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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
Tak je to tady! Nemám na mysli jaro,
které po svém březnovém nástupu
vzalo trochu zpátečku, ale opravu
Jirsíkovy ulice. V prvním dubnovém
týdnu se stavbaři společnosti Colas
CZ skutečně pustili do práce a zahájili opravu naší hlavní silnice, která po
zimě připomínala už tankodrom.
Navzdory tomu, že se můžeme
poměrně brzo těšit na úplně jiné
cestování, nám ale vrásky z čela
nezmizely. Kácov totiž zůstane během rekonstrukce takřka odříznutý
od světa, protože není za co postavit původně plánovanou provizorní
cestu z panelů. Kraj nemůže jeden
milión korun zaplatit ze striktně
nastavené účelové dotace od EU
a městys na to nemá. Šetříme, jak
jen to jde, protože nás v letošním
roce i v nadcházejícím období čekají ještě další velmi náročné projekty. Bez nich bychom však mohli
jen těžko začít postupně budovat to,
po čem při našich komunitních setkáních voláte i vy, občané. Malebné
městečko s prosperujícími místními
firmami, fungující infrastrukturou,
kvalitním zázemím pro sport, volný

čas a turistiku i novými pracovními
příležitostmi. Zkrátka místo, kde je
příjemné žít.
Teď tedy bude Kácov po několik
měsíců připomínat jedno velké staveniště. Společně s rekonstrukcí vozovky v Jirsíkově ulici budeme totiž
opravovat i chodníky, čeká nás rekonstrukce dalších komunikací v centru
městyse včetně náměstí, je třeba
opravit problematický úsek dešťové
kanalizace... Sama už jsem si připravila holinky, protože bez nich asi často
nebude možné vůbec vyjít z domu.
Už první dny rekonstrukce ukázaly, že to nebude lehké, ale, prosím,
zkuste se na současný stav dívat jako
na přechodnou záležitost, díky níž
pak bude vše mnohem snazší a příjemnější.
Vím, že Jirsíkova ulice prověřila
vaši trpělivost nesčetněkrát, a opět
vám za pochopení moc děkuji. Tato
prověrka, byť velmi těžká, je skutečně poslední. Bude ale od nás všech
vyžadovat velkou dávku pochopení,
vstřícnosti a spolupráce.
Čeká nás toho v letošním roce
opravdu nemálo. Kácov a všichni,
kteří tady žijí, si změny k lepšímu jistě
zaslouží. Chtěla bych proto poděko-

vat také všem, kdo nám pomáhali
a pomáhají vlastními silami s úklidem našeho městečka, i těm, kteří se
starají o kulturní a společenský život
i o další vzdělávání. Velmi si vážím
toho, že se v dnešní složité době najdou lidé, kteří nemyslí jen sami na
sebe a své pohodlí.
Přeji vám všem krásné jaro plné
úsměvů. A PROSÍM, VYDRŽTE!
Mgr. Soňa Křenová

Občanské sdružení Kopretinka srdečně zve na

NEBOJTE SE ČARODĚJNIC

II. ROČNÍK POHÁDKOVÉHO
KÁCOVSKÉHO OKRUHU

Městys Kácov ve spolupráci s místními
sdruženími srdečně zve všechny děti
i dospělé na tradiční pálení čarodějnic.

Netradiční oslava Mezinárodního dne dětí
se uskuteční

Akce se koná 30. dubna od 14 hodin
v kempu Pod mostem

v sobotu 26. května odpoledne
na náměstí Kněžny Toskánské

Nad ohněm se tu budou opékat nejen kouzelnické
báby, ale také vuřtíky, a pro děti budou připraveny
nejrůznější soutěže.

a v jeho blízkém okolí. Do světa pohádek
může vstoupit každý. Na věku nezáleží.
Po absolvování soutěžního okruhu všechny
čeká zasloužená odměna a zábava.

K poslechu zahraje hudba
a občerstvení pro malé
i velké návštěvníky bude
zajištěno.

3

K ÁCOVS K Ý Z P R AVO DA J

M ĚST YS I N FOR M U J E
Hospodaření Městyse Kácov
v I. čtvrtletí roku 2012
Na 10. veřejném zasedání dne
9. 12. 2011 schválilo Zastupitelstvo
Městyse Kácov od 1. ledna 2012
rozpočtové provizorium a stanovilo,
že během rozpočtového provizoria
bude Městys Kácov vynakládat finanční prostředky pouze na nezbytně nutné a nejdůležitější výdaje.
V souladu s tímto usnesením došlo
tedy v prvním čtvrtletí tohoto roku ke
snížení nákladů na údržbu veřejných
prostranství, kulturu, veřejné osvětlení
i řadu delších věcí, které nepatří k absolutním prioritám. Celkové výdaje za
I. čtvrtletí roku 2012 ve výši 2,954 miliónů korun nepřekročily 3/12 schválených rozpočtových výdajů z roku
2011, které činily 12,7 miliónů.
Mimo běžných nutných výdajů má
totiž naše městečko závazky dle čtyř
splátkových kalendářů ve výši 309 tisíc
korun měsíčně a po dobu 10 měsíců
v roce přispívá rovněž na provoz ZŠ
a MŠ Kácov. Tato částka činí 170 tisíc.
Pokud se jedná o probíhající investiční akce, zejména opravu kanalizace, náměstí a dalších komunikací,
rekonstrukci veřejného osvětlení i přípravné práce pro výstavbu vodovodu,
jedná nyní vedení městyse s Českou
spořitelnou o poskytnutí úvěru na
financování výše uvedených akcí.
Z těchto prostředků by byla pokryta
i nutná spoluúčast v rámci dotace na
rekonstrukci místních komunikací.
Vlastní finanční zdroje pro tyto projekty Kácov nemá.

Šetříme na osvětlení
V rámci úsporných opatření se náš
městys rozhodl v roce 2012 snížit
také své výdaje za veřejné osvětlení. Z tohoto důvodu došlo v některých částech katastru městyse od
7. března ke zhasínání pouličních
lamp v pozdních nočních hodinách.

Opatření - vždy v době od 24.00
do 5.00, se týká Zlivi, Zderadin a Zderadinek.
Ve stejných hodinách není pouliční osvětlení provozováno v kácovské
Nově čtvrti, v Zámostí a v ulicích Nádražní, K Vazišti a Sportovní.
V centru městyse a na frekventovaných trasách (Jirsíkova ulice, náměstí, cesta k vlakové zastávce a cesta
k pivovaru) svítí lampy celou noc bez
omezení.
„Jde pochopitelně o opatření, které může lidem znepříjemnit život, ale
snažíme se hledat úspory tam, kde
je to jen trochu možné. Díky zkrácení
doby, po kterou jsou pouliční lampy
v těchto částech našeho městečka
mimo provoz, můžeme ročně ušetřit
až 50 tisíc korun,“ dodává ke zhasínání veřejného osvětlení starostka Soňa
Křenová.

Čekáme na nové kontejnery
V dohledné době se v Kácově objeví také kontejnery, do nichž bude
možné odkládat obaly od nápojových kartonů.
Vedení městyse se na umístění
prozatím dvou velkoobjemových
nádob dohodlo se společností EKO-KOM, která v ČR provozuje systém
sběru a recyklace obalových odpadů.
Kontejnery na nápojové kartony
budou mít stálé stanoviště na náměstí Kněžny Toskánské a u autobusového nádraží.
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je označení sbírané komodity oran-

Hora odpadu vyrostla 24. března
na jednom z avizovaných stanovišť
pro svoz nebezpečného odpadu,
který zorganizoval Městys Kácov
ve spolupráci se společností AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Čáslav. Je jistě dobře, že veškerý
odpad byl odborně zlikvidován,
městys však musel náklady
uhradit ze svého rozpočtu. Tímto
způsobem asi peníze neušetříme...
žovou nálepkou. Patří do něj krabice
od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením řádně sešlápnout. Nepatří sem
však žádné měkké sáčky, například
od kávy a různých potravin v prášku.
Také silně znečištěné nápojové kartony se zbytky potravin je však třeba
ponechat v netříděném komunálním
odpadu.
Jen v roce 2010 zajistila společnost
EKO-KOM v ČR recyklaci pro 603
144 tun obalů a tříděním odpadů se
uspořilo celkem 23,3 mil. GJ energie!

Objednejte si kominíka
Ve dnech 10. a 11. května zajistil Městys Kácov pro občany opět
kominické služby pro pravidelné
revize komínů a jejich čištění. Tyto
služby budou poskytovány nejen
v Kácově, ale také v Račíněvsi, ve
Zlivi a Zderadinách. Kominík však
bude obcházet pouze objednané
nemovitosti!
Zájemci se mohou hlásit na Úřadu Městysu Kácov na telefonu:
327 324 204.
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dyž se začalo hovořit o tom, že dlouho slibovaná generální oprava Jirsíkovy ulice, či přesněji silnice III/
125 19, začne letos 1. dubna, mnozí si možná mysleli, že jde o aprílový žert. Středočeský kraj, jemuž komunikace patří, totiž sliboval rekonstrukci, která bude stát zhruba 11 miliónů korun, již řadu let. V červenci
2010 se konečně oprava začala rýsovat jasněji, když její příslib zazněl přímo z úst hejtmana Středočeského
kraje MUDr. Davida Ratha, který Kácov tehdy navštívil při své pracovní cestě. Kdy ale na náročný projekt dojde,
nebylo dlouho jasné, byť od té doby padlo hned několik termínů.

Ten letošní aprílový však skutečně platí
a od chvíle, co stavbaři firmy Colas CZ
zahájili vlastní práce, je jasné i to, že rekonstrukce Jirsíkovy ulice podstatným
způsobem zasáhne do života celého
městyse a místních podnikatelů i obyvatel.
Původně plánovanou provizorní objízdnou trasu kolem hřbitova nebude
možné v rámci projektu zbudovat.
Středočeský kraj, který rekonstrukci financuje z evropských dotací, nemůže
totiž peníze použít na nic jiného, než
na stavební práce v Jirsíkově ulici. Městys, který v rámci rekonstrukce musí
ze svého rozpočtu pokrýt řadu dalších
prací samozřejmě potřebný milión korun na objížďku z panelů nemá.
Ve snaze zajistit dopravní obslužnost v co největší možné míře a minimalizovat negativní dopad stavby
byl postup prací rozdělen celkem
do pěti etap A až E.
Etapa A (úsek od kamenného mostu na křižovatku k poště) začala 1. 4.
2012 a potrvá nejdéle do 30. dubna. Současně se zde budou osazovat
sloupy veřejného osvětlení a do chodníků budou uloženy kabely NN. V závěru prací budou vybudovány nové
chodníky. Každý rekonstruovaný úsek
bude vždy přístupný pro pěší, nebude
však průjezdný pro vozidla.
Od 1. 4. do 30. 4. nebudou tedy autobusy od Čestína a Zruče nad Sázavou zajíždět až do Kácova. Budou zastavovat pouze za zrekonstruovaným
železničním přejezdem. Totéž platí také pro ostatní dopravu.
Etapa B (úsek od křižovatky ke kostelu) bude zahájena 1. 5. 2012 a skončí patrně 30. června. Po tuto dobu se
automobily nedostanou přes náměstí. Zásobování obchodů bude možné

pouze z Nádražní ulice po místní komunikaci podél obchodů. Vozidla z Kácova se v tuto dobu dostanou pouze
po železném mostě, jehož únosnost
je však omezena. V současné době se
řeší zvýšení jeho povoleného zatížení.
Etapa C (úsek od kostela k aut. zastávce u zdravotního střediska) bude
zahájena na začátku července a potrvá přibližně měsíc. V této etapě bude
pro řidiče umožněn průjezd od kostela
směrem ke kamennému mostu nebo
Nádražní ulicí přes železný most.
Etapa D (úsek od autobusové zastávky u střediska k Pružinům) termín
bude upřesněn později podle postupu
předchozích prací.
Etapa E (úsek od Pružinů k silnici
II. třídy) také termín poslední etapy
závisí na dodržení harmonogramu
celé stavby. Lze předpokládat, že rekonstrukce skončí ke 30. 9. 2012.
Autobusová doprava:
1. 4. – 30. 4. Autobusy od Čestína
a Zruče nad Sázavou budou přijíždět
a odjíždět pouze ke zrekonstruovanému železničnímu přejezdu.
1. 5. – 30. 9. (30.10.) – autobusy od

Vlašimi a Uhlířských Janovic budou
dojíždět k benzínové čerpací stanici
a k vlakovému nádraží.
Parkování osobních vozidel:
Občané, u jejichž nemovitostí bude
probíhat některá z etap rekonstrukce,
budou moci zaparkovat svá vozidla
v Nádražní ulici podél chodníků u pravé strany ulice. Na bezpečnost bude
dohlížet Policie ČR.
V nádvoří zámku bude vytvořeno
zázemí pro všechny stavební firmy,
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Zámecká kaple se letos
otevře veřejnosti
které se budou podílet na investičních akcích městyse během dubna
až října 2012.
Rekonstrukce vedení NN
v Jirsíkově ulici:
Příprava byla zahájena po 7. březnu
2012 a vlastní práce (výkopy, uložení kabelů, montáž veřejného osvětlení) budou realizovány ve spolupráci se společností Colas CZ v přímé návaznosti
na jednotlivé etapy rekonstrukce. Následně proběhne i pokládka chodníků.
Kabely NN se budou ukládat od
kostela směrem nahoru Jirsíkovou ulicí v obou chodnících až k domu pana
Seiferta. Zároveň se bude rekonstruovat i vedení NN v ulici u obecního
úřadu, k budově 1. stupně ZŠ a v ulici
k Vladykům a Křípalům. Veřejné osvětlení, včetně elektrického vedení, zde
bude sundáno z jednotlivých objektů
a nově umístěno na sloupy.
Rekonstrukce osvětlení se týká pravé strany chodníků směrem nahoru od
kamenného mostu až k sídlu společnosti FORMICA.
Uložení dlažebních kostek:
Dlažební kostky jsou majetkem Středočeského kraje a povinností městyse
bylo najít vhodné místo k jejich dočasnému uložení. Některé z nich se totiž budou vracet zpět do komunikací
a chodníků. Dočasná deponie je u firmy Systemati a.s., kde bude dlažba
očištěna, aby ji bylo možné následně
znovu uložit do komunikace na náměstí. Část žulových kostek městys od
Středočeského kraje odkoupí a použije je při rekonstrukci dalších místních
komunikací. Zbylý materiál si odveze
Krajská správa a údržba silnic.
Vážení občané, zvláště obyvatelé
zmiňované Jirsíkovy ulice, budete-li
mít jakékoliv připomínky či dotazy
k probíhající rekonstrukci, neváhejte
se s nimi obracet na vedení městyse.
Pokud by mělo během výstavby
dojít k jakýmkoliv změnám, budete
o nich včas informováni.

Na Velký pátek, 6. dubna, se letos v Kácově skutečně otevřel
jeden z velkých pokladů. Po dohodě s památkáři a za finančního přispění společnosti Sázava
Parkland byl na zámku obnoven
vstup do barokní kaple, která
byla zazděna v 50. letech minulého století při necitlivé úpravě
části zámku na bytové prostory.
Od letošní turistické sezóny, kterou chce městys na zámku zahájit
patrně od 1. června, se kaple stane součástí stálého prohlídkového
okruhu a bude přístupná v doprovodu průvodce.
V horní části kaple, která je vysoká zhruba pět metrů, zůstaly téměř
dokonale zachované barokní fresky
z první poloviny 18. století a celý
prostor je bohatě zdoben také původními štuky a malbami ve štukových rámech. Se vší pravděpodobností jde o dílo barokního malíře
Moravinniho a sochaře Mattonniho.
Pro návštěvníky to však nebude
jediná novinka. Na zámku je čeká
ještě jedno překvapení v Modrém
salonku, kde bude díky financím
z Ministerstva kultury ČR a společnosti MAS Posázaví k vidění výstava
historických fotografií a dobových
pohlednic našeho městečka i dalších míst v jeho okolí. Výstavu budou doprovázet i přednášky a besedy o historii regionu.
V rámci projektu „Kulturní léto
na zámku Kácov“ nebudou pak
ani letos chybět oblíbené Zámecké
slavnosti, tradiční jarmark, týden Evropského kulturního dědictví (EHD)
a 25. srpna zde odstartuje i 6. ročník Kácovského běhu.

Věřme, že kácovský zámek stojí
na prahu svého šťastnějšího období, kdy skončí jeho dlouhé chátrání a devastace, a že se postupně
podaří učinit potřebné kroky k jeho
celkové opravě.
V letošním roce vedení Městyse
Kácov připravuje žádost o dotaci na
opravu spojovací chodby mezi zámkem a kostelem. Takto by bylo možné získat až 90 procent potřebných
financí na to, aby pod dohledem
památkářů provedla rekonstrukci
odborná firma a byly tak zachovány
všechny cenné prvky.
Při propagaci kácovského zámku
by vedení radnice co nejdříve rádo
navázalo spolupráci s cestovními
kancelářemi, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu. Okruh po
památkách, které v Čechách vznikly
díky Anně Marii Toskánské by mohl
být pro turisty jistě zajímavý. Již nyní
se mohou všichni zájemci o budoucnost zámku v Kácově podívat
například do Hostivice a v tamním
zámku si prohlédnout obdobné barokní zrestaurované malby a nebo
se vypravit do Horní Police. I tento
zámek měl kdysi nejen stejnou majitelku, ale také velmi podobný osud
jako ten kácovský.
Srovnání potvrdí, že Kácovský zámek v sobě ukrývá nesmírný potenciál a může se stát vyhledávaným
architektonickým skvostem nejen
Posázaví, ale celého Středočeského
kraje.
Jan Mühldorf
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Sázava opět prokoukla
Již posedmé se letos kácovští dobrovolníci připojili ve dnech 13. až 15. dubna
k akci Čistá Sázava, během níž zejména
mladí lidé zbavili řeku a její břehy od
všech stop, které zde zanechala zima,
a nepořádku, jenž bývá dílem nezodpovědných vandalů.
„Na rozdíl od předchozích ročníků
bylo letos konečně odpadu méně.
Ubylo hlavně starých černých skládek
podél vody. Také chataři i vodáci si po
sobě víc uklízejí a právě k tomu se je
snažíme projektem Čistá řeka Sázava
inspirovat,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Potěšilo ji, že se k akci spontánně
přidala řada dalších lidí, kteří se o úklidu dověděli na poslední chvíli.
Mezi Kácovem a Pikovicemi, kde
úklid organizovala společnost Posázaví o.p.s., sesbírali dobrovolníci téměř 30 tun odpadků (loni to bylo
31,5 tuny). Potěšitelné je i to, že oproti
loňsku se do třídenního úklidu zapojilo více nadšenců. Letos jich bylo 922
a právě díky nim je řeka Sázava připravena na turistickou sezónu.

co souvisí s výkonem jejich funkcí a komunální politikou jako takovou. Cílem
projektu není projednávat jednotlivá témata odborně a do hloubky, ale spíše
seznámení s kompetencemi zastupitele a celého zastupitelstva v dané roli,
s jeho základními pravomocemi, ale
i povinnostmi.
Kácovští zastupitelé se shodli, že
čas strávený na semináři, byl pro jejich
další práci rozhodně přínosem. Potvrdilo se, že lektoři mají praktické zkušenosti na úrovni komunální politiky
a o to cennější jsou informace, které
od nich získali.
Ocenili i to, že nešlo o klasické
vzdělávání, ale spíše o moderovanou
diskusi, do níž se zapojovali všichni
účastníci.
Výhodou je také to, že termín semináře i místo, kde se odehrává, mohou
po dohodě zvolit sami účastníci. Tak
tomu bude i v případě druhého setkání, pro nějž si mohou vybrat i konkrétní
témata.
Projekt Vzdělaný zastupitel umožňuje i průběžné samostudia formou
e-learingu a další formy vzdělávání i informačně-poradenskou podporu.

Lipová alej musí počkat

Vzdělaní zastupitelé
Naši zastupitelé se společně se svými
kolegy z Chabeřic přihlásili do projektu Vzdělaný zastupitel, který pro volené představitele místní samosprávy
pořádá Svaz měst a obcí ČR.
Ve čtvrtek 12. dubna se zúčastnili prvního jednodenního semináře,
díky němuž si vytvořili lepší představu
o systému veřejné správy v ČR i všem,

Třebaže Kácov získal darem částku
50 tisíc korun na novou zeleň, která
by měla nahradit nebezpečné lípy
v Nádražní ulici, podoba této komunikace se v dohledné době nijak
podstatně nezmění.
Částka totiž nestačí pokrýt skutečné náklady spojené s revitalizací ani
z jedné čtvrtiny. Městys proto hledá
možnosti, jak získat zbývající potřebné
peníze z dotací, které by nevyžadovaly
žádnou spoluúčast z jeho strany. Rozpočet je již nyní značně napjatý.
„Víme, že kácovské lipové aleje jsou
již delší dobu značně bolavým tématem a to jak pro zastánce kácení, tak
i protivníky. Tento hlavní problém nám
sice pomohli vyřešit odborníci, kteří se
jednoznačně vyslovili pro odstranění

stromů. Většina z nich je pro okolí již
nyní nebezpečná a takřka žádná z lip
nemá dobrou perspektivu pro další
zdravý růst. Rádi bychom se doporučení dendrologů drželi i v případě nové
výsadby, která by měla být provedena
pokud možno současně nejen z důvodů estetických. Odborníci nám doporučují vysadit kultivary se zapěstovanou
korunou. Proto bude investice náročná.
V rozpočtu musíme navíc i v budoucnu
počítat s částkou na každoroční údržbu,
aby se neopakovala situace, k níž došlo
u lipových stromořadí. O ta nikdo nepečoval dlouhé roky, až problém nazrál
do dnešní situace,“ vysvětluje starostka
Soňa Křenová.

Vítání občánků
Také v letošním roce hodlá Městys
Kácov slavnostně přivítat své nově
narozené občánky.
Slavnostní setkání se uskuteční 18. 5.
v 16 hodin v pamětní síni radnice.
Vzhledem k tomu, že současná legislativa neumožňuje uvolnit z evidence data o narození dětí bez předchozího souhlasu rodičů, žádáme všechny
zájemce o Vítání občánků, aby se na
akci již nyní přihlásili.
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Vítání občánků se bude týkat dětí
narozených od 1. 6. 2011 až do současnosti, které mají trvalý pobyt v Kácově. Rodiče mohou kontaktovat Marii
Mouchovou nebo Marii Vincovou,
které jim o připravované akci případně
poskytnou i další informace (tel.: 327
324 204, e-mail: mouchova@kacov.cz
nebo vincova@kacov.cz).

Poctivost se vyplácí
Provozovatelé místního kempu
Pod mostem, kteří vlastní i síť Půjčoven lodí Samba, se rozhodli ocenit příkladný čin čtyř kácovských
školaček, které loni v listopadu
okamžitě vrátily náhodně nalezené peníze.
Vanesa Švechovičová, Kristýna
Vejmelková, Tereza Tyrpáková i Natálie Burešová si tak o letošních
prázdninách mohou užít také vodácký výlet po řece Sázavě, pro který
jim Půjčovna lodí Samba zdarma
připraví nejen loď, ale také další potřené vybavení. Poukazy děvčatům
slavnostně předala starostka Soňa
Křenová již v březnu a je jen na jejich rozhodnutí, zda se na vodácký
výlet vypraví se všemi čtyřmi loděmi
společně.
O poctivých školačkách jsme informovali v prosincovém Kácovském
zpravodaji a těší nás, že tato zpráva
vzbudila odezvu v podobě nečekané
vodácké odměny.

Poděkování maminkám
Městys Kácov srdečně zve všechny
maminky a babičky v pátek 11. 5.
2012 od 17 hodin do kácovské
sokolovny, kde se uskuteční přátelské posezení pořádané u příležitosti Dne matek.
V programu vystoupí děti z místní MŠ a ZŠ. Programem bude provázet moderátor Vojta Lavička, který chystá také hudební překvapení.

Příprava na turistickou sezónu

Vodácká škola

Tým pod vedením paní Aleny Štovíčkové z Českého svazu ochránců
přírody začal již během dubna postupně instalovat všech sedm informačních panelů na nové naučné
stezce, která chce turisty seznamovat s přírodními i místními zajímavostmi v okolí Kácova.
Jde o okružní téměř dvanáctikilometrovou trasu, která vede převážně
přírodním terénem. Start i cíl bude mít
na vlakovém nádraží v Kácově.
„Myslíme, že turisté si novou stezku rychle najdou. Posázaví sice patří
k tradičně vyhledávaným místům, stále však v sobě skrývá další nevyužitý
potenciál. Naší snahou bylo dostat lidi
na místa, kam by jinak možná jen těžko zavítali, a věříme, že zejména milovníci ryzí přírody si putování krajinou
v okolí Kácova opravdu vychutnají,“
zmiňuje v souvislosti s finálními pracemi Alena Šťovíčková.

Půjčovna lodí Samba se rozhodla
uspořádat před letošní sezónou jednodenní vodáckou školu, kde si mohou zájemci zdarma osvojit hlavní
zásady bezpečného chování na vodě.

Pochvaluje si spolupráci s Lesní
správou Kácov, Českými drahami,
radnicí městyse i panem Danielem
Korolem, který pro informační panely nafotil kolekci originálních snímků,
Díky nim se Kácovsko turistům představí i během jedné návštěvy v různých ročních obdobích v celé své
kráse i rozmanitosti.
Naučnou turistickou stezku se ČSOP
podařilo vybudovat především díky
dotaci od Středočeského kraje. Další
finanční prostředky věnovaly také Lesy
ČR, které naučnou stezku vnímají jako
jedinečnou příležitost pro prezentaci
své práce v oblasti péče o les a krajinu.

Kurz se uskuteční 1. května na základně půjčovny v Týnci nad Sázavou,
kam mohou vodáci přijít kdykoliv mezi
9. a 11. hodinou. Začátečníci se dozvědí, jak správně pádlovat, zatáčet
na klidné vodě a naučí se také správně sjíždět jezy. Samozřejmě budou
poučeni, jaká nebezpečí se právě na
jezech skrývají. Pro pokročilé je připraven náročnější program, například nácvik záchrany na vodě.
V rámci kurzu bude pro případné zájemce připraveno i potřebné vybavení
a všichni účastníci dostanou zdarma
také mapu Sázavy s nákresem jezů.
Předpokládaný závěr je kolem 16. hodiny v Pikovicích.
„Chtěli jsme udělat něco pro větší bezpečnost na vodě. Doufáme, že
vodáci, kteří náš kurz absolvují, naučí
zásady bezpečného chování na vodě
i své kamarády, a díky tomu se zodpovědné vodáctví bude šířit dál. V loňském roce se na českých řekách opět
utopilo několik vodáků a řada se jich
ocitla v ohrožení života. Většina z nich
přitom doplatila na neznalost a podcenění nebezpečí,“ vysvětlila důvody
uspořádání kurzu Anna Moravová
z Půjčovny lodí Samba.
Zájemci se musí předem nahlásit
na webových stránkách: www.pujcovna-lodi.cz
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Ve víru hasičských karnevalů

Ohlédnutí za rokem práce

Také v letošním roce se kácovští hasiči postarali o karnevalovou zábavu dětem i dospělým. V sobotu 18.
února se to nejrůznějšími maskami
začalo v sokolovně hemžit už odpoledne, kdy si zde masopustní veselí
užívaly nejprve děti.
Se stejným nadšením se do víru
karnevalu pustili večer také dospělí
a chvílemi to vypadalo, že se i oni
vrátili do dětství. O legraci a šprýmy
nebyla nouze a nikdo nepřemýšlel
o tom, co se má, a co ne. Tak jako
každý rok bylo i tentokrát na obou
kácovských karnevalech vidět spoustu krásných masek, s nimiž si tvůrci
vyhráli do posledního detailu. Největší ohlas měly opět skupinové masky,
díky nimž bylo také v sále nejvíc zábavy.
Domů nikdo nespěchal a bylo jasné,
že se všichni opravdu dobře bavili. Takže za rok na viděnou, krásné masky!

Hned v polovině ledna se hasiči
SDH Kácov sešli na Výroční valné
hromadě, aby zhodnotili svou činnost v roce 2011 a probrali to hlavní, co je čeká v letošním roce 2012.
Hovořit bylo o čem, právě hasiči,
jichž je 94, se v Kácově tradičně starají nejen o požární ochranu a vše, co
s ní souvisí, ale pravidelně pomáhají
s úklidem městyse a sběrem železného šrotu. Díky nim se koná i řada
kulturních a společenských akcí. Po
celý rok se také věnují práci s dětmi,
které připravují na nejrůznější závody
a soutěže.
Loňský rok byl pro hasiče po všech
stránkách poměrně náročný, k tradičním jarním a podzimním brigádám si
v prosinci přidali ještě práci na zámku, kde pomáhali s čištěním půdních
podlah od mazlavé hlíny. S pracemi
v zámeckém areálu hodlají pokračovat
také v letošním roce.
Loni také vybudovali pod pivovarem
panelové plato, díky němuž budou mít
lepší přístup k vodě nejen v případě
požárů, ale i při proplachování kanalizace, čištění komunikací po povodních
i dalších činnostech, které v případě
potřeby pro městys zajišťují.
SDH Kácov také stále pracuje na přípravě výstavby nové požární zbrojnice,
pro níž získali místní hasiči pozemek
o rozloze 1329 m2.
Díky finančním darům od společností Lima Eko služby a stavebnin
Mazva i od Sázavského Rozvojového
Nadačního Fondu budou moci kácovští hasiči opět o něco vylepšit své vybavení a výzbroj, aby mohli v případě

mimořádných událostí účinně zasáhnout tam, kde to bude potřeba.

Kácovští mladí hasiči skvěle
reprezentují náš městys
Mladí hasiči, o jejichž přípravu se
starají sestry Albrechtrová, Pospíšilová, Chmelíková a Mouchová, se
i loni zasloužili o to, že se o Kácově
ví nejen v rámci okresu, ale i Středočeského kraje a celé republiky.
Pro požární sport i pomoc jiným se
v Kácově podařilo nadchnout celkem
28 dětí (z toho 22 ve věku od 6 do
15 let).
Na pravidelných schůzkách se mladí
hasiči scházejí každý čtvrtek odpoledne. Přes zimu se v klubovně připravují
na jarní soutěže a kolektivně také malují obrázky do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Nejinak tomu
bylo i letos v dubnu.
Vždy se ale těší na chvíli, kdy klubovnu zamknou a začnou venku na hasičské louce trénovat, aby mohli vyrazit
na nejrůznější závody a soutěže.
První závod, okresní kolo hry Plamen v disciplíně „Závod požárnické
všestrannosti“, absolvovali v Nových
Dvorech v neděli 15. dubna.
V konkurenci dalších šesti týmů
zde družstvo Kácov A mladší obsadilo 3. místo a družstvo Kácov B mladší
skončilo na 4. místě. Starší kácovští hasiči se umístili na 3. příčce a všechna
naše družstva mají v této hře dobře
našlápnuto na medailové pozice.
Vyhodnocení soutěžního roku hry
Plamen 2011/2012 se uskuteční 12. 5.
v Uhlířských Janovicích, kde proběhne

LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU
MLADÝCH HASIČŮ SOPTÍK 2012
Termíny :
1. kolo – 5. 5. 2012 – Církvice
2. kolo –10. 6. 2012 – Horka II
3. kolo – 24. 6.2 012 – Kácov
4. kolo – 9. 9. 2012 – Hostovlice
5. kolo – 23. 9. 2012 – Malešov

Kategorie:
přípravka – děti do 6let
mladší žáci – děti do 11 let
starší žáci – děti od 11 let do 15 let
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Ten se v rámci večera skvěle zhostil nejen moderování, ale na žádost
všech přítomných se nakonec musel
vrátit i k výuce tance. Pod jeho vedením se hosté naučili někdejší hit diskoték – oldstop. Díky dobrému učiteli
jim to prý šlo výborně a těší se, že si za
rok tento tanec zopakují na III. Jarním
plese sdružení.

Koncem března uklidili mladí hasiči celou Nádražní ulici až k budově nádraží.
Třebaže na první pohled nebyl nikde na trase žádný velký nepořádek, nasbírali
tři velké pytle odpadků!
poslední kolo v disciplínách „Útok CTIF
a Požární útok“. Tak držme si palce.
Během roku se mladí hasiči zúčastní
i pěti závodů v rámci Ligy v požárním
útoku Soptík.
„Máme radost hlavně z toho, že děti
práce v oddíle skutečně baví a nemají
problém třeba ani s brigádami. V soutěžích vždy bojují naplno a pokud se
jim zadaří, trénují pak s ještě větší chutí. Také pro nás je to motivace. Víme,
že to, co děláme, má smysl,“ vysvětlila
vedoucí mladých hasičů Renata Albrechtová.
Jí i ostatní vedoucí těší také to, že Luboš Albrecht, který patří k jejich svěřencům, se loni v rámci hry Plamen stal mistrem republiky ve štafetě na 4 x 60 m
a dost možná má šanci letos reprezentovat ČR na mistrovství v Lotyšsku.

Jaro v tanečním rytmu
Již s předstihem se v sobotu 17. března rozhodli přivítat jaro členové Občanského sdružení pro rozvoj Kácovska. V Hotelu Kácov uspořádali
II. Jarní ples, jehož program sliboval
vše, co se od podobné společenské
zábavy očekává – hudbu, tanec,
tombolu, příjemnou zábavu a přá-

telské posezení. Ti, kteří přišli, si všeho užili opravdu měrou vrchovatou.
O zahájení „ve velkém stylu“ se postarali Johana Jeřábková a Filip Slavíček, kteří v rámci předtančení navzdory svému mládí předvedli to, co už
na dnešních plesech a tanečních zábavách nebývá často k vidění – šarm,
noblesu a bravurní taneční kroky.
Mladičké kutnohorské tanečníky, pro
které je tanec velký koníček, pozval do
Kácova předseda sdružení Jiří Trešl,
který si tak připomněl svou dlouholetou profesi tanečního mistra.
„Pamatuji doby, kdy předtančení
nesmělo chybět na žádném plese.
Sám jsem jich se svými žáky nastudoval stovky. Ostatně i tady v Kácově se
v prvorepublikovém období společenské akce odbývaly se vší noblesou. My
svou činností navazujeme na někdejší
místní Okrašlovací spolek, tak se snažíme držet laťku. Oba tanečníky znám,
trénuje je můj někdejší žák. Jsou moc
šikovní a jsem rád, že se předtančení
líbilo. Ostatně sklidili jsme pochvalu za
ples jako takový, lidé se moc dobře
bavili a byli spokojení. Tak jsem spokojený i já, byť se nám ze vstupného
nepodařilo pokrýt všechny náklady na
tuto akci,“ prozradil hlavní organizátor
plesu Jiří Trešl.

Velikonoční drátkování
s Kopretinkou
Také v letošním roce se občanské
sdružení Kopretinka rozhodlo vyjít
vstříc tradicím a před příchodem
svátků jara vsadilo i na něco víc, než
jen tradiční velikonoční úklid. Pro
všechny zájemce byl ve čtvrtek
29. března odpoledne v cukrárně
na náměstí připraven kurz, kde si
mohli vyzkoušet základy drátenického řemesla.
Drátkování patří v poslední době
k velmi vyhledávaným výtvarným a řemeslným technikám. S pomocí měděných drátků je totiž možné připravit
například zcela originální šperky či doplňky do interiéru, ale i velmi osobitou
velikonoční výzdobu.
Třebaže dříve bývalo drátenické řemeslo výhradně mužskou profesí, na
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kurzu velikonočního drátkování se sešly samé ženy a bylo jich celkem 13.
Nejmladší účastnici bylo přitom pouhých 5 let. Nejstarší měla na krku už
dvaašedesátku, ale do práce se pustila
se stejnou chutí jako většina účastnic,
kterým bylo zhruba o polovinu méně.
Po úvodním seznámení s hlavními zásadami techniky, která původně
vznikla proto, aby prodloužila životnost kameninového a keramického
kuchyňského vybavení, se všechny
účastnice kurzu odvážně postily do
drátkování dvou symbolů jara - motýla
a květiny. Poté si každá zkusila odrátkovat i plastové vajíčko.
Třebaže šlo o úplnou premiéru, pod
rukama kácovských dívek, maminek
a babiček vzikaly krásné výtvory.

Účastnice kurzu měly sice možná
chvílemi dojem, že kdokoliv po jejich
boku si s měděnými drátky rozumí
lépe, ale nakonec uspěly skutečně
všechny. Důkazem, byly jejich vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace.
Snad jejich snahu během svátků
náležitě ocenilo i okolí. Především koledníci by měli být pyšní, že dostali vajíčko, které se hned tak nevidí.

Vydejte se za ptačím zpěvem
Již po osmnácté se letos uskuteční
v České republice tradiční akce Vítání ptačího zpěvu, kterou organizuje
Česká společnost ornitologická.
K Vavřineckému rybníku, kam se
v sobotu 5. května chystají i místní ornitologové, jsou proto srdečně zváni

115 let včelařského spolku
pro Kácov a okolí

všichni milovníci přírody, kteří se o ní
chtějí také něco dozvědět.
„Sejdeme se již v půl osmé ráno na
parkovišti před hřbitovem ve Vavřinci,
ale věřím, že časného vstávání nebude nakonec nikdo z návštěvníků litovat.
Při vycházce po jižním břehu rybníka
se nejprve zastavíme u nastražených
sítí a zkontrolujeme odchycené ptáky.
Přitom lidem názorně vysvětlíme, proč
a jak se ptáci kroužkují, a také je seznámíme s metodami odchytu. Povíme si
i pár slov o České společnosti ornitologické a o Ptákovi roku, kterým byl letos
vyhlášen tetřev hlušec. Z tohoto důvodu se tedy nevyhneme ani tématu Šumavy o ochrany horských lesů v tomto
českém pohoří,“ upřesňuje program letošní ornitologické akce MUDr. Jan Křivský. Současně dodává, že Vítání ptačího
zpěvu se koná o několik dnů později
než obvykle, takže při sledování vodní
hladiny a jejího okolí bude určitě co pozorovat. Zpět z Afriky už by v té době
měli být prakticky všichni tažní ptáci.
Organizátoři se těší hlavně na malé
děti, pro které bude připraven lehký
vědomostní test a drobné odměny.
Na zvláštní ceny se pak mohou těšit
všichni malí návštěvníci, kteří na akci
přinesou vlastnoručně namalovaný
obrázek s ptačí tématikou.
Zvláštní vybavení není nutné, postačí
dobrá obuv do ranní rosy, dalekohled
a ti, kteří chtějí u Vavřineckého rybníka
pobýt s ornitology až do samého závěru akce, by si měli přibalit i vydatnou
svačinu.

Letos si kácovští včelaři připomínají
půlkulaté jubileum, na něž mohou
být právem hrdí. Před 115 lety založili Jan Zdvihal, správce školy ve
Střechově, a P. Josef Unger, kaplan
v Kácově, místní včelařský spolek.
Ustavující schůze se konala 7. června
1897 a zápis v kronice dokládá, že první výbor tvořili František Klíma, Antonín
Bendl, P. Josef Unger, Jan Zdvihal, a Josef Komárek. Tak vznikl v tomto koutě
Posázaví základ organizovaného včelařství.
Spolek má velmi pečlivě vedenou
kroniku, která je zrcadlem veškerého
včelařského dění. Právě z ní je možné
vyčíst, že v prvním roce trvání uspořádali včelaři hned čtyři organizované
přednášky. Od té doby jich mají na
svém kontě již 117. Poslední proběhla
letos v únoru.
Dnešní spolek tvoří celkem 25 včelařů z Kácova, Zlivi, Čížova, Brandýsa,
Holšic, Soběšína, Vranic a Zbizub, kteří
obhospodařují 212 včelstev.
Podobně jako jejich kolegové v celé
zemi bojují s nemocemi včelstev –
Varoasou a morem plodu. Průměrný
výnos medu je v posledních letech
zhruba 15 kg na včelstvo.
Spolek je živou organizací a spadá
pod OV ČSV Kutná Hora, o jeho řád-
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ný chod se starají: předseda Ing. Josef
Zuran, jednatel Jaroslav Přenosil, pokladník Mgr. Josef Petránek.

Spolek nyní vedou: Josef Buchta,
Jaroslava Vilímovská, Olga Buchtová
a Vladimíra Filipová.

50 let zahrádkářů v Kácově

Kácovští rybáři nastupují
do boje s kormorány

Rok 2012 je pro zahrádkáře z Kácova a okolí rokem jubilejním. Přesně
před 50 lety vznikl z iniciativy přítele Pavla Jaroslava a jeho manželky
místní zahrádkářský spolek.
V souvislosti s jeho založením je
nutné připomenout také jméno přítele
Nedbálka ze Zruče nad Sázavou a přítele Skopce z Kutné Hory.

Prvním předsedou se stal přítel Pavel
Jaroslav, který vedl spolek plných 40 let
a řídil jej k plné spokojenosti členů i občanů Kácova. Plným právem mu patří
dík nejen za jeho práci, ale i za zlepšení
zahrádkářské praxe v celém okolí.
Přednášky, rady a pomoc komukoliv,
kdo si na zahradě s něčím neuměl poradit, pro něj byly samozřejmostí.
Pro místní zahrádkáře pořádal krásné tematické zájezdy po vlasti i do zahraničí. Na cestování a společné chvíle
všichni členové vzpomínají dodnes.
Po dobu jeho předsednictví byli kácovští zahrádkáři hodnoceni jako nejlepší spolek v rámci Českého zahrádkářského svazu v Kutné Hoře.
Za půlstoletí stihli místní zahrádkáři
mnoho práce nejen na svých zahradách, ale pro veřejnost uspořádali
celkem 50 odborných přednášek, 30
květinových tanečních zábav a 4 výstavy ovoce v Kácově. Své výpěstky pravidelně představovali také na okresních
výstavách v Kutné Hoře.

Téměř celý loňský rok čekali rybáři
z kácovské místní organizace Českého rybářského svazu na to, zda
jim kompetentní úřady povolí celoroční odstřel kormoránů.
Ochránci přírody, kraj, ministerstva
a soudy měli na obranu rybářů proti
dravým ptákům různý názor a kauzu
si navzájem „přeposílali“ dlouhé měsíce. Platné rozhodnutí přišlo až loni
v říjnu.
Nyní tedy mají rybáři možnost chránit celý svůj říční revír a rybochovné
zařízení v Račanech proti kormoránům až do konce roku 20l5. Doufají,
že se jim tak alespoň částečně podaří
napravit škody, které kormoráni napáchali v minulých letech.
„Kormoráni jako nepůvodní druh
decimují původní druhy ryb, které
v Sázavě žijí po dlouhá staletí. Právě
oni mohou za to, že se na našem revíru Sázava 7 během posledních deseti
let ztrácejí ryby jako oukleje, hrouzci,
plotice, podoustve, vranky obecné,
tloušti, okouni, pstruzi, menší štiky
a candáti, parmy, úhoři a menší kapři
a líni,“ vysvětluje předseda kácovské
MO Českého svazu rybářů František
Petrásek. Ani on nemá radost z toho,
že obrana ryb v řece a chovném rybníce vyžaduje takové opatření. Jinou
možnost však rybáři nemají.
Říční úsek Sázava 7 se nachází 9 km
pod želivskou přehradou. V zimě, kdy
se vypouští z přehrady spodní teplá
voda, Sázava u Kácova tedy nezamrzá
a pro kormorány se stává doslova hodovním stolem. Jejich tisícihlavá hejna
sem pravidelně již několik let přilétají
v době od listopadu do března od Severního a Baltského moře a rybářům
způsobují obrovské škody. Ročně činí
tato částka až půl miliónu korun. Není

divu, že rybáři o kormoránech hovoří
jako o “černém moru”.
V České republice se na výjimku
ročně střelí asi 6 tisíc kormoránů.
Vzhledem k tomu, že se jich v inkriminovaném období nad celým územím republiky vyskytuje asi sto tisíc,
všechny ryby ani výjimky stejně nezachrání. „Nechceme-li mít rybářské
revíry bez ryb, je nutné řešit tento
problém společně v rámci celého
Českého rybářského svazu a společně se snažit o prosazení patřičných
změn,“ dodává František Petrásek.
Kormorán velký je potravním specialistou, jehož výlučnou potravou jsou
ryby. Denně jich spotřebuje v průměru
kolem půl kilogramu. Úspěšný je zejména při lovu menších ryb (od 15 do
30 cm), útočí však i na větší ryby, které
často jen poraní a stresuje. Jeho počínání přitom nese výrazně prvky “organizované součinnosti” lovícího hejna a je
vysoce efektivní.
Kormorán škodí obsádkám ryb chovaných jak v rybnících, tak v tekoucích
vodách. V současnosti se vyskytuje
prakticky na území celé Evropy, kde je
silně přemnožen a neblaze zasahuje
do rovnováhy celých rybích společenstev vodních toků.

Rybáři připravují
• V sobotu dne 26. května 2012
pořádá MO Kácov od l6 hodin
v lokalitě u Pustého hradu již XVI.
ročník Nočních rybářských závodů.
• V sobotu 9. června 2012 pořádáme od 7 hodin v rybochovném zařízení v Račanech Závody mládeže.
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KO M U N I T N Í Š KOL A K ÁCOV I N FOR M U J E
Komunitní škola boduje
Kácovská Komunitní škola, ve které nabízí stejnojmenné občanské
sdružení lidem z Kácova i blízkého
okolí možnost dalšího vzdělávání,
má za sebou první čtvrtrok svého
života. Za pouhé tři měsíce přitom
již na poli vzdělávání dospělých
sklízí první ovoce. Absolventům kurzu počítačové techniky pro úplné
začátečníky dokonce stačili lektoři
předat certifikáty, které potvrzují, že
z kurzů odcházejí skutečně obohaceni o mnohé znalosti.
Zájem o kurzy Komunitní školy
příjemně překvapil i samotné zakladatelky občanského sdružení. „Je to
pro nás jasný signál, že tato práce má
smysl. Lidé se do kurzů zapisují z nejrůznějších důvodů – chtějí si zaplnit
mezery ve vzdělání, rozšířit obzor vědomostí či třeba konečně začít s něčím, co dlouho odkládali. Důležité ale
je, že jsou spokojeni, že to udělali,“
shrnuje první měsíce činnosti Komunitní školy hlavní iniciátorka projektu
a předsedkyně občanského sdružení
Blanka Zedníčková.
Rostoucí povědomí o kácovské škole však není náhodné. Svědčí o kvalitní
přípravě projektu jako takového. Ne

nadarmo předcházela rozjezdu anketa,
díky níž si občanské sdružení vytvořilo
základní portfolio okruhů, s nimiž lze
pracovat. Ostatně i nyní je případný
zájem o nový kurz již předem ověřován na webových stránkách sdružení.
S nápady už prý také přicházejí i lidé,
kteří se do Komunitní školy zapíší. Pak
už jde „pouze“ o to najít pro kurz vhodného lektora.
„Práce s dospělými má svá specifika.
Na lektory jsme zatím měli velké štěstí. Oslovovali jsme okruh našich přátel
a známých, o nichž víme, že se v dané
problematice dobře orientují a dokáží
své vědomosti a znalosti předávat dál,“
vysvětluje paní Zedníčková.
Podrobný program současných kurzů, kde nechybí angličtina pro děti či
úplné začátečníky z řad dospělých
a také Zumba pro děti i dospělé, najdete na stránkách sdružení: www.
kskacov.snadno.eu
Stejný přehled tady získáte i o kurzech, které chce Komunitní škola v nejbližší době zahájit (Psaní na klávesnici
všemi deseti, Angličtina pro pokročilé,
Kurz fotografie a nebo program určený
pro uchazeče o zaměstnání „Jak si počínat při hledání práce“).
Komunitní škola by se o letošních
prázdninách v období od 16. července
do 3. srpna ráda postarala i o nejmenší děti ve věku od 3 do 8 let. Připravuje
pro ně příměstský tábor, kde se o celodenní program dětí postarají proškolení pedagogičtí pracovníci a vedoucí.
V případě zájmu o některý z nabízených kurzů či o jiné informace se obracejte na paní Blanku
Zedníčkovou (tel. 776 069 436,
e-mail: kskacov@seznam.cz).

Velikonoční tvoření
V sobotu 24. března uspořádala
Komunitní škola tvůrčí dílnu, která
dala všem zájemcům šanci připravit se na letošní Velikonoce trochu
jinak, než obvykle. Pletly se nejen
pomlázky, ale také ošatky a jarní dekorace z papírových ruliček. Prostor
zde totiž měly nejen tradiční techniky, ale také postupy, které jsou záležitostí posledních desetiletí.

Návštěvnice kurzu v sobě díky šikovným lektorkám objevovaly netušenou
zručnost i nápady a domů odcházely
s předsevzetím, že si rukodělné práce
určitě zopakují dříve, než o příštích Velikonocích.
„Akce byla opravdu podařená
a prostředí víc než přátelské. To, že
kvůli nám organizátoři dokonce napečou koláče, nikdo nečekal. Těším
se na další podobné dílny. Určitě přijedu. Získala jsem spoustu inspirace
i pro práci s dětmi ve škole v Thovém
Štěpánově, kde učím,“ svěřila se paní
Hana Pokorná, která si během kácovského Velikonočního tvoření potvrdila, že tradice mají stále něco do sebe
a spojují ty, kteří jsou ochotni pro ně
něco udělat.

13

K ÁCOVS K Ý Z P R AVO DA J

ZE ŠKOLN ÍCH L AVIC
Zápis prvňáčků
Ve čtvrtek 19. ledna proběhl v ZŠ
a MŠ Kácov zápis budoucích prvňáčků. Společně s rodiči se k němu
dostavilo celkem 13 dětí - pět děvčat a osm chlapců.
Hned u vchodu do školy čekaly na
budoucí prvňáčky žákyně ze třetí
a čtvrté třídy převlečené za pohádkové postavičky. Každá měla také připravené otázky, které se týkaly známých
pohádkových hrdinů. Za správné odpovědi získaly děti pohádková razítka, která se stala cenným suvenýrem
z prvního setkání s kácovskou školou.
Poté se odebraly se svými rodiči do
patra, kde každý budoucí prvňáček
postupně prošel třemi stanovišti, kde
prokazoval, co všechno už umí a ví.
Všechny děti byly velmi šikovné
a při zápisu potvrdily, že do školních
lavic už skutečně patří. Zvládly se
správně podepsat, namalovat postavu, počítat, i porovnávat.
Důležité je i to, že se na školu těší
a většina z nich už má nachystané
školní tašky a penály.
Tak na shledanou 1. září.
Mgr. Hana Volfová

Kácovské děti si četly v místní
knihovně.
Od září 2011 do konce ledna 2012
jsem na prvním stupni kácovské
školy vedla kroužek „Čtení nás baví“.
Navštěvovalo jej kolem osmi žáčků
a díky vstřícnosti vedení školy jsme
se mohli scházet v knihovně, která
se nachází přímo v budově prvního

stupně ZŠ. To mě velmi potěšilo.
Vždyť kde jinde by se nám pracovalo a hrálo lépe, než v prostředí plném knih a časopisů, kde jsou navíc
i počítače a přístup k internetu.
Na začátku jsme se seznamovali
s prostředím knihovny. Děti zaujalo
přirovnání knihovny k nákupnímu
centru a s nadšením samy vybíraly,
jaké knihy a časopisy se tu dají „nakoupit“. Nakupovat jsme pak chodili
i během dalších setkání, kdy jsem
s žáky pracovala formou čtenářských
dílen. Podstata těchto dílen spočívá
v tom, že učitel nejdříve nechá dětem „nahlédnout“ do své hlavy.
Čte a nahlas při tom přemýšlí nad
čteným textem (tzv. modeluje). Následně děti čtou knihy dle vlastního
výběru. Důležitou částí dílen je sdílení
vlastních myšlenek a zážitků z četby.
Žáci si povídají o tom, co se jim líbí,
co je zaujalo, překvapilo, čemu nerozuměli apod. Kromě toho o svých
dojmech píší či kreslí (psát se tedy
žáčkům moc nechtělo, proto jsem
přistoupila ke kreslení).
V další části jsme se soustředili na
otázky. Kladení otázek během čtení
považuji za velmi důležité a děti to
většinou hodně baví. Vzpomeňte si,
když jste byli děti. I vy jste se určitě také pořád na něco ptali. Protože
jsem pracovala s mladšími žáčky,
kladli jsme si zpočátku otázky hlavně
nad obrázky. Stačí pár výtisků časopisu National Geographic a děti přijdou
na skvělé otázky! Od otázek vedl jen
krůček k práci s internetem. Právě ten
se totiž naprosto skvěle hodí k hledání odpovědí na nastolené otázky.
A děti se navíc naučily základy práce s vyhledávačem. Před Vánocemi
jsme si podle návodu vyzkoušeli kouzelnický trik a pak už se hrály hry. Hra
Aktivity (a samozřejmě nejen ta) se
náramně hodí k rozvoji slovní zásoby
a vyjadřování žáčků. Vřele ji doporučuji všem rodičům.
Během šesti měsíců se mi v Kácově podařilo ověřit materiály, které se
stanou součástí připravované učeb-

nice čtenářské gramotnosti. Ta bude
distribuována do českých škol, samozřejmě i do té kácovské.
Pokud byste se chtěli dozvědět více
o projektu, jehož byl čtenářský kroužek součástí, navštivte naše webové
stránky pro učitele (http://www.ctenarska-gramotnost.cz/) a žáky (http://
sotkoviny.cz/ ).
Na webu pro žáky brzy zveřejníme
e-learning pro žáky ZŠ. Vyzkoušet si ho
s dětmi můžete jak doma, tak i ve škole. Je to zdarma, děti se přitom leccos
naučí a ještě se i pobaví (e-learning
jsem koncipovala jako interaktivní příběh – hru).
Děkuji ZŠ Kácov za vstřícnost a poskytnutí prostor a dětem a všem lidem v Kácově přeji krásné jaro!
Mgr. Ladislava Whitcroft

Darujte knihu škole
Vážení rodiče a přátelé školy,
jak již jistě víte, snažíme se v naší
škole podporovat čtenářství. Výzkumy z poslední doby totiž ukazují že
čtenářská gramotnost dětí se neustále snižuje.
Snažíme se ji proto podporovat
nejrůznějšími způsoby – návštěvami
Knihovny městyse, čtenářskými dílnami či využíváním metod, které ke
čtení inspirují.
Významnou roli hraje v těchto aktivitách také školní knihovna, jejíž
nabídku bychom rádi co nejvíce zatraktivnili. S ohledem na omezené
finanční prostředky se to však vždy
nedaří zcela podle našich představ.
V nedávné době jsme s dětmi udělali anketu, ze které vyplynulo, že mají
zájem o knihy různých žánrů (např.:
historické příběhy, válečné romány,
dobrodružné knihy, detektivní povídky a sci-fi). Knihy s touto tématikou
by si děti rády půjčovaly ve školní
knihovně.
Díky projektu Darujte knihu škole jim to nyní můžete umožnit spolu
s námi také vy sami.
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Možnosti jsou následující:
– pokud některý z titulů máte doma
a domníváte se, že už jej vaše děti
nevyužijí, můžete knihu do školní
knihovny darovat
– zakoupit knihu, která se Vašim dětem líbila
– darovat škole použitou knihu, která
měla u Vašich dětí úspěch
Do každé takto věnované knihy
bude vlepena kartička se jménem
dárce a datem darování. Svým darem podpoříte čtenářství našich
žáků a žákyň. Předem děkujeme.

Žít jako Robinson Crusoe
Kdo byl Robinson Crusoe? Jak se
ocitl na pustém ostrově? Co pil? Co
jedl? Kde spal? Nebál se? Na tyto
a velké množství dalších otázek nacházeli žáci prvního stupně ZŠ odpovědi během třídenního projektu,
kdy se stali na tři dny Robinsonem.
První den na ostrově jsme museli
zjistit mnoho věcí. Nejvíce nás však
trápila žízeň. Slunce pálilo a všude
kolem jen slaná voda. Žáci se tedy
pokoušeli ze slané vody získat vodu
pitnou. Trochu nás znepokojovaly neznámé zvuky linoucí se z nitra ostrova, a tak jsme na vyrobených vorech
jeli zjišťovat, jaká zvířata se po ostrově pohybují. A objevili jsme spoustu

rozličných druhů, které jsme si zdokumentovali kresbou.
Druhého rána nás však probudil
hlad. Nezbývalo než se opět vypravit na cestu a zjistit, které plody se
dají jíst a jsou chutné, a které naopak.
Nutností však byla stavba lodě, při
které jsme využili vědomosti a dovednosti z geometrie. Opálenými klacíky, které nám sloužily jako psací nástroje, jsme se rozhodli napsat vzkaz
s žádostí o pomoc. Papír svázaný do
ruličky jsme pečlivě uzavřeli do láhve
a před polednem jsme se vydali na
pobřeží vhodit vzkaz do moře. Úkol
se zdařil a láhev se nám za okamžik
ztratila z dohledu. Kéž by jí na moři
objevila posádka nějaké lodi! Velkým překvapením pro nás bylo, když
jsme cestou zpět našli jinou láhev se
vzkazem. Odkud asi připlul? Kdo ho
psal? Rozluštění jsme však odložili
na další den, protože vzkaz byl psán
neznámým jazykem. Spokojení jsme
se vraceli do jeskyně, kde jsme svou
radost projevovali pohybem a zpěvem. Po velmi náročném dni jsme

přemýšleli, jak si pobyt na ostrově
zpříjemnit. Pokud si máme v noci
opravdu v bezpečí odpočinout, musíme si postavit chýši..
Se stavbou jsme začali třetího dne
brzy zrána, ihned po vyluštění zprávy
z lahve z předešlého dne. Její obsah
nás potěšil. Máme naději na vysvobození! Stavba chýše se nám zprvu
nezdála nijak složitá, neboť ostrov
skýtá mnoho materiálů, které se dají
využít. Po hodině práce jsme však
zjistili, že to nebude vůbec jednoduché. Nesměli jsme zapomenout na
nic důležitého, například na komín
pro uzení masa. Nakonec jsme vše
zvládli a za soumraku už jsme uléhali
do nové a prostorné chýše spokojení
s vlastní prací.
Dřevěné topánky, vykrystalizovaná
sůl z mořské vody, kánoe, pravidelně
psaný deník, obrázky fauny i flóry ostrova a další vyráběné předměty nám
nyní zdobí interiéry školy a připomínají nám prožité dobrodružství.
Mgr. Lucie Pudilová

MŮ ŽEM E SE P O C H L U B I T
• Naše škola splnila certiﬁkační kritéria značky Rodiče vítáni. Certiﬁkace je udělena na 1 rok a platnost
značky je kontrolována hlavně dětmi a jejich rodiči. Podrobnosti najdete na školním webu:
http://rodicevitani.cz/proﬁl-skoly/?id=215
• Naše škola je od 1. 1. 2012 zapojena do výzvy EU Peníze do škol. Celkem získá 579.266 korun a za tuto částku vybavíme počítačovou
učebnu novými počítači, software a interaktivní tabulí. Dále posílíme výuku anglického jazyka za pomoci rodilého mluvčího a pořídíme
moderní jazykový výukový software pro 1. stupeň.
• Naše škola získala 2. místo v krajské soutěži ve sběru papíru 2011. Každý žák přinesl v průměru 217 kg starého papíru. Diplom jsme obdrželi
od zástupců Středočeského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. Zároveň naše škola obdržela poukazy na pojízdnou výstavu o zpracování
a recyklaci odpadů „Tonda obal na cestách“ a na 3 lavičky z recyklovaného plastu.

Zveme také vás ››

25. 5. 2012 – Běh naděje

15. 6. 2012 – Školní akademie – Loučení s 9. třídou od 16.30 hodin
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K ÁCOVS K Ý Z P R AVO DA J

OB R Á ZKY Z MATEŘS K É Š KOLY
TAK TO VIDÍM JÁ
Lyžařský kurz Portášky 2012
Letošní lyžařský výcvik, který se konal od 4. března, se mimořádně vyvedl. Jak počasím, které nám přálo
– krásně slunečno a dobré sněhové podmínky, tak kolektivem děvčat
a chlapců a i našich kantorů.
Chata Portášky, na které jsme strávili šest příjemných dnů, je jen malý
kousek od sjezdovky na Saggaserových boudách. Ta sice není moc
dlouhá, ale pro začínající lyžaře je zárukou, že se domů vrátí bez úhony.
Náš celodenní program začínal
rozcvičkou v podobě pochodu v lyžařské výstroji a s lyžemi na ramenou do kopce ke sjezdovce. Osobně
si myslím, že to nikomu z nás neuškodilo. V průběhu týdne jsme vyrazili i na pěší výlet k horské chatě Růžohorky, odkud jsme viděli Sněžku.
Učitelé nám připravili i skvělou zábavu v podobě jízdy na lyžích, kde
jsme se všichni drželi třicetimetrového lana přivázaného ke sněžnému
skútru, který nás dopravil až ke sjezdovce Pěnkavčí vrch. Ujeli jsme takto asi 2,5 km a pro všechny z nás to
byl vážně zážitek. Ten den probíhaly
i závody v běhu na lyžích (nejlepší
čas měl Dominik Badovský) a pak
ve slalomu – vítězem byl Jan Aron.
Cenu pro vítěze věnoval sám majitel chaty. Šlo o jízdu na minibiku, na
němž si Honza pěkně zajezdil.
Prostě suma sumárum, letošní
výcvik se opět vydařil. Pro některé
z nás to bylo bohužel naposled, ale
o to víc jsme si to užili. Krakonoše
jsme nepotkali, ale snažili jsme se
být zdatnými lyžníky.
Andrea Konečná, 9. třída

K

do si hraje, nezlobí. To je známá zásada. A děti v kácovské mateřince mají každý den program nabitý tak, že na nějaké zlobení
nemají ani čas a ani pomyšlení. Hrají si, zpívají, muzicírují a hlavně se
učí spoustu nových a zajímavých věcí.

Povedená oslava narozenin.

Předškoláci mají práci.

Hrajeme si na zvířátka.

Sněhulák nám asi dlouho nevydrží.

Za námi i prvňáčky přijelo divadlo.

Užili jsme si také koncert.

Co Čech, to muzikant.
Děti, na jaký nástroj budete hrát,
až půjdete do školy?
Na klavír, na flétnu, na harmoniku…! překřikují jeden druhého.
Inspirací dětem v mateřské škole
byl koncert dětí ze Základní umělecké školy. Se svými učiteli předvedli,
co se od začátku roku naučili. Kuba
na violoncello, Janička a Terezka na
flétnu, Markétka na klavír a Martin na
harmoniku. Děti se nejen seznámily s několika hudebními nástroji, ale
také si pěkně zazpívaly.

Sázavský Rozvojový
Nadační Fond vyhlašuje

2. ročník soutěže Rozkvetlý Kácov
v kategoriích Nejhezčí okenní truhlík
a Nejhezčí předzahrádka
vítěz každé kategorie získá ﬁnanční odměnu 2 000 Kč
Soutěže se může zúčastnit každý z místních
obyvatel i rekreantů, kteří mají svou chatu či chalupu
v katastru Městyse Kácov a nedovedou si okna
i záhonky představit bez květin.
Fotograﬁe osázených okenních truhlíků
a předzahrádek je možné zasílat až do 31. srpna 2012
na e-mail: saronafo@seznam.cz, případně doručit
osobně na Úřad Městyse Kácov či do poštovní
schránky Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu
v kácovském zámku.
Výsledky soutěže budou spolu s fotograﬁemi
zveřejněny v podzimním čísle Kácovského
zpravodaje a následně se uskuteční také slavnostní
předání cen.

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: Hana Melčová, Distribuce: Městys Kácov, Náklad: 500 kusů

