazykové dovednosti – poslech a čtení, byli naši
žáci při poslechu úspěšní od 18 do 95
procent a při čtení od 24 do 96 procent. Z výsledků tedy vyplývá, že obtížnější je pro ně odpovídat na otázky
podle textu, který slyšeli, než podle
textu, který si přečetli.
Úspěšnost (či neúspěšnost) některých žáků byla dána i jejich přístupem
k řešení úkolů. Většinou k testování přistupovali svědomitě a opravdu se snažili odpovědět na co nejvíce otázek
správně. Našli se však i tací, kteří si
s řešením hlavu moc nelámali.
V celkovém hodnocení tříd nejlépe
uspěli žáci 9. třídy.
Čtvrtý běh projektu Eskalátor je
naplánován na letošní květen a kácovská škola se do něj opět zapojí.
V rámci testování mají žáci k dispozici také e-learningové kurzy, kterým se
mohou individuálně věnovat doma
a průběžně se tak v angličtině zdokonalovat. Zda tuto možnost skutečně
využili, se ukáže již v květnu.
Mgr. Jana Keltnerová, učitelka ZŠ

Zápis prvňáčku
Svou první životní zkušenost se
školou udělalo v Kácově 17. ledna
při zápisu celkem 14 dětí, které už
od příštího školního roku zasednou
do lavic 1. stupně naší ZŠ.
Jako již tradičně nešlo jen o děti
z Kácova, ale také z několika okolních
obcí, odkud děti do naší školy pravidelně dojíždějí.
Převážná většina dětí již při zápisu
dokázala, že by jim učení nemělo dělat
větší potíže. Roční odklad byl doporučen pouze v jednom případě.
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Setkání s Jaroslavem Křenem
Kácovský patriot ze „Žabákova“

Pan Jaroslav Křen oslavil letos
16. ledna 86. narozeniny. Přát mu
samozřejmě přišli všichni jeho milí
a blízcí – především tři děti, pět
vnoučat a osm pravnoučátek.
Na jednom místě se tak při rodinné oslavě sešel pěkný kus kácovské
historie. Ta je také celoživotní láskou i koníčkem tohoto jubilanta.
„V Kácově žiju celých těch dlouhých 86 roků. Narodil jsem se
v Siberii, ale nakonec jsem se skulil
do Žabákova,“ říká s úsměvem. Je
mu jasné, že oba názvy už dnešní
generaci mnoho neřeknou. Sám si to
ostatně nejednou vyzkoušel při
zábavných kvízech, které jako instruktor připravoval pro kácovské školáky
na lyžařských kurzech. Správnou
odpověď neznalo žádné z dětí.
Kdysi to ale byla pro všechny dvě
hlavní kácovská území s nepřekročitelnou dělící čárou – místním kostelem. Od něj nahoru byl „revír“ Siberie, vše směrem dolů k řece a kolem
ní patřilo k Žabákovu.
Že hlavně kluci z obou kácovských
táborů sváděli líté boje o to, kde je to
lepší, a kam kdo může, patřilo k dennímu pořádku. „Bývaly to vážně
velké bitky, ale pak jsme klidně společně vyrazili třeba na Pustý hrad,
na Stínadla a nebo jinam do okolí
Kácova. Všude se dala zažít spousta
dobrodružství. Na odřená kolena

a jiné šrámy jsme moc nehleděli,“
vzpomíná pan Křen.
Je přesvědčený, že silné pouto
k místu, kde žije, získal podobně jako
většina jeho vrstevníků jaksi podvědomě. Odmalička mu rodina i celé
okolí dávaly najevo, že patří právě
sem a že je to dobře. „U nás doma
a vlastně všude v Kácově se vždy
hodně mluvilo o šlechetné paní
Anně Marii Toskánské a o tom, co
pro městys udělala. U nás pak
obzvlášť, protože naši předkové
u jejího dvora skutečně sloužili.
Dohledal jsem to i v historických pra-

menech. Na zámku pracoval i můj
děda a považoval si za čest, že zde
několikrát obsluhoval i císaře, který
do Kácova občas zajel, když pobýval
na svém sídle na nedalekém Konopišti. Škoda, že měl císař raděj právě
Konopiště. Kdyby ho víc chytil za
srdce náš zámek, nemuseli jsme se
určitě dočkat takových smutných
konců. Opravdu mě mrzí, v jakém
stavu je už dlouhá léta tahle památka. Navštívil jsem všechny zámecké
objekty, který kněžna v Čechách
postupně vybudovala. Náš zámek je
na tom bohužel v současnosti asi
nejhůř,“ posteskne si pan Křen.
Slavnější éru zámku i jeho zakladatelky hned také dokladuje řadou
písemných i obrazových dokumentů,
které po léta dohledával, třídil a shromažďoval. Několik let si proto také
dopisoval s ing. Plešingerem, který
se svého času rozhodl podrobně
zmapovat působení A. M. Toskánské
v českých zermích a svou brožuru
pak Kácovu samozřejmě věnoval.
Podobně dokáže představit i historii dalších míst. A vše má také
osobně prochozeno a prozkoumáno.
„Vždycky jsem chtěl všechno vidět
na vlastní oči a jak se říká, na historii
si sáhnout. Také se dodnes rád potkávám s lidmi, kteří mohou o tom,

Kácov bez mostu. Do té doby se vše, i úroda z císařských polí nad Račíněvsí, přepravovalo
přes vodu. Ze břehu na břeh se tu stěhovaly i celé koňské povozy.
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co bývalo, vyprávět díky svým předkům či jiným přímým vazbám. I jako
kácovský kronikář jsem se snažil za
každou událostí zajít či zajet. Když mě
začaly zlobit nohy, raději jsem se této
práce vzdal. Jen od stolu jsem
kroniku vést nechtěl. Ani bych to asi
neuměl,“ říká.

Sousedská posezení bývala na denním pořádku. Když k tomu nebyla zrovna taková příležitost jako draní peří, našla se bez potíží jiná.

Osobní zkušenost má pan Křen
skutečně s mnoha stopami, které
u nás zanechala historie. Už jako kluk
chodíval zvonit na zvony, jejichž historii má Kácov i díky němu podrobně
zmapovanou. Až do 50. let minulého
století pravidelně každý den natahoval také věžní hodiny, za něž kostel
vděčí rovněž kněžně Toskánské. Stroj,
ve kterém není jediný hřebík či šroub,
funguje dodnes.
Také o historii většiny místních
spolků může hovořit se znalostí věci.
Pamatuje všeobecné nadšení, které
provázelo akce někdejšího Okrašlovacího spolku, jenž vybudoval například
plovárnu Na skalce, tenisové kurty
i promenádu k Václavíčku. Za fotbalovým míčem se honil spolu s dalšími
hráči AFK Kácov. Cvičil v Sokole, léta
hrál divadlo s kácovskými ochotníky,
kterým umožnili za války vystupovat
místní hasiči, když divadelní činnost
takzvaně „zaštítili“. Mezi hasiče stále
rád zajde nejen na výroční schůzi.
Nyní k tomu má o důvod víc. Bude
pro ně pravidelně připravovat jakési
„hasičské historické okénko“. Střípky
ze života kácovských dobrovolných
hasičů, které z historických pramenů
připravil na letošní výroční schůzi, se
totiž všem moc líbily.

Každá premiéra kácovských ochotníků byla vždy velkou událostí. Soubor pravidelně zajížděl i do mnoha míst v Posázaví a všude byl samozřejmě vítán.

100. výročí oslavil v roce 1975 kácovský Sbor dobrovolných hasičů opravdu velkolepě. Kvalita dochovaných fotografií však není valná. O to víc se hasiči podobají svým předchůdcům.
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Pan Křen také dodnes patří
i k několika málo kácovským filatelistům, co známky nejen sbírají, ale rádi
si o nich také povídají.
„Dříve to bylo jinak. Na místo, kde
jsme žili, jsme byli odkázáni téměř ve
všem. Každý se tu tedy snažil nejen
uživit, ale chtěl si udělat život i trochu
pestřejší. A sport a divadlo tu lidi
vážně bavily. Navíc do Kácova v létě
zajížděla řada významných osobností z Prahy a protože to tu měly rády,
nebylo třeba paní Destinnové nebo
Podvalové zatěžko zazpívat i v místní
sokolovně. Mezi ochotníky zas chodili pánové Vojta, Pištěk nebo Mirko
Musil. Když takový mistr náš divadelní výkon pochválil, byla to obrovská
motivace,“ vysvětluje pan Křen.
Možná také pro motivaci ukazuje
Kácovskému zpravodaji satirický
občasník Struhadlo, který parta místních nadšenců vydávala ve třicátých
letech minulého století. Text psaný
ve verších dokazuje, že si tady sousedi uměli jeden z druhého udělat
i pěknou legraci. A přitom jen v dobrém. „Myslím, že se už u psaní

hodně bavili,“ poznamenává pan
Jaroslav Křen.
Pokud jde o mapování historie,
nezlákalo ho zatím jen jedno jediné
– pustit se do sepisování tradice
rodu Křenových. Věří, že se toho
třeba jednou ujme někdo jiný z rodiny. Ostatně zdá se, že v pradědových
stopách možná půjde jeden z pra-

vnuků, který svou loňskou závěrečnou seminární práci na gymnáziu
věnoval právě Anně Marii Toskánské.
Svému pradědovi samozřejmě za
„prošlapání cesty“ nezapomněl hned
v úvodu poděkovat.
Historické fotografie poskytl
Petr Křen

Fotbal nemohl v Kácově chybět. O zdejší trávník se ve 30. letech minulého století dělily
hned dva kluby - SK Kácov a ŽOS. Ty pak společně daly dohromady zmiňovaný AFK Kácov.

ŽILI MEZI NÁMI
RNDr. Karel Žebera, DrSc. (1911-1986)
geolog a archeolog

Dr. Karel Žebera ve své pracovně
(foto: Josef Mühldorf)

Dne 3. března 2011 si připomeneme 100 let od narození
významného geologa a archeologa
Karla Žebery.

Žebera se narodil v Buštěhradě
(okr. Kladno), kde se již od dětství
aktivně zapojil do činnosti místních
spolků a zajímal se o výzkum prehistorického osídlení Kladenska.
Poté, co rodiče mladého Karla
získali práci na statku v Kácově
nad Sázavou, žil s nimi na kácovském zámku a navštěvoval místní
školu. Později se na místa svého
dětství vrátil a věnoval se výzkumům středního Posázaví.
Mezi nejznámější publikace
Karla Žebery patří obsáhlá kniha
„Československo ve starší době
kamenné“ a „Říp, hora v jezeru“,

která přibližuje čtenáři krajinu
Českého masivu v období na přelomu třetihor a čtvrtohor. Z více
než 200 publikovaných prací rád
zmiňuji zprávu „Střední Posázaví
v pravěku – archeologický výzkum
Posázaví“ (1940).
V letech 1958-1963 se stává
ředitelem Ústředního Ústavu Geologického, přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
a věnuje se sběru pravěkých
nástrojů, minerálů a zejména
Vltavínů.
Mgr. Jan Mühldorf - vnuk

Kácovský zpravodaj vydává a tiskne pro Městys Kácov na své vlastní náklady BH Production za přispění
Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu a dalších partnerů, Kontakt redakce: infokacov@gmail.com
DTP: akad. mal. Daniela Sázavská, Titulní foto: Daniel Korol, Distribuce: Městys Kácov, Náklad: 500 kusů

TVOÿIV¡ äKOLA - MÕSTO PRO éIVOT
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KÁCOV, OKRES KUTNÁ HORA

AtmosfÈra ve ökol

e:

Adresa:
Nádražní 216, 285 09 Kácov

❑ Je klidná a
Kontaktní osoby:
přátelská k žáků
m
i učitelům
Ředitel školy: Mgr. Ondřej Kolařík
❑ Vždy se snaž
íme poradit
Výchovná
poradkyně: Hana Strnadová
a pomoci
Protidrogový
koordinátor:
Mgr. František Procházka
❑ Již řadu let
spolupracujem
e
s Pedagogickopsychologickou
poradnou
v Kutné Hoře
❑ Integračním
programem se
věnujeme
jednak nadaný
m žákům, jedn
ak žákům
se specifickým
i poruchami uč
ení, žákům se
sociálním znev
ýhodněním a
žá
kům s lehkým
mentálním po
stižením (reedu
kace)
❑ Snahou učite
lů je vždy půso
bit na žáky tak,
aby jejich chov
ání nejen ve šk
ole odpovídalo
normám společ
enského jedn
ání slušného
člověka
❑ Rozvíjíme sa
mostatnost žá
ků

ZajÌmavosti ze ûivota ökoly:
✔ Jsme škola rodinného typu
✔ Od 7. ročníku vyučujeme volitelné
předměty

✔ Výuka psaní na klávesnici PC
✔ Soutěž Talentů základních škol

v psaní na klávesnici v programu Zaviačič

✔ Projektové vyučování
✔ Počítačová učebna, učebna
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

kvalitnÌ
Poskytujemi epdroÏtvem
oln˝ Ëas:
program
žek
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎

Vý tvarný krou
ti
či všemi dese
Psaní na počíta
Volejbal
1. - 2. třídu
Anglič tina pro
ční kroužek
Aerobic - tane
kroužek
Přírodovědný
žek
Hasičský krou
žek
Rybářský krou

s interaktivní tabulí
Školní časopis
Pitný režim a výhodné ceny
mléčných výrobků v rámci
Třídní schůzky
evropského programu Mléko do škol
(2x ročně - 15:30 -17:00
Výcvik plavání
hodin.)
Školní akademie, besíd
Lyžařský výcvikový zájezd
ky
(2x ročně - Vánoce, záv
ěr školního roku)
Bruslení na zimním stadionu
Den otevřených dveří
Školní akademie
1x ročně - rodiče však
mohou po telefonické
domluvě kdykoliv navštív
Běh duhové naděje
it výukové hodiny svých
dětí
Branný den
Zájmová činnost rodičů
pro naše žáky
příležitostné pracovní a
Den Země
výt varné činnosti
Loučení vycházejících
Sportovní den
žáků se školou
Přírodovědný den
Volejbalový turnaj O pohár Posázaví
PŘIJĎTE SE INFORMOVAT
Mikulášský turnaj ve volejbale
ve všední dny od 8 do 15 hodin
ZUŠ Zruč nad Sázavou vyučuje
v naší škole dramatický, hudební,
v budově ZŠ a MŠ Kácov,
výtvarný a taneční obor
Nádražní 216, 285 09
Aktivní účast na akci Čistá řeka Sázava
Tel./Fax: 327 324 229
Uplatňujeme školní demokracii
E-mail: zs.kacov@tiscali.cz
– žákovský parlament, rada školy
www.zskacov.ic.cz
Organizace vyučování je přizpůsobena
všem dojíždějícím žákům

Spolupr·ce s rodiËi a ve¯ejnostÌ:

PRO PR ÁCI ŠKOL
Y JE VELMI DŮLEŽITÁ
ŠKOLY
DŮLEŽITÁ SPOLUPR
SPOLUPR ÁCE S RODIČI

