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KÁCOV
SE NAPIJE
VODY Z ŘADU

KÁCOV OSLAVIL
700 LET

VÁCLAV RŮŽIČKA
BOJOVNÍK PROTI
KOMUNISMU

Vážení
spoluobčané,

Ve středu 3. října se konala v nově zrekonstruované obřadní místnosti na
radnici tradiční oslava Dne seniorů.
Ještě nás čeká 18. října vítání občánků,
20. října tradiční výlov rybníka na Račíněvsi a v neděli 28. října oslavy 100. výročí republiky.

po delší odmlce jsme pro vás připravili
další číslo Kácovského zpravodaje.
Za námi je léto, které nám na jedné
straně přineslo hodně sluníčka, zážitků
z prázdnin či dovolené a na druhé straně
nás potrápil nedostatek vody jak ve vlastních studních, tak v řece Sázavě. Všichni
se s tím museli vypořádat a já vás ujišťuji,
že již příští rok budete mít v domácnostech vody dostatek, protože budete všichni napojeni na veřejný vodovod.
Máme za sebou oslavy 700 let Kácova,
které se myslím vydařily. Vážím si toho, že
z vaší strany byl o ně zájem a podpořili jste
je svou účastí. Také jsem ráda, že o publikaci o Kácovu, kterou jsme vydali u této
příležitosti, byl velký zájem. Velice mě potěšil i zájem jednotlivých spolků o zmiňované oslavy. Jejich podpora a spolupráce
byla skvělá. Spolky přispěly i články do publikace o Kácovu, zúčastňovali se schůzek
přípravného výboru oslav a zapojili se do
realizace oslav výzdobou prostor na zámku a na zámeckém nádvoří. Za to jim ode
mne patří velké poděkování.

Máme za sebou komunální volby v Kácově, které proběhly ve dnech 5.–6. října.
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám především poděkovat
za vaši účast ve volbách, byla 69 %, čím
jste ukázali, že vám není lhostejné, kdo
bude další čtyři roky vést radnici.
V sobotu 8. září proběhl na zámeckém
nádvoří již 8. ročník Posvícenského jarmarku. Opět jste podpořili tuto tradiční
akci, vážení spoluobčané, svou hojnou
účastí. Za přispění výborného počasí se
jarmark vydařil. Moje poděkování patří
účinkujícím, soutěžícím a všem, napříč
všemi spolky, kteří pomáhali s přípravou,
organizací a stánky na jarmarku.
3. září zahájila kácovská škola nový školní
rok a na obci jsme u té příležitosti přivítali
15 prvňáčků. Přejeme prvňáčkům hodně
úspěchů a dobrých školních výsledků.

Dále bych Vám chtěla poděkovat za důvěru, kterou jste mi při volbách vyjádřili.
Moc si vaší důvěry vážím a ujišťuji vás, že
i v dalších letech budu plnit své poslání
s vysokým nasazením. Také jsem velice
ráda, že jste svými hlasy podpořili i další
kandidáty na našich kandidátkách, což
nám umožňuje pokračovat v rozpracovaných projektech a začít pracovat na
nových plánovaných projektech.
Do dalších dní vám přeji hodně zdraví
a spokojenosti v osobním i pracovním
životě.

Kácovský železný most se opravuje na etapy
Tento most byl dlouhodobě ve špatném
stavu. Nikdy neproběhla jeho rekonstrukce od doby, kdy ho obec do svého
majetku převzala.
Od roku 2011 jsme prováděli na mostě
pravidelnou kontrolu a údržbu a prováděli jsme opravu vrchních prken. V letech 2012–2013 byl strategicky důležitý
při rekonstrukci silnice v Jirsíkově ulici.
Podařilo se nám zvýšit jeho tonáž na 3,5 t.
Po ukončení rekonstrukce Jirsíkovy ulice
byla tonáž snížena na 1,5 t. Přesto tam
projížděla auta, která tam neměla co dělat. Mostovka je ve špatném stavu a dokud se úplně nerozebere, neprohlídne
a neopraví, nebudou po něm moci jezdit
automobily. Oprava mostovky není jednoduchá záležitost. V dnešní době se
vyřizují potřebná povolení, protože jsme
museli nechat na most zpracovat projekt
a sehnat stanoviska Povodí, SŽDC, ČD
a dalších dotčených orgánů což je záležitost několika měsíců. Až budeme mít
stavební povolení, můžeme začít s jeho
opravou. O tom, že most není v „dobré
kondici“ už musela vědět zastupitelstva
od roku 2000. To, že se stala na mostě
v letošním roce drobná nehoda, to byla
jen špička ledovce.
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Oprava mostovky představuje investici ve výši 2,9 mil. Kč, na což nejsou
dotační tituly, takže jsme se rozhodli
rozložit opravu na dvě etapy. Polovinu
mostu opravíme po vyřízení stavebního povolení a druhou polovinu v příštím roce.

O tom, jestli po opravě mostu bude most
průjezdný pro motorová vozidla, rozhodne stanovisko Pontexu a dopravní policie
s odborem dopravy. O tom nerozhodne
zastupitelstvo městyse. V současné době
je most bezpečný pro pohyb chodců,
cyklistů a motorkářů.

Kácov se napije vody z řadu
Uplynuly téměř přesně tři roky ode dne, kdy se v Kácově poprvé koplo do země a začal
se budovat vodovod. Pro městys, který dlouhodobě řeší problémy s nedostatkem a kvalitou vody, je to zásadní posun. O realizaci celé stavby jsme si povídali s paní starostkou
Mgr. Soňou Křenovou.
V letošním roce by se obyvatelé Kácova
měli poprvé napít z řadu. Kdy stavba vodovodu započala a co vše jí předcházelo?
Budování přípojek již započalo a to
16. srpna ve Zlivi. Vše začalo podáním
žádosti k ministerstvu zemědělství a následně obdržení dotace. Ale daleko zajímavější je 1. říjen 2015, kdy se poprvé
koplo do země. Začal se budovat 17 km
dlouhý vodovodní přivaděč ze Zruče nad
Sázavou do Kácova. Zároveň jsme vybudovali nový vodojem ve Zlivi o dvou
vodních nádržích, z nichž každá je o objemu 125 m2, přečerpávací stanici v Holšicích, posílili jsme stávající vodojem
v Chabeřicích a na vodárně ve Zruči. Vybudovali jsme vodovodní řady v Kácově
a jeho místních částech, v obci Holšice
a Chabeřice. Přes zimu 2017–2018 jsme
vyřizovali kolaudaci tohoto díla. Projekty jsou zpracované na 309 přípojek a již
se tiskne další etapa projektů vodovodních přípojek, takže jich bude kolem 450.
Jak nákladná celá akce byla?
Tato investice byla za celkových
65 800 000 Kč bez DPH.
Letos v létě se začalo s hloubením prvních
přípojek. Jaké je pořadí připojování a kolik procent obyvatel možnost využije?
Nejprve se budují přípojky ve Zlivi, dále
se budou připojovat nemovitosti v Račíněvsi, na Malé straně, V Podskalí, V Kácově K Farářství, boční ulice navazující
na Jirsíkovu ulici, potom Nádražní ulice,
Nová čtvrť a nakonec Jirsíkova ulice. Až
na malé výjimky se připojí všichni majitelé nemovitostí a pozemků, které se
nacházejí u vodovodních řadů.
Jak je to s financováním přípojek?
Vodovodní přípojky nacházející se na
veřejných pozemcích mají pro všechny
připojovatele stejnou cenu nezávislou
na délce přípojky. Cena veřejné přípojky
činí 20 000 Kč včetně DPH.
V uvedené ceně, která je zprůměrována
pro 309 připojovatelů dle současných
propočtů jsou zahrnuty:
– cena provádění bezvýkopovou
technologií (protlak),
– cena přípojek v zeleném pásu,
– cena přípojek ve zpevněném povrchu,
– náklady na zařízení staveniště,
tlakové zkoušky veřejné části,
– geodetické zaměření veřejné části,
– DIO + DIR v rámci výstavby přípojek,

– projektová dokumentace
pro veřejnou a soukromou část.
Částku 20 000 Kč složí majitelé přípojek na základě dohody, kterou uzavřou
s Městysem Kácov.
Jaké jsou nejčastější důvody, proč lidé
vodu z řadu nechtějí?
Jedním z důvodů, proč někteří nechtějí
zřídit přípojku, je cena prací za její vybudování. Druhým důvodem je fakt, že
někteří mají dostatečné množství vody
ve vlastní studni. Nemovitostí, které vodovodní přípojku nechtějí, je minimum.
Jak je financována celá realizace vodovodu?
Celkové investiční náklady na přivaděč, vodní díla a vodovodní řady byly
65 800 000 Kč bez DPH, 39 800 000 Kč
bez DPH činila dotace od ministerstva
zemědělství, 10 000 000 půjčka od VHS
Vrchlice – Maleč Kutná Hora a 16 000 000 Kč
půjčka od ČS, a. s.
Která společnost stavbu řeší?
Výběrové řízení na hlavní stavbu (přivaděč,
vodojem, přečerpávací stanice, vodovodní
řady) vyhrála firma VPK Suchý, s.r.o., Zásmuky, stejně jako na vybudování vodovodních přípojek.

Jaký bude zdroj pitné vody?
Pitnou vodu bude dodávat Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Kutná Hora z vodárenské nádrže Švihov
(u Zruče nad Sázavou).
Kde obecní voda nepoteče a proč?
Vodovodní řady zatím nejsou přivedeny
do místní části Zámostí, do Zderadin,
Zderadinek a okrajových osamocených
nemovitostí ve větších vzdálenostech od
zástavby. Obojí je z finančních důvodů.
V těchto částech je velmi nízký počet trvale žijících obyvatel, velká délka řadů.
Na Zámostí by se musel provádět protlak pod řekou Sázavou. Na tak vysoké
náklady bychom nedostali dotaci a vlastní finanční zdroje nemáme.
Ve Zderadinách je také problém s velmi
nízkým počtem obyvatel a ještě by tuto
stavbu prodražil několikakilometrový
přivaděč. Takže je zde důvod stejný. Příliš
vysoké náklady na malý počet obyvatel.
Bude možnost se k řadu připojit dodatečně?
V budoucnu bude možnost se připojit
k řadu, ale vše si bude muset vyřizovat
majitel přípojky sám. Nechat zpracovat
projekt, vyřídit všechna povolení, sehnat
odbornou firmu a zajistit uzavírku komunikace apod.
Jaký je odhad množství vody, které Kácov spotřebuje za jeden kalendářní rok?
To se v současné době nedá odhadnout.
Zatím by to byla spekulace. Zatím nevíme, kolik a v jakém množství připojení
obyvatelé budou odebírat ročně vody.
Někteří si zatím nechají vybudovat přípojku, ale zatím nebudou městskou vodu
čerpat.
V jakém rozmezí by se měly ceny vodného pohybovat?
Cena vodného je stanovena pro všechny
obce a města, kterým dodává vodu Vodohospod. Spol. Vrchlice Maleč jednotná.
V současné době je to 50,08 Kč včetně DPH.
Nastaly během realizace nějaké neočekávané problémy?
Žádné problémy během realizace nenastaly. S firmou VPK jsme byli spokojeni. Vše bylo provedeno podle projektu
a všechny povinné zkoušky před kolaudací vyšly výborně.
Jak informaci o stavbě vodovodu Kácovští přijali?
Myslím si, že řada kácovských občanů
a rezidentů vítá realizaci vodovodu včetně vodovodních přípojek s povděkem.
Většinu nás dlouhodobě trápí nedostatek vody a její špatná kvalita. Mnozí by
byli rádi, kdyby už nyní mohli vodu brát
z městského vodovodu.
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Miniaturní skleněný svět Ládi Křena
V kácovské pálenici se skrývá poklad
a nemáme tentokrát na mysli destiláty,
ale desetitisíce miniatur lahví na alkohol.
Zmíněné množství konkrétně znamená
na třicet tisíc lahviček od ušlechtilého
alkoholu a likérů. Pětačtyřicet let je sbírá
kácovský rodák Vladimír Křen a s usměvem svůj koníček komentuje: “Sběratelství to je vášeň, ale člověk musí být trochu magor.”
Kdy jste této vášni propadl?
Se sbírám jsem začal už v 18 letech.
Převzal jsem malou sbírku asi 100–150
miniaturních likérových lahviček, které
nashromáždil můj otec Vozil je ze služebních cest, zájezdů či dovolených. Byl
komunismus, takže byl tento obor omezen na lahvičky především z Československa a z ostatních socialistických států, kam bylo možné vycestovat.
A bylo v té době možné získat úlovky
i z jiných zemí?
Situace se zlepšila, když jsem vstoupil
do KLUBU SBĚRATELŮ KURIOZIT a začal
navštěvovat burzy konané především
v Praze. Tyto srazy navštěvovali také
sběratelé z Německa, takže se moje
sbírka začala rozšiřovat o další zajímavé kousky. Velký obrat nastal po pádu
komunistů díky možnosti cestovat po
celém světě a v jednoduché výměně s cizími sběrateli.
A co burzy, ty pokračují i v současnosti?
Před 12 lety jsme založili spolek sběratelů alkoholových miniatur. Toto sdružení pořádá několik burz ročně, a jsou
hojně navštěvované i sběrateli z okolních států.
Specializujete se na nějaké konkrétní
lahvičky?

Sbírám miniaturky všeho druhu a z celého světa, to znamená jak ušlechtilé
nápoje (vodka, rum, cognac, whisky, gin),
tak i ostatní likéry. Lahvičky jsou ze skla,
keramiky, porcelánu ale i plastové a mají
všemožné tvary. Nejvíce se ale zajímám
o české miniatury jak z dob 1. republiky,
doby válečné a poválečné a samozřejmě
i novodobé.
Sbíráte jenom historické lahvičky nebo
i ty nově vyrobené?
Všechny. Je velice obtížné sledovat české likérky, co nového vyrobí, aby mi něco
neuteklo. Proto vítám když mi někdo nabídne lahvičku nebo nějakou menší sbírku, kterou má doma v sekretáři nebo krabici na půdě a já mezi nimi najdu nějaký
ten vzácný kousek. To mi udělá vždycky
velkou radost.
Představte nám svůj poklad.
Za 45 let jsem nashromáždil více jak
30 000 exponátů, každý jiný a originálně
uzavřený. Ve své sbírce mám lahvičky
jak české tak třeba 900 krásných miniatur Bolsů z filiálek po celém světě a také
rarity z různých ostrovů.
Uvažujete, že byste svou sbírku ukázal
i veřejnosti?
Třicet tisíc je opravdu početná sbírka
a tak mám určité výčitky, že by si tuto
sbírku zasloužili vidět nejen obyvatelé
Kácova, ale i návštěvníci ze širokého
okolí. Mojí snahou v budoucnu bude
vytvořit galerii miniaturek, které budou zpřístupněny veřejnosti a která
by obohatila návštěvníky Kácova o nevšední podívanou. A kdyby se objevil
zase nějaký takový (magor) jako jsem
já, velice rád mu pomůžu v jeho začátcích a dám rady do sběratelství v tomto oboru.

Letos se spalo
v Bisportu
v Teepe
Ke Kácovu vodáctví neodmyslitelně patří. Navíc obliba této volnočasové aktivity
každý rok stoupá a městečkem proplouvá čím dál více turistů. Proto se i v Bisportu – půjčovně lodí a provozovně turistické ubytovny a občerstvení, musí více
otáčet. Místní dobře znají usměvavou
a pracovitou rodinu Zímových. Anička
a Dalibor Zímovi často s dětmi (doslova)
na zádech vypouští ve žlutých kánoích
na vodu spokojené návštěvníky.
Žádný rok v Bisportu není jako ten předchozí a čerstvá sezóna zatím vždy přinesla vylepšení služeb a posun v nabídce.
V loňském roce si jejjich turistická ubytovna a občerstvení vysloužila i značku
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt, kterou uděluje Český svaz
ochránců Vlašim.
Letošní sezóna přinesla pro vodáky, turisty, cyklisty, skupiny i jednotlivce překvapení v podobě indiánského Teepe.
Zde je prostor až pro deset lidí, kteří tak
zažijí nevídané dobrodružství v divoké
přírodě s komáry u sázavských břehů.
Kácovský Bisport je tedy ideálním místem pro milovníky aktivních zážitků
v přírodě. Nabízí mnoho možností, jak
efektivně využít volný čas a zažít to pravé dobrodružství.
Mezi poskytované služby patří půjčovna s bohatým výběrem lodí, pro rodinky
s dětmi i pohodové samotáře. Kolemjdoucím turistům jistě zlepší náladu tábořiště s možností opekání buřtů a stanováním. Velice oblíbenou zastávkou
každého vodáka je občerstvení, které
nabízí hned několik novinek například
ve formě venkovního grilu. Kuřecí, krkovička, grilovaný hermelín nebo kukuřice
dodá po náročné plavbě síly každému
vyčerpanému vodákovi. Vedle budovy
je možnost uspořádat venkovní soukromou akci a využít dětský koutek. Vše
navíc na dohled od vlakového nádraží
a řeky.

Jawy od Sázavy
V roce 2015 přibyl do repertoáru městečka Kácov na břehu řeky Sázavy nový turistický cíl Malé muzeum techniky Jawy
od Sázavy.
Historii píše už samotná budova muzea,
která byla vystavěna coby činžovní dům
na počátku 20. století, od roku 1921 přibyly výlohy a z objektu se stal Obchodní
dům v samotném srdci Kácova, který nabízel široký sortiment oblečení, klobouků, textilu, koberců, potřeb pro nevěsty
a dokonce i bicyklů, část jeho prostor
sloužila zároveň jako holičství.
V 90. letech zde vznikly dílny a obchod
firmy vyrábějící zdravotnickou obuv, po
jejím zániku zůstaly prostory prázdné.
Právě v té době je začal majitel muzea
využívat jako sklad pro svou sbírku starých motocyklů. S postupem času se zájem sběratele rozrostl o další historické
předměty, staré školní modely fyzikálních principů, technické modely, řezy
motorů, krystalové přijímače, měřící přístroje a technické tiskoviny.
To byl ale pouze začátek, do vybudování muzea vedla dlouhá a poměrně trnitá cesta, jak ve starém vlhkém objektu
vytvořit pro sbírky optimální podmínky.
Navíc je projekt muzea čistě soukromou
záležitostí a nebyl dotován či jinak podpořen z žádných veřejných finančních
prostředků. Po několika letech práce se
ze sbírkových předmětů začala rýsovat
současná expozice, kde si své najdou nejen milovníci techniky, fyziky a jednostopých strojů.

V Malém muzeu techniky je na 200 m2
výstavní plochy k vidění na sedmdesát
motocyklů, mopedů a skútrů české a slovenské výroby, v hlavním zastoupení
značky Jawa a ČZ, dále Manet, Stadion
a Jawetta, včetně závěsných vozíků za
motocykl značky Pav.

vat chod a jednotlivé doby a funkce částí
motoru a případně lépe pochopili jejich
princip, nebo s ním seznámili svoje děti.

Další ze sbírek je tvořena desítkou starých bicyklů české výroby. Mezi exponáty se vyskytují i unikátní stroje, zajímavé
především svým příběhem. Mezi takové
patří například motocykl vodiče dráhové
cyklistiky, tzv. derna, který byl součástí
vytvoření světového rekordu, kdy cyklista za tímto strojem ujel bez přestávky
500 km, dále dobový závodní speciál,
motokrosový či plochodrážní speciál,
nebo invalidní tříkolka Velorex i s původní žádostí o přidělení vozidla.

V muzeu je také vystaven unikátní osobní dokument významného konstruktéra
a vynálezce Františka Janečka, zakladatele firmy Jawa.

V sekci techniky a fyziky je vystaveno
mnoho fyzikálních principů z oblasti
elektroindukce, aerodynamiky, či mechaniky. Několik historických modelů
je připraveno k prezentaci své činnosti a návštěvníci tak mohou v akci vidět
např. parní stroj, aerodynamický tunel
či elektrický výboj na induktoru z roku
1900.
Další část sbírky tvoří historické tovární krystalové přijímače, což jsou první
a tedy nejstarší radiové přijímače vůbec.
Jejich unikátnost tvoří nezávislost na
zdroji elektrického napětí, pro svůj provoz využívají pouze energii z přijímaného radiového signálu.
V muzeu je umístěno několik řezů motorem, které jsou opatřeny klikou, aby
návštěvníci mohli po zatočení pozoro-

Expozice je doplněna původními plakáty
technických principů a originálními reklamními a propagačními letáky.

Ve všech oblastech expozice byl kladen důraz na původnost, pokud to bylo
možné, jsou veškeré stroje a modely
zachovány v původním stavu. Pouze
tam, kde se zub času či ruce majitelů
podepsaly do té míry, že pro vystavení
již stroje nebyly vhodné, byla provedena odborná a citlivá renovace. Převážná
část vystavených motocyklů je plně provozuschopná a s platnými původními
doklady.
Muzeum najdete v horní části kácovského náměstí přímo naproti kostelu.
Můžete ho navštívit v červenci a srpnu
od středy do neděle, na jaře a na podzim
o víkendech. Ale i mimo otevírací dobu
či v zavírací dny je možné domluvit si
po celý rok prohlídku, která je s průvodcovským výkladem, na telefonním čísle
608 40 40 17.

Podrobnější informace ohledně
otevírací doby a kontakt na muzeum
jsou vypsány na webových stránkách
www.jawyodsazavy.cz.

Neváhejte, nečekejte a přijďte se podívat
a přesvědčit na vlastní oči. Těší se na vás
Anička, Dalí a spousta brigádníků, díky
kterým to v Bisportu tak dobře šlape.
https://www.bisport-kacov.cz/
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700 LET

Odešel Václav Růžička 21. 6. 1931–12. 5. 2018
Václav Růžička se narodil v r. 1931 v Kácově. Po otci příslušel do rodiny Růžičků, hoteliérů a restauratérů, kteří měli
dlouhá léta v pronájmu panskou hospodu na náměstí. Po matce přináležel do
rodu Lehkých.
Do širšího povědomí veřejnosti se dostal po r. 1990 jako politický vězeň České republiky. V r. 1950 byl během studií
na průmyslové škole chemické v Kolíně
spolu s dalšími spolužáky zatčen a následně pro trestné činy velezrady a vyzvědačství odsouzen k dlouholetému
trestu odnětí svobody.
Trest si odpykal v pracovních táborech
v uranových dolech na Jáchymovsku,
postupně se dostal až do nechvalně
proslulého tábora Nikolaj a na šachtu
Eduard. Po více jak sedmi letech byl
propuštěn a poté pracoval nejprve ve
stavebnictví a pak jako údržbář na zámku Konopiště a Český Šternberk. Vyšetřování a trestům se nevyhnuli i další
členové rodiny. Když se rozpomínal na
pobyt ve vězení, líčil většinou jen hu-
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morné příhody. Vybavovat si hlad, líčení
zklamání nad tehdejším společenským
vývojem i prožitá utrpení ho nelákalo.
O tom, že šlo každodenně o jednání
v mezních situacích, svědčí i osud dalšího člena kolínské skupiny Borise Volka,
který byl po útěku z Jáchymova za trest
oběšen v Praze na Pankráci.
Václav Růžička byl aktivním členem
Konfederace politických vězňů České republiky. Na internetu lze nalézt
záznamy jeho vystoupení. V r. 1996 se
podílel na zasazení bronzové pamětní
desky B. Volka na budovu školy v Kolíně. Na hradě v Českém Šternberku spolu se Zdeňkem Šternberkem, potomkem
starobylého rodu Šternberků, organizoval dlouhá léta setkání jáchymovských
muklů.
Ve volném čase se věnoval řezbářství
a uměleckému zpracování dřeva. Vytvořil řadu pozoruhodných replik historických dřevěných předmětů. Pro
rodný Kácov vyřezal dřevěnou sochu sv.
Václava, která byla už polychromovaná

po vysvěcení umístěna v r. 2002 do průčelí radnice namísto odcizené sochy sv.
Jana Nepomuckého. Podílel se i na výzdobě obnoveného hrobu amerického
vojáka a kácovského rodáka Norberta
Jedličky: Dlouhá léta se staral u úpravu okolí sloupu sv. Václava ve Vřesnici
(Břesknici), kam pravidelně v létě putovával každý den. Pokud mohl, podílel se
i na činnosti Sdružení pro rozvoj Kácovska, jehož byl členem.
Přes svůj vysoký věk se vytrvale zajímal
o veškeré technické novinky. A tak jsme
ho mohli postupně vídat na elektrické
koloběžce, nebo jak se řítí na oběd ve
svém upraveném golfovém vozítku.
V r. 2013 obdržel od ministra národní
obrany České republiky V. Picka ocenění bojovníka proti komunismu a bylo mu
přiznáno postavení válečného veterána.
Zemřel v nemocnici v Českých Budějovicích. 17. 6. 2018 byly tělesné ostatky
Václava Růžičky uloženy dle jeho přání
do rodinného hrobu v Kácově.
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Kácov oslavil
výročí 700 let

Výstava fotografií
Kácov 60. let očima Josefa Křena
V rámci oslav 700 let Kácova jsem připravil výstavu fotografií mého otce, pana
Josefa Křena. Ten začal fotografovat od
roku 1960. Nejprve fotografoval pouze
rodinu, ale brzy začal dokumentovat
dění v obci. Stavby, žně, 1. máje, zájezdy, divadlo. Láska k fotografii, historii
a především Kácovu mu vydržela po celý

K výročí 700 let o první zmínce o Kácovu
připravil městys společně se spolky slavnostní víkend.
Oslavy začaly již v pátek koncertem
historické liturgické hudby MUSICA DA
CHIESA v místním kostele Narození Panny Marie.
Sobotní dopoledne patřilo dni otevřených dveří. Na zámku byla připravena
výstava k dějinám spolků, kterou připravili členové jednotlivých organizací. Návštěvníci si mohli prohlédnout
exposici rybářů, hasičů, Sokola, kynologů, spolku Kopretinka, fotbalistů, Domácí péče LCC, s.r.o. a úřadu městysu.
Na obou stupních základní školy bylo
možno zavzpomínat na školní léta a na
úřadu městysu bylo možno si prohlédnout nově zrekonstruovanou obřadní
síň, ve které byla instalovaná výstava
fotografií Josefa Křena z 60. let. Všechny exposice přilákaly řadu pamětníků,
kteří si rádi zavzpomínali nad dobovými fotografiemi.
Odpolední program na zámeckém nádvoří odstartoval koncert vlašimské kapely Sebranka. Významná výročí jsou
vždy příležitostí pro ocenění zasloužilých členů, stejně to bylo i při této oslavě, jednotlivé spolky navrhli na ocenění své členy, kteří se nejvíce zasloužili
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o rozvoj nejen spolků, ale i celého Kácova. Během odpoledne byla vyhodnocena výtvarná soutěž pro děti, vyhlášená
Městysem Kácov ve spolupráci s místní
školou. Oceněným předal pamětní listy
senátor Jaromír Strnad. Městys Kácov
spolu s místními spolky vydal při tomto
významném výročí publikaci věnovanou spolkovému životu v obci s názvem
„700 let Kácov spolky jako svědci historie“. Během odpoledního programu byla
tato kniha slavnostně pokřtěna. V dalším programu vystoupily děti z místní
školy, mažoretky ze Zbraslavic a kácovské děti, které navštěvují ZUŠ ve Zruči
nad Sázavou. Tento blok zakončila místní hudební skupina Re-flex.
V podvečer pokračoval program vystoupením pěveckého sboru Kácov z Nového

život. Nashromáždil tak bohatý archiv
z dění v naší obci. Letos na podzim by
se dožil 100 let, proto jsem se rozhodl
představit jeho tvorbu i ostatním občanům. Zdigitalizoval jsem negativy z šedesátých let a vybral průřez jeho tvorbou
před padesáti lety. Výstava byla k vidění
o prázdninách v obřadní síni.

Města nad Metují. A sobotní program
zakončila svým koncertem skupina Corebells.
Program pokračoval v neděli slavnostní mší, kterou sloužili biskup P. Václav
Malý, generální vikář královéhradecké
diecéze P. Josef Socha, vikář P. Jaroslav
Konečný a ThLic. Scieraszewski.
Slavnosti zakončila v neděli odpoledne
pohádka Čert a Káča v podání čestínských ochotníků.
Slavnosti se vydařily, každý si mohl najít žánr, který ho zaujal. Velký dík patří
Městysu Kácov, ale také jednotlivým
spolkům, které připravili jednotlivé presentace a podílely se i na zdárném průběhu celé akce.
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František Procházka: „Pozitivní vztahy
mezi lidmi dokumentuje nádherně upravený hřbitov.“

Knedlíky se snědly a pivo dopilo
na tradičním Kácovském jarmarku

Po sv. Heleně se
Kácov zase točil

František Procházka sestavil publikaci k výročí 700 let Kácova. Pro některé je známou
osobností posázavského městečka, jiní ho téměř neznají. O svém vztahu ke Kácovu
a jeho proměnách pohovořil v našem rozhovoru.

Na začátku září se již po osmé konal
v Kácově tradiční jarmark. Každoročně
jej pořádá městys společně s místními
spolky. Na zámeckém nádvoří se jedlo,
pilo, soutěžilo.

První víkend po sv. Heleně je každý rok
termín pro tradiční kácovskou pouť.
Stejně tomu bylo i letos. Atrakce se nacházely především na obecním tábořišti,
kolotoče, houpačky, střelnice, autíčka
a řada dalších , koho omrzely kolotoče,
houpačky, střelnice, ten si mohl nakoupit
pouťové zboží ve stáncích rozesetých po
náměstí a přilehlých ulicích.

vé etapy více jak desetileté historie spolku, tak každá etapa je neodmyslitelně
spjata s některou výraznou osobností.
Podle mého názoru jsou v dosavadní historii spolku nejvýraznějšími osobnostmi
Jaroslav Buchal a Jiří Trešl. První pro svůj
neuvěřitelný vyjednávací talent, druhý
pro své nenahraditelné kontakty nejen
z oblasti kultury.
Kdo podle Vás patří k nejvýznamnějším
osobnostem Kácova? A kdo má nebo měl
pro Vás osobně velký význam?
Okruh významných osob Kácova je nevyčerpatelný. Stále nacházím nové osobnosti spojené s Kácovem. Takovou osobností
byl třeba i Jindřich Fischer (1861–1913),
ředitel cukrovaru v Pečkách. Osobně si
jako nejvýznamnější osobnosti spojené
s Kácovem cením historika Františka Beneše, autora Dějin Kácova.

Ačkoliv už dlouhá léta mapujete historii
Kácova, nejste místním rodákem. Můžete
vysvětlit Váš vztah k obci?
Do Kácova jsem začal jezdit za svou
budoucí manželkou v r. 1974. Pak jsme
v Kácově trávili prázdniny s našimi dětmi.
Rodákem nejsem, ale již se mi stalo, že
někteří starousedlíci vzpomínají, jak mne
sledovali coby chlapce, jak dovádím na
jezu. To jsem ale opravdu nebyl já.
Pokud se ohlédnete zpět, jaké hlavní pozitivní změny v městečku pozorujete?
Stačí se podívat na starší fotografie a na
dnešní vzhled obce a hned vidíte změny.
Domy povyrostly, ulice se protáhly, obec
se rozšířila. Pozitivní jsou i vztahy mezi
lidmi. Dokumentuje to i nádherně upravený hřbitov, kde neexistují zanedbané
hroby tak, jak to můžeme vidět v Praze
na Olšanech nebo Vinohradském hřbitově, kam nikdo za svými blízkými nechodí.
A negativa? Co Vám v Kácově schází?
Obecně postoj spoléhající se na to, že někdo něco zařídí. Stát vyčleňuje miliardové
částky do nejrůznějších fondů. Čerpají je ti,
kteří o ně minimálně požádají. Přitom existují obecně důvody, aby Kácov žádal víc
než ostatní. Je první obcí, která je dlouhodobě postižena výstavbou přehrady Švihov
a negativními změnami v řece Sázavě.
Ve velkých městech probíhá nepřetržitě
privatizace obecních bytů, kdy občané si
kupovali a kupují za velice zvýhodněných
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podmínek z veřejných zdrojů do osobního
vlastnictví byty. Jestliže stát poskytuje touto formou jedné skupině občanů nevratné
milionové dotace, co z veřejných prostředků hodlá stát poskytnout majitelům rodinných domů nebo dalších nemovitostí na
venkově nebo přímo v Kácově? Atd…..
Jste aktivním členem, dokonce místopředsedou, Sdružení pro rozvoj Kácovska. Popište, prosím, proč právě v tomto
spolku?
Patřím k zakládajícím členům spolku. Podílel jsem se i na formulaci stanov. Jde
o modifikaci spolku, jaký existuje i v jiných
městech a obcích. Byl jsem spolu s ostatními toho názoru, že pro činnost spolku tohoto druhu je v Kácově prostor. Navíc tady
byla i historická pozitivní zkušenost.
Můžete zhodnotit činnost spolku v čase?
Má i nastupující generace zájem se na
spolkovém životě podílet?
Klíčovým momentem v činnosti spolku
v běhu času je konstruktivní přístup při
řešení problémů. Ani nám se nevyhnuly
spory. Nicméně se vytvořil časem tým,
kde si jednotliví členové rozumějí, vědí,
co mohou od sebe navzájem očekávat,
soustřeďují se na řešení a odhlédnou od
občasných přešlapů. Mladé členy mezi
sebou máme rovněž, ale mládežnickou
organizací rozhodně nejsme.
Činnost spolku je vždy odvislá od aktivních jedinců. Jestliže sledujeme jednotli-

Jste spoluautorem publikace 700 let Kácova, můžete ji představit?
Účelem publikace bylo shromáždit historická texty o Kácově, které ještě nebyly
nikde publikovány nebo zapadly. Nechtěli jsme se opakovat. To samozřejmě
vyžadovalo originální přístup. Šlo o dost
úmornou práci s vyhledáním textů, jejich
ověřováním a kontrole úplnosti i jednotnou formou zpracování. Práce je rozdělena na část o hospodářských a společenských aspektech v dějinách městyse
Kácov, hospodaření a spolky do 1. světové války, hospodaření a spolky do r. 1948,
část popisující období od r. 1948 do r.
1989, činnost po r. 1990 a inzertní část. Publikace je doplněna řadou fotografií. Jak
je obvyklé, měli jsme vyšší cíle, publikaci
s více fotografiemi, rozsáhlejší inzercí, ale
existuje i něco jako finanční limit.
Jste autorem i dalších publikací?
O Kácově jsem v minulosti publikoval
řadu článků v periodiku Pod Blaníkem,
další články o Kácovu jsou dostupné na
internetu nebo v úpravách wikipedie.
K výročí Sdružení pro rozvoj Kácovska
jsem sestavil šedesátistránkovoou brožuru se základním daty z historie Kácova. Ještě není rozebrána.
Prozradíte více ze svého soukromí - čím
se živíte, jak velkou máte rodinu a jaké
jsou Vaše životní milníky?
Nyní již pobírám důchod, před tím jsem
pracoval ve vedení týmu společnosti
prodávající na trhu informační technologie. Nejbližší rodinu mám trochu větší –
jednu manželku, dvě dcery, pět vnoučat.
Milníky jsem už asi minul.

Program odstartoval dopoledne promenádní koncet Uhlířskojanovické kapely.
Odpoledne s dalším koncertem vystoupila místní kapela Re-flex pod vedením
Milana Zemana. Po obědě zasedla také
odborná porota, aby vyhodnotila soutěž o nejlepší sekanou a štrůdl. Pak již
začaly tradiční soutěže v pojídání švestkových knedlíků na čas a to kategoriích
pro děti a dospělé. Paní Hovorková,
která měla stánek carvingem ovoce,
připravila pro zájemce soutěž o nejdelší jablečnou šlupku. Jak jinak by měly
být v Kácově zakončeny soutěže, než

kláním v pití tupláků piva na čas. Cenami do soutěží přispěl místní pivovar
Hubertus, Pálenice Kácovka a paní Hovorková.
Po celý den bylo možno zakoupit nebo
ochutnat regionální produkty, čepovalo
se pivo z místního pivovaru, prodávaly
pálenky místní pálenice, kozí sýry z ranče Licoměrsko, Šternberské koláčky, pro
děti připravil spolek Kopretinka výrobu
tašek, děti si mohli zasoutěžit i v běhání
na laně, střelbou ze vzduchovky nebo
házením nože na terč.
Celý den zakončil koncert pražské skupiny Corebells, který roztančil zámecké
nádvoří. A když se přidalo i krásné teplé
podzimní počasí, tak se málokomu chtělo odcházet domů.

14. ročník Běhu naděje v Kácově
Základní škola a Mateřská škola Kácov,
okres Kutná Hora pořádala dne 1. 6. 2018
již 14. ročník Běhu naděje v Kácově. Tato
akce již tradičně symbolizuje boj se zákeřnou rakovinou. Celkem se zaregistrovalo 202 účastníků. Na příspěvcích bylo
vybráno 4 567 Kč do 5 zapečetěných pokladniček rozmístěných v Kácově a částku jsme odeslali na výzkum této nemoci.
V 8:00 hodin zahájil akci pan ředitel Mgr.
František Procházka a paní starostka
Mgr. Soňa Křenová. Děvčata z 2.stupně
pod vedením paní učitelky Tomanové
předvedla vystoupení se stuhami. Poté

Již několik let patří pouťový sobotní podvečer koncertu Musica da Chiesa v místním kostele. P. Jaroslav Konečný a Tomáš
Najbrt hrají na historické, mnohdy i zapomenuté nástroje liturgickou hudbu, některou i vlastní produkce. Koncert se těší
velkému zájmu posluchačů.
Pouťové nedělní dopoledne zase již řadu
let patří tradičním šnečím závodům. Letošní již 52. ročník byl poznamenán především nedostatkem šneků, který způsobilo horké léto a sucho. Přesto se na start
postavilo 51 šneků. Vítězný šnek Moničky Matějkové zdolal výborně připravenou trať za 17 minut, což byl čas o minutu lepší než loňský vítěz. Druhou příčku
obsadil šnek Tomáše Rybína. O třetí příčce rozhodovala až cílová fotografie a nakonec ji obsadil nestor a spoluzakladatel
těchto závodů Josef Klimpera st. Závody
přinesly opět spoustu zábavy. Všechny
šneky na závěr jejich majitelé vypustili
zpět do volné přírody.

se všichni žáci se svými pedagogy odebrali na stanoviště deseti netradičních
disciplín a postupně za třídu plnili dané
„sportovní“ úkoly (pingpongový míč.na
lžíci, florbal – střelba na bránu, golf, hod
medicinbalem, střelba ze vzduchovky,
chůdy, skok z místa, člunkový běh, stěhování, létající koberec atd.).
V 10.00 hodin pan ředitel odstartoval
první účastníky – děti z mateřské školy. Trať byla dlouhá cca 3,5 km a vedla
přes železný most, kolem Václavíčka,
přes betonový most u zastávky a zpět ke
2. stupni ZŠ. V cíli každý účastník obdržel
diplom, jablko, ovocného nebo kokosového nanuka a džusík. Celé akce se opět
nadšeně účastnili i žáci ZŠ Hostýnská,
Praha 10, kteří přijeli, již tradičně, s naší
bývalou učitelkou Mgr. Janou Sejkovou.
Chtěli bychom poděkovat Městysu Kácov, firmě Bidvest Czech Republic s.r.o.
a firmě MIPA Miroslava Pally a všem
ostatním, kteří nám pomohli 14. ročník
Běhu naděje zorganizovat.
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Karnevalové reje na Školní akademii
Závěrečná prezentace školy ve školním
roce 2017/2018 se uskutečnila v pátek
15. 6. 2018 v místní sokolovně. Celým
programem provázeli žáci 8. třídy: Jan
Konvalina a Kamila Pokorná. Na úvod
předali slovo paní starostce Mgr. Soně
Křenové, která dnešní příjemné setkání zahájila. Celá školní akademie byla
v duchu karnevalového reje – celé odpoledne bylo spojeno tématem KARNEVAL.
Postupně se střídala vystoupení žáků 1.
a 2. stupně. 1. třída vystoupila s recitací

básniček na téma „Zvířátka mají karneval“ pod vedením paní učitelky Marie
Grafnetterové. Druhá třída zatancovala
dva tance. Nejprve dívky, potom chlapci
pod vedením paní učitelky Martinákové.
3. třída pod vedením paní učitelky Pudilové si pro Vás připravila básničku se
skupinovým tanečkem na závěr. Když nemůžeš, přidej víc… Kluci a holky ze čtvrté
třídy si písničku i taneční vystoupení připravili naprosto sami. Taneční vystoupení
Ča-ča si připravili žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky Volfové a tanečního mistra Jiřího Trešla. Školní družina předved-

la velmi živé hasičské cvičení v podobě
tance a zpěvu pod vedením vychovatelek
Blanky Brhlíkové a Anny Janatové.
2. stupeň zahájil tance HIP HOP s vlastní
choreografií děvčat z 8. Třídy – Nikolou
a Charlotou. Taneční vystoupení se stuhou předvedly dívky ze 2. stupně pod
vedením paní učitelky Marie Tomanové
nejenom na školní akademii, ale jejich
premiéra byla již na Běhu naděje. Velmi
zábavný kvíz na téma KARNEVALOVÉ
MASKY uváděli deváťáci – Lucie Novotná a David Kadeřábek. Diana Kloudová
rozdávala za správné odpovědi balíček
s odměnou. Žáci 6.–7.třídy převedli přehlídku velmi povedených masek. Diváci
během přehlídky museli zodpovědět 14
záludných otázek. Na závěr si chlapci
z 8. třídy připravili taneční vystoupení
na euro disko hit z roku 1978 „Rasputin”,
který nazpívala německá popová skupina Boney M.
Tradiční prezentaci v SW Power Point si
pro vás samostatně připravili odcházející žáci 9. Třídy. Slavnostním nástupem
a šerpováním třídní učitelky Mgr. Jany
Blažejovské a žáků 9. třídy zakončil rozloučením a popřáním krásných prázdnin
pan ředitel Mgr. František Procházka.
Tímto článkem bychom chtěli poděkovat učitelům a všem ostatním, kteří nám
s přípravou vystoupení pomáhali a panu
Ing. Petru Křenovi za pořízení fotodokumentace z naší celé akademie a obecenstvu za ticho a klid v sále.

Račanský Koncert pod lipou
JIž po deváté vystoupily děti na Koncertě pod lipou v Račíněvsi. Úplní hudební
nováčci i vyhraní mazáci předvedli svůj
um na tradiční račanské akci.
Koncert pod lipou původně vznikl jako
neformální sousedské setkání. Posedělo se, popilo a k tomu děti zahrály

a zazpívaly. Před devíti lety asi nikoho
nenapadlo, že tvoří novou račanskou tradici, na kterou se každoročně těší místní
i chalupáři. Za akcí stojí především rodina
Zemanových, Jitka a Milan zajišťují organizaci a občerstvení, jejich synové Martin a Petr zase nábor účinkujících. Děti
především z Račíněvsi tak mají možnost
předvést, jak v muzicírování za rok pokročily nebo si třeba poprvé vyzkoušet veřejné vystoupení.

Hádejte, jaké téma bude provázet školní
akademii v červnu 2019?
Případně zasílejte náměty na email:
zskacov@zskacov.cz, do předmětu uveďte ŠKOLNÍ AKADEMIE 2019.

Den seniorů
1. 10. se každoročně slaví jako Mezinárodní den seniorů. Městys Kácov ve
spolupráci s místní mateřskou školkou
a LCC domácí péče uspořádal pro ty dříve narozené, ve středu 3. 10. v podvečer
malou slavnost.
Na úvod všechny přivítala starostka
městyse Soňa Křenová a pak již nastoupila mateřská školka, pod vedením Zdeny Tiché a Aleny Chybové, s cirkusovým
vystoupením plným písniček, básniček
a tanečků. Následovalo promítání fotografií z Kácova před 50 lety, tedy z roku
1968, z archivu Josefa Křena. O presentaci a průvodní slovo se postaral
Petr Křen. Projekci vystřídalo hudební
vystoupení Martina Zemana a Anežky
Husákové, kteří zahráli a zazpívali lidové písničky. Mnozí účastníci si s nimi
rádi zanotovali.
Pro seniory si tradičně připravila Iva Máchová a Maruška Bílková ze společnosti
LCC domácí péče tvoření, tentokrát byl
námět podzimní věnec, který si všichni
nejenom vyrobili, ale nakonec i odnesli
domů.
O malé občerstvení v podobě zákusků
se postarala školní jídelna a Městys. Aby
se věnečky lépe zdobily, zahrál ředitel
školy František Procházka několik písniček na kytaru. Tato akce se pravidelně koná již několik let a senioři se na ni
vždy těší. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
všichni odcházeli domů spokojeni.

Letos se na Koncert pod lipou přišlo podívat přes sto diváků, nechyběla ani paní
starostka s manželem, a vystoupilo deset
dětí. Po individuálních vystoupeních,zahrála kapela Re-flex, kterou loni založil
Martin Zeman a od té doby koncertují
na místních akcích. Pivo Hubertus teklo
proudem a opečené špekáčky plnily žaludky šikovných hudebníků i posluchačů.
Devátý ročník Koncertu pod lipou nakonec ukončil déšť, ale v Račíněvsi se hrálo
a zpívalo na různých místech ještě dlouho do noci.
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VOLBY výsledky a statistika
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly
v Kácově komunální volby do obecního
zastupitelstva. Dveře volební místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin a již
přicházeli první voliči. Dá se říci, že se
„ dveře netrhly“ až do 22. hodiny. V sobotu chodilo o něco méně voličů, ale
účast byla veliká. Z možných 635 voličů
jich přišlo 443 ( 69 %) a odevzdali 3 659
platných hlasů. Volby probíhaly v klidu
a důstojně.
V komisi zasedlo celkem 8 členů; funkci předsedkyně si vylosovala paní Jana
Pýchová a funkci místopředsedy volební
komise pan Jaroslav Koubek. Zapisovatelkou byla paní Marie Flígrová. Dalšími
členy komise byli: paní Marie Mouchová, paní Zdena Peroutková, paní Marie
Jankovská, pan Petr Tischer a pan Ing.
Jiří Železný. Voliči volili převážně své
kandidáty křížkováním, takže komise
během odpoledne a večera musela vyhodnotit celkem 3 659 hlasů.

My se nudit nebudeme…

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KÁCOV
Volební strana č. 1 – SNK Vodu do každého domu – naše děti do naší školky
získala 2 mandáty: Jaroslav Buchal
s počtem hlasů 125
Drahuše Semiginovská
s počtem hlasů 109
Volební strana č. 2 – Starostové a nezávislí
získala 4 mandáty: Mgr. Soňa Křenová
Zdeněk Pěkný
Petra Srbová
Jan Kos

s počtem hlasů 296
s počtem hlasů 256
s počtem hlasů 241
s počtem hlasů 188

Volební strana č. 3 – Sdružení kácovských občanů
získala 3 mandáty: Ing. Jana Pěkná
s počtem hlasů 226
Martin Srb
s počtem hlasů 191
Jan Kolář
s počtem hlasů 157
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů Pro navrácení daně z nemovitosti
nezískala žádný mandát
Celkem se volilo 9 zastupitelů.

Okrsková volební komise
Kácov

Český Rybářský Svaz,
z.s. MO Kácov
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ
SLAVNOSTI
V rybochovném zařízení
Kácov-Račíněves
Sobota 20. 10. 2018 od 9.00 hod.
Součástí oslav bude výlov rybníka, prodej
živých ryb a ochutnávka rybích specialit.
Petrův zdar!

Další školní rok je tu, tak je na řadě další plánování akcí pro děti, které se chtějí
nejen o prázdninách , ale i během svých školních povinností stále bavit a setkávat.
A k tomu právě přispívá náš Spolek Kopretinka, který má už v městečku Kácov své
pevné místo.
To jistě dal najevo i svým již 8. ročníkem
Pohádkového okruhu, jenž si našel své
příznivce z řad dětí nejen místních, ale
převážně i přespolních. Letošní ročník
se uskutečnil jako vždy v měsíci květnu
a byl výjimečný změnou v místě konání.
Z technických důvodů jsme totiž zvolili
areál tábořiště u čističky a obecní dětské hřiště, které svým propojením vytvořily snad příjemnou atmosféru pro všech
200 zúčastněných dětí i s jejich doprovodem. Setkaly se tu se spoustou nových
postaviček – např. Mimoni, Krakonošem
a Trautenberkem, Krtečkem a myškou,
Dalmatinem, Princeznou Solimánskou
i s celou družinou, ale i s již jim známými
postavami z předešlých ročníků – Popelkou, Šípkovou Růženkou, piráty, včelkami, apod. Atmosféru celé akce dotvářel
DJ s písničkami z pohádek, malování na
obličej a také stánek s občerstvením, kde
děti dostaly chutné domácí perníky i s pitím. Za splnění všech úkolů obdržely
dárkovou dřevěnou tužku s logem Spolku Kopretinka a spoustu dalších drobných odměn. Poděkování tak patřím
všem, kdo nás přišli podpořit , ale i Městysu Kácov a provozovatelům tábořiště,
kteří nám vyšli vstříc a umožnili nám akci
uskutečnit.
A jelikož naše obec slavila v červnu kulaté výročí, nemohli jsme ani my chybět
na výstavě spolkové činnosti v zámecké
galerii. I přes naši velmi krátkodobou činnost oproti ostatním kácovským spolkům

jsme nabídli snad dostatečnou „ochutnávku“ naší činnosti v podobě hlavně
dvou knih plných fotografií z našich akcí
a také ukázek našich kulis, které právě
zde využíváme, či výrobků, které si vyrobily děti i maminky při našich výtvarných
dílničkách. Při odpoledním programu
slavností si mohly děti, ale i rodiče v našem stánku zakoupit tašku s logem oslav
700 let Kácova a případně si ji i vylepšit
tiskem a barvou. Tyto tašky vyrobily opět
maminky z našeho spolku spolu s dětmi
pro tuto výjimečnou příležitost a kdo si
jí nestihl koupit, měl příležitost znovu na
zářijovém jarmarku.

Re-flex hraje
lidovky i rock
Již třetím rokem na naší hudební scéně
působí kapela Re-flex. Je to seskupení
mladých muzikantů z Kácova a blízkých obcí Benešovska. Nejstaršímu členovi Re-flexu je 17 let, nejmladší člence
souboru je 10 let. Frontmanem kapely je
Martin Zeman hrající na akordeon, na
bicí hraje Ladislav Dufek, na trubku Pavel Míka, novou posilou týmu je kytarista
Štěpán Neděla. Na klarinet hraje Anežka Husáková, která je společně s Janou
Kuklíkovou a Lenkou Nenáhlovou i zpěvačkou.

A jelikož jsme přemýšleli, jak přispět
k těmto oslavám i během roku, uskutečnili jsme další výtvarné dílničky, ke kterým jsme využili prostory nové obecní
knihovny. Ta první se konala v únoru, děti
si na ní mohly vyrobit náramek z korálků
či udrátkovat stromeček. Další se konala v dubnu, na té bylo možno vyrobit si
náramek z papírových korálků nebo vystřihnout kytičku z papíru, červnová dílnička byla věnována přírodninám. Děti si
odnesly krásné rámečky na fotografie či
tzv. lapač snů.
Další tři vyrábění byly naplánovány v měsíci září, říjnu a listopadu, podrobné informace zveřejníme na webových stránkách
městyse Kácov a facebookovém profilu Spolku Kopretinka. Tímto Vás na ně
všechny srdečně zveme!

Repertoár kapely je velmi rozmanitý,
svůj žánr si najde každý posluchač. Hrají
populární skladby, lidové písně, ve svém
play listu však mají i náročnější kousky
pro opravdové znalce a objevují se i pokusy o vlastní tvorbu. Zkoušky probíhají
i dvakrát v týdnu střídavě v domovech
členů kapely. Není to vždy jednoduché
dát dohromady časový plán mladých
muzikantů a bez aktivní účasti rodičů
všech hudebníků by to nešlo.
A kde jste je mohli slyšet? Skupina pravidelně vystupuje na prázdninovém
koncertě Pod lípou konaném v rámci
Račanského hudebního léta. Tato akce
již 9. rokem obohacuje kulturní nabídku
v Kácově. Skupina vystupuje na kulturních akcích, v minulých dnech hrála na
oslavách 700 let založení Kácova, účast
přislíbila na oslavách 700 let založení
Čestína, ale k tanci a poslechu můžete
hrát i Vám.
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Občanské sdružení pro rozvoj
Kácovska - šlape díky nadšení
Napsat článek o občanském sdružení
pro rozvoj Kácovska není jednoduché,
protože se o tom mluvilo i psalo vícekrát.
Vzniklo před jedenácti lety. Spousta lidí,
kteří k tomuto městečku mají vztah, přemýšlelo co udělat jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky Kácova. Nebylo
to jednoduché a tak jsme začali tím nejdostupnějším. Obnovit plovárnu u skalky. Vybudovali jsme po získání všech povolení molo pro koupající se vstupem do
vody, aby nemuseli bahnem a kamením.
Pak jsme zakoupili pramice na půjčování pro ty, co mají rádi projížďku po řece.
Časem byl vybudován přístřešek pro loďku a později i parket pro tanečníky. Akcí,
které pořádáme je samozřejmě více.
Jedná se o akce vyloženě pořádané sdružením nebo s naší spoluúčastí na akcích
pořádaných obcí nyní městysem.
Já bych se ale rád zmínil o lidech. O členech sdružení, ale i o těch, kteří členy nejsou a také díky jim se nám daří některé

naše představy uskutečnit. Jedním z prvních byl Václav Lejnar, který nezištně věnoval svůj čas, práci i z části materiál právě při budování mola. Další je například
František Moučka, který je ochoten vždy
přispět, kde je třeba. Našli by se i další. Je
nutno připomenout i všechny kamarády
hudebníky, kteří mimo pohody a dobré
nálady nám pomáhají i svými rozumnými
podmínkami, které nám umožňují večery
s hudbou pořádat. Všichni k nám jezdí
celá léta a jsou to stále Jaroslav Pospíšil
dlouholetý člen kapely Mirka Jiřišty, také
jste ho mohli vidět ve Šlágru. S ním Jaroslav Bartoníček, spolu hrají i na plesích
pořádaných sdružením. Zdenek Jeřábek
člen dechové hudby v Kutné Hoře, jeden čas také učil v hudební škole a nyní
založil orchestr, který se věnuje tvorbě
Jaroslava Ježka. Standa Jelínek, který
se věnuje hudbě, podstatnou část svého
života, přijede vždy s některým z dalších
kamarádů. Karel Hamr a Eva Náhlovská
a v poslední době Jiří Flackr. Ti všichni

mají zásluhy na dobré náladě a pohodě
na večerech s hudbou. Těm všem je třeba
poděkovat a nejen jim.
Hudba skončí a je třeba vše uklidit – stoly, lavice, stan, elektrika a další. Budeteli se pozorně dívat, uvidíte nejen členy
sdružení, ale i většinu našich hostů pomáhat aniž bychom je o to žádali a tak
dokážeme během dvaceti minut všechno
uklidit a s různým vtipkováním a úsměvy
se všichni rozcházíme domů. Za to vše
patří uznání a dík.

Ohlédnutí mladých hasičů SDH
Kácov za školním rokem 2017/2018
Program mladých hasičů v uplynulém školním roce byl velmi pestrý.

Tradičně se účastníme soutěže v celostátní hře Plamen. Vyhlašovatelem
všech soutěží hry Plamen je v České
republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V okresním kole se skládá
z pěti dílčích částí, a to plnění odborností, branného závodu, štafetové běhy,
požární útoky a závod jednotlivců.
V mladší kategorii bylo přihlášeno 15
družstev. V celkovém hodnocení Kácov A
obsadilo 3. místo a Kácov B 6. místo.
Zástupci starší kategorie se umístili na
6. místě z 10 přihlášených družstev.
Druhou stěžejní soutěží pro mladé hasiče
je konání Soptíkové ligy. Pět víkendů,
série požárních útoků, které děti baví.
V Kácově sbor přivítal dne 9. června 38
družstev mladých hasičů.
Z ostatní činnosti zmíním účast na valné
hromadě, maškarní karneval, úklidové
brigádičky, malování obrázků do soutěže
PO očima dětí, 5. prosince obcházení za
čerty, vánoční besídku a vedení kroniky.
Cílem naší práce s dětmi je rozvíjet jejich
znalosti, vědomosti a dovednosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární
ochrany.
Renata Albrechtová

Český rybářský svaz – MO KÁCOV - 2018

Čteme a tvoříme
v nové knihovně
Knihovna v Kácově funguje již téměř
rok v nově rekonstruovaných prostorách bývalého papírnictví. V současné
době ji navštěvuje 111 čtenářů. Otevřeno je každé pondělí a středu (v pondělí
od 13.30 do 15.30 hodin a ve středu od
13–15 hodin). Do knihovny mají přístup
nejen občané naší obce a okolí, ale mohou ji využívat i žáci naší školy v rámci
hodin čtení. V odpoledních hodinách zde
proběhly dvě rukodělné dílničky pro děti
pod vedením p. Petráskové. Plánováné
jsou též besedy se spisovateli a noc s Andersenem. V období Adventu plánujeme
zde vyrábění adventních věnců a dekorací. V období prázdnin je provozní doba
knihovny omezena. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
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Vyhodnocení nočních rybářských závodů
26. 5.–27. 5. 2018 Za účasti 87 závodníků
bylo celkem nachytáno 147,39 kg ryb.

8. Mekiš Adam, Kytín
9. Svoboda Jiří, Kácov
10. Krejčí Václav, Praha 6

Pořadí 10 nejúspěšnějších je následující:
1. Tichý Rudolf, Kácov
20,14 kg
2. Charvát Martin, Milčice
16,80 kg
3. Rezek Petr,
Uhlířské Janovice
11,61 kg
4. Bartes Petr,
Jaroměřice nad Rokytnou 9,92 kg
5. Kučera Tadeáš, Praha 4
8,00 kg
6. Kučera Vladimír, Praha 4
7,44 kg
7. Rezková Martina (žák),
Uhlířské Janovice
5,53 kg

Největším úlovkem byl úhoř 80 cm, který
ulovil Selingr Tomáš z Pavlovic

5,43 kg
3,97 kg
3,61 kg

Sponzoři závodu:
Pavel Poupa – pension ANNA, Rokytnice
n./Jizerou
Kácovka – ovocný lihovar Kácov
Pivovar Kácov – založen roku 1457
Řeznictví Klepiš– Uhlířské Janovice
Jatky Tismice - s. r. o.
LIMA – EKO – SLUŽBY s. r. o. Kácov

Pavel Vladyka – autodoprava Kácov
KG Tranzit – Velim
Graffin s.r.o. – Kácov
Dětské rybářské závody 2018
V sobotu 9.6.2018 se konaly v rybochovném zařízení v Račíněvsi dětské rybářské
závody za účasti 11 perfektně připravených mladých rybářů. Skvělá atmosféra
a dobré počasí přineslo své.
Pořadí 3 nejúspěšnějších:
Daniš Petr, Kácov – 710 cm
Vladyka Roman, Kácov – 655 cm
Vladyka Martin, Kácov – 558 cm
Největším úlovkem byl amur bílý s úctyhodnou délkou 75 cm, kterého ulovil Štěpán Andrle ze Zruče n./S.
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Bobři Kácov

Pohár
ze Splašeňáku
putuje do Chotusic

Kácovský hokej má tradici. Již ve čtyřicátých letech měl Kácov hokejový tým,
který sváděl boje na zamrzlé Sázavě.
A tak tomu bylo každou zimu vždy, když
byla řeka zamrzlá. Už je tomu skutečně
spousta let, kdy řeka kácovským hokejovým nadšencům nestačila a začali pravidelně neděli co neděli jezdit hrát hokej
na zimní stadion do Vlašimi. Nejprve
v teplákách a v čepici. Postupem času
plně v chráničích a s helmami.

V březnu 2016 se kácovský hokejový
spolek zúčastnil dvou menších turnajů
zatím ještě pod názvem HC Kácov. Po
celkem pozitivně zvládnuté konfrontaci
s dalšími celky jsme se rozhodli přihlásit
se následující rok do Amatérské Hokejové Ligy. Po dlouhé debatě jsme se shodli
na názvu – Říční klub Kácov. Říční klub
právě proto, že všichni z nás jsme se naučili hrát hokej hlavně na řece nebo na
rybníku. Poté co byl tou dobou v Kácově
„U Tunela“ spatřen bobr, nebylo pochyb
o tom, co si dáme do znaku.
První sezónu AHL, která se hraje na zimním stadionu ve Vlašimi, jsme byli nasazeni do 2. ligy. Nevedlo se nám špatně.
Vyhráli jsme ji. Po základní části, ve které jsme odehráli jedno kolo i se silnějšími týmy z první ligy jsme skončili na
třetím místě. Nakonec jsme v play-off
došli až do finále, kde jsme sice těsně,
ale přece jen porazili tým HC Pohoda
a hned z první sezóny si odvezli pohár
pro vítěze. Do druhé soutěžní sezóny
jsme nastoupili ve zbrusu nových dresech a ty nám přinesly štěstí. Věděli
jsme, že obhajoba bude těžší a právě
proto je letošní prvenství možná o něco
cennější. Po základní části druzí jsme ve
finále porazili velkého rivala HC Ctirad.
Dvě sezóny a dvakrát vítězové. Co víc
bychom si mohli přát.
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Mimo to stále držíme tradici a jezdíme skoro každou neděli v sezóně na
hokej do Vlašimi jen tak pro zábavu.
Neděle jsou pro všechny. Nejen pro ty,
kdo zasahují do bojů v AHL, ale i pro
ty, kdo se chtějí prostě jen sklouznout.
Nutno dodat, že náš hokejový klub
není spojen jen časem na ledě a v kabině. Myslím, že můžu s klidem napsat,
že dohromady tvoříme velice dobrou
partu kamarádů. Scházíme se často
i mimo led ať už na jiných sportovních
akcích nebo v restauračním zařízení.
Pořádáme také společné akce a výlety, kterých se účastní i partnerky a děti
hokejistů.

Ping Pong 2017-2018

AFK Kácov –
výsledky
soutěžního
ročníku 2017-2018

Jeden ze sportů, který v Kácově pořádně
žije, je volejbal. A protože i kácovští volejbalisté si rádi poměřují síly se soupeři,
není divu, že se tu uchytily pravidelné
turnaje. První již před čtyřiceti šesti lety
a u zrodu stál Jiří Končel starší, na jehož
počest se turnaj koná a byl před čtyřmi
lety pojmenován jako Memoriál Jiřího
Končela staršího. Kácovští mu ale neřeknou jinak než „Splašeňák”. Je to proto, že
během let došlo několikrát k jeho přejmenování a Splašený Kácov, byl jeden
z názvů (po Poháru města a Štítu Kácova).

Dospělí – mužstvo A:
Áčko hrálo krajskou soutěž – I.B třídu, sk.
D. Umístilo se na druhém místě se ziskem 58 bodů a ztrátou 1 bodu za prvními
Průhonicemi. Vzhledem k postupovým
možnostem náš tým postoupil do I.A třídy. Zároveň musíme fanouškům sdělit, že
konečně bylo vyslyšeno žádostem o přechod našeho áčka do Vlašimi. Na základě výjimky udělené fotbalovým svazem
se tak stalo k 1. 7. 2018.

V současné době se turnaje zúčastňuje
16 smíšených družstev. Hraje se celkem
na 4 hřištích Graffinu a místní školy. Tradiční termín je vždy třetí červencovou
sobotu.

Dospělí – mužstvo B:
Naše béčko, které hraje III. třídu okresní soutěže ukončilo sezónu na 3. místě
se ziskem 53 bodů a s brankovým skóre
97:30.

Letos se ve finále po celodenním zápolení utkal obhájce loňského prvenství
Tlukani s družstvem z Chotusic. Po dramatickém vyvrcholení celého turnaj si
nakonec palmu vítězství odnesli hráči
z Chotusic a stali se tak na rok majiteli
Putovního poháru. Třetí místo vybojovalo družstvo z Divišova.
Za organizaci turnaje patří velký dík
Honzovi Kolářovi, který se ujal organizaci turnajů po Jiřím Končelovi a zároveň
vede řadu let i oddíl mladých volejbalistů, se kterými často vítězí i v okresních
soutěžích. Kromě tohoto turnaje pořádají místní volejbalisté každoročně turnaj
pro mládež „O Pohár Posázaví“ a soustředění mládeže ve Sluneční zátoce,
kterého se účastni družstva z okolních
obcí.

Stolní tenis má v Kácově letitou tradici.
Zhruba před šesti lety začala docházet
do sokolovny parta lidí, které bavil hrát
ping pong. Brzy ale vzájemné zápasy
nestačily a hráči se přihlásili na okresní
soutěž. Družstvo po dvou letech postoupilo ze 3. třídy okresního přeboru (OP) do
2. třídy. Zájemců o tento sport přibylo,
a tak jsme založili ještě druhé družstvo
a přihlásili ho do 3. třídy OP.
A jak si družstva v soutěžích stála?
A družstvo v 2. OP příliš nezazářilo,
v celé soutěži zvítězilo pouze třikrát
a celkově obsadilo deváté, předposlední místo. O mnoho lépe zahrálo druž-

stvo B v 3. OP kde jako nováček, získalo 37 bodů a obsadilo krásné 5. místo
z 10-ti účastníků. Skončilo tak těsně
před branami play off.
V loňském roce se nám podařilo z vlastních prostředků zakoupit nový stůl a nové
ohrádky, takže nyní máme k dispozici
čtyři stejné stoly, na kterých trénujeme
dvakrát týdně po celý rok, vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 17.00 do 20.00 hodin. Rádi
mezi sebe přivítáme nové zájemce o tento sport. V letošním roce pravděpodobně
dojde k reorganizaci soutěže, takže zatím
nevíme, v jakých soutěžích budeme v nadcházející sezoně zapojeni.

Mládežnické kategorie nejsou statisticky uváděny. Nicméně musíme uvést, že
máme oddíly starší a mladší přípravky.

Náš plán na další roky je prostý. Scházet
se na hokej stále nejméně v takovém
počtu v jakém to děláme nyní. Přivést
k nám nové hráče a také omlazovat tým.
Dobývat další hokejové mety a snad i ty
úspěchy a celkově se hokejem a vším
okolo stále dobře bavit.
Pokud máte chuť podpořit Kácovské Bobry
v hokejovém mači, přijeďte se na nás podívat do Vlašimi na zimák. Rozpis zápasů je
na webu AHL – http://www.sportvlasim.cz/
ahl-amaterska-hokejova-liga/
Další informace: Jan Křen – 739 035 740
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