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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
s končícími prázdninami si podobně
jako školáci i já kladu otázku, proč letošní léto uběhlo tak rychle. Vždyť je
to sotva pár dnů, co jsme 3. června
v našem zámku slavnostně zahajovali
novou turistickou sezónu. A stejně tak
vzpomínám na příjemné posezení
u řeky, když Občanské sdružení pro
rozvoj Kácovska otevíralo půjčovnu
lodiček s novým sociálním zázemím.
A taky na vernisáže výstav, na Zámecké slavnosti a další Posázavskou neckyjádu i na nádherné račanské muzicírování malých hudebníků. Vybavuji
si totiž celou řadu nejrůznějších akcí,
kterými se místní spolky a sdružení
opět rozhodly dodat létu u Sázavy tu
správnou atmosféru.
Před nadšenci, kteří nelitují svého
času a často i peněz, se skutečně
sluší smeknout a jsem velmi ráda, že
stejný názor má i většina z vás.
Navíc velmi svižné tempo nabraly
již před létem i stavební práce, kvůli
kterým se centrum našeho městečka
proměnilo v jedno velké staveniště.
Jirsíkova ulice a chodníky kolem ní se
teď rychle mění v moderní komunikaci a brzy snad budou zapomenuty
i veškeré strasti, jež rekonstrukce této

A dovolte mi ještě na závěr několik řádků na téma, které je aktuální v každém ročním období.
Moje babička mi vždycky říkala:
„Chovej se k lidem slušně, každého nahlas pozdrav, o všechno
pokaždé slušně popros, nezapomeň vždy poděkovat, nikdy neubližuj slabším, nikomu se nevysmívej a nikoho nepomlouvej.“
Odmalička se těmito zásadami skutečně snažím řídit. Ale už
v dětství jsem zjistila, že to tak
zdaleka nedělá každý a že lidské
soužití není vůbec jednoduché.

páteřní cesty přinesla. Bohužel se však
potvrdilo to, co si vyzkoušel každý stavebník – i sebelépe zpracovaný rozpočet přestává platit v okamžiku, kdy se
kopne do země. S ohledem na náklady, které si vyžádala oprava dešťové
kanalizace, výstavba nových chodníků
a modernizace veřejného osvětlení,
nakonec městys ustoupil od původního záměru a v rámci rekonstrukce
Jirsíkovy ulice prozatím neřešil uložení
sítí pro budoucí vodovod. Potřebné
čtyři milióny korun, které by přitom po
léta doslova ležely pod zemí, aniž by

přinesly jakýkoliv efekt, totiž skutečně
nemáme. Vodovod však zůstává pro
Kácov jednou z priorit a vedení radnice
bude hledat všechny cesty, jak tento
potřebný sen změnit v realitu.
Právě díky stavebním pracím jsem
byla v minulých měsících víc v ulicích
Kácova, než v kanceláři. Jedině tak
může mít člověk přehled o tom, co
se na stavbě děje, a taky že se dělá
to, co se dělat má. Občas jsem tedy
poslouchala, o čem si povídají třeba
vodáci, kterými se to v obou kácovských kempech po celé léto hemžilo,
a snažila se zachytit útržky hovorů
turistů, kteří se zastavovali u informačních tabulí nových kácovských
naučných stezek. Z toho, co jsem
se dozvěděla jsem měla opravdu radost. Nehubovali, že je všechno rozkopané a nežehrali na všudypřítomný
prach. Plánovali další výlet do Kácova,
aby se podívali, jak to tady u nás prokoukne.
Mnohé z těch návštěvníků jsme
rychlostí změn asi až zaskočili. Například skupinka vodáků se chtěla sázet,
že ještě před pár dny, co taky jeli Sázavu, čněl nad Kácovem vysoký komín.
Letoší léto bylo asi opravdu nějak
rychlé, ale buďme rádi za vše, čím
nás obdařilo.

Žijeme spolu v jednom městečku, denně se potkáváme, přejeme si hezký den, vesměs spolu
máme velmi dobré vztahy a rádi
si popovídáme o svých radostech i starostech.

uvědomil, že máme nejen svá
práva, ale také povinnosti. A i při
naplňování toho, co považujeme
za nutné a nezbytné pro vlastní
existenci, musíme vždy respektovat také potřeby svého okolí.

Pokud se v našem soužití vyskytne nějaký problém, bylo by
správné přistupovat k jeho řešení se vzájemným porozuměním
a taky se zdravým rozumem.

SVOBODA KAŽDÉHO ČLOVĚKA
TOTIŽ KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNA
SVOBODA TOHO DRUHÉHO.

Život ve společenství dalších lidí
na nás klade určité nároky, které není vždy jednoduché splnit.
Je ale nutné, aby si každý z nás

Jen když se nám podaří respektovat tuto přirozenou hranici,
bude se nám tady dobře žít.
Děkuji vám všem, kteří rozumíte.
Mgr. Soňa Křenová
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Kácov jako velké staveniště
Když letos počátkem dubna odstartovala dlouho plánovaná rekonstrukce Jirsíkovy ulice, bylo jasné,
že se stavební práce na poměrně
dlouhou dobu dotknou života všech
obyvatel městyse. Výstavba byla sice
rozdělena do pěti etap, každá z nich
však přináší mnohá dopravní omezení. Práce postupují podle harmonogramu a stavbaři ujišťují, že termín 12. listopad 2012 dodrží.
Společně s rekonstrukcí komunikace III/12519, která je financována
Středočeským krajem, se radnice
rozhodla v celé této lokalitě řešit také
opravu dešťové kanalizace, výstavbu
nových chodníků a části místních
komunikací a modernizovat veřejné
osvětlení. Tyto práce si vyžádají celkem 6 miliónů korun a ani tato částka
nemusí být konečná. Například jen
vodící pruhy pro nevidomé, které pro
nové pěší komunikace předepisuje
vyhláška, by v případě historického
kamenného dláždění (od sousoší
ke kostelu) představovaly náklady ve
výši 200 tisíc korun. Vedení městyse
se tedy snaží jednat s památkáři, aby
umožnili použít i v tomto úseku levnější materiály než kámen.
Z úsporných důvodů nakonec také
nebyla v rámci rekonstrukce Jirsíkovy ulice řešena ukládka sítí pro plánovaný obecní vodovod. „Zasíťování
by si vyžádalo celkem asi 4 milióny
korun. Rozhodli jsme se tedy investovat tam, kde to bude mít okamžitý efekt – do chodníků a veřejného
osvětlení. Nutná byla i oprava dešťo-

vé kanalizace, kvůli níž často docházelo k havarijním situacím ve spodní
části náměstí i u pivovaru,“ vysvětluje
starostka Soňa Křenová s tím, že vodovod zůstává pro městys i nadále
prioritou. „Kraj od nás nakonec požaduje pouze pětiletou garanci, že do
opravené komunikace nebude jinak
zasahováno,“ dodává starostka.
Potřeba řešit problematiku dešťové
kanalizace se ukázala ještě akutnější
v okamžiku, kdy stavbaři společnosti Colas CZ zjistili, že některé šachty
nejsou na páteřní síť vůbec připojeny
a voda vytéká pod chodníky a základy
domů. Bohužel se ukázalo také to, že
někteří občané nelegálně odvádějí do
dešťové kanalizace i splaškové vody ze
svých domácností. Celá stará síť kanalizace, na níž byly některé domácnosti
stále napojeny, bude proto vybourána.
Konkrétní viníky nebude prý těžké odhalit, neboť funkčnost každého úseku
i jednotlivých šachet je prověřována.
„Zatěžkávací zkoušku“ kvůli rekonstrukci už v tuto chvíli mají za sebou
obyvatelé domů pod náměstím,
a v jeho sousedství až ke kostelu.
Během období uzavírky křižovatky
se navíc podařilo vyřešit i potřebnou
opravu dešťové kanalizace a vozovky
u pivovaru.
Pomalu se začíná rýsovat nová podoba náměstí, kde vznikne celkem
21 parkovacích míst, z toho jedno
pro invalidy. Vedení radnice teď ještě
zvažuje, jak naloží s prostorem určeným pro zeleň před Hotelem Kácov.
Veřejné osvětlení je postupně osazováno v přímé návaznosti na pokládku dlažby v chodnících. Současně také
společnost ČEZ řeší instalaci nových
kabelů nízkého napětí. Nové veřejné
osvětlení, které je budováno v celé
délce Jirsíkovy ulice od kamenného
mostu až po sídlo společnosti FORMICA, bude zapojeno až po likvidaci
původní sítě.
Další průběh prací:
Etapa C (úsek od kostela k aut. zastávce u zdravotního střediska) byl

zahájen 15. července a potrvá do poloviny září. 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), začne
ve 2. polovině září.
Etapa E (úsek od Pružinů k silnici
II. tř.) termín poslední etapy závisí na
dodržení harmonogramu celé stavby.
Harmonogram počítá také s tím, že
s rekonstrukcí místních komunikací se
začne po 8. září, kdy budou zahájeny
práce na komunikaci k zámku a kolem radnice.
Vážení spoluobčané,
víme, že současná rekonstrukce
Jirsíkovy ulice zejména starším
lidem značně znesnadňuje
cestu do zdravotního střediska.
Úřad Městyse Kácov proto
nabízí všem pomoc.
Na požádání vás na lékařská
vyšetření či pravidelné prohlídky
rádi dopravíme.
V případě zájmu kontaktujte
pracovníky úřadu na
telefonních číslech:
327 324 204 a 327 324 35
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Nový územní plán

Dárek maminkám

Během letošního roku pokročila
příprava nového územního plánu,
který by měl jasně stanovit, jakým
směrem se bude Kácov v budoucnu
rozvíjet.
Společnost C.H.S. Praha, kterou loni
zastupitelé pověřili zpracováním nového územního plánu, již prostudovala veškerou stávající dokumentaci
a další podklady, včetně připomínek
občanů, a provedla také doplňkový
průzkum v celém katastrálním území,
jehož se plán týká.
„Kácov řeší další urbanistický rozvoj ve fázi rozestavěnosti. Snahou je
vymezit území určené pro obytnou
zástavbu, občanskou vybavenost
včetně sportovních a rekreačních
ploch i ploch pro komerční aktivity
obyvatel. Měla by být doplněna síť
komunikací a musí být dořešena
veškerá infrastruktura, která by pro
místní občany zajistila odpovídající
kvalitu života. Městys v dlouhodobém časovém horizontu nepočítá
s žádnou průmyslovou zástavbou.
Zřetelná je zde snaha o zachování
přirozeného přírodního prostředí,
aby mohlo městečko maximálně využít svůj potenciál v oblasti turismu,“
popisuje hlavní zásady, jimiž se řídí
příprava dokumentace, Ing. arch. Jaroslav Sixta.
Návrh nového územního plánu teď
čekají ještě dvě hlavní etapy – nejprve je třeba schválit hlavní zadání,
podle něhož bude firma C.H.S. Praha
dál postupovat, a posléze i návrh finální podoby územní dokumentace.
Ke každé etapě se již bude vyjadřovat nejen zastupitelstvo, ale záměry
městyse a odborné studie architektů musí odsouhlasit také téměř 30
nejrůznějších orgánů státní správy.
Nepůjde tedy o žádný rychlý proces.
V obou fázích se však k návrhům mohou stále vyjadřovat i občané.
Všechna města a obce v ČR musí
mít novou územní dokumentaci zpracovanou nejpozději do roku 2015.

V pátek 11. května se kácovská sokolovna stala místem, kde se rozdávala radost, úsměvy a spousta
lásky. Svým maminkám a babičkám
tam přišly u příležitosti Dne matek
poděkovat děti, ke kterým se velmi
rád přidal také moderátor a muzikant Vojta Lavička.
Právě on hned v úvodu zavzpomínal na svoji maminku. „Mámě vděčím
za to, že ze mě něco je a žiju jako každý normální „bilý“. Jako většinu romských dětí mě totiž kdysi chtěli rovnou
poslat do zvláštní školy. Jenže mamku
to vytočilo tak, že si to šla vyříkat rovnou na „nejvyšší místa“. Vždycky se za
nás všechny sourozence strašně bila.
A taky se postavila i vlastnímu osudu
a vítězně se poprala s vážnou nemocí,“ vyznal se z lásky a obdivu Vojta

a pak ještě zauvažoval, že je zvláštní,
že v romské muzice vlastně nejsou
skoro žádné písničky o maminkách.
Pak už se ale jen zpívalo, recitovalo a nebo hrálo divadlo. Děti z místní
mateřské školy dokonce zvládly najednou úplně vše, protože tradiční
pohádku O Šípkové Růžence předvedly v muzikálové podobě a v kostýmech a s rekvizitami, které samy
pomáhaly vyrábět.
I jejich starší kamarádi ze základní
školy si pak dávali velmi záležet, aby
jejich vystoupení dobře dopadlo. Nervozita sice občas udělala své, ale případné chybičky laskavé obecenstvo
rádo prominulo a všechny účinkující
vždy odměnilo velkým potleskem.
Když posléze převzali štafetu muzikanti profesionálové – zakladatel
skupiny Gipsy.cz Vojta Lavička a jeho
kolega kytarista Zdeněk Jano, dostala
zábava ještě o něco svižnější rytmus.
Temperament romských muzikantů
byl skutečně hodně nakažlivý. Na taneční parket se tedy nejprve vrhly děti.
Jejich maminky a babičky byly sice
o něco váhavější, ale když nakonec
sáhl do kláves oblíbený František Procházka, opravdu nezůstalo jen u podupávání do rytmu.
Poděkování za krásný program patří
všem účinkujícím i Sázavskému Rozvojovému Nadačnímu Fondu, který
akci podpořil.
Foto: Petr Křen

Vítání občánků
Také v letošním roce přivítal Městys
Kácov své nově narozené občánky.
V pátek 18. května se jich v pamětní síni radnice sešlo celkem sedm.
Výjimečnost této chvíle si pochopitelně mnohem víc uvědomovali rodiče či prarodiče malých Kácováčků.
Dětem však i po letech bude jeden
z jejich prvních „vážných“ životních
krůčků připomínat pamětní list.
Své maličké kamarády přišly na kácovskou radnici pozdravit i děti z míst-
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Městys Kácov obdržel podobně
jako všechny další obce a města ve Středočeském kraji od
Ministerstva životního prostředí ČR informaci o zahájení
zjišťovacího řízení ke koncepci
Integrovaného krajského
programu snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší
za území Středočeského kraje.
Během tohoto zjišťovacího řízení
se ke koncepci, jež je k nahlédnutí na Úřadu Městyse Kácov
a na úředních deskách kraje,
mohou písemně vyjadřovat
i občané. A to do 20 dnů od
zveřejnění na úřední desce.
Vítána jsou zejména další
doporučení, na jaké aspekty by
se mělo vyhodnocení zaměřit,
a návrhy dalších možných alternativ nad rámec již navrhovaných vyhodnocení a posouzení.
Za vaše připomínky předem
děkujeme.
ní základní školy, které si pro tuto příležitost připravily krátké vystoupení.
„Mám radost, že se Vítání občánků
stává u nás tradicí a je o ně zájem.
Je to jedna z možností, jak můžeme
dát najevo, že nám záleží na budoucnosti. Snad tím i pomůžeme v lidech
budovat vztah k místu, kde se narodili, a kde, věřme, budou chtít také žít,“
říká starostka Soňa Křenová.
Foto: Petr Křen

Nová naučná stezka
Díky nadšení členů ZO ČSOP Naučné stezky a zejména díky finanční podpoře Lesů České republiky
a Středočeského kraje mohou turisté od poloviny letošního června
poznávat krásy Kácova i Posazaví
na nové naučné stezce.
Trasa téměř 12 km dlouhé stezky postupně prochází pod Klenkem
okolo Koutského mlýna a dále po
žluté turistické značce přes obec Polipsy a nad Losínským mlýnem se
vrací zpět do Kácova. Prozatím má
šest zastavení, ale již na podzim budou instalovány další čtyři. Informační
tabule jsou věnovány nejen zajímavým místům na trase, ale přibližují
také lesnické hospodaření v regionu
i historii posázavské železnice.
Slavnostního otevření nové turistické trasy se ve čtvrtek 14. června
v kempu U kouzelníka zúčastnili nejen zástupci Českého svazu ochránců přírody, Lesů ČR a Českých drah,
ale také starostka Kácova Soňa Křenová a starostka Čestína Miroslava
Sýkorová, protože projekt byl od
začátku připravován ve spolupráci
s oběma obcemi.
„Jsem ráda, že se podařilo uskutečnit dlouholetou myšlenku našeho
kolegy Karla Drábka, kterého zdejší
krajina okouzlila už někdy před pa-

desáti lety. Všem, kteří tento projekt
podpořili, ještě jednou moc děkuji.
Hlavně doufám, že kouzlo posázavské krajiny teď objeví i další turisté,“
řekla při setkání mimo jiné Alena Štovíčková ze ZO ČSOP Naučné stezky.
Jako vůbec první vyrazily po části
nové naučné stezky na pěší výlet děti
z kácovské základní školy, pro které
připravili lesníci u loveckého srubu
pod Klenkem i skvělou svačinu v podobě opékaných vuřtů.
Bezpochyby největší dojem na ně
ale udělali už v kempu U kouzelníka kácovští kynologové, kteří v rámci
úvodního programu předvedli, co
všechno umí jejich čtyřnozí svěřenci.
Děti byly nadšené hlavně z toho, že
si na vlastní kůži vyzkoušely i roli figuranta, proti němuž je pes při výcviku
vysílán.
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Pouťové šnečí závody
Už po 46. se letos o kácovské pouti
v neděli 19. srpna konaly oblíbené
šnečí závody. Oproti předchozím
ročníkům se však poprvé neuskutečnily na autobusovém nádraží,
ale na nádvoří našeho zámku.
Rekordní byl nejen počet šnečích
šampiónů, ale také diváků. Z kruhové startovní čáry vyrazilo do všech
stran krátce po desáté hodině celkem 66 borců, jejichž pohyb bedlivě
sledoval zhruba dvojnásobný počet
fanoušků.
Na to, že se z původního recesistického nápadu pana Ladislava Mena
stane taková atrakce, zřejmě nikdy
nepomyslel nejen duchovní otec
kácovských šnečích závodů, ale ani
pánové Jan Klimpera, Josef Melichar
a Karel Jankovský, kteří v posledních
letech jeden z nejpomalejších závodů na světě organizují.
Že v tomto případě nejde ani tak
o vítěze, jako spíš o legraci a zábavu,
je jasné. Ostatně o pouti bývalo v Kácově veselo odjakživa. A ani ta letošní
nebyla výjimkou. Žádné velké potíže
naštěstí nezpůsobila prodejcům i návštěvníkům ne zcela nedokončená
dlažba na náměstí.
Trochu nostalgických vzpomínek
a hlavně řadu turistů přivezl na naši
pouť jako již tradičně parní vlak. A důstojné chvíle pro zklidnění a rozjímání
vytvořilo v sobotu večer v kácovském
kostele Narození Panny Marie duo

Musica Da Chiesa (Tomáš Najbrt
a Jaroslav Konečný) svým koncertem
duchovní hudby.
Foto: Petr Křen

Hubertus byl středem zájmu
Kácovský pivovar Hubertus byl jedním z jedenácti pivovarů, které se
Středočeský kraj rozhodl letos zařadit do Slavnostních dnů středočeských pivovarů.
V sobotu 2. června u nás v Kácově tedy netekl proudem jen oblíbený
Hubertus, který ochutnala a pochválila i hejtmanka Štředočeského kraje
Ing. Zuzana Moravčíková, ale připraven byl také bohatý kulturní program
a komentované prohlídky pivovaru.
Navzdory tomu, že zlatavý mok je
určen výhradně dospělým, byl na zámeckém nádvoří připraven program
také pro děti, které si zde mohly užívat nejrůznější soutěže.
Hned po naražení prvního soudku
se právě pivo postaralo také o ústřed-

ní téma doprovodného programu.
Prvních deset návštěvníků získalo
hned po otevření pivovarské brány
šek, který mohli u stánku proměnit za
pivo. Kolem tohoto lahodného moku
se točila většina návštěvnických soutěží. Pivo se odborně ochutnávalo
v rámci moderované degustace,
dechovka Sebranka hrála písničky
o pivu a v závěru se losovala i velká
pivní tombola.
Každou hodinu mohli také zájemci
navštívit kácovský pivovar v doprovodu průvodce a seznámit se s tím, jak
se zde pivo vaří a jak je třeba o ně
pečovat, aby mělo říz.
Že Hubertem žil opravdu celý Kácov nebylo divu a důležité je, že právě toto kácovské pivo má stále lepší
zvuk již téměř v celé republice. Právě
propagaci malých pivovarů se Slavnostní dny středočeských pivovarů
snaží pomáhat a zviditelňovat malé
pivovary, které na území kraje působí.
Foto: Petr Křen
Společnost VHS Benešov, která je
provozovatelem čistírny odpadních vod v Kácově důsledně žádá
všechny občany, aby do splaškových vod v žádném případě
nevhazovali papírové kapesníky,
ubrousky a utěrky. Technologie
výroby je u těchto produktů
odlišná od postupu zpracování buničiny pro toaletní papír.
Utěrky, ubrousky ani kapesníky
se v odpadních vodách zcela nerozloží a při čištění vody způsobují v ČOV značné problémy. Ty
mohou ohrozit chod celé čističky
a tím i kvalitu vypouštěné vody.
Zodpovědnost vůči životnímu
prostředí by měla být naším
společným zájmem – vyšší
náklady za údržbu provozovatel
samozřejmě promítne do ceny
stočného pro naše domácnosti.
Úřad Městyse Kácov
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Ještě to stihnete!
Uzávěrka 2. ročníku
soutěže Rozkvetlý Kácov
se posouvá na 14. září 2012.
Fotografie truhlíků a zahrádek
lze zaslat na e-mail:

saronafo@seznam.cz
Sázavský Rozvojový Nadační
Fond, který je vyhlašovatelem
soutěže, tímto vychází vstříc
všem, kteří zjistili, že díky příznivému počasí jsou jejich okna
i předzahrádky stále krásnější.

Kácovu to bez komínu sluší
Po dlouhá léta se komín někdejší kácovské tírny, tedy továrny na
zpracování lnu, tyčil nad naším
městečkem. Dokud podnik prosperoval, nikdo moc neřešil, že
komín zamořuje ovzduší, hyzdí
krajinu a taky panorama kdysi
tak malebného posázavského
městečka. Lenka Kácov dávala
práci většině místních lidí.
Když však v devadesátých letech
minulého století nastal absolutní
útlum textilní výroby a len zmizel
z českých polí, stala se prázdná
a pomalu chátrající fabrika předmětem úvah, zda tady má něco takového ještě vůbec stát.
Od 27. července letošního roku,
kdy se po odborném zásahu speciálního bagru komín proměnil
v haldu cihel, je tedy kácovská tírna
absolutní minulostí.
Komín a s ním i celá továrna
ustoupily, aby náš městys zvýšil
svou přitažlivost jako místo pro
život i rekreaci a mohl začít plně
zhodnocovat své přírodní i architektonické dědictví.
Foto: Petr Křen

V rámci vyhlášení výsledků
plánuje SaRoNaFo uspořádat
na podzim v Kácově besedu
s oblíbeným propagátorem
botaniky RNDr. Václavem Větvičkou, který od roku 2007 působí jako vedoucí zámeckého
parku ve Štiříně.
O termínu besedy budete
včas informováni.

Inzerce
Nabízím zdarma pět velmi milých
štěňat kříženců ve stáří 8 až 10
měsíců. Po telefonické dohodě
je možné kteréhokoliv z pejsků
okamžitě převzít.
V případě zájmu volejte
na telefonní číslo: 732 731 685.
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D

alší opravené prostory s novými expozicemi i kavárnou, tři výstavy, řada návštěvníků a také sousta zábavy
pro děti i dospělé. Tak vypadá už nyní stručná bilance letní turistické sezóny v kácovském zámku i kolem
něj. Zdejší kulturní dění ale určitě stojí za podrobnější ohlédnutí.

Na zámku začalo být letos rušno
o hodně dřív, než 3. června, kdy zde
byla slavnostně zahájena nová turistická sezóna. Pro nové expozice
i příležitostné výstavy bylo totiž třeba
připravit či zrenovovat další prostory.
Ty vznikly v místnostech, které dlouhá
léta sloužily jen jako skladiště. V jedné z nich se přitom podařilo odkrýt
a zrestaurovat patrně původní dřevěnou podlahu.
S novou sezónou chtěl totiž zámek
slavnostně představit hned dvě výstavy a jednu stálou expozici, na jejichž
podobě se pracovalo doslova do poslední chvíle. Jistá nervozita byla tedy
znát na hlavních protagonistech dne
– místním fotografovi Danielu Korolovi, kutnohorském novináři a výtvarníkovi Vladimíru Císařovi i na zámeckém kastelánovi Janu Mühldorfovi.
Jak při vernisáži zmínil Daniel Korol,
který zde vystavuje své velkoformátové fotografie z Posázaví, jde o výstavu, kterou připravoval poměrně
dlouho a která je jeho uměleckým
vyznáním místu, kde žije. Podobně je
tomu i v případě Jana Mühldorfa, který se stejnou úctou společně s dalšími členy OS pro rozvoj Kácovska připravil pro zámek expozici dobových
fotografií a pohlednic. Vladimír Císař
byl zase vděčný za to, že může své
obrazy vystavovat právě tady. „Navštívil jsem mnoho objektů, které vypadají podstatně lépe, než kácovský

zámek. Spousta těchto památek však
může tomuto místu závidět bohatý
kulturní život v jeho zdech,“ zmínil
výtvarník.
Důstojný rámec dalo oběma vernisážím i vystoupení souboru Laurus,
jehož členky zvolily pro tuto příležitost
dobové kostýmy, a historický exkurz
bývalého kácovského kronikáře Jaroslava Křena, díky němuž se hosté
vrátili v čase o sto let zpět.

V rámci setkání samozřejmě zazněla i mnohá slova díků. Bez finanční
pomoci Ministerstva kultury, Středočeského kraje, Městyse Kácov, Sázavského Rozvojového Nadačního Fondu a dalších institucí i bez nadšení
mnoha jednotlivců by se totiž novou
sezónu na zámku s tolika novinkami
nepodařilo uspořádat.
Podobně slavnostní chvíle pak sály
zámecké galerie zažívaly také 8. července, kdy zde výstavu obrazů Vladimíra Císaře vystřídala tvorba jiného
výtvarníka, malíře Bedřicha Bartáka.

Úvodní slovo pronesl na této vernisáži MUDr. Tomáš Chytka. „Bedřich
Barták byl můj tchán. Osobně jsem
ho bohužel nepoznal. S jeho dcerou
Annou, mojí manželkou, jsme se potkali až týden po jeho smrti. Ale vím,
že to byl výjimečný muž. Nezlomilo
ho ani totální nasazení během války
a ani 12 let žaláře za totalitního režimu. Jsem rád, že odkaz jeho díla,
jeho poselství, může být prezentováno právě v prostorách kácovského
zámku,“ řekl Tomáš Chytka.
Výstava s názvem Scenérie českého venkova a měst a výběr z díla
Bedřicha Bartáka potrvá v zámecké
galerii až do konce září.
Poprvé v historii byly pro veřejnost
během pouti zpřístupněny i historické sklepy, kam se mohli zájemci podívat v doprovodu mladých průvodkyň z Kácova.
Těsně před poutí pak zámek stihl
připravit ještě další novinku – expozici historických motocyklů v jejímž
předsálí je možné posedět v útulné
kavárničce a třeba i rozjímat o starých
časech. Kávu tady prý paní Kuřetová
vaří opravdu vynikající.
Jsem ráda, že kácovský zámek navštěvuje stále víc turistů. Ještě víc mě
ale těší, že místní lidé už nevnímají
tuto naši památku jako místo, jehož
podobu a další osud nejde změnit,“
říká starostka Soňa Křenová.
Foto: Petr Křen

1. V případě Daniela Korola je výstava fotografií jeho uměleckým vyznáním místům, kde žije a která má rád
2. Nová expozice historických motocyklů jistě nadchne nejen milovníky motorek či starých časů
3. Paní starostka si na vernisáži prohlédla obrazy Bedřicha Bartáka ve společnosti MUDr. Tomáše Chytky
1

2

3
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Jak kácovští Hasmani v létě
procestovali svět
V termínu od 4. do 14. července
2012 se naši malí hasiči, tedy Hasmani, již po osmé zúčastnili dětského tábora pod vedením Stanislavy
Hrstkové a Petry Hnátové.
Letošní ročník se konal nedaleko
Paběnic u rybníka Zbožňova. Pořádalo jej Sdružení Cesta životem bez
bariér, díky němuž mohly tento tábor
navštívit i čtyři tělesně handicapované děti. Celotáborovou hrou pro
týmy byla „Cesta kolem světa“. Starší
jednotlivci si mohli zahrát na „Trosečníky“ a pro mladší byla na letním táboře připravena „Pirátská plavba“.
Děti, které byly rozděleny do čtyř
týmů, poznávaly různé části světa –
od Evropy až po dalekou Čínu. Chatky, klasické stany i stany s podsadami obývalo celkem 40 dětí ve věku
od 7 do 15 let. Z Kácova nás bylo
celkem 14 – 8 hasičů a 6 dalších kamarádů. Doprovázely nás praktikantky Kristýna Sehnoutková a Marcela
Střihavková.
Všichni jsme byli z programu velmi
nadšení a příští rok pojedeme na tábor určitě zase.
Kvůli čemu? Tady jsou odpovědi.
Vojta Filip: „Nejvíce se mi líbila hra
Špion a maršál a taky všechny hry,

které jsme hráli, i ty u ohně. Nejlepší
praktikant pro mě byl Honza V.“
Lenka Filipová: „Prima bylo, že náš
tým vyhrál celotáborovou hru. Kupodivu se mi líbil polední klid a bouřky. Pro mě byla nejlepší praktikantka
Bára“.
Marcela Střihavková,
Lenka Filipová, Vojta Filip

Mladí kácovští hasiči
se perou jako draci
V letošním ročníku Ligy v požárním
útoku Soptík si kácovští mladí hasiči počínají jako skuteční dráčci.
V prvním kole, které se v květnu
konalo v Církvici, sice náš městys
kvůli virózám reprezentovala jen
družstva mladších žáků, ale vybojovala zde 3. a 8. místo. Ve druhém
kole v Horce už byl ale Kácov zastoupen početněji. Reprezentovaly
nás hned dva týmy mladších žáků
a jedno družstvo jejich starších kolegů, přičemž tým Kácov A bodoval na
4. místě a tým Kácov B skončil jako
10. Starší žáci pak vybojovali krásné
3. místo.
Kácovské naděje požárnického
sportu i jejich vedoucí se pak samozřejmě velmi intenzivně připravovali
na třetí kolo, které se konalo 24. červ-

na právě u nás v Kácově. Kluci a děvčata rozhodně nespoléhali jen na
výhodu domácí půdy. Naopak chtěli
všem svým příznivcům, kterých nebylo málo, dokázat, že skutečně umí
zabojovat.
Týmu Kácov A mladších žáků tak
jen o vlásek uniklo vítězství a skončil
na stříbrné pozici. Tým Kácov B se
umístil na 7. příčce. Konečné 2. místo
určitě nemusí mrzet ani starší žáky,
kteří na vytouženou zlatou metu útočili po celou dobu závodu.
Po krátké pauze, během níž si
Hasmani užívali například letní tábor
u rybníka Zbožňova či jiná prázdninová dobrodružství, už se kluci a děvčata těší na další kolo Soptíka. V neděli
9. září totiž zamíří do Hostovlice, kde
mají jistě našlápnuto na dobré umístění. Držíme palce!
Foto: Petr Křen
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Kácov plný pohádek
V pátek 1. června odpoledne se
Kácov opět proměnil v pohádkovou říši, do níž mohli vstoupit nejen děti, ale i dospělí. V rámci Mezinárodního dne dětí uspořádalo
místní občanské sdružení Kopretinka v centru městyse již podruhé Pohádkový okruh, díky němuž
se v mnoha místních památkách
zabydlely pohádkové bytosti. Kdo
je chtěl poznat blíž, musel nejprve splnit úkol, který byl na každém
pohádkovém zastavení nachystán.
Zvědavost kluků i děvčátek byla
veliká. Ostatně kdo by nechtěl mít
aspoň na chvíli za kamarády třeba
loupežníka Rumcajse a jeho synka
Cipíska, poplety Pata a Mata, galantního motýla Emanuela a krásnou
makovou panenku, skřítky Křemílka
a Vochomůrku či modré šmoulí mužíčky.
Děti však mohly pomáhat třeba
i dědkovi a bábě, co nedokázali vy-

táhnout řepu, Popelce, Sněhurce,
Karkulce, vodníkovi či bílé paní.
Hrdinové z říše pohádek měli pochopitelně připraveny nejrůznější
hádanky i další soutěžní úkoly. Laťka
byla nastavena tak, aby uspěli i nejmenší soutěžící, kteří se na pohádkovou obchůzku Kácovem vydali v doprovodu rodičů a prarodičů.
Důležité bylo, že žádná ze šesti
princezen a komtes, které dohlížely
na pohádkové soutěžení, nic nenamítala třeba proti případné nápovědě, takže odměnu v podobě drobných sladkostí si odnášel opravdu
úplně každý. Velkou radost měly děti
zejména ze zlatých kamínků, které
jim jako památku na své stanoviště
nechával posázavský vodník.
V cíli na nádvoří kácovského zámku
pak na všechny čekalo nejen opékání vuřtů a další občerstvení, ale také
rytíři, kteří předváděli různé techniky
souboje. Kdo chtěl, mohl se od nich
i něco přiučit. Také se zde malovalo
na obličej a holky a kluci měli mož-

nost vlastnoručně si vyrobit svícen,
vyzdobit talířek a nebo další drobnosti, které si pak odnesli jako cenný
suvenýr z akce.
„Zájem o kácovský Pohádkový
okruh byl letos skutečně mimořádný.
Soutěžní trasou prošlo celkem 650
lidí, z toho 215 dětí. Největší zásluhu
na tom má bezesporu úspěch loňské akce. Snad jsme návštěvníky nezklamali ani letos. Snažili jsme se do
okruhu zakomponovat i nové prvky,
aby byla soutěž zajímavá pro ty, kteří
ji absolvovali vloni,“ poznamenala po
úspěšné akci jedna z organizátorek
paní Dana Hamplová.
Současně dodala, že akci by občanské sdružení Kopretinka ani tentokrát nemohlo připravit nebýt pomoci sponzorů a dalších partnerů,
jimž patří za podporu Pohádkového
okruhu velký dík. Poděkování si zaslouží i všichni účinkující a majitelé
stáje v Krasoňovicích, díky nimž zažily
všechny děti v Kácově skutečně nádherné pohádkové odpoledne.
Foto: OS Kopretinka

U řeky Sázavy bylo opět rušno
Třebaže se o rybářích říká, že jsou
to samotáři, ti, kteří strávili celých
16 hodin z posledního květnového víkendu u Sázavy pod Pustým
hradem, se postarali o značný rozruch. Ve dnech 26. a 27. května se
totiž v kácovském revíru Sázava 7
uskutečnil již 16. ročník tradičních
Nočních rybářských závodů. Po
delší době konečně rybářům vyšlo
také počasí, a tak zde nebyla nouze
o adrenalin, ale ani o zábavu.
Závodníci, kterých bylo letos celkem 137, nahodili své pruty v sobotu
ve čtyři hodiny odpoledne a rybářské
štěstí pokoušeli celou noc až do nedělní osmé hodiny ranní. Chytalo se
na 2 pruty, na položenou. Bodovaly
se ryby od 20 cm výše s tím, že za
každou rybu byl soutěžícím připsán
vždy jeden bod a stejně tak se bodo-
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vala i délka úlovku – 1 cm znamenal
jeden bod k dobru.
Body přibývaly na kontech závodníků poměrně rychle, během letošních
závodů bylo totiž uloveno celkem
556 kusů nejrůznějších ryb. Nejčastěji se jednalo o kapry, kterých bylo
116. Rybáři vytáhli z vody i 66 karasů, 113 cejnů velkých, 8 cejnků, 37
úhořů, 9 tloušťů, 188 plotic, 14 podouství, 3 perlíny a jednoho sumce
a jednoho amura.

Rybáři v závěru poděkovali za vstřícnost také společnosti Sázava Parkland,
která jim umožnila uspořádat závody
na svých pozemcích.
Po celou dobu fungovalo u řeky
skvělé občerstvení, což ocenili nejen soutěžící, ale také všichni návštěvníci, kterých bylo s ohledem na
krásné počasí velké množství. I díky
nim měly letošní závody jedinečnou a nenapodobitelnou atmosféru.
S pozdravem Petrův zdar! se všichni rozjížděli domů, plni sportovních
a dalších zážitků.

zátoři zajímavými věcnými cenami
odměnit všechny závodníky, kteří
měli úlovek. Takových kluků a děvčat
bylo celkem 28, úspěšné přitom byly
všechny dívky.
Chytalo se od 7 do 12 hodin, půlhodinovou přestávku měly děti na doplnění sil a energie. Povolený „doping“
v podobě výborných opečených špekáčků z uhlířskojanovického řeznictví
Klepiš, přitom ocenili nejen závodníci,
ale i jejich doprovod a skvělá nálada
panovala po celou dobu v táboře soutěžících i diváků.
Za ČRS MO Kácov
předseda František Petrásek

Závody mládeže 2012

Vítězem se stal pan Bohuslav Dušánek z Jaroměře, který získal celkem
1749 bodů. Druhé místo obsadil
s 919 body pan Adolf Rödl z Mostu
a třetí skončil pan Jaroslav Kapek ze
Sázavy, který získal díky svým úlovkům 888 bodů. Největší rybu ulovil
pan Radek Záruba z Benátek nad Jizerou, když se mu podařilo dostat na
břeh sumce o délce 64 cm. Ze čtyř
žen, které se letos závodů zúčastnily,
byla nejúspěšnější paní Anna Skálová z Prahy 8, která si vychytala 317
bodů.
Hodnotné ceny obdrželo 10 nejúspěšnějších závodníků s tím, že pro
zlaté, stříbrné a bronzové rybáře byly
připraveny i krásné poháry a největší
úlovek byl oceněn uzenou kýtou.
Po slavnostním vyhlášení výsledků
poděkoval předseda ČRS MO Kácov
František Petrásek všem závodníkům
za účast a pozval je na 17. ročník
Nočních rybářských závodů, které se
i v roce 2013 uskuteční o posledním
květnovém víkendu. Jeho dík patřil
také všem kácovským rybářům, kteří
se o zdárný průběh závodů museli
začít starat již půl roku předem.

V sobotu 9. června se v rybochovném
zařízení v Kácově – Račíněvsi uskutečnily závody mládeže do 15 let.
Rybářské štěstí i dovednosti si přišlo letos otestovat celkem 31 mladých rybářů, z toho čtyři dívky.
Závodníci přijeli z Kácova, z Vlašimi,
Zruče na Sázavou, Vlastějovic, Dálkovic, Vlkové, Chabeřic, z Prahy, Roztok
u Prahy a z Jaroměře. Právě odsud
byl i vítěz závodů Bohuslav Dušánek,
který získal celkem 871 bodů (bodovala se vždy délka úlovku systémem
1 cm = 1 bod). Druhé místo obsadil
s 638 body Tomáš Teuber rovněž
z Jaroměře. Na třetí příčce se umístil
Luděk Weidenthaler z Vlašimi, který
získal 352 bodů.
Kromě mnoha stovek malých
kaprů, cejnů velkých, plotic, pstruhů
a línů se mladí rybáři blýskli i kapitálními úlovky. Čtyři ulovení kapři vážili
víc než 10 kg. Největší z nich přitom
měřil 85 cm! Úspěšným lovcem tohoto kusu byl Michal Kučera z Vlašimi, který kromě hodnotné rybářské
ceny získal i pohár, který mu bude
rekordní kácovský úlovek připomínat.
Rovněž první tři závodníci získali kromě kvalitních rybářských prutů
a navijáků i pamětní poháry. Díky
sponzorům (ČRS MO Kácov a firma
Petr Zikán – Rybářské potřeby Praha 5-Barrandov), mohli však organi-

Pohodové léto pod skalkou
Zatímco mnozí z nás plánují svůj
letní program až na poslední chvíli, členové OS pro rozvoj Kácovska
o něm měli jasno už hodně dlouho dopředu. Už šestý rok totiž dobrovolně provozují půjčovnu loděk
v místě, kde kdysi stávala oblíbená
kácovská plovárna. Díky jejich péči
je tu radost posedět i dnes.
Právě kvůli půjčovně zažíval především předseda sdružení Jiří Trešl před
zahájením letní sezóny velmi krušné
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chvíle. „Už loni jsme se rozhodli, že
u buňky s občerstvením vybudujeme sociální zařízení. Když je hezky
zamíří sem poměrně dost lidí a většinou nikam nespěchají. Podobné je
to i v případě koncertů a přátelských
posezení, která se tady snažíme v letních měsících dělat. Jenže tělu se
poručit nedá. Bez toalet už to zkrátka
nešlo,“ vysvětluje pan Trešl.
Když do vítězného konce dovedl
boj o všechna povolení a razítka kvůli vodě a kanalizaci, starosti bohužel
neskončily. Bylo třeba dát dohromady potřebné finance. „Dlouho to vypadalo, že právě na penězích projekt
ztroskotá. I když jsme většinu prací
provedli svépomocí a kdo mohl, sáhl
do vlastní peněženky, chybělo stále zhruba 35 tisíc korun. Ty se nám
nakonec podařilo získat z Fondu hejtmanky Středočeského kraje a jsme
za to moc vděční,“ dodává předseda
sdružení.
Že bylo s penězi naloženo řádně,
se může každý přesvědčit. Pana Trešla a pana Veselého, kteří se o provoz půjčovny po celé léto starají, navíc těší, že návštěvníci oceňují, jak je
zdejší sociální zázemí čisté.
Za současnou podobou půjčovny
loděk jsou ale desítky hodin dobro-

volné práce členů sdružení. Na to,
aby mohla být sezóna zahájena v sobotu 16. června, se zde vše připravovalo dlouho dopředu.
První společný večer u řeky si tedy
všichni užívali v klidu a pohodě. Práce
však nemohla jít úplně stranou, protože o svezení na pramičkách bylo
hodně zájemců. Večer se vydařil nejen kvůli krásnému počasí, ale také
díky kapele Sváti Chalupy.
Muzicírování ostatně Pod skalku už
tak nějak patří a ke „dvorním dodavatelům“ patří i skupina Zdeňka Jeřábka, která sem zavítala během dalšího
posezení uprostřed léta
Do třetice se bude letos v půjčovně
loděk hrát už ale na rozloučenou. Sezónu 2012 zde uzavře Standa Jelínek
v sobotu 15. září, kdy už prý ani to
nejkrásnější babí léto k projížďce po
Sázavě nikoho moc nenaláká. K posezení u řeky jsou ale všichni srdečně
zváni. Na tento den prý zkoušejí členové sdružení objednat i počasí. Tak
doufejme, že vše vyjde.

Na Račanech se opět hrálo
a zpívalo pod lipou
Již potřetí uspořádalo letos Sdružení račanských hudebníků takřka
uprostřed Kácovského kulturního
léta další Koncert pod lipou. Přátelské setkání těch, kdo fandí dětem
a jejich muzicírování se uskutečnilo
v sobotu 11. srpna.
Muzikantům tentokrát hrálo do
noty i počasí, takže se kluci i děvčata
mohli soustředit opravdu jen na to,

aby se letošní koncert všem líbil. Díky
prostředí a hlavně pohodové atmosféře, která pod korunu zdejší lípy
nikdy nepouští trému ani nervozitu,
nemusel mít nikdo žádné obavy.
K dětem se tu a tam rádi přidávali i dospělí, především jejich rodiče
a prarodiče.
„Dřív bývalo běžné, že když se
někde sešlo pár sousedů, a některý
z nich uměl hrát na nějaký nástroj,
nezůstalo posezení bez muziky. Jindy
se naopak lidé scházeli právě proto,
aby si zahráli společně. Snažíme se
na tuto tradici navazovat a hlavně
tím podporovat rodinné a sousedské
vztahy. Když to lidem ladí při hraní,
určitě jim to pak lépe funguje i v běžném životě,“ říká paní Jitka Zemanová
ze Sdružení račanských hudebníků.
V souvislosti s touto akcí také poznamenala, že v Kácově je celá řada
velmi šikovných dětí, jejichž talent
stojí za to podporovat. Koncerty, na
kterých mohou děti předvést, jaké
pokroky dělají, jsou pro ně jistě motivací pro další cvičení.
Odpoledne pod račanskou lipou
se skutečně vydařilo a děti mohly být
spokojené i s honorářem v podobě
velkolepé „buřtopárty“, která koncert
zakončila.
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Sázava se stala Šmoulí řekou
Kdo se těšil, že si v Kácově na březích Sázavy užije 14. června nejen
pěkné počasí, ale taky hodně legrace a případně i trochu adrenalinu,
nebyl zklamán. Počasí totiž nemělo
chybu a 13. ročník Posázavské neckyjády se vydařil k naprosté spokojenosti všech letošních protagonistů, diváků i organizátorů.
Na řeku bylo tentokrát spuštěno
celkem jedenáct neobvyklých plavidel a třebaže při startu byly všechny
posádky odhodlané vyhrát, již po prvních metrech plavby se mnohé rozhodly zachránit alespoň holé životy.
Některá plavidla šla ke dnu ochotněji,
než jejich konstruktéři očekávali.
Zřejmě právě za smělost při výběru
názvu, byla potrestána posádka, která svoji archu nazvala Ježíš. Stala se
Největší potápkou neckyjády a těžko,
říct, zda se o tom nerozhodlo až někde na nebesích.
Jisté však je, že o pořadí v rámci
kategorie, v níž se hodnotila originalita plavidel, rozhodovali jen diváci.
Těm se nejvíc líbila statečná posádka
modrých Šmoulů, kteří s sebou na
loď neváhali vzít ani největšího nepřítele, čaroděje Garganela.
Druzí skončili Indiáni, kteří dle tradic nakonec nabídli dýmku míru nejen svým Šmoulím porazitelům, ale

také křehké posádce Louka s kopretinami, která skončila v této kategorii
na třetím místě.
Patrně nejvíc objektivně bylo rozhodnuto v případě kategorie, kde se
měřil výsledný čas plavidel. Vůbec
nejrychleji doplula do cíle, navzdory
svému názvu, posádka plavidla Bludičky. Dost možná i proto, že v zádech měla po celou dobu závodu
dravého Krokodýla – tedy samozřejmě posádku s plavidlem tohoto jména. Na třetím místě skončilo plavidlo
s názvem Zručský zámek. (Ostatně,
že jeho šance na vítězství v Kácově

byly od počátku mizivé. My máme
přece zámek vlastní. A taky dost krásný a o žádný „dovoz“ nestojíme!)
Zajímavé jsou také údaje z kategorie NEJ – tedy věk nejstaršího a nejmladšího účastníka. Ty od sebe letos
dělilo přesně 57 a půl roku. Tomu
nejstaršímu bylo totiž 60 let a nejmladší odvážný plavčík z kmene Indiánů měl jen dva a půl roku.
Když skončila zábava na vodě, přišli
si na své i diváci a mnozí přitom na
vlastní kůži vyzkoušeli teplotu vody
v Sázavě. Ani tentokrát totiž v soutěžním bloku necykjády nechyběla chůze
na „kládě“. Padat, a nebo raději chodit,
se ale dalo také na chůdách, chlapáci
mohli porovnat svou sílu se strongmanem Jirkou Žaloudkem v disciplíně Posázavský silák. Organizátoři evidují i několik desítek zdařilých pokusů ve Vrhu
kancelářskou krysou (tedy v soutěži
pro dva, kdy jeden sedí na kancelářské
židli, aniž by se dotýkal země, a druhý ho rozjede a pošle co nejdále).
Neckyjáda zkrátka ani navzdory číslici
13, která prý nosí smůlu, neměla chybu. Smůlu ale teď mají možná organizátoři. Budou muset přemýšlet, čím
udělají další ročník ještě lepší, než byl
ten letošní.
Foto: Soňa Křenová
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Cesta za dalším životním
vzděláváním i koníčky

Volejbalem Splašený Kácov
Již po šesté si letos volejbalisté
zpestřili svůj letní sportovní program i Splašeným Kácovem. Tedy
turnajem, ve kterém jde nejen
o výsledky, ale také o pohodu, legraci a přátelství.
Turnaj se uskutečnil v sobotu 21.
července ve sportovním areálu pod
základní školou a zúčastnilo se ho
celkem šestnáct smíšených týmů.
Poprvé se hrálo podle nových pravidel a v každém družstvu musely být
alespoň dvě ženy.
Jako již tradičně byly na kurtech k vidění skvělé výměny i smeče, což dokázalo ocenit jak publikum, tak soupeři.
Výkony všech volejbalistů byly poměrně vyrovnané, takže cesta k vítězství nebyla jednoduchá. Splašený
Kácov 2012 nakonec vyhráli Tlukani,
byť v to moc nedoufali. „Už ve skupině
jsme narazili na Pandy a uhráli jsme

s nimi jen remízu. I ve finále jsme
první set prohráli, ale ve druhém se
karta obrátila. Rozhodl především ten
třetí, kdy našim soupeřům scházela
koncentrace a možná už i síla. Nedali několik podání a to rozhodlo v náš
prospěch,“ shrnul výkon svého týmu
kapitán Petr Tlustý.
Kvalitu turnaje a hlavně pohodu,
která po celý den vládla na kurtech
i mimo ně, si pochvalovali úplně
všichni. Společně si také po skončení
turnaje pochutnali na tradiční ceně
pro vítěze – pečeném selátku.
Za pořadatele Jan Kolář
Celkové pořadí turnaje:
1. Tlukani, 2. Pandy, 3. WTF,
4. Pergoška, 5. Tak určitě,
6. Amatéři, 7. Kojice, 8. Středostroj,
9. Choltice, 10. Kobylnice,
11. Angrešti, 12. Čahouni,
13. Jelita, 14. Swingers,
15. Cukříci, 16. Rybáři.

Také v tomto školním roce mohou
v Kácově usednout do školních lavic i ti, kteří již povinnému vzdělávání dávno odrostli. Komunitní škola
Kácov, která nabízí možnost dalšího
vzdělávání, totiž pro příští měsíce
připravuje otevřít semináře a kurzy
mnoha nejrůznějších oborů. Pokud
si tedy chcete zvýšit kvalifikaci v oblasti výpočetní techniky a cizích jazyků, rozvíjet své umělecké schopnosti a nebo zdravě žít a případně
se věnovat třeba tradičním řemeslům, nabízí vám její lektoři pomocnou ruku.
Pro školní rok 2012/2013 uvažuje
Komunitní škola Kácov otevřít kurzy,
jejichž výčet najdete na zdaní straně
tohoto čísla Kácovského zpravodaje.
Nebrání se však ani dalším oborům,
o něž bude zájem.
Další informace můžete získat na
webu: kskacov.snadno.eu, e-mailu
kskacov@seznam. cz a nebo na telefonním čísle 776 069 436.
Komunitní škola Kácov pořádá
dá
ve dnech 15. – 16. září 2012
2
zájezd do Strážnice na

VINOBRANÍÍ
Odjezd v sobotu 15. 9. v 7 hod.
ze zastávky Kácov, nám.
PROGRAM ZÁJEZDU:
Sobota: od 13. hodin oslavy
Vinobraní na Strážnickém náměstí
Neděle: prohlídka zámku v Lednici
Návrat v neděli 16. 9. 2012
okolo 16. hodiny
Cena dopravy (záloha): 500 Kč
platba s přihlášením
Cena ubytování: 200 Kč
platba v autobuse
Možnost přihlášení u paní Zedníčkové
na tel.: 776 069 436
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Škola volá
Děti po prázdninách mají,
tak do školy pospíchají.
Prvňáci jdou s nadšením.
Moc se těší, to já vím!
Puberťák se taky těší,
ten však ale problém řeší
jak na sobě nedat znát,
že má školu taky rád...
úryvek z básničky
Dagmar Vysoké

Sportovní loučení se školou
Své rozloučení se základní školou
vzali žáci 9. třídy opravdu sportovně.
Tradiční Školní akademie, která se
konala 15. června v kácovské sokolovně, se totiž nesla v duchu fotbalového Eura a blížící se olympiády.
Sportovní atmosféru ostatně navozovaly i nápadité plakáty a další dekorace, které žáci pro tuto příležitost
vytvořili. I jednotlivá taneční, hudební
i herecká vystoupení byla inspirována
světem sportu a tím, co k němu patří.
Že se navzdory svému věku „vyznají“, ukázali prvňáčci, kteří i s náležitými rekvizitami zarecitovali několik
básniček o sportovních a nakonec
přidali společnou písničku o zdravém
životním stylu.
Hotová kouzla s fotbalovým míčem
předvedl například Luboš Martinák,
který dokázal, že má „natrénovano“
a ví, že fotbal není jen o dávání gólů.
Zasloužený potlesk publika sklidila
scénka motivovaná televizním seriálem Okresní přebor, v níž kluci ze
6. a 8. třídy předvedli, jak to někdy
chodí při náborech hráčů.
Deváťáci, kteří se se svojí školou už
symbolicky loučili, zase do správně „rozehraného utkání“ pozvali diváky. Připravili pro ně soutěž Poznej sportovce.
Nápovědu dostali přitom všichni pří-

tomní nejen stručnou charakteristikou
té které sportovní disciplíny, ale především pantomimickou scénkou v podání náležitě oblečeného a vybaveného
„reprezentanta“. Díky přesvědčivým výkonům byly všechny medaile za správné odpovědi rozdány velmi rychle.
Deváťáci se blýskli i při nástupu na
slavnostní šerpování, který pojali jako
taneční show a v připravených video-vizitkách se pak o sobě každý z nich
snažil stručně říct to hlavní. Celou
třídu pak podobně trefně zhodnotil
třídní učitel Mgr. František Procházka.
Věděl, o čem mluví, v této třídě byl
každý žák originál.
Že však sportovní téma nebylo pro
Školní akademii zvoleno náhodně vysvětlil v samém závěru ředitel školy
Mgr. Ondřej Kolařík. Školní akademie
byla totiž hlavně vzkazem pro rodiče,
aby za pár dní brali vysvědčení svých
dětí sportovně.
Foto: Petr Křen

Příjemné překvapení čeká v letošním školním roce na všechny
žáky prvního stupně kácovské
základní školy. Přivítají je totiž
vesele vymalované chodby, třídy i další prostory v celé budově. Změna všem interiérům ve
„staré škole“ rozhodně prospěla. Místnosti se doslova rozzářily
a dětem i jejich učitelům dodají
potřebný elán a optimismus,
bez něhož se rozjezd každého
školního roku zpravidla neobejde. Vymalování a další potřebná údržba budovy si vyžádaly
značné náklady. Výsledek tomu
ale odpovídá a dětem se snad
díky veselým barvám tříd nebude stýskat po létě a prázdninových dobrodružstvích.
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Výlet do Hopsária
Že se trpělivost vyplácí si na školním
výletě ověřili žáci 1. stupně naší školy. Jejich cesta do Českých Budějovic
sice trvala dlouhé dvě hodiny, ale
stálo to za to. Mířili totiž do místa,
kde se nekladou žádné meze dětské fantazii – do zdejšího Hopsária
Je to obrovská hala zaplněná mnoha atrakcemi, kde si každý může užít
spoustu legrace.
Není tedy divu, že velmi milému
přivítání na recepci, nikdo příliš nevěnoval pozornost. Větší dojem udělala
na děti nafukovací skluzavka a obrovský žralok, do jehož tlamy se některé
zcela bez zábran vrhaly. K jejich překvapení se však žraločí tlama náhle
zavřela a děti zmizely v útrobách rybího dravce.
Chlapce potěšila zejména míčová
aréna a dopravní hřiště, kde nechyběly dopravní značky, přechody, parkoviště, čerpací stanice či semafory.
Mnohé děti se rozběhly taky ke sjezdovce a horolezecké stěně. Největší
legraci ale asi zažívaly na trampolínách nejrůznějších velikostí, kterých

Ještě mnoho dní si děti vyprávěly,
co zažily a co se jim nejvíc líbilo. Měli
jsme všichni radost, že se výlet vydařil, a děti si od nás vysloužily velikou
pochvalu za skvělé chování.
Mgr. Lucie Pudilová

Dopravní soutěž
tu bylo tolik, že si hopsání mohli užívat opravdu všichni. Pak přes lanový
most přešly ještě do rozlehlého komplexu skluzavek, průlezek, lanových
žebříků a do bazénu plného míčků.
Téměř tři hodiny nám v Hopsáriu
utekly rychleji, než voda. Už před odchodem z haly se děti zajímaly, jestli
sem příští rok pojedeme znovu. Což
byl pro nás jasný důkaz, že si výlet
opravdu užívají.
V Českých Budějovicích jsme se
samozřejmě nezapomněli zastavit na
náměstí, kde si děti prohlédly sochu
Jana Valeriána Jirsíka, kácovského rodáka, a vyslechly si o něm krátké povídání. Více než tato památka je však
zaujal stánek se zmrzlinou a párky
v rohlíku.

V polovině května se naše škola zúčastnila v kutnohorském Domě dětí
a mládeže okresního kola dopravní
soutěže.
Za ZŠ a MŠ Kácov soutěžila dvě
družstva – mladší a starší žáci. Počasí
naštěstí závodům přálo, takže děti se
hned po příjezdu a převzetí startovních čísel a po krátkém zahájení pustily do plnění úkolů.
Každé družstvo muselo projít čtyřmi stanovišti, kde jeho členové dokazovali své praktické znalosti ve zdravovědě, jízdu městem, jízdu zručnosti
a testy z dopravní výchovy.
Obě naše družstva se nejvíce obávala zdravovědy. Nakonec však všechno
dobře dopadlo. „Pacienty“ děti ošetřily naprosto správně a bez problémů
zvládly i jízdu městem, ačkoli byla
hodně náročná, protože trať vedla po
skutečné silnici.
Po splnění všech úkolů následoval
oběd v podobě řízku s.chlebem, na
kterém si všichni pochutnali.
Čekání na oficiální vyhlášení výsledků si naši školáci zpestřili ještě
vycházkou na zmrzlinu. Po vyhlášení
nejlepších družstev nás autobus odvezl zpět domů.
Mgr. Hana Volfová

Vystoupení pro maminky
v Čestíně
Novou počítačovou učebnu si budou užívat naši žáci díky grantu
z EU, který kácovská základní škola získala na počátku letošního
roku. Učebnu si před prázdninami prohlédli i zastupitelé Městyse
Kácov. Ve třídě je celkem 15 pracovních stanic pro žáky i jejich učitele.
Z grantu škola pořídila také interaktivní tabuli pro výuku na 1. stupni
a z prostředků bude financovat i rodilého mluvčího anglického jazyka.

Ve čtvrtek 10. května se v nově
zrekonstruované restauraci U Janatů v Čestíně uskutečnila oslava ke
Dni matek, kde v rámci programu
vystoupily i děti z Kácova. Udělaly
mnoho radosti a sklidily potlesk.
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Předškoláci si pro tuto příležitost
připravili pohádku O Šíkpoké Růžence, talentovaný Martin Zeman všechny přítomné okouzlil hrou na harmoniku a Jana Tůmová zahrála na flétnu.
Žákyním páté třídy, Vanesce a Natálce pro změnu mohlo obecenstvo
tleskat do rytmu jejich tance.
Program doplnily i známé písničky
pod taktovkou pana Františka Hromadníka. Velké poděkování tlumočíme i za děti paní starostce Miroslavě
Sýkorové, která zajistila pro všechny přítomné občerstvení a pro děti
i sladkou tečku v podobě palačinky
se zmrzlinou.
Petra Martináková

Zamávání na cestu do školy
Před prázdninami nás čekala jedna
velká povinnost. Rozloučit se s našimi předškoláky.
Do 1. třídy se po prázdninách jistě
těší Filip Brhlík, Patrik Drážek, Jakub
Fabinger, Daniel Hájek, Anna Hamplová, Lucie Keltnerová, Štěpán Macháček, Lucie Navrátilová, Adéla Šebková,
Roman Vladyka a Petr Zeman.
Ať se vám ve školních lavicích líbí.
Zdena Tichá, Alena Chybová

Aby dítě získalo poznatky
z nejrůznějších oblastí života
a přírody, musíme mu vytvořit
podmínky k pozorování, zkoumání a objevování.
V přírodovědném koutku letos
děti mohly pozorovat oblovku
žravou a proto vědí, že potřebují
hlavně vodu, ovoce,zeleninu, listy
pampelišky a občas kousek masa.
Aby měly obloukovky pevnou ulitu, je dobré přidávat drcené skořápky nebo sepiovou kost. O tyto
svěřence se děti staraly skutečně
dobře, ze dvou malých drobečků
máme dva ohromné šneky a plno
vajíček k pozorování.
Na výlet jsme letos vyjeli na zámek ve Žlebech. Paní průvodkyně
dokázala dětem ukázat a povědět
spoustu zajímavých věcí a hlavně našla vhodnou odpověď na
všechny všetečné otázky.
Chlapcům se líbilo brnění na
koně i rytíře, meče a trofeje. Děvčatům pak obrazy princezen, šperkovnice a zámecký nábytek. Všichni společně pak obdivovali hlavně

kuchyň, kde objevili spoustu zajímavých věciček, které již nikdo
z nás doma nenajde.
Z poznávání historie jsme opět
skončili v přírodě. V lesní ZOO
v nedalekém parku. Děti si mohly úplně zblízka prohlédnout bílé
jeleny, divoká prasata, volavku
i čápy, lišky, ježka, káně, poštolku,
orla mořského a další živočichy.
Ošetřovatel dravců jim dokonce
předvedl i supa„ který v tamní zoo
našel útočiště po zranění, kvůli
kterému už nikdy nebude létat.
Jen ti největší neposedové museli
slíbit, že si schovají ruce za záda.
Sup totiž pobíhal mezi lavičkami
a hledal něco dobrého. Když ho
ošetřovatel zavřel zpět do voliéry,
všichni si asi oddychli.
Stihli jsme samozřejmě i oběd,
nesměla chybět zmrzlina. Pohráli
jsme si na hřišti a hurá domů.
Do Kácova jsme dorazili sice
unavení, ale plni dojmů a zážitků. Přímé pozorování a prožitkové
učení vytváří u dětí kladný vztah
k přírodě a obohatí je na celý život.
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T

akřka společně a opět na plný plyn vyrazili i letos v sobotu 25. srpna po 10. hodině z kácovského náměstí
účastníci 6. ročníku Kácovského běhu a 13. ročníku Veteran Rallye Posázaví. Navzdory tomu, že příznivci
historických vozidel už dlouho před závodem ladí především motory svých automobilů a běžci pro změnu
hlavně svou kondici, mají obě skupiny jedno společné – Kácov je pro ně srdeční záležitostí.

Potvrzuje to i hlavní organizátor
Kácovského běhu MUDr. Tomáš
Chytka, který před šesti lety vůbec
netušil, jak populární se tento terénní běh stane. „Na počátku jsem
si chtěl hlavně ověřit, jestli i ostatní
budou vnímat při běhu zdejší nádhernou krajinu a přírodu, tak jako já.
S automobilovou rallye veteránů nás
tehdy svedla vlastně náhoda. Dnes
si závěr léta bez Kácova, historických
aut a trati, která člověka donutí sáhnout na dno svých sil, nikdo z nás už
neumí představit. Přestože se letos
ve stejném termínu konalo dalších
osm atraktivních běhů, museli jsme
při registraci značně prodloužit startovní listinu. Do hlavního závodu se
nakonec přihlásilo celkem 74 běžců,

z toho 10 žen. Slabší byla sice účast
v lidovém běhu, který absolvovalo
jen pět závodníků, ale dětí bylo ještě
víc než loni a z toho mám opravdu
velkou radost. Moc děkuji Kopretince
za to, že vzala i letos organizaci dětských běhů do svých rukou. Bylo to
perfektní,“ říká doktor Chytka.
Jeho obdiv letos získal zejména
nevidomý běžec Jan Říha se svým
průvodcem, kteří téměř dvacetikilometrovou trať hlavního závodu
absolvovali v čase 1:46:09. „Kácovský běh patří ke značně obtížným crossovým běhům v republice
a opravdu jsem byl trochu nervózní,
jak si ti chlapi s terénem poradí. Ale
oba, připoutáni jen tenkým lankem,
s jehož pomocí systémem posun-

ků na trati vzájemně komunikovali
a dorozumívali se, jen se dvojím zaškobrtnutím doběhli v naprosté pohodě,“ popisuje doběh prvního nevidomého sportovce v historii závodu
Tomáš Chytka.
Se svými výkony byli bezpochyby
spokojeni především ti, kteří doběhli
na medailových pozicích. První Rudolf Jánošík, jenž si s náročnou tratí Kácovského běhu poradil v čase
1:20:27. S ani ne minutovým odstupem za ním doběhl Jiří Váňa (čas:
1:21:24) a jako třetí skončil Stanislav
Dajč s časem 1:24:46.
V novém traťovém rekordu doběhla také nejlepší žena, Markéta
Hospodárzová (1:27:51), která se
s muži držela včele na celé tra-
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ti a o 3 sekundy pokořila čas Petry
Havlové z roku 2009.
V lidovém běhu si nejlépe vedl Jan
Mühldorf, který by si příští rok prý docela rád vyzkoušel i hlavní závod . Na
druhém a třetím místě pak doběhly
obě ženy, které tento závod absolvovaly. Markéta Jirků byla přitom o něco
rychlejší než Jana Vozáriková.
Ve všech kategoriích dětských běhů
nešlo ani tolik o časy, jako o obrovskou radost a nadšení, a důležité je,
že se běh po asfaltu obešel bez odřených kolen a jiných šrámů. Na slzy
zklamání sice v cíli občas došlo, ale
kdo chtěl, mohl si vše vynahradit na
lodičkách, které se půjčovaly zdarma.
Vydařený den a krásný závod
si pochvalovali i veteráni, kterých
se sjelo do Kácova víc než padesát „Měl jsem trochu obavu, jestli
nebudou nějaké komplikace kvůli rozkopaným ulicím. Ale vše bylo
v pohodě. Jen jsme se rozhodli, že
rallye tentokrát na náměstí jen odstartujeme a cíl uděláme ve Sporthotelu Kácov. Ostatně každý rok se
snažíme změnit alespoň některý
úsek trati závodu. Jsme milovníci
Posázaví, tak si z něj chceme užít
co nejvíc,“ prozradil předseda Posázavského klubu historických vozidel
Jiří Pastor.
Foto: Petr Křen

Městys Kácov srdečně zve na

2. posvícenský jarmark na zámeckém nádvoří
sobota 8. září od 10 do 21.30 hodin
Program:
Prodej tradičních místních produktů a výrobků z Posázaví
Ochutnávky
13 hod. Soutěž o nejlepší štrůdl
(kuchařky z Kácova i okolí mohou své výrobky přihlašovat již od 9 hodin v sokolovně)
15 hod. Soutěž v pojídání švestkových knedlíků
17 hod. Soutěž Kácovský pivař roku
K poslechu i tanci během dne zahrají Uhlířskojanovická kapela, Gypsy Spirit a skupina Standy Jelínka
Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví a vstup do zámku bude zdarma.
Partnerem 2. posvícenského jarmarku je

a Sázava Parkland, a.s.

PŘEDBĚŽNÝ DOTAZNÍK O ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU
O KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

Takto označte položku, o kterou máte zájem – VŠECHNY KURZY JSOU HRAZENY ÚČASTNÍKY
1. Kurz: KERAMIKY

určeno pro žáky 1. stupně v rámci ŠD – lektorka pí Magda Beránková

2. Kurz: AJ pro začátečníky

pokračování – lektorka Mgr. Jana Keltnerová

3. Kurz: „Jak si počínat při hledání práce“

lektorka Ing. Markéta Tiptová, firma TOPLEAD

4. ZUMBA

pokračování od 11. 9. 2012 – každé úterý – lektorka Eva Maryšková

5. Kurz: FOTOGRAFIE

určeno pro začátečníky, lektor Ing. Petr Křen

6. Kurz: Angličtina pro pokročilé

lektorka Ing. Pavlína Pudilová

7. Řemeslné dílny

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – lektorka Mgr. Jitka Michalicová, Anna Nouzáková

8. Psaní všemi deseti

ZAV – lektorka Blanka Zedníčková, DiS.

9. Kurz PC

Office 2010 – lektor Jan Kolář, Blanka Zedníčková, DiS.

10. Kurz: RUSKÉHO JAZYKA

lektorka paní Natalia Danchenko (rodilá mluvčí)

11. Kurz: NĚMECKÉHO JAZYKA

lektor Mgr. František Procházka, lektorka Jana Kocurová

12. Angličtina pro 1. stupeň ZŠ

1. a 2. pololetí – 30 lekcí – 1. stupeň ZŠ

13. Angličtina pro MŠ

1. a 2. pololetí – 30 lekcí – v MŠ

14. Kulturní akce

zájezd do divadla – Praha

15. Společenský ples ZŠ a MŠ Kácov

17. 11. 2012 – sokolovna

16. Tvorba webových stránek

lektor Jan Kolář

Jiný kurz, o který máte zájem – napište:

Doba konání kurzů (prosím zvolte možnosti):
všední den
16 – 18 hodin

18 – 20 hodin

sobota

Můžete nabídnout vedení nějakého kurzu? Napište, prosím, název:

Vyplněný dotazník vhoďte do poštovní schránky u budovy 2. stupně ZŠ, děkujeme.

Chtěli byste být dalšími lektory řemeslné dílny – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ?
Rádi s Vámi budeme spolupracovat, kontaktujte nás. Předem děkujeme.
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