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TRHY
A JARMARKY
V KÁCOVĚ

KÁCOVŠTÍ HASIČI,
J O S E F Š U S TA
A KAREL VYHNÁNEK

ROZSVĚCENÍ
VÁN O ČN Í HO STR OMU
U 2. STUPNĚ ZŠ

Schválený rozpočet na rok 2020

Vážení
spoluobčané,

Příjmy
Daň z příjmů FO – závislá činnost

letošní rok uběhl jako voda. Než jsme
se nadáli, jsou před námi vánoční svátky
a nový rok.

Daň z příjmů FO od podnikatelů
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů – zvl. sazba

Společenský a kulturní život v našem městečku byl opět bohatý. Spolky pořádaly
svoje tradiční akce a zpestřily nám tak
běžný život v obci. I v tomto posledním
čísle našeho zpravodaje si můžete přečíst příspěvky z letních a podzimních akcí.
Úřad městyse uspořádal tradiční akce
jako například Posvícenský jarmark, vítání občánků, Den seniorů a vánoční akce.
Letošní letní sezona byla úspěšná, Kácov
navštívilo velké množství turistů, za což
vděčíme i obnovené železniční trati.
Jsme hrdi na pana Josefa Šustu a pana
Karla Vyhnánka, kteří dostali vyznamenání za celoživotní práci pro Sbor dobrovolných hasičů.
Velkou událostí bylo opětovné zprovoznění železniční trati mezi Zručí nad Sázavou,
Kácovem a Ledečkem a oprava nádražní
budovy v Kácově. Dále jsme byli přímými
svědky proměn kácovského zámku.
I v tomto čísle nahlédneme do historie
Kácova, dozvíme se, jaké se konaly trhy
a jarmarky v Kácově v minulosti.
V oblasti investičních akcí se v letošním roce podařilo dokončit výstavbu
vodovodních přípojek, a to v celkovém
množství 355. Můžeme říci, že v součas-
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5 000,0

Příspěvek mikroregionu na dopravní obslužnost

Daň z nemovitých věcí

1 600,0

Skupinový vodovod – PD

Silvestrovský výstup na Čertovu vyhlídku

foto na vyhlídce ve 14.00

Bodyform, úterý od 20.00		

4. ledna

Novoroční splutí Sázavy

základna Bisport Kácov

Hasičský ples

sokolovna

29. ledna, 15.00

KOPRETINKOVÉ tvoření

knihovna

22. února

Karneval SDH Kácov pro děti

sokolovna

22. února, 20.00

Karneval SDH Kácov pro dospělé

sokolovna

26. února, 15.00

KOPRETINKOVÉ tvoření

knihovna

5. března, 16.00

Mezinárodní den žen

Úřad Městyse

14. března, 20.00

Šibřinky

sokolovna

21. března, 20.00

Rybářský ples

sokolovna

25. března, 15.00

KOPRETINKOVÉ tvoření

knihovna

28. března, 20.00

Jarní ples

Hotel Kácov

Posilování a protahování,
čtvrtek od 19.30
Kruhový a funkční trénink,
neděle od 19.00		

6,0

1,6
120,0
1 800,0

Kanalizační přípojka k budově 1. st. ZŠ Kácov

200,0

Pošta Partner

600,0

PO ZŠ a MŠ Kácov – příspěvky na provoz
Knihovna
Kulturní vystoupení, kronika

2 065,9
65,0
130,0

30,0

Veřejný rozhlas – opravy a údržba

Daň z hazardních her

50,0

Zpravodaj Kácov

60,0

Dárky pro důchodce a děti

40,0

Spolky

20,0

Dotace na státní správu

Prodej pozemků, nájem pozemků
Příjmy z lesa

Příjmy ze SAZKY

306,4
3 000,0
110,0
49,0
300,0
50,0
215,0

Nájem z nebytových prostor

90,0

Nájem z hrobů

20,0

Pronájem kempu

82,0

Příspěvky za tříděný odpad
Příjmy z poskytovaných služeb
Příjmy z úroků

130,0
50,0
0,6
17 350,0

Zapojení přebytku minulých let
Celkem

2 550,0
19 900,0

50,0
100,0

Bytové hospodářství

400,0

Nebytové hospodářství

120,0

Veřejné osvětlení

500,0

Hřbitov

20,0

Územní plán

100,0

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

400,0

Nebezpečné odpady

25,0

Komunální odpady

800,0

Ostatní odpady

450,0

Veřejná zeleň a vzhled obce

250,0

Rezerva na krizové situace

10,0

Hasiči

65,0

Nová požární zbrojnice

3 000,0

Zastupitelé

1 200,0

Úřad městyse

4 000,0

Poplatky z účtů + úroky z úvěrů

Sokolovna slouží, dle rozvrhu,
tréninku odd. volejbalu, ping pongu,
cvičení žen, nohejbalu, zumby,
střeleckého odd.,
tréninkům sportovců AFK Kácov.

262,2

Pojištění majetku

70,0

Příspěvky Posázaví o.p.s., SMO

60,0
17 686,7

Splátky úvěrů od ČS

		
Akce můžete sledovat i na webech
a vývěskách.		
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110,0

72,0

Správní poplatky

Nájem z bytů

31. prosince

11,0

560,0

Opravy + materiál – pomníky Kácov a Račíněves

Příjmy za služby pro Poštu Partner

Celoročne probíhají cvičení v sokolovně:

600,0

70,0

20,0

V novém roce 2020 Vám přeji především
zdraví, štěstí, veselou mysl a hodně spokojenosti.

Místo

40,0

v tis. Kč

Poplatek z ubytovací kapacity

Dotace na novou požární zbrojnici od SK

Název

18. ledna, 20.00

Vstupné

Přeji Vám klidné a radostné prožití vánočních svátků, hodně lásky a porozumění. Hodně hezkých chvil strávených
v rodinném kruhu se svými nejbližšími.

Termín

Ostatní komunikace – chodníky, cesty

DPH

Poplatek za veřejné prostranství

Pozvání na akce od 31. prosince 2019 do 30. března 2020

230,0

Komunikace+železný most – opravy a údržba

Nájem pozemku pod žel. přechodem pro pěší

Poplatek ze psů

Co nás čeká v nadcházejícím roce? Myslím si, že událostí tohoto roku bude
výše zmiňovaná výstavba nové hasičské

50,0

Práce, služby, materiál – les

2 200,0

Poplatek za komunální odpad

zbrojnice. V kalendáři akcí se můžete
seznámit s akcemi jednotlivých organizací v prvním čtvrtletí roku. Také očekáváme schválení nového územního plánu
naší obce. Další velkou událostí by měla
být celková rekonstrukce betonového
mostu.

3 000,0

Výdaje

Daň z příjmů PO

Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu

né době jsou všechny přípojky, až na
některé výjimky, osazené vodoměry. Pro
technickou údržbu obce jsme zakoupili zánovní traktor značky Zetor 7045,
svahový mulčovač SLKM 125 za traktor,
kterým budeme pravidelně udržovat
krajnice a rovné plochy a nový traktůrek
– sekačku STAR JET UJ. Dokončili jsme
druhou etapu opravy železného mostu,
hasičům jsme pořídili nový dopravní automobil značky Ford a zrekonstruovali
jsme na úřadě podatelnu. Na posledním
veřejném zasedání byl vybrán zhotovitel
nové hasičské zbrojnice, s jejíž výstavbou se začne v příštím roce.

v tis. Kč

Celkem

KÁCOV ZPRAVODAJ

2 213,3
19 900,0
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Trhy a jarmarky v Kácově
TRHY V HISTORII
Středověký obchod se soustředil kolem hospodářsky spojených vsí. Místní
tržiště zásobovalo jejich obyvatele zemědělskými výrobky. Nejstarším trhem
byl sobotní mastný trh, po něm trh na
chleba, pak na běžné potraviny – obilí,
lesní plody, máslo, sýry, zeleninu, atd.
a posléze speciální trh na řemeslnické
výrobky. Na začátku trhu se vztyčovalo tržní znamení (vích nebo praporec)
a dokud bylo vyvěšeno, měli místní
výhradní právo nákupu. Po snětí praporce nebo víchu mohli i překupníci
realizovat svoje nákupy, a to třeba na
celé vozy. Jinak bylo překupování tvrdě
pokutováno jako příčina drahoty. Na
trhu se rozlišovali kramáři (prodávali
v drobném v krámech) a kupci (prodávali ve velkém v bytech a ve sklepích).
Při prodeji se odváděl poplatek z prodaného zboží správci tržiště – tržnému. Dozor na trhu vykonávali konšelé
svými zřízenci, v malých městech to byl
rychtář.
Konání i průběh trhů podléhaly stanoveným pravidlům, které vydával panovník,
města i cechy. Podle nich se prováděla
kontrola zboží, měr, přidělovala prodejcům prodejní místa, přičemž bylo obvyklé, že přespolní obdrželi místa ve vedlejších ulicích. Udělení práva konání trhů
bylo hodnoceno jako dar (obdarování)
lokality.

K NEJSTARŠÍM
TRHŮM V KÁCOVĚ
V r. 1660 obdržel městys Kácov právo obchodovat se solí pro celé panství. Sůl směla být kupována v Kácově, jiný postup byl
pokutován. Toto právo bylo ale omezeno
poté, co se majitelem panství stal hrabě
Breda (r. 1711), kterému musela obec odvádět za tzv. obecní sůl poplatek.
V r. 1660 obdržel Kácov právo konat každoročně dva trhy. V literatuře o Kácovu
(A. J. Zavadil) je otiskován první majestát
císaře Leopolda I., jímž povoluje v Kácově konání trhů. O zřízení těchto obchodních míst se zasloužil tehdejší majitel
kácovského panství, František Scheitler
ze Scheitleru, mimo jiné dvorský rada
a bývalý vychovatel císaře Leopolda I.
Zároveň byla v Kácově určena i místa pro
prodej. Trh na koně byl u dolejší branky
(směrem k brodu) a na hovězí dobytek
okolo radnice a masných krámů. V r. 1663
byl Kácov obdarován dalšími dvěma
trhy.
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Na trhy v Kácově přicházeli kupci, kramáři a řemeslníci zdaleka. Podle jejich
účasti se posuzoval význam trhu. Památná kniha kácovská uvádí, že v letech
1702–1801 si v Kácově zakupovali místa
kupci a kramáři z Benešova, Čechtic, Černovic, Červené Vody, Čestína, Janovic,
Janoviček, Kralovic, Lukavce, Mitrova,
Postupic, Prahy, Radostovic, Soutic, Smrdova, Štěpánova, Vitic, Vlašimi, Všechlap,
Zásmuk a Zbraslavic.
Tyto čtyři trhy v Kácově se konaly:
I. Na den Hromnic (2. února),
II. v pátek před Květnou nedělí (pohyblivý svátek),
III. po sv. archandělu Michaelu (29. září)
a IV. v pátek před čtvrtou nedělí adventní
(tzv. zlatá neděle).
Majestáty na trhy (i jarmarky) byly v r.
1694 za faráře P. M. Dubenky uloženy do
obecné truhlice a pro bezpečnost uloženy v sakristii kostela. Jakákoli manipulace mohla být možná pouze s vědomím
pana faráře.

JARMARKY
A KÁCOV
Výroční trhy – jarmarky – se odlišovaly od oficiálních trhů. Šlo o trhy se zemědělskými výrobky, které se tradičně
konaly ve dvou ročních obdobích – na
jaře při líhni domácích zvířat a na podzim po sklizni. Jarmarky se tak označovaly jako teplý a studený. Časové posuny oproti obvyklým datům v Kácově
lze vysvětlit tím, že vegetační období
je zde kratší, asi od dubna do začátku
října, tedy nejvýše pět a půl měsíce.
Během výročního trhu přestávala platit
všechna místní privilegia a každý si mohl
prodávat, co chtěl, ať to vyrobil kdokoli. Tak byl korigován výrobní monopol
cechů. Výjimku tvořilo zboží falešné, které se zabavovalo a pálilo. Tak se nacházelo máslo falšované lojem, v tlučeném
pepři chlebová kůrka, vosk byl míchán
s hrachem, sůl s vápnem, atd.
Právo konat v Kácově dva jarmarky udělil Kácovu rovněž František Scheitler ze
Scheitleru v r. 1660 a v r. 1663 ho rozšířil
o další dva.
Konaly se:
I. na den s. apoštolů Petra a Pavla
(29. června),
II. na den narození Panny Marie (8. září),
III. v den nalezení sv. Kříže (14. září)
a IV. na den sv. Martina (11. listopadu).

Společně se zámkem
se budou upravovat také
nádvoří a veřejná prostranství

JARMARKY A TRHY V KÁCOVĚ
A OKOLÍ V DEVATENÁCTÉM
STOLETÍ
Velkým impulsem pro rozvoj místní
směny výrobků a zemědělských produktů byly politické změny po r. 1848.
Tehdy se udávají jako další tržní místa v okolí Kácova: Benešov, Divišov,
Domašín, Vlašim, Načeradec, Křivsoudov a Trhový Štěpánov. Od té doby,
co se pozemky staly jejich osobním
majetkem, zjišťovali rolníci, že znalosti a vzdělávání jim může přinést
netušený prospěch. Proto se postupně
rozvinul v zemědělství pokrok, který
ponenáhlu reformoval celé polní hospodářství a vedl ho k dalšímu rozkvětu. Po právní stránce se trhy postupně
řídily novými pravidly obchodního
zákoníku a předpisy pro vybírání místních poplatků.

Během letošního roku si všímají naši
občané i návštěvníci Kácova toho, jak
se zámek mění před očima.
Kácovští mluví pochvalně o tom, jak
zase zdobí náměstí. Na jaře letošního
roku byla opravena a natřena severní
stěna zámecké budovy včetně štukové výzdoby a ornamentů okolo oken.
V současné době vrcholí práce na omítce východní strany zámku. Budou-li
práce postupovat tímto tempem, mohla by být oprava vnějšího pláště hlavní
zámecké budovy dokončena již v příštím roce. Rovněž by měla být v příštím
roce zprovozněna spojovací chodba
vedoucí ze zámku do kostela včetně
jejího zázemí.

Václav Vlček (nar. 1839) ve svých vzpomínkách (Budu-li sedlákem) vzpomíná,
jak před nástupem do školy do Prahy jel
ze Střechova s rodiči na kácovský jarmark. Přijel tam bos a rodiče jej vodili
mezi krámy, kde mu koupili boty, které si
hned nazul a další kabátek do Prahy. Už
tehdy nebyl prodej na jarmarku omezen
pouze na zemědělské produkty.
Podle kalendářové inzerce byly v r. 1872
v okolí Kácova tyto trhy a jarmarky:
Benešov u Prahy 8 (z toho dva trvaly
8 dní), Čechtice 4, Divišov 8 (na hovězí
dobytek), Dolní Kralovice 4, Domašín 4,
Kácov 8 (z toho 4 týdenní), Křivsoudov 2,
Načeradec 7, Trhový Štěpánov 3, Vlašim
7, Zahrádka Trhová 5, Zdislavice 7 a Zruč
nad Sázavou 4. Patřil tedy Kácov mezi významné obchodní místo a toto postavení
si udržoval.
V r. 1873 se kácovští občané zasazovali
o to, aby jim bylo dáno povolení k odbývání trhů na obilí, což by místu i okolí
velmi prospělo. Toto povolení obdrželi
v následujícím roce a tak se kácovský tržní a jarmareční kalendář rozrostl o další
dvě data: na den o sv. Matěji a na den po
sv. Anně.

TRHY, JARMARKY
A SOUČASNOST
Podle svědectví pamětníků bylo na tradičních kácovských trzích v meziválečném období po r. 1918 okolo 15 stánků,
kde se nabízela vedle potravin i obuv
z Vlašimi, dále hrnčířské zboží, biče
a další výrobky.
Největší počet trhů a jarmarků (2) byl
v únoru a září. V r. 1921 byly trhy a jarmarky v Kácově řazeny mezi neurčené
KÁCOV ZPRAVODAJ

a jejich počet byl deset za rok. V r. 1938
až 1947 je uváděn stejný počet, tedy opět
deset během roku, a jsou označovány
jako trhy na zboží a dobytek.

V současné době se dokončují práce
na restaurátorských sondách vnitřních
výmaleb místností zámku. Na okenních špaletách se objevily původní
fresky barokního malíře Moraviniho,
jež zámek vymaloval pro velkovévodkyni Toskánskou. Na základě výsledků
provedených sond se potom rozhodne,

které vnitřní výmalby zámku se budou
restaurovat ve větší ploše. Zároveň je
v plánu bourání některých vnitřních
příček budovy. Zpracovává se studie
na úpravy obou zámeckých nádvoří
a spodní zahrady pod zámkem včetně
cimbuří. K tomuto projektu se připojil také městys, aby studie zahrnovala
také obecní veřejná místa – zelené prostranství pod silnicí a zámecké schody
včetně okolních zelených ploch.
Novému majiteli se podařilo získat na
opravu spojovací chodby částečné financování z Fondu kultury Středočeského kraje. Letošní oprava východní
strany hlavní zámecké budovy byla
spolufinancována z Programu záchrany architektonického dědictví.
Zámek by měl být po dokončení kompletní rekonstrukce znovu přístupný
veřejnosti. Těšíme se, že v centru našeho městečka vyroste nové kulturní centrum, jež přitáhne nejen zájem
místních obyvatel, ale rovněž pozvedne regionální turistický ruch.

Největší změnou byl přechod na trhy
a jarmarky na zboží a dobytek, což dokladuje trend přechodu prodeje od zemědělských výrobků k průmyslovým.
Dříve potírané překupnictví se stalo oficiálním předmětem podnikání (dnešní
živnost: nákup a prodej zboží za účelem
dalšího prodeje).
Zvláštní kapitolu ve vývoji místního obchodu představuje Hospodářská výstava
konaná v Kácově 24.–31. 8. 1930. Jednalo
se o okresní hospodářskou výstavu uhlířsko-janovickou. O jejím rozsahu svědčí,
že se na její přípravě podílel 80ti členný
výbor. Její cíle byly široké a jedním z nich
bylo i otevření nových podnikatelských
vztahů. Ke konání výstavy byla vydána
samostatná brožura.
Po r. 1948 se již trhy nekonaly. Po r. 1990
dochází k obnově dobových jarmarků.
Tyto výroční trhy však již nejsou nezbytnou součástí denního života místních občanů a patří spíše mezi kulturní
a volnočasové aktivity. Ale samozřejmě
i s prodejem tradičních místních výrobků
a specialit.
František Procházka
KÁCOV ZPRAVODAJ
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V Kácově po dvou letech zase houká vlak

Nový most přes řeku Sázavu
by měl stát příští rok na podzim
Betonový most je v majetku Středočeského kraje a počítá se s tím, že se bude
v příštím roce rekonstruovat dle plánu.
V současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele celé stavby.
Projektová dokumentace na úplnou rekonstrukci tohoto mostu je již zpracována
a má stavební povolení. Rovněž projektová
dokumentace na úpravu cesty kolem Václavíčka je hotová a má stavební povolení.
Dle harmonogramu stavby by se nejprve
měla upravit cesta kolem Václavíčka a pro
chodce postavit lávka přes řeku Sázavu,

Po dvou letech se 28. června opět ozvalo sázavským údolím táhlé známé houkání
posázavského motorového vláčku. Ten přivážel z Prahy pana generálního ředitele
Českých drah, Bc. Svobodu, MBA s doprovodem a zástupce zhotovitele stavby. Slavnostně jsme na nádraží ve Zruči nad Sázavou přestřihli pásku a trať ze Zruče do Kácova a Ledečka byla znovuotevřena.

upravit sjezd do kempu U kouzelníka pro
těžká vozidla a pak by se most zboural.
Předpokládá se, že bude nový most postaven a otevřen během podzimu 2020. Během rekonstrukce by měla být pro osobní
vozidla možnost zkrátit si cestu po cestě
kolem Václavíčka. Provoz na ní budou řídit
semafory.

V souvislosti s údržbou tratě se začaly opravovat také nádražní budovy.
Zvláštní vlak vypravený z Prahy 8. listopadu přivezl do Posázaví nejen generálního ředitele Českých drah se svým
doprovodem, ale dokonce nás poctil
svou návštěvou i pan ministr dopravy
JUDr. Vladimír Kremlík. Slavnostně se
otevírala nádražní budova v Ledečku,
ve Zruči nad Sázavou a u nás, v Kácově.
Na kácovské budově se opravil plášť, vyměnila všechna okna a dveře, vyrobilo
se nové zastřešení vchodu do kanceláří
a čekárny a prostory pro obsluhu tratě
se zcela zrekonstruovaly i s čekárnou.
Cestujícím slouží nové toalety.

Až skončí výběrové řízení a Středočeský
kraj rozhodne o dodavateli, dozvědí se
občané podrobnější a přesnější informace.
Vedení města předem děkuje za pochopení a trpělivost v souvislosti s touto stavbou.

V roce 2020 proběhne třetí etapa oprav železného mostu
Od března 2017 byl most pro motorová
vozidla uzavřen vzhledem k jeho v havarijnímu stavu. Ve špatném stavu byla
především „mostovka“ Bailey mostu (BB
most). Věděli jsme, že most nechceme
nechat být, že ho chceme opravit a opět
zpřístupnit vozidlům. Ale jen osobním vozidlům a pokud nám bude dovoleno, abychom zamezili průjezdu větším vozidlům.
Žádná dotace neexistovala, a proto bylo
jasné, že musíme opravit most z vlastních
finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli pro opravu po etapách.
Od 20. srpna do 12. prosince roku 2018
jsme kompletně opravili první etapu
mostu. Začali jsme více poškozenou polovinou mostu, tj. nad řekou. Firma Dukát
kompletně rozebrala „mostovku“, vyndala všechny příčníky, očistila je a znovu natřela. Dvě třetiny příčníků byly poškozené
tak, že nebylo možné je znovu použít
a vyrobily se zcela nové. Po obou krajích
se umístily příčníky, odpovídajících parametrů, aby na nich zbývající část mostovky pevně přilehla a neměla vůli. Na
podlahu se pokládaly dřevěné hranoly,
které byly předem nainpregnovány a po
stranách upevněny obrubníky. Při těchto
pracích byla přítomna firma Pontex, která
provádí mostní prohlídky. S prací a novým
stavem mostovky v 1. etapě byla firma
Pontex spokojena. Celkové náklady činily
1 312 006 Kč s DPH.
V následujícím roce jse plánovali v opravě mostovky pokračovat. Ministerstvo
pro místní rozvoj vypsalo poprvé dotaci
na mosty a my jsme toho využili. Podali
jsme žádost, která nám vyšla a získali
jsme příslib na dotaci ve výši 1 000 000 Kč.
Druhá etapa opravy železného mostu
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Od soboty 29. června už se houkání
zase ozývá pravidelně. Zprovoznění
tratě přivítali místní občané, dojíždějící
do zaměstnání nebo do školy i turisté.
O prázdninách to bylo znát i na návštěvnosti Kácova.

České dráhy vynaložily nemalé finanční
prostředky na opravu tratě i nádražních
budov a cestující mohou opět využívat
posázavský vláček a kultura cestování
se tak zvýšila.

Kardinál Dominik Duka v Kácově
byla zahájena 8. 8. 2019 a byla ukončena
k 15. 11. 2019. I při této opravě se postupovalo stejně jako v 1. etapě. Opět byly dvě
třetina příčníků nahrazeny zcela novými.
Při druhé etapě se už natírala celá kovová
konstrukce mostu a čistily se spodní části
mostu. Celkové náklady činily 2 285 863 Kč
s DPH. Bohužel, během této opravy se
zjistilo, že je ve špatném stavu i inundační
most, který se skládá ze tří inundačních
oblouků. Opět musela firma Pontex posoudit závažnost stavu inundačního mostu, který se nachází na straně Kácova před
BB mostem. V posudku napsali, jaká opatření musíme bezpodmínečně udělat, abychom mohli pustit na BB most motorová
vozidla. Firma Dukát nám ještě udělala
nabídku na soupis prací vycházejících
z Posudku inundačního mostu. Schválili
jsme další smlouvu a firma práce provedla během podzimu (vyspárování všech
prasklin ze všech stran mostu, odstranění
veškerých náletů a travin prorůstajících
inundační most, očištění spodních částí
inundačního mostu, odvodnění asfaltového povrchu na inundačním mostu a asfaltování nájezdu na most).
Celkové náklady činily 300 653 Kč
včetně DPH. Zároveň se osazovaly oba
vjezdy na most svodidly se zábradlím,

aby zamezily vjezdu větších vozidel
na most. (Náklady 185 768 Kč s DPH).
V současné době se vyřizují doklady,
povolení dopravního značení a úplného
otevření mostu i pro motorová vozidla.
Až budou všechna povolení vyřízena,
most se otevře. Byli bychom rádi, kdyby
se to stihlo do konce tohoto kalendářního roku.

Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, navštívil během své visitace farnosti
Zruč, kde se nejprve setkal s okolními starosty a pak již navštívil kostely
a hřbitovy této farnosti.

V odpoledních hodinách dorazil i do
kostela v Kácově, kde se setkal s místními farníky. Ve své řeči se zaměřil
především na soužití lidí v rodinách.
Z Kácova zamířil opět do Zruče, kde
se konala slavnostní mše.

Co bude s mostem příští rok? Chtěli
bychom pokračovat 3. etapou opravy
mostu, tentokrát inundačního, během
které musíme zabezpečit inundační
oblouky. Odsouhlasili jsme, že opět
podáme žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci, předpokládáme, že tato oprava také nebude levná,
odhadujeme nákldy ve výši 1 500 000 Kč.
K opravě potřebujeme ještě Hydrotechnické posouzení, které se v současné
době zpracovává. Do 31. 1. 2020 by
mělo být hotové. Na jeho základě pak
zpracuje projektant projekt na opravu
inundačních oblouků.
Na mostě se budou nyní provádět pravidelné kontroly jeho stavu firmou Pontex
a zjištěné závady se budou ihned odstraňovat. Když budeme o most správně
pečovat, bude nám sloužit dlouho.

KÁCOV ZPRAVODAJ
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Kácovští hasiči, Josef Šusta a Karel Vyhnánek,
získali nejvyšší hasičské vyznamenání
Dobrovolní hasiči zastávají důležitou roli v životě obce a Sbor dobrovolných hasičů
v Kácově proslavily dvě výrazné hasičské osobnosti. Pan Josef Šusta a pan Karel Vyhnánek získali vyznamenání Zasloužilý hasič.
Sbor dobrovolných hasičů v Kácově se pyšní dvěma hasiči, kteří získali nejvyšší
hasičské vyznamenání titul Zasloužilý hasič, jehož heslem je, že dobrovolný hasič
pracuje dobrovolně ve prospěch spoluobčanů a českého hasičstva, což oba „bratři“
splňují na jedničku. Toto vysoké vyznamenání za celoživotní práci pro dobrovolné
hasiče oba převzali v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi z rukou nejvyšších představitelů SH ČMS za doprovodu svých kolegů hasičů, jak ze svého sboru,
tak je přijel podpořit starosta OSH Kutná Hora pan Jaroslav Dušek s kolegou panem
Jiřím Littmanem.

Kácovský běh 13. ročník - 24. 8. 2019 - zhodnocení

schopná. Rovněž se aktivně zúčastňuje
akcí, které pořádá sbor – přípravy sálů
na kulturní akce, sběr železného šrotu a hasičských závodů. Po mnoho let
byl strojníkem v soutěžním družstvu,
kde obsluhoval PS 8, PS 12 a PPS 16,
kdy svým přístupem pomohl dosahovat
velmi dobrých výsledků. Tyto motorové
stříkačky vlastní sbor dodnes. Prací ve
sboru motivoval svého vnuka Jakuba
a vnučku Alenku, kteří pokračují v jeho
šlépějích a v současné době jsou členy
družstva mladých hasičů v Kácově.
Druhým vyznamenaným je
pan Karel Vyhnánek, který
ocenění převzal v květnu 2019.

Josef Šusta

Karel Vyhnánek

Prvním vyznamenaným byl
pan Josef Šusta, který ocenění
převzal v květnu 2016.

velitele. Jeho otec byl civilním povoláním pánský krejčí a vždy bezplatně
upravoval hasičské uniformy. Od roku
1965 převzal Josef funkci strojníka,
kterou vykonává do současnosti a předává své dlouholeté zkušenosti svým
mladším nástupcům. Od příchodu ke
sboru se zúčastňuje požárních a technických výjezdů dodnes pomáhá pečovat o techniku, aby byla vždy akce-

Bratr Josef Šusta se narodil v roce
1945 v Kácově. Aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů v Kácově se
stal v roce 1963. Do sboru jej přivedl a práci pro hasiče mu ukázal jeho
otec, který v té době vykonával funkci
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Bratr Karel Vyhnánek se narodil v roce
1942 v Soběšíně. Do sboru jej přivedl
jeho otec, který v té době vykonával
funkci velitele v Soběšíně. Od svých
šestnácti let se stal členem Sboru dobrovolných hasičů v obci Soběšín a po
absolvování povinné vojenské základní
služby začal pracovat v Lesním závodě
v Kácově. Do Kácova se po čase odstěhoval a stal se řádným členem místního sboru. Syn Jiří se v době svého mládí
rovněž věnoval hasičině. V současné
době má bratr Karel Vyhnánek dovršených více jak 60 let u sboru dobrovolných hasičů. Po dobu svého působení ve
sboru v Kácově je vždy aktivním členem.
Několik let byl členem výboru sboru
a od roku 1985 až po rok 2005 vykonával příkladnou funkci starosty místního
sboru. Za jeho funkční období se podařilo v roce 1993 převést ze skladu civilní
obrany zánovní automobilovou cisternu
CSA 25 RTHP, která byla po generálce
motoru. Dále proběhla v roce 1994 za
přispění občanů a obce Kácova rekonstrukce nástavby vozidla Avia 30 DVS12.
V dnešní době se aktivně podílí na činnosti sboru, kde pomáhá při konání kulturních akcí a hasičských závodů. Léta
se stará o kapličku Svatého Floriana,
patrona hasičů, v době jeho svátku nikdy nezapomene dát kytičku.

I když několik předcházejících dnů vytrvale pršelo, třináctý ročník proběhl
za pěkného a vlahého počasí, celá trať
hlavního závodu byla suchá. Pro generální rekonstrukci ocelového mostu se
i letos běželo zúžením pro pěší. Bujnou
vegetaci na trati u řeky Sázavy jsme na
několika místech vysekávali křovinořezem a popadané stromy přes trasu
v kopci nad Sázavou prořezávali motorovou pilou. Hlavní závod odstartoval
1. místopředseda senátu ČR a člen senátního podvýboru pro sport Mgr. Jiří
Růžička.
K hlavnímu závodu se přihlásilo 74 závodníků, z toho 22 žen. Vítězem kategorie mužů se stal Libor Eremka s časem
1:19:12, na druhém místě se umístil Antonín Rektor s časem 1:20:44, třetí místo obsadil Jaromír Hradecký s časem
1:21:08. V kategorii žen se na prvním
místě umístila Martina Hampejsová
s časem 1:34:18, druhou příčku obsadila
Andrea Adamcová s časem 1:36:19, jako
třetí doběhla Kamila Skalinová s časem
1:38:24. Dosažené výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové
listině.

dále doběhli v pořadí Vojtěch Maxa, Stanislav Šibrava, Pavel Wagenknecht, Zdeněk Rázl, Vladimír Vávra, Jana Picková,
Vendula Závorková, Michal Futera, František Cipl, Anežka Fialková, Petra Maxová, Tomáš Chytka, Lenka Nováková, Jitka
Špringlová, Eliška Rytířová, Johana Chytková a Martin Šandera.
Dětský běh Celkově se přihlásilo 29 závodníků. V kategorii předškolních dětí do
6 let (100 m) se účastnilo 15 závodníků –
na prvních třech místech se umístili Patrik Šibrava, Martin Filler a Petr Konvalina
a dále závod zdárně dokončili Vojtěch
Pražák, Natálie Horová, Frantík Omasta,
Víťa Novák, Cyril Kříž, Nikola Kežlínková,
Tomáš Klimpera, Míša Pinoňka, Eduard
Kříž, Václav Pražák, Tina Příhodová a Karolína Horová.

Kategorie mladší školní děti do 10 le
(250 m) – přihlásilo se 8 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Jakub
Zajíc, Alice Duchoňová a Tobiáš Rezek,
dále závod zdárně dokončili v pořadí Lukáš Novák, Adéla Kovářová, Kačenka Šanderová, Tomáš Coufal, Nela Příhodová.
Kategorie starší školní děti nad 10 let
(500 m) – přihlásilo se 6 závodníků, na
prvních třech místech se umístili Tereza Lapáčková, Antonín Maxa a Vojtěch
Maxa, dále závod zdárně dokončili Oliver Kežlínek, Jan Šandera a Jakub Coufal.
Všem závodníkům velmi děkuji za účast,
gratuluji k vynikajícím sportovním výkonům a těším se za rok nashledanou na
14. ročníku Kácovského běhu.
MUDr. Tomáš Chytka

Lidový běh Celkově se přihlásilo 20 závodníků, na prvních třech místech se
umístili Lukáš Hájek (11:45), Roman
Choutka (11:51) a Jaroslav Anděl (11:54),

Oběma našim členům blahopřejeme
k udělení titulu a přejeme oceněným
hodně zdraví a elánu nejen do dalších
aktivit v rámci SH ČMS.
Toto vysoké hasičské ocenění je vyznamenání nejpočetnějšího spolku, který
v 7 662 sborech sdružuje téměř 360 000
členů.
M. Mouchová, SDH Kácov
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Šnečí závody
Kácovská pouť a šnečí závody už patří
nerozlučně k sobě. Letošní krásné slunečné počasí přilákalo na start více než
100 šneků. V 10 hodin byl závod slavnostně odstartován. Stejně jako v předchozích ročnících se na čelo závodu dostali 2 šneci ze stáje Jirky Čarka a svoji

AKCE

Letí to, letí…
Jeho Veličenstvo Čas – jak jsme slýchali v hodinách dějepisu – opět oponou trhnul a je
po prázdninách! Záběry z mobilu nebo foťáku už jsou v počítači či na face booku a pro
většinu z nás se letošní dovolená stává milou vzpomínkou.
A zase do školy! Některé z dětí se těší –
spíš na kamarádky, na spolužáky. Na to,
co přijde ve vyšším ročníku, už obyčejně
méně. V lepším případě jsou žákyně i žáci
zvědaví. Tajemství: I my učitelé se na sebe
do školy těšíme a dohadujeme se, jak
nám naši svěřenci přes prázdniny vyrostli.
Tu o dva tři centimetry, tam zas o novou
zkušenost, kterou si nesou z časů volna.
Začínáme znovu sledovat ten opakující se
proces zrání – přirozeně nutný, ale krásný! Svými obnovenými silami k němu budeme i v letošním školním roce přispívat.
Letí to, letí našim čtrnácti novým prvňáčkům, které s jejich rodiči druhého září
přivítala v první třídě paní učitelka Alena Šimková. Po malé procházce je pak
v obřadní síni úřadu městyse přijala mezi
kácovské žactvo i paní starostka s panem
ředitelem. Ještě se děvčátka a kluci ohlížejí po své oblíbené mateřince, ale už je
třeba začít se učit písmena a číslice, číst,
psát, počítat!
A letí to, letí taky jedenácti deváťákům,
kteří se budou zanedlouho s naší školou
ve stejné síni loučit. Pravda, ještě to ten
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Jaká byla vodácká sezóna v Bisportu...

pozici nepustili do konce závodu, vítězili
systémem start-cíl. Jirkovo gesto, kdy si
ponechal pouze první místo, posunulo
na 2. příčku šneka Járy Pánka a jako třetí
dorazil do cíle šnek Fandy Klímy. Letošní
ročník byl navíc korunován rekordním
časem, kdy vítěz absolvoval metrovou
trať v čase 13 minut. Samozřejmě po závodě byli všichni šneci opět vypuštěni do
volné přírody .

poslední rok musí s námi učiteli vydržet,
avšak co by nevydrželi! Když už zmákli
osm ročníků, bude „devítka“ třešničkou na
dortu. Ale i upéct dobrý dort (vzpomeňme
na pejska a kočičku pana Čapka) dá docela fušku. A tak i naši nejstarší si chtě
nechtě pořádně máknou, hlavně v prvním
pololetí, protože známky z pololetního
vysvědčení se také píšou na přihlášky do
škol a učilišť. Rovněž se do ledna 2020 definitivně rozhodují, na které střední školy
si přihlášky pošlou. Doma však budou
i jiné starosti: „Jaké šaty na závěrečnou
školní akademii?“ Podobná „školní“ zařizování nám už nastala – objednali jsme
výrobu absolventského dekorování. Na
bílé šerpě se zaskví nápisy v tmavě fialové
a spoj bude tentokrát zdobit modrofialová hlava kočičky či kocourka.
Období, kdy žáci nesedí v lavicích, využilo
tradičně vedení školy k různým opravám
a potřebným rekonstrukcím ve školních
budovách: Izolace vnitřní zdi třídy na
prvním stupni, nová podlaha a dlažba na
chodbě tamtéž, nerezové lišty, obložené
i schody. Budova druhého stupně napojena na obecní vodovod, zbývá obnovit

Hned z počátku bych začala hodnocením sezóny z hlediska vody, respektive
sucha, tím si to odbydeme hned z počátku a pak už se otázkou sucha nebudeme
muset trápit
Média nás opět v průběhu sezóny několikrát informovala o tom, jak je vše
hrozné a jak je málo vody. Já tvrdím,
že v porovnáním s rokem 2018 jsme na
tom byli lépe, hladina vody na středním toku (Zruč n. Sázavou, Kácov, Český Šternberk až po Týnec nad Sázavou)
byla celé léto nad hranicí sucha, takže
vodáci si mohli užívat krásného letního
počasí s kánoí. Za vodního stavu, který
byl v letošním roce, byla Sázava sjízdná, místy bylo třeba kritická místa přenést nebo objet, ale nebylo nutné tlačit
lodě, jak k tomu docházelo v loňském
roce.

podlahu v dívčí šatně. Pan ředitel je též
svědomitým manažerem učitelského sboru. Jeho řady posílila na druhém stupni
paní učitelka Petra Viktorová ze Zruče.
Vyučuje matematiku ve všech ročnících
a někteří žáci a žákyně se s ní budou
setkávat i při hudební a výtvarné výchově nebo při pracovních činnostech. Paní
učitelka Marie Tomanová dále rozvíjí tělesnou zdatnost mladších žáků i starších
žákyní. Za paní učitelku Lucii Pudilovou,
která na mateřské dovolené pečuje o druhorozeného syna – srdečně blahopřejeme – nastoupila jako třídní učitelka prvního ročníku paní učitelka Alena Šimková;
také dojíždí ze Zruče nad Sázavou. Navíc
podporu potřebným žákům a žákyním
letos poskytuje pět asistentek pedagogů.

Letošní rok nám přinesl mnoho novinek.
Nebylo to někdy jednoduché, skloubit
vše s provozem půjčovny, ale stálo to
za to a jisté změny přinesly radost nejen
nám, ale věřím a doufám, že i některým
z vás. Povedlo se nám přebudovat prostory našeho bistra, takže tu máme více
místa pro hosty i v kuchyni. Nový grilovací stánek se také krásně zaběhl, a určitě
u nás nikdo nehladověl
Akce proběhlé v roce 2019:
5. 1. 2019
Novoroční splutí Kácov – Soběšín, již tradiční
akce, koná se vždy 1. sobotu v novém roce
1. 3. 2019
Cestovatelské promítání Báry a Ondry:
Výprava k osmitisícovkám Pákistánu
15. 3. 2019
Festival filmů Expediční kamera

22. 3. 2019
Cestovatelské povídání a promítání
Honzy „Šťovíka“ Šťovíčka: Špicberky
28. 3. 2019
Jarní bazárek nejen dětského vybavení
18. 5. 2019
Festival Čisté řeky Sázavy
11. 7.2019 Letní kino – Špunti na vodě
15.–19. 7. 2019
Vodácký příměstský tábor
1. 8. 2019
Letní kino Limonádový Joe
19. 10. 2019
Zamykání řeky Sázavy v Kácově

Večery s hudbou
U Skalky
I letos pro milovníky hudby připravil pan
Jiří Trešl se Sdružením pro rozvoj Kácovska sedm velmi zdařilých koncertů především kutnohorských kapel.
Kouzelné prostředí na břehu Sázavy teplé letní povečery přispívají ke skvělé náladě těchto koncertů. Letos zde vystoupil například JaJa band, Standa Jelínek,
Zdeněk Jeřábek nebo Kutnohorské harmoniky. Za celou touto letní kácovskou
akcí stojí nezměrné nadšení a úsilí pana
Trešla, který nejen že celý týden půjčuje
lodičky, obsluhuje návštěvníky, organizuje i výše zmíněné koncerty. Za to mu
patří velký dík a obdiv.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na
Vás v nové sezoně 2020.
Letní kino bychom rádi spustili na celé
léto, a to 1× za 14 dní. Určitě se na vás
obrátíme při vybírání filmů, na facebooku budete moci hlasovat, jaký film
byste rádi v našem malém vodáckém letním kině viděli.
Už známe termíny Vodáckých příměstských táborů v Kácově pro příští rok,
1. turnus: 20.–24. 7. 2020,
2. turnus: 10.–14. 8. 2020.
Koloběžky a kola budou k půjčení v Kácově. Během zimních měsíců proběhne
bazárek a promítání v klubovně.
Na akce, tábory nebo na vodu se
můžete kdykoliv přihlásit, a to mailem
na info@bisport.cz, nebo nám zavolejte
na tel. č. 777 335 618.
Anna Zímová

Letí to letí…jako v lidovém říkadle: Babí
léto letí pryč, podzim má zas k zimě klíč.
Zima – pravda prastará, rozpustí se do
jara… Koloběh, kterému kraluje Veličenstvo Čas a hraje s námi tu šachovou partii
z nejtěžších, nás učí, jak právě čas dobře
využívat – a nejen pro sebe… Ano, každému se může stát, že někdy trochu času
ztratí. To, aby čas roztomilých druháčků,
páťáků nebo třeba sedmáků ve škole nepatřil mezi ty chvíle promarněné, je věcí
nás všech: učitelek, učitelů, rodičů a samozřejmě také našich sto jedenatřiceti svěřenců, tedy vašich ratolestí, vážení rodiče.
Držme si palce, ať se nám společně daří!
Ondřej Kolařík

KÁCOV ZPRAVODAJ

KÁCOV ZPRAVODAJ

11

AKCE

AKCE

Radek Týce si z jarmarku odnesl hattrick
Již po deváté uspořádal obecní úřad s místním Sokolem, sdružením Kopretinka, hasiči,
rybáři a Sdružením pro rozvoj Kácovska tuto kulturní akci na nádvoří místního zámku.
Dopoledne tradičně patřilo dechové kapele a jejímu promenádnímu koncertu.
Letos se o tento koncert postarala kapela z Vlašimi Tri Men. I přes deštivé počasí
dorazili příznivci této hudby. Dopoledne
také začalo vybírání soutěžních štrůdlů
a sekaných. U stánků bylo možno zakoupit místní produkty z pálenice Kácovka
nebo z místního pivovaru Hubertus, či
kozí výrobky z ranče Licoměrsko. Velký
zájem byl tradičně o „Šternberské koláčky“ nebo „Posvícenské masíčko“. Děvčata z LCC domácí péče na svém stánku
vyráběla skvělé palačinky. Sdružení Kopretinka připravilo dílničku pro děti. K vidění byl i letos carving ovoce, tentokrát
v podání Kláry Harvánkové, děti si mohly
zaskotačit na nafukovacím hradě.

Soutěž dospělých v pojídání knedlíků,
stejně jako loni opanoval Radek Týce,
který suverénně porazil synovce, Mirka
Týce a jako třetí dojedl svoji porci Pepa
Melichar. Po krátké pauze odstartovala
soutěž v pití piva na čas. Opět jako, v předchozích letech, v ženské kategorii nedala
svým soupeřkám šanci Terezka Týcová.
Druhá skončila Tereza Rybínová a třetí Jitka Houdková. Radkovi Týcovi se podařilo
také obhájit loňské vítězství v pití tupláků, za ním na druhém místě skončil Petr
Kubát a třetí byl Oldřich Jarmar. Radkovi

se ještě podařilo zvítězit ve vložené soutěži v loupání jablíček „o nejdelší šlupku“
a odnesl si tak krásný hattrick.
Závěr hezkého dne zakončila kapela
Jel Band, která roztančila celé nádvoří.
I přes dopolední deštík se nakonec počasí
umoudřilo a i to přispělo ke skvělé náladě
celého dne. Celým jarmarkem provázela
program starostka Soňa Křenová.

Nedělní slet draků nad Kácovem
Sdružení pro rozvoj Kácovska uspořádalo 29. 9. 2019 třetí ročník drakiády.
Drakiáda se konala v arboretu IRIS. Drakonošů se sešlo více než 50.
Letos jsme drakiádu uspořádali v arboretu Iris, kde nám Šárka Michálková přichystala úžasné zázemí pro děti. A též si
připravila doprovodný program – sázení
rostlinek. Děti sázení moc bavilo.

Větru a slunce bylo tak akorát, počasí nás
opět nezklamalo.

Malý drakonošové soutěžily ve dvou kategoriích, letec a krasavec. Krasavců se
sešlo hodně, těšilo nás, že děti se zodpovědně přichystaly. A naše přání z loňska
bylo vyslyšeno.

Strávili jsme přijemné odpoledne s dětmi
a jejich rodiči, a na závěr jsme si upekli
špekáčky.

Všichni drakonošové po letu byly odměněni
perníkovou medailí a diplomem. Perníkové
medaile už jsou takovou tradicí na drakiádě, a děti se na ně moc těší. Pro všechny
účastníky jsem nachystali drobné pohoštění a teplý bylinkový čaj ze zahrady Iris.

Nejlepší letci byli: Kristýnka Slabá,
Terezka Brychtová a Michal Pivoňka.

Moc mě těší, že každý rok mezi námi
přibudou nový drakonošové. Je skvělé
se stále překonávat. Moc děkuji všem
účastníkům za příjemně strávené odpoledne. Tak příští rok opět naviděnou.
Soňa Zemanová

Odpolední program odstartovala soutěž
v pojídání švestkových knedlíků pro děti.
Čekalo na ně 10 velkých knedlíků. První
místo patřilo Adamu Madmarovi, druhé
Michalovi Švecovi a třetí Adamovi Hudcovi. Poté již na vedlejším podiu zasedla
komise pro hodnocení štrúdlů a sekaných. Komise rozhodla, že letos nejlepší
štrúdl upekla Ema Kubešová a cenu za
nejlepší sekanou si odnesla Renata Albrechtová. Mezi tím na hlavním podiu
vystoupila kácovská kapela Reflex pod
vedením Martina Zemana.

Ve Zderadinách se
vzpomínalo na oběti války
Letos byl ve Zderadinách opraven památník obětem 1. světové války. Právě
toto vzpomínkové místo, se stalo dějištěm malé slavnosti ku příležitosti
výročí založení republiky. Starostka

obce Soňa Křenová položila věnec
a krátce promluvila o obětech války. Následovalo malé občerstvení za
hudebního doprovodu harmonikáře
Toma.

Letos jsme
Sázavu zamkli
poprvé v Kácově
Zamykání a odemykání řek je tradiční
záležitost, tyto oslavy vítání nové vodácké sezóny a loučení se s tou proběhlou, se na Sázavě konají již více než
20 let a Bisport je od počátku u toho.

Podzimní vítání občánků
Letošní rok opravdu přál novým občánkům, po jarním vítání nových kácováků uspořádal OÚ i na podzim (21. 11.)
vítání malých občánků. Tentokrát se
do obřadní místnosti dostavilo 7 dětí
se svými rodiči, prarodiči a dalšími pří-

buznými. Po krátkém kulturním pořadu
následoval slavnostní zápis do pamětní knihy, předání zlatého čtyřlístku pro
štěstí a klasické focení. Uvidíme, zda
tento trend bude pokračovat i příští
rok.

Letos prvně jsme se rozhodli přesunout tuto akci z Týnce nad Sázavou,
kde se vždy konala, do Kácova. Důvodem byl nepříznivý stav vody na spodním úseku z Týnce nad Sázavou do
Pikovic. I když to s vodou bylo letošní
rok lepší než loni, na spodním úseku
chyběla voda stále, proto jsme nabídli
pro letošní rok zázemí půjčovny lodí
v Kácově a splutí z Kácova do Českého
Šternberka, kde se mohli vodáci ještě
svézt.
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KULTURA A SPOLKY

Mladí hasiči se umístili do první
desítky v závodech SOPTÍK 2019
Kolektiv mladých hasičů Kácov má za sebou Ligu v požárním útoku, tzv. SOPTÍK
2019. Poslední páté kolo se konalo ve
Žlebech, kde bylo i celkové vyhodnocení.
Soptíka se zúčastnilo celkem osm družstev přípravky, šestnáct družstev mladších žáků a po devíti družstvech starších
žáků a smíšeného dorostu. Kácov měl své
zástupce po jednom družstvu v kategorii mladších a starších žáků. Letos to na
„bednu“ nebylo, ale naši hasiči bojovali
do poslední chvíle. Mladší žáci si vybojovali devátou příčku se svým nejrychlejším časem ligy 21,20 sekund a starší žáci
obsadili osmou příčku se svým nejrychlejším časem ligy 21,35 sekund.
Nyní se už mladí hasiči pilně připravují
na zahájení dalšího ročníku okresního
kola hry Plamen 2019/2020.
M. Mouchová, SDH Kácov

KULTURA A SPOLKY

Rybí tataráček
byl opět hit
letošního výlovu
I když nebylo počasí ideální pro výlov,
návštěvníci Rybářských slavností slunečné a teplé počasí uvítali. Již od rána se
scházeli zájemci o ryby z rybochovného
zařízení „na Račanech“. V 9 hodin začal
prodej kaprů, pstruhů, amurů a samozřejmě i rybích specialit. Tradiční tataráček, karbanátky, uzený nebo smažený
kapr, to byla lákadla, která každoročně
přilákají na tuto akci nejen Kácováky, ale
i zájemce ze širokého okolí.

Na Dni seniorů vystoupili čertíci z mateřské školy
Obecní úřad společně s LCC a místní mateřskou školou uspořádaly ku příležitosti
Dne seniorů malou slavnost v obřadní
síni. Po uvítání paní starostkou vystoupily děti s čertovským pořadem.
Děvčata z LCC domácí péče si jako tradičně připravily tvořivou dílničku a jelikož se blížil halloween, byl letošní ná-

mět – výrobek z dýně. Všichni si vytvořili
svícen z dýně. Iva Máchová přítomným
vysvětlila, co vlastně tento svícen znamená.
Závěr pak již patřil písničkám harmonikáře Toma a malému občerstvení, které
připravila školní jídelna.

V roce 2020 se můžeme těšit v březnu
na ples rybářů a v květnu na 24. ročník
nočních závodů. Podzim bude opět patřit
Rybářským slavnostem.

Nové hasičské auto

Rozsvěcení vánočního stromu u budovy 2. stupně ZŠ
V poslední listopadový pátek uspořádala
ZŠ a MŠ Kácov své tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s vánočními trhy.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne se začali
scházet první zvědavci a mohli si vybírat
z pestré nabídky výrobků nejen žáků, ale
i jejich rodičů a přátel školy. Zakoupit mohli
adventní věnce, svícny, přáníčka, vánoční
ozdoby, cukroví, výrobky ze dřeva a textilu
a výrobky pletené z papírových ruliček.
Úderem 17 hodiny zahájil pan ředitel
kulturní program. Úvodní slovo pronesla
paní starostka. Poté vystoupily děti z mateřské školy, školní družiny a jednotlivých
tříd prvního i druhého stupně. Žáci si pod
vedením svých učitelek a učitelů připravili vánoční písně, verše i mluvené slovo.
Závěrečnou píseň Vánoce na míru zazpívala žákyně 9. ročníku Simona Šejblová.
K příjemné atmosféře přispívala tradiční
nabídka malého občerstvení pro zahřátí.
Výtěžek z prodeje trhů bude využit pro
děti ze školky a žáky školy.
Již potřetí žáci a žákyně 9. ročníku připravili svůj stánek věnovaný organizaci
Green Life, která se zaměřuje na ochranu
pralesů a světových oceánů. Aby přilákali dobrovolné přispěvatele, přichystali
lákavou nabídku pochoutek.
Kolektiv žáků 2. stupně
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Rozsvícení vánočního stromu
První adventní víkend je v Kácově stejně
jako ve většině českých měst a obcí ve
znamení rozsvícení vánočních stromů.
Po páteční rozsvícení stromu u základní
školy, byl v sobotu slavnostně rozsvícen
i strom na kácovské náměstí. O hudební doprovod se postaral Martin Zeman
s Anežkou Husákovou, kteří si připravi-

li pásmo vánočních písniček. Starostka
obce popřála všem šťastné prožití vánočních svátků. V mrazivém podvečeru
bylo na zahřátí připraveno svařené víno,
čaj a k zakousnutí slané nebo sladké pečivo. Pro děti pak byly připravené balonky s lístky na přání pro Ježíška. Všichni si
malou oslavu užili.

Kácovský zpravodaj vydává a tiskne Městys Kácov na své vlastní náklady. Kontakt redakce: zpravodajkacov@gmail.com.
Fota: Petr Křen, archiv MÚ. Sazba, zlom a grafická úprava: Václava Machková. Autoři článků: Soňa Křenová, Petr Křen, Alena Konvalinová,
František Procházka a další z místních spolků. Distribuce: Městys Kácov. Náklad: 400 kusů. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.
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