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a máme tu opět nový rok. Ten minulý vel-
mi rychle utekl a tak nezbývá než plánovat 
ten nadcházející.

A jaký byl ten loňský v Kácově? Na podzim 
nám místní spolky a  organizace připravi-
ly několik tradičních akcí, jako byl výlov 
rybníka v  rybochovném zařízení v  Račí-
něvsi s  gurmánským zážitkem spojeným 
s domácími rybími specialitami, Drakiáda, 
kdy účastníkům vanul příznivý vítr a dosta-
vil se hojný počet účastníků, listopadový 
halloweenský lampionový průvod, školní 
vánoční trhy spojené s rozsvěcením vánoč-
ního stromku a  s  kulturním vystoupením 
dětí z mateřské školy a žáků školy, miku-
lášská besídka zakončená rozsvícením 
vánočního stromu na náměstí a na závěr 
silvestrovský výstup na Vyhlídku.

V  neděli 28. října jsme si důstojně připo-
mněli 100. výročí vzniku samostatného 
Československa. K  pomníkům obětem 
1. světové války jsme umístili kytice a ucti-
li památku malým kulturním programem. 
„Ve Farářství“ na novém veřejném pro-

Vážení 
spoluobčané,

stranství, na počest tohoto výročí, jsme za-
sadili lípu, kterou nám darovala paní Šárka 
Michálková.

Vážení spoluobčané,
do nového roku vám všem přeji hod-
ně pevného zdraví, osobní spokojenosti 
a  štěstí, úspěchy v  osobním i  pracovním 
životě. Za nás zastupitele vám přeji, aby se 
vám v Kácově dobře žilo a přeji vám, abys-
te u nás, zastupitelů, našli vždy vstřícnost, 
pochopení a rozumná rozhodnutí. 

Za sebe si přeji, abych i  v  tomto novém 
roce nacházela u  vás, spoluobčanů, pod-
poru, a aby spolupráce se spolky a orga-
nizacemi, s  podnikateli, s  vedením školy 
a občany byla i v letošním roce na výborné 
úrovni. Budu i v letošním roce pracovat tak, 
aby Kácov vzkvétal a aby se nám tady dob-
ře žilo.

V letošním roce nás čeká dokončení vodo-
vodních přípojek, pokračování opravy že-
lezného mostu a  výstavba nové hasičské 
zbrojnice. Bude pokračovat oprava želez-
niční tratě Zruč – Kácov – Ledečko a opra-
va kácovského zámku.

V nejbližším období se můžete těšit na ple-
sovou sezónu. V sobotu 19. ledna se bude 
konat tradiční hasičský ples, 16. února po-
řádají hasiči dětský karneval a karneval pro 
dospělé, 16. března se uskuteční Jarní ples 
v Hotelu Kácov pod taktovkou Spolku pro 
Rozvoj Kácova a 23. března budou tradiční 
sokolské šibřinky. Městys Kácov uspořádá 
oslavu MDŽ na úřadě a vítání občánků.

Do dalších dní vám přeji hodně zdraví a spo-
kojenosti v osobním i pracovním životě.

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva
Po podzimních komunálních volbách se 
konalo dne 1. listopadu 2018 ustavující 
zasedání nově zvoleného zastupitelstva.

Zasedání zahájila a  vedla dosavadní sta-
rostka obce Mgr. Soňa Křenová. Přivítala 
zvolené členy zastupitelstva a  všechny 
spoluobčany, kteří se jednání zúčastnili. 
Zastupitelům pogratulovala k  jejich zvo-
lení.

Dne 16. 10. 2018 starostka předala nově 
zvoleným zastupitelům „Osvědčení o zvo-
lení členem zastupitelstva obce“. Jeden 
zastupitel byl nepřítomen a  „Osvědče-
ní“ mu bylo předáno dodatečně dne  
26. 10. 2018.

Starostka konstatovala, že zasedání bylo 
řádně svoláno a že se jednání zastupitel-
stva bude řídit platným jednacím řádem 
zastupitelstva městysu. Cílem ustavu-
jícího zasedání byla především volba 
starosty, místostarosty, finančního a kon-
trolního výboru. Přítomno bylo celkem 
8 členů zastupitelstva, takže zastupitel-
stvo bylo usnášeníschopné.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí neúčast 
jednoho člena zastupitelstva, který se 
bez omluvy nezúčastnil.

Dále byli všichni přítomní seznámeni 
s výsledky voleb do zastupitelstva měs-
tysu z 5. a 6. 10. 2018.

Volební účast v Kácově byla 69 %. Ve vo-
lebním okrsku Kácov mohli občané volit 
ve prospěch čtyř volebních stran.

JMÉNA A PŘÍJMENÍ ZVOLENÝCH  
ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:
Volební strana č. 1 
SNK Vodu do každého  
domu – naše děti do naší školky
Získala 2 mandáty:
Jaroslav Buchal s počtem hlasů 125
Drahuše Miláčková s počtem hlasů 109

Volební strana č. 2
Starostové a nezávislí
Získala 4 mandáty:
Mgr. Soňa Křenová s počtem hlasů 296
Zdeněk Pěkný s počtem hlasů 256
Petra Srbová s počtem hlasů 241
Jan Kos 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 zvolilo 9 zastupitelů.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 
musí všichni členové složit slib v  sou-
ladu s  § 69 odst. 2 zákona o  obcích. 
Všichni přítomní členové (tj. 8) zastupi-
telstva složili zákonem stanovený slib 
a mohli se ujmout mandátu. Jeden člen 
zastupitelstva z  důvodu neomluvené 
nepřítomnosti zákonem stanovený slib 
nesložil.

Potom členové zastupitelstva schváli-
li navržený program a  jednání pokra-
čovalo podle programu. Zastupitelé si 
odhlasovali, že starostu i  místostarostu 
budou volit veřejným hlasováním. Za-
stupitelstvo volilo starostu. Uvolněnou 
starostkou pro nadcházející volební ob-
dobí zvolili paní Mgr. Soňu Křenovou. Do 
funkce neuvolněné místostarostky zvoli-
li paní Ing. Janu Pěknou.

Znovu zvolená starostka poděkovala čle-
nům zastupitelstva za zvolení a pronesla 
projev, ve kterém poděkovala občanům 

Kácova za projevenou důvěru během 
komunálních voleb a  zastupitelům za 
projevenou důvěru při volbě starosty. 
Zhodnotila uplynulé čtyřleté období 
a poděkovala bývalým zastupitelům, mís-
tostarostce, předsedům a členům spolků 
a organizací, předsedům a členům výborů 
a  komisí, vedení a  zaměstnancům školy, 
manželům Hrochovým a občanům za je-
jich pomoc, vykonanou práci a za podpo-
ru obce v uplynulém období.

Také starostka ve svém projevu vyjme-
novala všechny zrealizované investiční, 
společenské a kulturní akce v uplynulém 
období. Na závěr zdůraznila, že úspěch 
každé akce v  Kácově (investiční nebo 
společenské) není pouze výsledkem 
dobré práce jednotlivce, ale především 
je to zásluhou výborné spolupráce všech 
zúčastněných.

Dále pokračovalo ustavující zasedání pod-
le programu. Byl zvolen finanční výbor, je-
hož předsedkyní byla zvolena zastupitelka 

paní Petra Srbová, členy byli zvoleni: p. 
Zuzana Šustová, Ing. Karel Kymla, p. Aleš 
Matějka, p. Drahuše Miláčková.

Potom proběhla volba předsedy kont-
rolního výboru, jímž se stal p. Jan Kolář. 
Členy výboru byli zvoleni: p. Renata Al-
brechtová, p. Ivana Vaníková, MUDr. Jan 
Křivský, p. Jan Kos.

Dále byla schválena neuvolněným členům 
zastupitelstva v  souladu s  § 72 zákona 
o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
odměna ve výši 500 Kč, a to od 2. 11. 2018.
 
Zastupitelstvo v  souladu s  § 72 zákona 
o obcích a Nařízením vlády č. 318/2017 
Sb. schválilo odměnu neuvolněným 
členům zastupitelstva za výkon funkce 
předsedy finančního a  kontrolního vý-
boru ve výši 1  340 Kč měsíčně, a  to od  
2. 11. 2018.

Zastupitelstvo v  souladu s  § 72 zákona 
o  obcích a  Nařízením vlády č.318/2017 

Sb. schválilo odměnu neuvolněné mís-
tostarostce za výkon funkce ve výši 
11 000 Kč měsíčně, a to od 2. 11. 2018.

Zastupitelstvo schválilo, aby dispoziční 
právo k účtům Městyse Kácov měli: Mgr. 
Soňa Křenová, Ing. Jana Pěkná, Drahuše 
Miláčková a Jan Kolář. 

Zastupitelstvo také schválilo „Jednací 
řád zastupitelstva Městyse Kácov“, plat-
ný od 1. 11. 2018.

Do diskuze se přihlásila paní místostarost-
ka, Ing. Jana Pěkná, která v krátkém pro-
jevu poděkovala za projevenou důvěru, 
poděkovala paní starostce za odvedenou 
práci pro městys Kácov a slíbila, že se bude 
snažit co nejvíce pracovat pro městys a že 
bude starostce maximálně nápomocna.

Starostka na závěr jednání poděkovala 
zastupitelům a občanům za projevenou 
důvěru a slíbila, že se bude snažit o další 
rozvoj naší obce.

Poplatky za odpad:

600 Kč za osobu trvale žijící v Kácově 
a rok 2019, úhrada do 31. 3. 2019

600 Kč za rekreační objekt a rok 2019, 
úhrada do 31. 8. 2019

Informace 
z úřadu

SVOZY KOMUNÁLNÍHO, SEPAROVANÉHO 
A  NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE BUDOU 
ŘÍDIT ROZPISEM NA LETÁCÍCH SVOZO-
VÉ FIRMY AVE PRO ROK 2019, KTERÝ JE  
PŘÍLOHOU TOHOTO ZPRAVODAJE !!!

Poplatek za psa:
Kácov – 80 Kč za 1. psa
a za každého dalšího 80 Kč
Zliv, Zderadiny, Zderadinky,  
Račíněves – za 1. psa 40 Kč
a za každého dalšího 80 Kč

CENÍK VODNÉHO A STOČNÉHO PRO 
ROK 2019:

VODNÉ 45,53 Kč bez DPH,  
tj. 52,36 Kč s DPH 15 % za 1 m3

STOČNÉ 40,53 Kč bez DPH,  
tj. 46,61 Kč s DPH 15 % za 1 m3

OTEVÍRACÍ DOBA ÚŘADU V ROCE 2019:

Po 8.00–11.30 12.30–17.00
St 8.00–11.30 12.30–17.00

Starostka: Mgr. Soňa Křenová
Místostarostka: Ing. Jana Pěkná

Tel. na Úřad Městyse : 327 324 204

Mail: oupodatelna@kacov.cz

Zastupitelé:
Martin Srb
Zdeněk Pěkný 
Petra Srbová
Jan Kos
Jan Kolář
Drahuše Miláčková
Jaroslav Buchal
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Výdaje  v tis. Kč

Nájem pozemků  2,0  

Práce, služby, materiál – les  69,8  

Komunikace opravy a údržba  510,0  

Ostatní komunikace – chodníky, cesty  72,0  

Příspěvek mikroregionu  
na dopravní obslužnost

 117,0  

Vodovodní přípojky  5 000,0  

Kanalizační přípojka 
k budově 1. st. ZŠ Kácov

 200,0  

Pošta Partner  500,0  

Přístavba MŠ  500,0  

PO ZŠ a MŠ Kácov – příspěvky na provoz  1 772,5  

Knihovna  65,0  

Kulturní vystoupení, kronika  130,0  

Oprava pomníku ve Zderadinách  50,0  

Dárky pro důchodce a děti  40,0  

Spolky  20,0  

Bytové hospodářství  400,0  

Nebytové hospodářství  120,0  

Veřejné osvětlení + VO Farářství  
– projekt a rozšíření

 570,0  

Hřbitov  20,0  

Územní plán  100,0  

Mikroreg. Uhlířskoj. a Střed. Posáz. 
– příspěvky, DPH

 100,0  

Nebezpečné odpady  22,0  

Komunální odpady  626,0  

Ostatní odpady  452,0  

Veřejná zeleň a vzhled obce  250,0  

Hasiči  65,0  

Nová hasičská zbrojnice  500,0  

Zastupitelé  1 200,0  

Úřad městyse  3 350,0  

Poplatky z účtu + úroky z úvěrů  248,4  

Pojištění majetku  55,0  

Příspěvky Posázaví o.p.s., SMO  60,0  

 17 186,7  

Splátky úvěrů od ČS  2 213,3  

Celkem  19 400,0  

Schválený rozpočet na rok 2019
Příjmy v tis. Kč

Daň z příjmů FO – závislá činnost  2 620,0  

Daň z příjmů FO od podnikatelů  50,0  

Daň z příjmů FO z kapit. výnosů – zvl. sazba  230,0  

Daň z příjmů PO  2 200,0  

DPH  4 700,0  

Daň z nemovitých věcí  1 500,0  

Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu  40,0  

Poplatek za komunální odpad  585,0  

Poplatek ze psů  11,0  

Poplatek za veřejné prostranství  110,0  

Vstupné  6,0  

Poplatek z ubytovací kapacity  20,0  

Správní poplatky  30,0  

Daň z hazardních her  50,0  

Dotace na státní správu  274,0  

Prodej pozemků, nájem pozemků  110,0  

Příjmy z lesa  49,0  

Příspěvky od občanů na vodovodní přípojky  5 000,0  

Příjmy za služby pro Poštu Partner  200,0  

Příjmy ze SAZKY  60,0  

Nájem z bytů  215,0  

Nájem z nebytových prostor  87,0  

Nájem z hrobů  20,0  

Pronájem kempu  82,0  

Příspěvky za tříděný odpad  100,0  

Příjmy z poskytovaných služeb  50,0  

Příjmy z úroků  1,0  

 18 400,0  

Zapojení přebytku minulých let  1 000,0  

Celkem  19 400,0  

Oprava betonového mostu  
začne až po zprovoznění železnice
Tento most je v  majetku Středočeské-
ho kraje a je pro občany Kácova a další 
návštěvníky velice důležitý. Spojuje Zliv, 
Račíněves a  Malou stranu s  Kácovem. 
I  ten si vyžádal opravu. Bylo rozhodnu-
to, že se musí celý most zrekonstruovat, 
vždyť nám již slouží 100 let. Rekonstruk-
ce bude náročná, musí se celý zbourat 
a následně postavit zcela nový most. 

Musela se vypracovat projektová dokumen-
tace a  získat stavební povolení. Výběrové 
řízení na dodavatele se zatím nevypisovalo, 
protože byla jeho rekonstrukce odložena 
na rok 2020, až se opraví a znovu otevře že-
lezniční trať Zruč – Kácov – Ledečko.

Nikdo se nemusí obávat, most se bourat 
nebude, dokud nebude železnice zpro-
vozněna.

Až dojde k jeho rekonstrukci, potom se 
nejprve opraví cesta kolem „Václavíč-
ka“, která bude sloužit vozidlům stavby, 
pak se postaví lávka pro pěší a cyklisty 
přes řeku spojující levý břeh s  pravým 
a potom se začne bourat stávající beto-
nový most. Podle harmonogramu se po-
čítá s tím, že nebude most funkční asi 8 
měsíců. Tato stavba bude opět klást na 
občany Kácova, Zlivi, Račíněvsi a  Malé 
strany velké nároky v podobě trpělivosti 
a spolupráce.

O prázdninách 
zase v Kácově 
zahouká vlak
Od poloviny měsíce července 2017 
nám nejezdí po kolejích motorový 
vláček a  místo něho se dopravujeme 
autobusovými linkami. Musím říci, že 
nám houkání tohoto vláčku chybí, ne-
boť již neodmyslitelně patří ke kolori-
tu Kácova.

Na jeho opravu jsme si museli něja-
kou dobu počkat. Nejprve se musela 
zpracovat projektová dokumentace na 
opravu tratě Zruč – Kácov – Ledečko, 
získat stavební povolení a  vysoutěžit 
dodavatele oprav. Hlavním dodava-
telem stavby se stala firma Chládek 
a  Tintěra. Dne 12. 10. 2018 bylo pře-
dáno staveniště a  firma začala opra-
vovat a  upravovat propustky, příkopy, 
mostky a skály. Tyto práce budou trvat 
až do konce zimy 2019. V dubnu se za-
čnou opravovat svršky kolejišť. Budou 
se vyměňovat spodní vrstvy kolejišť 
a samotné kolejnice. Zároveň se budou 
opravovat všechny železniční přejez-
dy. V  Kácově a  jeho místních částech 
jich máme několik. V měsíci květnu až 
červnu se budou opravovat železniční 
přejezdy na Zámostí, u vlakové zastáv-
ky, na Malé straně a nad Střechovským 
jezem. Pro občany Kácova a jeho míst-
ních částí, pro občany z  okolních obcí 
a pro návštěvníky Kácova to bude zna-
menat obrnit se trpělivostí a  přečkat 
určité nepohodlí. Konkrétní termíny 
oprav jednotlivých železničních pře-
jezdů budou včas zveřejněny. Trať má 
být opravena do 30. 6. 2019. Budeme se 
těšit, že v měsíci červenci opět uslyšíme 
houkání vlaku.

Pokud procházíte nebo projíždíte kácov-
ským náměstím, nelze si nepovšimnouti 
dominanty - Kácovského zámku. Dlouho 
nás trápil jeho neutěšený vzhled, opada-
ná omítka na budově i na světlíku, neči-
telná iluzivní okna, děravé svody dešťové 
vody, poškozená střešní krytina…

V loňském roce nešlo přehlédnout opravy, 
které probíhaly na jeho vnějším vzhledu. 
Jeho nový majitel začal opravovat zámek 
z nádvoří. Severní stěnu zámku potáhl zcela 
novou omítkou s novou štukovou výzdobou, 
opravil světlík, nechal z této strany zámek 
osadit novými měděnými svody a  žlaby 
dešťové vody, pustil se do opravy střechy 
(oprava trámů a laťování a výměna střešní 
krytiny). Opravil a natřel z této strany i okna.

V  letošním roce, jakmile to počasí dovo-
lí, práce na této straně zámku dokončí 
a omítku ještě natře růžovou a žlutou bar-
vou. Jakmile se odstraní lešení, uvidíme 
nový kabát zámku v plné kráse. S opravou 
zámku se bude pokračovat ve stejném du-
chu i z východní strany a dále pak ze stra-
ny jižní. Tyto práce budeme moci sledovat 
v  letošním roce. Také se počítá s  rekon-
strukcí přilehlých pozemků pod zámkem.

Nakonec se bude opravovat západní 
strana společně s  kaplí. K  této opravě 
ale v letošním roce nedojde. V každém 
případě budeme rádi sledovat práce na 
opravě zámku a budeme se těšit až po 
celkové opravě bude zdobit naše kou-
zelné městečko.

Zámek Kácov se obléká  
do nového kabátu
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Kácovské náměstí střeží svatí pomocníci
Často ho míjíme, když kráčíme po ná-
městí. Většinou bez povšimnutí. Postavy 
morového sloupu na netečné kolem-
jdoucí shlíží již takřka 300 let. Mariánský 
sloup Čtrnácti svatých pomocníků patří 
společně se zámkem a  kostelem k  do-
minantám středu obce. Jen málokdo by 
však dokázal vyjmenovat oních čtrnáct 
postav.

Sloup nechala postavit Anna Marie Tos- 
kánská v r. 1730 jako díkůvzdání po mo-
rové epidemii z počátku 18. století. Roku 
1736 ho darovala Kácovu. Je zhotoven ze 
dvou druhů pískovce – vlastní sloup z čer-
venohnědého, sochy pak z šedobílého. Na 
tvorbě se podíleli sochaři O. Dubke, J. Ho-
fer, polír P. P. Bláha, kameník J. P. Baum-
gartner a  další. Sousoší prošlo během 
let řadou oprav, během nichž byla např. 
nahrazena původní hlava sv. Jana Nepo-
muckého. Poslední provedl restraurátor  
J. Pospíšil v roce 2007. Sousoší je význam-
nou kulturní památkou, od r. 1958 je evi-
dováno v památkovém fondu Národního 
památkového ústavu. 

Na vrcholu celého sloupu, v  první úrov-
ni, je Panna Marie s Ježíškem. Postava je 
otočena směrem ke kostelu, u nohou má 
symbol čistoty – půlměsíc, zde netradičně 
otočený růžky vzhůru, na hlavě korunu 
dvanácti hvězd. Další sochy jsou rozmís-
těny v pěti nižších úrovních. Hned v druhé 
úrovni jsou svatý Josef (snoubenec Panny 
Marie) a sv. Jan Nepomucký (generální vi-
kář pražského arcibiskupa). 

Pod nimi ve třetí úrovni je svatá Barbora 
(světice a  mučednice, popravena kolem 
r. 305 během pronásledování křesťanů, 
pomáhá proti horečce a náhlé smrti), sva-
tá Kateřina Alexandrijská (podle legendy 
křesťanská mučednice žijící a také odsou-
zena k smrti kolem r. 300, pomocnice pro-
ti náhlé smrti). 

Na čtvrté úrovni najdeme svatého Achá-
ta (římský centurion, popravený pro svou 
víru kolem r. 300, pomáhá proti bolestem 
hlavy), svatého Kryštofa (s  Ježíškem na 
ramenou, patron poutníků, řidičů a horní-
ků, pomáhá proti moru), svatou Markétu 
(starokřesťanská mučednice, popravena 
kolem roku 300, pomáhá zdárnému naro-
zení dítěte), a svatého Pantaleona (patron 
lékařů, kojných a porodních asistentek, po-
mocník opuštěných a domácího zvířectva). 

Z páté úrovně na nás shlížejí svatý Blažej 
(biskup, zemřel mučednickou smrtí r. 316, 
pomocník proti krčním nemocem), svatý 
Cyriak (jáhen popravený kolem r. 309 za 
to že odmítl uznat římské bohy, pomoc-
ník proti pokušení), svatý Jiří (římský voják 
popravený za to že se přiznal ke křesťan-
ství, patron skautů) a  posledním na této 
úrovni je svatý Jiljí (mnich a  poustevník, 
patron kojných a tělesně postižených). 

Na poslední šesté nejspodnější úrovni je 
svatý Dionýsus (sťat na „hoře mučední-
ků” – vrch Montmartre za pronásledování 
křesťanů v Paříži, kolem jeho smrti existuje 

řada legend, včetně té, která popisuje, že 
jeho tělo odneslo jeho uťatou hlavu kus 
od místa popraviště – tato socha vzbuzuje 
největší pozornost turistů, je to pomocník 
proti bolestem hlavy), svatý Vít (světec 
ze Sicílie, zemřel jako mučedník r. 303, 
pomocník proti epilepsii) a svatý Eustach 
(římský důstojník, upálen jako mučedník 
kolem r. 118 pro svou víru, pomocník pro-
ti trápení v  rodině) a  poslední postavou 
je svatý Erasmus (biskup pronásledovaný 
a popravený římskými vojáky kolem r. 303, 
pomocník proti břišním nemocem). 

Všechny postavy doprovázejí charakte-
ristické znaky, které připomínají některý 
z momentů jejich života. Některé jsou až 
hororového rázu, např. rumpál u svatého 
Erasma připomíná, že mučedník byl po 
různých mukách usmrcen rozpáráním 
a vynětím střev, která jeho kati navíjeli na 
rumpál. 

Postavy se směrem vzhůru zmenšují od 
původní lidské velikosti. Tak to je struč-
ná exkurse po jedné z nejvýznamnějších 
památek Kácova. Ano když správně počí-
táme tak na sloupu je vlastně 16 postav, 
kromě 14 svatých pomocníků, je na ká-
covském sousoší navíc postava sv. Josefa 
a sv. Jana Nepomuckého. Díky tomuto ne-
tradičnímu pojetí a sporu zda má Panna 
Marie hledět ke kostelu či k zámku, ne-
byl sloup dlouho vysvěcen. Postavy svět-
ců mají být dnes chápány jako ochránci 
v každodenních trápeních.
 

Panna Marie s Ježíškem Svatá Kateřina Alexandrijská Svatý Pantaleon Svatý Dionýsus

Svatý Josef Svatý Akatius Svatý Blažej Svatý Vít

Svatý Jan Nepomucký Svatý Kryštof Svatý Jiří Svatý Eustach

Svatá Barbora Svatá Markéta Svatý Jiljí Svatý Erasmus
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Oslavy 28. říjen 2018 byly věnovány výročí 
100 let od založení republiky. Celý stát si 
připomínal toto významné jubileum, kdy 
se po válce Československo osamostat-
nilo a vznikl tak po 300 letech nadvlády 
habsburské monarchie opět svobodný 
stát. Připomeňme si, jak probíhaly první 
dny samostatnosti v Kácově. Snad nejlépe 
to vystihuje přepis zápisu z  kroniky čte-
nářsko ochotnického spolku v Kácově.

Ve svobodné republice československé

Den 28. října 1918 zůstane všem přísluš-
níkům národa československého dnem 
nezapomenutelné radosti a uctíván bude 
vždy všemi věrnými syny vlasti jako ná-
rodní svátek. Okovy, jež po 300 let pevně 
svíraly a dusily všechen národní život, rá-
zem povolily a  na troskách povaleného 
a nenáviděného Rakouska zvedá se nový, 
mocný stát československý, jemuž slunce 
svobody jasně září. 

Ihned po prohlášení samostatnosti zvolen 
v městečku zdejším Národní výbor, který 
společně s ochotnickým spolkem a „Soko-
lem“ ujal se práce národní i bezpečnostní, 
o čemž příslušné zápisy napsány do pro-
tokolu Národního výboru. 

Společně se „Sokolem“ uspořádán byl 10. 
listopadu 1918 recitační večer pí. Anny 
Břečkové-Rueckové. Odpoledne uspořáda-
la recitátorka Besídku pro mládež, jež byla 
naší drobotinou četně navštívena. Večer byl 
konán „Bezručův večer“. Výbor básní Bezr-
učových přednesla recitátorka s  vřelostí 
a opravdovou láskou k národu. Její výkon 
byl opravdu uměleckým požitkem.

Čistý výnos večera 114.18 Kč odevzdán 
místnímu výboru „České srdce“. (Poznám-
ka: České srdce byl spolek, jehož cílem 
byla podpora hladovějících česko-vídeň-
ských dětí.)

Nezapomenutelným dojmem na každého 
návštěvníka působila jistě Národní slav-
nost uspořádaná společně s  Národním 
výborem, Sokolem a obecním zastupitel-
stvem dne 17. listopadu 1918. Slavnost 
počala v  9 hodin dopoledne průvodem, 
který zaranžován byl u chudobince. Prů-
vod tvořilo banderium – šohaji v  národ-
ních krojích, alegorický vůz španělské 
inkvizice, vojsko, hudba, školní mládež, 
dorost Sokola, Sokol, dívky v  národních 
krojích, národní výbor, obecní zastupi-
telstvo, alegorický vůz „Svobody“, hasiči, 
korporace ostatní a obecenstvo (zapsáno 
v pořadí, jak průvod sestaven). 

Průvod prošel celým městečkem a shro-
máždil se pak na náměstí kol tribuny, 
kdež uspořádán tábor lidu. Ten zahájen 
byl předsedou Národního výboru Dr. 
Havránkem, načež promluvil tempera-
mentní řeč učitel František Lehký o  vý-
znamu Bílé Hory pro národ český. Po 
jeho řeči recitoval učitel Václav Petráň 
báseň „Česká legie“. Na to odebrali se 
všichni shromáždění k místu, kde připra-
veno bylo vše k  zasazení památné lípy 
Masarykovy. Okrášlená lípa zasazena 
dětmi „Českého srdce“, které jako národ-
ní hosté v Kácově právě meškaly. Na to 
přihazována byla do jámy hlína jednotli-
vými občany, kteří předem na přiloženou 
listinu se zapsali a dobrovolný příspěvek 
ve prospěch národních účelů složili. Při 
sázení učinil vhodný proslov učitel Leh-
ký.

Na to se průvod za zpěvu národních písní 
rozešel.

Odpoledne koncertovala hudba na ná-
městí a  večer uspořádán lampionový 
průvod městečkem. Skončil na náměs-
tí u  hranice, kdež po proslovu učitele 
Lehkého spáleny byly všechny památky 
a upomínky starého Rakouska.

Večer pak byla konána volná zábava 
u Růžičků. Hrubý příjem celého dne ob-
nášel 2676 Kč. Čistý příjem věnován na 
založení fondu k  postavení pomníku 
padlým vojínům kácovským. 

Krásné kroje ke slavnosti zapůjčila firma 
Bossner v Praze.

Tolik autentická vzpomínka na události 
před 100 lety v Kácově. A  jak probíhaly 
oslavy v roce 2018? Na úvod nutno zmí-
nit, že počasí tentokrát oslavám vůbec 
nepřálo, celý den pršelo a bylo zima.

Na uctění památky v  neděli 28. října 
položila nejprve starostka obce Soňa 
Křenová a  místostarostka Jana Pěkná 
společně se zástupci místního hasičské-
ho sboru kytice u  památníčků ve Zde-
radinách, na Račanech a  u  památníku 
obětem první světové války u sokolovny 
v Kácově. Zde v krátkém projevu starost-
ka připomněla odkaz našeho prvního 
prezidenta. Poté se přítomní odebrali 
na Novou ulici, kde vzniká nové veřejné 
prostranství, aby zde byla vysazena lípa, 
symbol státnosti. V  krátkém programu 
o významu a historii vysazování lip poho-
vořila Ing Šárka Michálková. Hudebním 
doprovodem přispěl ředitel místní školy 
František Procházka. Škoda jen, že se po-
časí neumoudřilo.

 

V Kácově zní 
Josef i Marie
Po letech už na věži kácovského kostela 
Narození Panny Marie znějí oba zvony. Po 
odmlce velkého zvonu „Josef“, kde bylo 
staré ovládání, které už nešlo opravit, se 
opět rozezněl. Staré ovládání ve věži kos-
tela bylo nahrazeno novým, elektronic-
kým a zároveň se vyměnilo ovládání času 
zvonění obou zvonů. 

Je potřeba poděkovat farníkům a občanům 
Kácova, kteří nemalou částkou na tuto akci 
přispěli. Bez nich by to nešlo uskutečnit. Je-
likož se vybrala větší finanční částka, počítá 
se i  s výměnou ovládání na malém zvonu 
„Marie“, které je na hranici životnosti.

Vše začalo díky partě farníků, kteří vybrali 
potřebné finanční prostředky a strávili ne-
málo času při montáži. Patří jim také podě-
kování.    

Vzpomínky na založení republiky v Kácově
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Psychologie učí, že osobností se člověk 
stává, začíná-li přemýšlet „lidským způ-
sobem“. Každé dítě kolem třetího roku 
věku objevuje své „já“. Význam vrozených 
potřeb ustupuje a zvyšuje se význam spo-
lečenských podnětů. Člověk si vytváří 
základ osobní morálky. Takovými osob-
nostmi se postupně stáváme všichni. Ho-
voříme-li však o člověku jako o osobnosti 
ve společenském smyslu slova, klademe 
důraz na ono přemýšlení lidským způso-
bem, tedy na hodnotový rejstřík dané oso-
by, ve kterém nechybějí vlastnosti jako 
upřímnost, důslednost, cílevědomost, lás-
ka k lidem a obětavost. Člověk pak doká-
že pracovat pro druhé. Takovou osobností 
nepochybně byla i paní učitelka Mgr. Ma-
rie Michálková.

V červnu 1961 dokončuje Marie Nádvor-
níková pedagogickou školu pro učitele 
národních škol a  přijíždí ze Suchdola, 
aby nastoupila na své první učitelské mís-
to v  ZDŠ Kácov. Pedagogický sbor vede 
v  té době pan ředitel Ladislav Růžička. 
Žáci okamžitě berou na vědomí pohled-
nou, ale přísnou vyučující. Po zahájení 

„Dobrý den, Marie!,“
Češtinář Ondřej Kolařík vzpomíná na 
svou kolegyni Marii Michálkovou.

O S O B N O S T

pracovní kariéry se slečna učitelka po 
Kácově rozhlíží i  společensky. Seznamu-
je se s  mladým, velmi sympatickým mu-
žem Karlem Michálkem (jeho rodiče mají 
v Nádražní ulici zahradnictví). Vzájemná 
náklonnost přerůstá v lásku a mladí lidé 
uzavírají manželství. Rozhodují se usadit 
v  obci natrvalo. Práce s  dětmi mladou 
paní učitelku Michálkovou baví, zvažuje 
proto ještě možnost dosáhnout vzdělání 
vysokoškolského. Dálkové studium na PF 
UK v  Praze úspěšně ukončí v  listopadu 
1966 a získává tak aprobaci matematika 
– fyzika pro výuku na 2. stupni základ-
ní školy. Příjemná jednopatrová vilka se 
brzy stává láskyplným domovem i  pro 
jejich dvě dcery. Starší Romanu – dnes 
profesorku přírodopisu na Gymnáziu Vla-
šim – a  mladší Šárku, která po maturitě 
vystudovala vysokou školu zemědělské-
ho směru, obor zahradnictví, navrhování 
a tvorba zahrad.

Matematika a fyzika – to byly její vyučo-
vací předměty! Kaligrafické písmo a ruka 
vypsaná na číslice, vždy úhledné jako soš-
ky. V případě potřeby vzorně pod sebou 
řazené podle pravidla o  matematických 
řádech. „Jednotky pod jednotky, desítky 
pod desítky…“ Pořádek a systém v řešení 
úloh znamená pořádek v myšlení, a tedy 
pořádek a řád i v životě… Vlídná přísnost. 
„Nesmíš být líný propočítat si všechny pří-
klady!“ Míněno samozřejmě k  probírané 
látce. Přesnost, spolehlivost, dochvilnost, 
vědomí cíle a co je třeba udělat pro jeho 
dosažení, důslednost k sobě i k ostatním 
– to byly osobní vlastnosti, které svým 
příkladem předávala žákům a  které jí 
postupně získaly pověst výborné učitelky. 
Takové, která prostě naučí. Stejné vlast-
nosti ryzího charakteru jí také pomáhaly 
překonávat vlastní těžké životní zkoušky. 
Nekompromisně vyžadovala kázeň a pra-
covitost v učení po všech žácích, tedy i po 
těch s menšími schopnostmi pro matema-
tiku a nižším nadáním řešit úlohy, jež na-
bízí fyzika. Zastávala názor, že pílí a pev-
nou vůlí „poprat se s tím, co mi nejde“ je 
cestou k úspěšnému zvládnutí problému. 

„Dobrý den, Marie“, zdravíval jsem zkuše-
nější kolegyni, která mě brzy po mém pří-
chodu do sborovny kácovské školy jako 
služebně mladšího spolupracovníka vy-
znamenala svou nabídkou tykání. Spoleh-
livá kolegyně, vždy pečlivě upravená, spí-
še se usmívala než smála. Žila bohatým 
vnitřním životem, který nikdy nedávala 
okázale najevo. Pravidelnost a řád zacho-
vávala i v takových maličkostech jako byl 
pořádek v šuplících pracovního stolu (pro-
střední s židlí zády k oknům) ve sborovně 
či dopolední svačina. Pracovní solidností 

i zaměstnaneckou zodpovědností se paní 
učitelka Michálková během let zařadila 
mezi opory pedagogického sboru kácov-
ské základky; stalo se nepsaným pravi-
dlem, že ji páni ředitelé při nepřítomnosti 
vedení školy v budově pověřovali úkolem 
dočasně zastupovat ZŠ Kácov navenek. 
Jako moderní žena spolehlivě řídila své 
osobní auto, ale při výuce matematiky ve 
škole nesouhlasila s  názorem, že by na-
příklad kalkulačka měla „pomáhat“ žáč-
kům s  násobilkou. Byla dlouholetou vý-
chovnou poradkyní naší školy. Pomáhala 
dospívajícím při rozhodování, na kterou 
střední školu nebo učiliště se přihlásit, 
a vedla je k úvaze, aby volba odpovídala 
jejich schopnostem a  možnostem. Svým 
jednáním jim naznačovala, že není svo-
bodné volby bez odpovědnosti.

Odchod na zasloužený odpočinek pojala 
paní učitelka aktivně a začala se naplno 
věnovat vlastním zálibám, svému vztahu 
k  přírodě, ke květinám; samozřejmou se 
pro ni stala práce na zahradě podle toho, 
co je právě potřeba. Při každé příležitosti 
se živě zajímala, „jak to jde ve škole a co je 
nového“. V posledních letech, kdy vedení 
ZŠ a MŠ Kácov začalo pořádat školní ples 
v  místní sokolovně, patřilo Zahradnictví 
u Michálků k  jeho pravidelným sponzor-
ským přispěvatelům do plesové tomboly.

V krátkém zamyšlení není možné postih-
nout vše, všechny podrobnosti jednoho 
plodného života. Paní učitelka Michálko-
vá za dlouholetou kantorskou praxi při-
pravila ve svých předmětech spolehlivě 
desítky žákyní a žáků ke studiu na gymná-
ziích – většinou na gymnáziu vlašimském 
– či ke vzdělávání na středních odborných 
školách. Pravděpodobně si vzpomenete 
na jednu z moudrostí babičky ze stejno-
jmenné knihy Boženy Němcové: „Není na 
světě člověk ten, aby se zachoval lidem 
všem.“ Paní učitelka Marie Michálková se 
zachovala mnohým. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí, prosím, tichou vzpomínku.

Mgr. Ondřej Kolařík

K U L T U R A  A   S P O L K Y

Jistě to bude tradiční květnový Pohád-
kový okruh, malování s  dětmi na tex-
tilní tašky na oslavách 700 let Kácova 
a  místním jarmarku, na již pravidelná 
tvoření v  nové knihovně, lampionový 
průvod s  rekordní účastí a  novou ta-
jemnou stezkou pro odvážné a v nepo-
slední řadě na Mikulášskou nadílku.

Lampionový průvod, pro někoho český du-
šičkový, pro jiného americký halloween-
ský, se konal letos již po čtvrté a opět na 
novém místě – na pravém břehu Sázavy, 
kolem místa sv. Václava. Cesta osvětlená 
pouze svíčkami a  lampiony podpořila tu 
pravou atmosféru. Akce, které se původně 
účastnili jen členové spolku, se rozrostla 
a  zařadila se tak k  dalším pravidelným 
akcím pro veřejnost. Poklad s odměnami, 
který děti po strašidelné procházce obje-
vily, byl jen příjemným zpestřením.

Co se loni povedlo spolku KOPRETINKA
V  loňském roce začala KOPRETINKA 
organizovat tvoření v  knihovně. Po-
slední setkání vyvrcholilo zdobením 
skleněných vánočních ozdob. Byli jsme 
mile potěšeni vysokou účastí a pěkným 
ohlasem. Zvláštní poděkování za tvoři-
vé dílny patří Janě, Janině a Verče. 

Se začátkem prosince přišla na řadu 
již tradiční Mikulášská nadílka, kde 
nechyběli rozdovádění čerti, éterický 
anděl, Lenka a  DJ Aleš, ale především 
moudrý a laskavý Mikuláš, který malým 
nezbedům rozdával dárky a  očekával 
za to odměnu v  podobě společné pís-
ničky. A  že se děti snažily, o  tom není 
pochyb. K  letošní atmosféře přispěli 
velkou mírou i rodiče, kteří už tuto akci 
přijali natolik, že se při tanci i  soutě-
žích bavili spolu s dětmi. Společné vy-
puštění balonků s přáními a rozsvěcení 

stromu za vánočního projevu paní sta-
rostky je pro nás všechny vždy krásnou 
podívanou. Kéž by všechna přání, která 
byla odeslána z dětských ručiček, byla 
také splněna.

Každá mince má však dvě strany. Nad 
čím se tedy jako spolek musíme zamys-
let? Pravděpodobně nad tím, jaké akce 
budeme realizovat letos. Mnoho dětí 
nám už vyrostlo, mají nové zájmy a po-
třeby, které bychom rádi jako spolek 
reflektovali. Abychom mohli zároveň 
udržet všechny akce hledáme nové čle-
ny, kteří budou chtít aktivně pracovat 
a  bavit se s  dětmi. Pokud tedy patříte 
právě mezi ně přidejte se k nám. 

Určitě se můžete těšit na tvoření 
v místní knihovně, která budou i nadále 
každou poslední středu v měsíci. Téma 
jednotlivých tvoření kopírují kalendář-
ní období a zvyklosti, ale také nápady 
a  přání dětí. Jedno tvoření bychom 
určitě rádi zaměřili na tvorbu nového 
nápisu „KNIHOVNA“, který na budově 
stále chybí.

Dále zvažujeme otevření kroužků do-
učování školních znalostí. 

Letáčky a informace o konání akcí bu-
dou jako vždy vyvěšeny a projdou roz-
hlasem. 

Pro kontakt s  námi můžete využít 
email: kopretinkakacov@seznam.cz.

Spolek KOPRETINKA Vám všem děkuje 
za přízeň, kterou už devátým rokem vě-
nujete našim akcím a přeje Vám šťast-
ný a úspěšný rok 2019. 
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K U L T U R A  A   S P O L K Y K U L T U R A  A   S P O L K Y

Základnu Sboru dobrovolných hasičů 
tvoří 83 členů. Má za úkol ochranu živo-
tů, zdraví a majetku občanů před požáry, 
živelnými pohromami a jinými mimořád-
nými událostmi. Hasiči se během roku 
starají nejen o  svěřenou hasičskou tech-
niku a vše, co s ní souvisí, ale pravidelně 
pomáhají s úklidem obce a se sběrem že-
lezného šrotu. Po celý rok se také věnují 
práci s dětmi, které pečlivě připravují na 
nejrůznější závody a  soutěže konané po 
celém okrese Kutná Hora. Loňský rok byl 
po všech stránkách pro hasiče náročný. 
V roce 2018 byla jednotka vyzvána ope-
račním střediskem v Kladně k osmi popla-
chovým výjezdům. Z  toho jedna událost 
byla technického charakteru – povoláni 
k likvidaci padlého stromu. 

Tradiční jarní a podzimní brigády se stří-
daly s víkendy, kdy starší členové dopro-
vázeli děti na soutěže a  ne jinak tomu 
bude i  letos. Během roku pořádal sbor 
také několik společenských a sportovních 
akcí.

Tradičně se kácovští hasiči postarali o kul-
turní vyžití nejen dospělým, ale i dětem. 

Hasičský ples se konal 20. ledna 2018 
v  krásně vyzdobené sokolovně. K  tanci 
a poslechu hrála kapela TRIMEN z Lukav-
ce a návštěvníci plesu se protančili až do 
brzkých ranních hodin. Na plese nechybě-
la bohatá tombola, která byla navíc zavr-
šena půlnočním slosováním hlavních cen. 
Spoustu cen do tomboly věnovali spon-
zoři a členové SDH, za což jim patří velké 
poděkování.
 
V sobotu 17. února 2018 hasiči uspořádali 
karnevalovou zábavu dětem i dospělým. 
Nejrůznějšími maskami se to začalo v so-
kolovně hemžit už odpoledne, kdy si zde 
masopustní veselí užívaly děti. Kácovští 
dobrovolní hasiči připravili pro děti od-
poledne plné her a  soutěží. Potkaly se 
zde princezny, vodníci, kuchaři, zvířátka 
a  různé pohádkové postavičky. Celým 
odpolednem nás provázel moderátor ze 
společnosti FunActivity.cz Praha. V  prů-
běhu programu dostávaly nejšikovnější 
děti odměny. Na závěr obdržely všechny 
masky od hasičů balíček plný dobrot. Se 
stejným nadšením se do víru karnevalo-
vých radovánek pustili večer také dospělí. 
O večerní zábavu se nám postarala sku-
pina Universum pod vedením pana Zdeň-
ka Tajčovského. Do sokolovny většinou 
dorazily tematicky sladěné masky, např. 
sultán se svým harémem. O legraci neby-
lo nouze. 

V březnu proběhlo školení strojníků a sběr 
železného šrotu. V dubnu byli hasiči nápo-
mocni při organizaci čarodějnic. V květnu 
se uskutečnila hasičská soutěž Okrsku 21 
v Otrybech. Jednalo se o klasické požární 
útoky vedeny z kádě, kdy dopravní vedení 
bylo 2× hadice B a 2×2 hadice C útočných 
proudů s cílem na plechovku. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 6 družstev v  kategorii 
muži a tři družstva žen. V kategorii mužů 
se na prvním místě umístilo družstvo Káco-
va s časem 26,8 sekund. V ženské kategorii 
se na prvním místě umístilo rovněž druž-
stvo z Kácova s časem 30,7 s. Obě katego-
rie kromě pohárů a diplomů obdržely za 
první místa „Putovní poháry čtyř starostů." 
Oběma našim družstvům patří velká gratu-
lace. V červnu jsme se zúčastnili s požární 
technikou oslav 700. výročí založení obce 
a na hasičské louce se uskutečnilo poseze-
ní našich členů na závěr dětské soutěže III. 
kola v Soptíku, kterou každoročně pořádá-
me v Kácově. 

V září hasiči opět pomáhali se sběrem že-
lezného šrotu a sloužili jako technická asi-
stence na posvícenském jarmarku, v říjnu 
pak při oslavách 100 let státnosti. Třešin-
kou na dortu pro hasiče bylo podzimní gri-
lování selátka. Posezení se protáhlo do po-
zdních nočních hodin a všichni zúčastnění 
odcházeli spokojeni do svých domovů.

V listopadu a prosinci probíhaly přípravy 
na zazimování hasičské techniky a inven-
tarizace majetku. Celý rok bedlivě sledu-
jeme přípravy na vybudování nové hasič-
ské zbrojnice.
   
V roce 2018 se také podařilo zrekonstruo-
vat obraz v kapličce Svatého Floriána, pa-
trona hasičů. Nejenže hasiči rekonstrukci 
obrazu uhradili, ale vlastními silami kap-
ličku opravili a za to jim také patří velké 
poděkování. 

Mladí hasiči v počtu 20 dětí pracují již 15 
let pod vedením vedoucí mládeže paní 
Renaty Albrechtové, Zuzany Pospíšilové 
a  Olgy Chmelíkové. Pravidelně se zúčast-
ňují Okresní hry Plamen, soutěže PO očima 
dětí a   požární soutěže v  hasičských úto-
cích zvaných Soptík. Někteří jedinci soutěží 
i v jednotlivcích. Vedoucí mládeže jezdí na 
pravidelné schůzky okresní rady mládeže 
do Kutné Hory. V  měsíci únoru naše děti 
úspěšně složily zkoušku z plnění odborností 
na útvaru v Kutné Hoře. 

V  dubnu se naše družstva zapojila do 
branného závodu, který se konal v  Zá-
boří nad Labem a  je započítáván do hry 

Plamen. Dne 13. května se uskutečnila 
soutěž jednotlivců v Kutné Hoře, kde nás 
nejlépe za přípravku reprezentoval Ja-
kub Šrejma, který se umístil na 2. místě 
z 50 soutěžících a za starší běhal Roman 
Chmelík, který obsadil 7. příčku. Okresní 
hra Plamen se koná ve třech kolech a to 
od podzimu do jara. Celkové vyhodnoce-
ní hry Plamen proběhlo společně s 1. ko-
lem Soptíka v Kutné Hoře dne 27. 5. 2018. 
Mladší žáci družstvo A se celkově umísti-
lo na 3. místě, mladší žáci družstvo B na  
6. místě a  straší žáci na 6. místě. Je to 
umístění v  rámci okresu Kutná Hora. 
Vzhledem k množství zúčastněných druž-
stev si Kácov nevedl vůbec špatně. Gratu-
lujeme!

V  měsíci červnu se soutěžilo v  Soptíku 
ještě ve Žlebech a  v  Kácově. Poslední 
dvě kola v  Soptíku se uspořádaly až po 
prázdninách, v  měsíci září v  Močovicích 
a závěrečné kolo ve Vrdech. A jak to cel-
kově dopadlo? V  kategorii mladší druž-
stvo Kácova A obsadilo 3. místo, Kácova B  
8. místo a v kategorii starší Kácov 7. místo. 

Nový soutěžní rok ve hře Plamen byl 
zahájen 13. října, kam jsme přihlásili  
2 družstva ve starší kategorii a 1 družstvo 
za mladší. Běhaly se štafety a  družstvo 
starší A obsadilo 6. místo, starší B 4. místo 
a mladší družstvo 3. místo. Začátek této 
soutěže rozjely slušně a budeme doufat, 
že se jim bude dařit i na jaře. 
   
Hasičina je dřina, to už vědí i ty nejmladší 
hasiči a protože za dobře odvedenou prá-
ci náleží odměna, tak jsme v rámci dotace 
z  MŠMT ČR s  názvem Mladí hasiči 2018 
a  s  finančním přispěním našeho sboru 
uskutečnili dva výlety a zahráli si bowling 
ve Sporthotelu Kácov.    

Hasiči přejí všem spoluobčanům v  roce 
2019 pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho 
úspěchů a celý rok bez požárů.

Hasiči nejen zasahovali a pomáhali, 
ale také bavili děti i dospělé

Dlouhodobě známe podmínky, ve kterých 
pracuje 15 ti členná zásahová jednotka 
Městyse Kácov, zařazená v kategorii JPO 
III. Díky svému zařazení je předurčena ke 
spolupráci s Hasičským záchranným sbo-
rem ČR, spádově především se stanicí HZS 
ve Zruči nad Sázavou. Její poplachovou 
činnost řídí krajské operační a informač-
ní středisko v Kladně. Zásahová jednotka 
je složena ze členů Sboru dobrovolných 
hasičů v  Kácově. Na členy jednotky jsou 
kladeny vysoké nároky. Musí každoročně 
procházet lékařskými prohlídkami a spe-
ciálními školeními, aby byli vždy schopni 
plnit náročné úkoly při zdolávání požárů, 
povodní a  dalších mimořádných událos-
tí. S tím souvisí i technické vybavení této 
zásahové jednotky, kterého je stále více 
a  prostory, ve kterých je uloženo, musí 
splňovat předepsané normy. Zázemí, 
které mají „naši hasiči“ k dispozici, je již 
dlouhodobě nevyhovující. V  minulosti 
nebylo možné získat dotační prostředky 
na vybudování nových prostor pro zása-
hovou jednotku a  její techniku. Až nyní 
se naskytla možnost získání dotace z Re-
gionálního operačního programu nebo 
od Ministerstva vnitra. Zastupitelé ve spo-
lupráci se členy výboru místního Sboru 
dobrovolných hasičů se rozhodli vytvořit 
zázemí pro činnost zásahové jednotky 
JPO III., které bude odpovídat současným 
požadavkům. 

Stavba nové  
hasičské zbrojnice už se rýsuje

V roce 2012 jsme se předběžně domluvili 
na koupi vhodného pozemku pro novou 
hasičskou zbrojnici s  manželi Dastycho-
vými. Při projednávání 6. změny Územní-
ho plánu obce byla provedena změna vy-
užití uvedeného pozemku. Dne 4. 9. 2014 
na 33. veřejném zasedání zastupitelstva 
obce jsme schválili smlouvu na koupi 
pozemku p.č. 2153/6 v  k. ú. Kácov. Do 
31. 12. 2016 byl pozemek ve 3 splátkách 
zaplacen. Nechali jsme zpracovat studii 
nové hasičské zbrojnice. Nyní začalo 
zjišťování podmínek pro udělení dotace 
z  Regionálního operačního programu. 
Zde jsme však nesplňovali požadovaná 
kritéria. Na jaře roku 2017 jsme poda-
li žádost o dotaci k Ministerstvu vnitra, 
která nám byla přidělena v plné výši, tj. 
4,5 mil. Kč. Žádost o dotaci na výstavbu 
hasičské zbrojnice jsme také podali ke 
Středočeskému kraji a  zde nám byla 
také přidělena dotace v  maximální 
možné výši, tj. 3 mil. Kč. Celková část-
ka přidělených dotačních prostředků 
na výstavbu hasičské zbrojnice tak činí 
7,5 mil. Kč. V  současné době nabylo 
stavební povolení na hasičskou zbroj-
nici právní moci. Po schválení projektu 
Generálním ředitelstvím HZS vypíšeme 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Po ukončení procesu výběrového říze-
ní bude v roce 2019 výstavba zbrojnice 
zahájena. 

Podzim patří tradičně výlovům rybníků. 
Již několik let tuto akci pořádá i místní 
organizace Českého rybářského svazu 
v Kácově, která vlastní rybochovné zaří-
zení v Račíněvsi. 

Letos opět spojili rybáři výlov s malou osla-
vou na zakončení rybářského roku. V  so-
botu 20. října se zde již od časného rána 
vařilo, smažilo, aby bylo vše pro návštěv-
níky připraveno. Hned od zahájení v devět 
hodin se tvořila velká fronta zákazníků na 
čerstvě vylovené ryby. Kapři, amuři a pstru-
zi, to byl hlavní artikl. Kromě čerstvých ryb 
se prodávaly pokrmy z nich připravené – 
rybí polévka, rybí karbanátky, rybí tatarák, 
smažené kapří podkovy nebo uzení kapři 
a pstruzi, vše výborné domácí kvality. Sa-
mozřejmě k  tomu všemu bylo možno si 
dát pivečko, nebo panáčka za doprovo-
du harmonikáře Martina Zemana. Letos 
akce přilákala mimořádně velké množství 
návštěvníků. I  počasí přálo, a  tak to byla 
hezká tečka za letošní rybářskou sezonou. 
Pokud bude mrznout a  rybníky pokryje 
dostatečně silný led, připraví rybáři lovení 
pstruhů na dírkách.

Letošní tradiční akce:

25.–26. května 2019
23. ročník nočních rybářských závodů

8. června 2019 – dětské rybářské závody
19. října 2019 – rybářské slavnosti

Rybí tatarák hit 
loňského výlovu
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A K C E

Kácov se loni opět zapojil do celorepub-
likového zpívání koled. Největšího kon-
certu pod širým nebem se 12. prosince 
zúčastnilo 130 000 zpěváků.

Úderem 18. hodiny si všichni dorazivší 
na náměstí u  vánočního stromu zazpí-
vali za doprovodu Martina Zemana 

Kácov zpíval koledy s celým Českem

V  předvečer první adventní neděle se 
Kácovští setkali u  tradičního rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí Anny Ma-
rie Toskánské. Po slavnostním uvítání 
starostky Soni Křenové děti odpočítaly 
rozsvícení. Zároveň se nebe zaplnilo 
balónky s  přáníčky Ježíškovi, které si 
děti připravily na mikulášské diskotéce. 
Adventní atmosféru podpořiliy vánoční 
písně v podání Martina Zemana a Anež-
ky Husákové a  svařák. Jitka Houdková 
připravila luxusní vánočky a Jana Pěkná 
slané pečivo. 

Rozsvícení 
vánočního 
stromu

a  Anežky Husákové sérii šesti stano-
vených koled. Nakonec nezůstalo jen 
u těchto plánovaných skladeb a koncert 
pokračoval dále. Obecní úřad, který byl 
organizátorem, připravil malé občer-
stvení. V  mrazivém počasí všem přišel 
vhod teplý svařák, nebo čaj a  k  za-
kousnutí cukroví. 

A K C E

V říjnu přivítal 
Kácov devět  
nových občánků
Stalo se hezkou tradicí přivítat naše nej-
mladší občánky na obecním úřadě. Loni 
termín připadl na 18. října. Starostka 
obce Soňa Křenová přivítala v  obřadní 
místnosti obecního úřadu celkem devět 
dětí s  jejich rodiči. V  krátkém kulturním 
programu, vystoupily pod vedením JItky 
Schůrkové děti ZUŠ ze Zruče nad Sáza-
vou – Berta Chachaláková na zobcovou 
flétnu a  Tadeáš Chlubna na kytaru. Ro-
diče nových občánků byli zapsáni do 
pamětní knihy a  převzali drobné dárky. 
Děti dostaly na památku zlatý čtyřlístek 
a pamětní list, maminky květinu. Na závěr 
proběhlo tradiční společné focení, tento-
krát díky hezkému počasí na schodech 
obecního úřadu.

Po loňské úspěšné premiéře usporádalo 
Sdružení pro rozvoj Kácova druhý ročník 
drakiády. 

Větru bylo tak akorát, dětí se sešlo asi dva-
cet. Soutěžilo se v  různých kategoriích, 
ale nakonec odcházeli odměněni všichni, 
kdo překonali svoji lenost a dorazili. Me-
daile byly stejně jako vloni samozřejmě 

Nad Kácovem se honili draci
perníkové, takže majitelé se do nich moh-
li s chutí zakousnout. Pro všechny účast-
níky zajistila hlavní organizátorka Soňa 
Zemanová i malé občerstvení a čaj. Letos 
bohužel opět převládali nakupovaní dra-
ci před těmi doma vyrobenými. Byla to 
vydařená akce pro děti i jejich rodiče, jen 
doufejme, že příští rok konečně uvidíme 
více ručně vyrobených draků.
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A K C E

V  pátek posledního listopadu se u  bu-
dovy 2. stupně ZŠ rozsvítil vánoční stro-
mek. Tradiční vánoční trhy, které škola 
pravidelně organizuje tentokrát vynesly  
16 400 Kč. 

Škola je použije na materiální potřeby 
a další aktivity pro děti. Díky patří všem, 
kteří se podíleli na výrobě nebo zboží za-
koupili.

Všechny přítomné nejprve uvítal ředitel 
školy pan Mgr. František Procházka s přá-
ním krásných Vánoc. K tomu se připojila 
také starostka obce paní Soňa Křeno-
vá. Pak už vstup do ZŠ patřil dětem. Vy-
stoupila mateřská škola a žáci a žákyně  
1. i  2. stupně ZŠ. Zpívalo se, recitovalo 
a  hrálo na hudební nástroje. Venku pří-
jemně mrzlo a bylo lehce zasněženo, což 
podpořilo vánoční atmosféru. Na zahřátí 
byl připraven čaj pro děti a horká medovi-
na, svařák nebo grog pro ty větší.

JIž druhý rok žáci druhého stupně ZŠ  
(8. třída) na vánočních trzích prodáva-
li občerstvení domácí výroby. Výtěžek 
opět věnovali na projekt Green Life. No-
sitelem projektu je spolek Prales dětem, 
který vznikl v  České republice v  roce 
2009 a  zabývá se ochranou tropického 
deštného pralesa a  ohrožených druhů 
zvířat na Sumatře v  Indonésii. Nedílnou 
součástí této činnosti je výchova a vzdě-
lávání dětí a  mládeže v  České Republi-
ce  i v Indonésii.

Michal Pokorný a Ondřej Konvalina (8. tří-
da ZŠ) vysvětlují, proč se rozhodli podpo-
řit právě Green Life.

K  tomuto projektu jsme se dostali při 
přednášce u  nás ve škole. Pan Coubal 
nám promítl film o pralese a životě zví-
řat v  něm, dále jsme viděli dokument 

Děti školou 
povinné i ty 
z mateřinky 
vystoupily na 
vánočních trzích

Osmáci podpořili projekt Green Life
o  životě v  oceánu a  na pobřeží. Filmy 
nás zaujaly, a  tak jsem se rozhodli, že 
se k projektu připojíme. Domluvili jsme 
se ve třídě a již druhým rokem jsme vy-
bírali peníze pro Green Life - jídlo na 
prodej. Za oba roky se nám podařilo 
vybrat jedenáct tisíc korun, za které 
jsme zakoupili dvě fotopasti pro do-
kumentaci zvířat v pralese a část půdy 
pralesa (2 ary). Odměnou nám jsou dva 
certifikáty a  pravidelné reálné záběry 
z fotopastí, které nám zasílá organiza-
ce Green Life. Poděkování patří všem 
občanům, kteří nám pomohli uskuteč-
nit naši myšlenku.

Jsme rádi, že se můžeme aktivně zapojo-
vat do ochrany přírody.

Pokorný Michal, Konvalina Ondřej 
(žáci 8. třídy ZŠ a MŠ Kácov)

A K C E

Největší 
kamenné slunce 
v kácovském 
miniarboretu 
Iris rozzáří 
kopretiny 
A vy  k tomu můžete přispět svojí účas-
tí. Každý účastník  bude moci vysít ko-
pretinová semínka   do vybraných  pa-
prsků  kamenného slunce  a do dalších  
položit kámen a doplnit tak nově vzni-
kající  geologickou expozici. A  pak už 
budeme jen trpělivě čekat, až rostlinky 
vzejdou  a v dalším roce rozkvetou. 

Společná akce miniarboreta Iris a spol-
ku KOPRETINKA se koná 27. 4. 2019, 
sraz u  křížku naproti arboretu v  16.00 
hodin.

Datum Název Místo
30. 1. Kopretinkové tvoření Knihovna
16. 2. Dětský karneval Sokolovna
16. 2. Karneval pro dospělé Sokolovna
22. 2. Cestovatelské promítání  
 s přednáškou – hory Pákistánu Klubovna Bisport Kácov
27. 2. Kopretinkové tvoření Knihovna
7. 3. Mezinárodní den žen Obřadní síň OÚ
7.– 9. 3. Bazárek pro děti i dospělé Klubovna Bisport Kácov
15. 3. Cestovatelské promítání 
 – Expediční kamera Klubovna Bisport Kácov
16. 3. Jarní ples Hotel Kácov
21. 3. Vítání občánků Obřadní síň OÚ
22. 3. Cestovatelské promítání  
 s přednáškou – Špicberky Klubovna Bisport Kácov
23. 3. Šibřinky Sokolovna
27. 3. Kopretinkové tvoření Knihovna
30. 3. Odemykání řeky Sázavy Týnec nad Vltavou – Bisport
6. 4. Sběr železného šrotu Před domy
6. 4. Sběr objemného  
 a nebezpečného odpadu Na určených místech
12.–13. 4. Čistá řeka Sázava Start u jezu na Střechově
24. 4. Kopretinkové tvoření Knihovna
24. 4. Zápis do 1. třídy 1. stupeň ZŠ
27. 4. Vysejte svoji kopretinu! Miniarboretum Iris
30. 4. Pálení čarodejnic Kemp pod mostem
10. 5. Den matek Sokolovna
18. 5. Festival Čisté řeky Sázavy Areál půjčovny Bisport Kácov
24.–25. 5. Volby do Evropského parlamentu Obřadní síň OÚ
25.–26. 5. Noční rybářské závody U potůčku pod Pustým hradem
29. 5. Kopretinkové tvoření Knihovna
31. 5. Běh naděje Start u 2. stupně ZŠ

Kalendář akcí   

Podzim a zima v mateřské škole v Kácově
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„Začínali jsme s předškoláky a dětmi škol-
ního věku. Nejstarším členům je kolem 13 
let. Ale ve školním roce 2017/2018 jsme 
zkusili rozvíjet talent sportovců od tří let 
věku. Začátky byly těžké, ale po roce mu-
síme říci, že jsou děti samostatnější, i když 
kapacitní možnosti v této věkové kategorii 
jsou omezené,“ říká vedoucí trnér Milan 
Zeman.

Kroužek navázal spolupráci s  Atletickým 
oddílem Tj Kavalier Sázava. Díky tomu 
může AFK Kácov trénovat na profesionál-
ním sportovišti a  zúčastnit se atletických 
závodů. Sportovci z  Kácova se v  silné 

Po delší odmlce se opět v kácovské soko-
lovně cvičí jóga. Jógové lekce probíhají 
od loňského září každý čtvrtek od 19.00 
do 20.30 hod. v příjemné atmosféře, pod-
pořené vůní vonných tyčinek a světla svíč-
ky pod vedení lektorky Terezy Viktorové. 
Jógové cvičení je zaměřeno na protažení, 
posílení těla i mysli, relaxaci, dechová cvi-
čení, mantry, mudry atd. Každá lekce je 
díky empatické Terezce úplně jiná. I když 
se cítíme často unaveně, bez energie, 
z  lekcí „Jógy s Terezou“ odcházíme vždy 
s úsměvem, uvolněni a s radostným poci-
tem.

Na podzim loňského roku „vtrhla“ do 
kácovské sokolovny také energická Pet-
ra Kotýzová a s ní pravidelně každé úte-
rý „Bodyform.“ Toto cvičení je zaměřené 
na rovnoměrné formování a  zpevnění 
celé postavy. Bodyforming se zaměřuje 

Sportovní kroužek AFK Kácov má již přes padesát členů
Organizovaně a s pravidelnými tréninky se sportovní kroužek AFK Kácov schází již od dub-
na 2015. Vsoučasné době má 51 členů, z toho 31 zaměřených na přípravu kopané. Dvacet 
dětí dochází na sportovní kroužek ke zdokonalení obratnosti, všeobecné tělesné zdatnos-
ti a pohybové dovednosti.

konkurenci rozhodně neztratili a některé 
výkony byly oceněny i medailemi. „S  roz-
vojem spolupráce nám hodně pomáhá 
rodina Zajícova ze Sázavy, které bych 
touto cestou chtěl poděkovat,” vysvětluje 
Zeman.

Sportovní kroužek a ti nejmladší se schá-
zejí jednou v týdnu, ale fotbalová příprav-
ka absolvuje dva tréninky týdně. “Chtěl 
bych ocenit hlavně práci trenérů, kteří 
se ve svém volném čase a bez nároku na 
odměnu obětavě věnují svým malým svě-
řencům. Jsou to Markéta Výborná, Jirka 
Pivoňka, Vlaďka Tichá, Helena Husáková, 

Mirek Petrásek, Monika a  Karel Kuřetovi. 
Bez podpory rodičů by to ale také nešlo,” 
říká Milan Zeman.

AFK Kácov navazuje na bohatou tradici 
fotbalu v  Kácově. Vedoucí trenér je sám 
odchovancem zdejšího fotbalového oddí-
lu Děti hrají turnaje Mladší a Starší fotba-
lové přípravky na okrese Benešov. 

V  srpnu proběhlo sportovní víkendové 
soustředění ve Zbraslavicích a  pak zača-
ly pravidelné fotbalové tréninky. V  roce 
2019 je sportovní kroužek přihlášen do 
soutěže Mladší přípravky, Starší příprav-
ky a  Mladších žáků. Sportovní kroužek 
by chtěl pokračovat v  atletické průpravě 
a u nejmenších dětí posilovat kladný vztah 
ke sportu. Jak říká trenér Milan Zeman: 
„Každý úspěch dětí je i naším úspěchem.”

Nové sportovní aktivity v kácovské sokolovně
na posílení ochablých a protažení zkrá-
cených svalů. Cvičí se s vahou vlastního 
těla. 

I  toto cvičení se setkalo s  velkým úspě-
chem a  pravidelně jej navštěvují ženy 
a muži všech věkových kategorií.

Hodina bodyformu týdně se zdála Petře 
málo, a  proto ještě přidala v  neděli od 
19.00 hod. jedenkrát za dva týdny „kruho-
vé tréninky.“ I přesto, že nás Petra nešetří 
a dostáváme pořádně do těla, její cvičení 
je vždy plně obsazené a počet těch, kdo 
chtějí udělat něco pro sebe a své zdraví, 
stále roste.

Oběma lektorkám, Terezce a  Petře, by-
chom chtěli poděkovat a  popřát nejen 
jim, ale také všem cvičícím v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 
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Silvetrovské 
focení na Čertově 
vyhlídce
Od roku 2014, kdy byla vybudována Čer-
tova vyhlídka, se stalo tradicí společné 
silvestrovské focení „ve dvě na vyhlídce“. 

Díky takřka jarnímu počasí se letos do vr-
cholové knihy podepsalo rekordních 130 
návštěvníků a opět nejen z Kácova. Foce-
ní není jediná motivace. Je to především 
setkání všech, kteří chtějí po vánočních 
svátcích udělat něco pro své tělo, setkat 
se se známými, pobavit se a popřát si vše 
nejlepší do Nového roku. Samozřejmě 
cukroví a nějaký ten panáček k tomu ne-
rozlučně patří. 

Tak zase za rok na Silvestra „ve dvě na 
vyhlídce”, ať ten loňský rekord společně 
překonáme.


