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Zámek poodkryl další tajemství
Dne 21. září tohoto roku bylo ve 
společenském (tzv. Modrém) sa-
lonku na našem zámku provedeno 
celkem 19 páskových sond do vrst-
vy původní barokní výmalby ze 30. 
let 18. století. 

Sondy vyhotovila restaurátorka 
Mgr. art. Kateřina Prokopová, která 
v uplynulých dvou letech restauro-
vala společně s akademickým malí-
řem Martinem Martanem například 
i barokní malby ze stejného období 
v Sázavském klášteře. 

Průzkum potvrdil, že původní ba-
rokní výmalba je pod dvanácti vrst-
vami mladších vápenných přemaleb 
dobře dochovaná na všech stěnách, 
špaletách oken i fabionech a lze ji 
obnovit. 

Autorem maleb je Karel Josef 
Moravini (dvorní malíř A. M. F. Tos-
kánské), který v Kácově pobýval ko-
lem roku 1735. Kromě kácovského 
zámku podobně vyzdobil také zámek 
v Hostivici u Prahy, kde se jeho malby 
povedlo odkrýt a zrestaurovat již před 
více jak dvaceti lety. 

V současné době je na zámku 
v Kácově možné vidět dochovanou 
odkrytou stropní výmalbu s bohatou 
ornamentální výzdobou, společen-
ským motivem, alegorií na čtvero 
ročních dob a iluzivní architekturou. 
V zámecké kapli, která byla 60 let za-
zděna, pak zaujme návštěvníky boha-
tá štuková výzdoba, barokní oltář se 
soškami andělů a biblickými výjevy.

V rámci průzkumu v Modrém sa-
lonku zpracují restaurátoři podrob-
nou dokumentaci a připraví celkový 
záměr, ve kterém doporučí způsob 

zachování a případně obnovení pů-
vodní barevnosti maleb. Pro celko-
vou obnovu maleb bude však třeba 
sehnat zhruba půl milionu korun. 

Městys Kácov se pokusí potřebnou 
finanční částku získat z některého do-
tačního titulu určeného k restaurová-
ní kulturních památek.

Mgr. Jan Mühldorf 

 
Vydařená zámecká sezóna
Letošní sezóna byla na kácovském 
zámku zahájena již 5. května his-
torickou přednáškou o majitelích 
zámku a hudebním vystoupením 
studentky konzervatoře Adély Stří-
brné a JUDr. Anežky Stříbrné. 

V květnu jsme také rozeslali propa-
gační materiály do všech informač-
ních center v okresech Kutná Hora, 
Kolín a Benešov a mohu říci, že se 
tato reklama vyplatila. I přes stavební 

práce na náměstí před zámkem a na-
vzdory deštivému počasí začátkem 
léta neklesla návštěvnost pod průměr 
loňského roku. 

Dne 25. května se uskutečnil již tra-
diční Pohádkový okruh v okolí zámku, 
který uspořádalo sdružení Kopretinka 
a 6. června se konaly oblíbené Zá-
mecké slavnosti.

V srpnu proběhla poznávací soutěž 
o našem zámku ve spolupráci s mě-
síčníkem Dobrý.info. Výherci získali 
volné vstupenky na prohlídku zámku 
a knihu. Za velmi zdařilou považuji 
expozici strašidelných a pohádkových 
bytostí ve sklepeních zámku během 
pouti. Chtěl bych poděkovat všem 
brigádnicím, které pomohly ke zdár-
nému průběhu této akce.

Dne 31. 8. Odstartoval od zámku 
Kácovský běh a tradiční závod histo-
rických vozidel Veteran Rallye Posá-
zaví.

V sobotu 7. září se pak uskutečnil 
v pořadí již třetí Posvícenský jarmark 
s bohatým programem. Sezóna byla 
slavnostně zakončena v neděli 29. 
září v Modrém salonku poutavou 
přednáškou Ing. Fialy o historii radio-
techniky. Mluvené slovo doplnila ky-
taristka Lucie Nosová. 

V letošním roce jsme navázali spo-
lupráci s nově otevřeným kácovským 

MĚSTYS INFORMUJE

Hudba patří k zámku již tradičně
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outdoorovým centrem Bisport. V uli-
cích našeho městečka jsou také nově 
umístěny tři bannery s upoutávkou 
na zámek. 

Během sezóny si ve výstavních 
síních mohli zájemci prohlédnout 
hned tři výstavy (fotografie Jaroslava 
Pelíška „Historie v obrazech“, v pořa-
dí již druhá výstava obrazů Bedřicha 
Bartáka a kresby a obrazy kutnohor-
ského výtvarníka Vladimíra Císaře)  
a prohlídkovým okruhem prošlo letos 
téměř tři a půl tisíce návštěvníků. 

Stále častěji se zde zastavují i zájem-
ci o suvenýry a o informace ohledně 
výletů po okolí a možností ubytování. 
V rámci Letní školy si kácovský zámek 
prohlédli i studenti Fakulty architektury 
ČVUT. 

Za doposud nevyřešený pokládám 
neutěšený stav obou nádvoří zámku, 
ale věřím, že se i toto podaří vylep-
šit tak, aby jejich vzhled neodrazoval 
návštěvníky a nekazil hezký dojem 
z opraveného náměstí. 

Také bych si přál, aby byl náš zá-
mek i nadále hojně navštěvován 
a aby jeho prostory více využívaly 
místními spolky.

V budoucnu bychom na zámku 
rádi uspořádali cyklus cestopisných 
přednášek a další akce. 

Těším se na Váš zájem a podporu. 
 Mgr. Jan Mühldorf 

Soptík šlehal oheň v Kácově
V neděli 16. června zavítala do 
Kácova soutěž v požárním útoku 
Soptík, a to již třetím kolem. Domá-
cí hasiči připravili pro mladé adepty 
požárního sportu ideální podmínky 
a soutěži přálo i počasí.

Na požárnické klání se k nám do 
Kácova sjelo celkem 15 týmů. Dvojí 
zastoupení měla přípravka, 10 týmů 
reprezentovalo mladší žáky a 3 druž-
stva zastupovala žáky starší. Utkaly se 
dvoukolově.

V přípravce zvítězili mladí hasiči ze 
Svatého Mikuláše s časem 32:69, dru-

há byla přípravka z Močovic časem 
60:67. V kategorii mladších žáků zvítě-
zilo družstvo Uhlířských Janovic v čase 
21:45, druhé Močovice A v čase 
21:96 a třetí Svatý Mikuláš za 21:96. 
V kategirii Starší žáci se nejlépe umís-
tili mladí hasiči z Močovic s časem 
20:76, druzí byli hasiči z Církvice díky 
dosaženému času 22:97. Na bronzo-
vé příčce skončilo favorizované druž-
stvo Uhlířských Janovic za čas 24:03.

Kácovští hasiči připravili na svém 
cvičišti skvělé podmínky pro dětské 
klání.

Text a FOTO Petr Křen 

Naši hasiči bodovali
K neděli s datem 31. srpna 2013 si členové SDH Kácov právem mohou 
připsat velký vykřičník. V soutěži Okrsku 21, která se konala v rámci 110. 
výročí založení hasičského sboru ve Vlkové, suverénně zvítězili. Jednalo 
se o soutěž v požárním útoku, kdy musely všechny týmy třemi hadi-
cemi čerpat vodu z přírodní zdroje, tedy místního rybníka. Terčem jim 
byla pouze naplněná PET láhev, kterou hasiči museli shodit společným 
proudem vody. Jakožto vítězové si kácovští hasiči odvezli z Vlkové nejen 
nádherný pohár, ale také Putovní pohár starostů a Prapor Okrsku 21, ze 
kterých se můžou těšit celý rok.
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Náročná prověrka kondice 
K poslední srpnové sobotě patřil 
i letos v Kácově sport a také velko-
lepá podívaná. Již posedmé totiž 
z náměstí Kněžny Toskánské vyrazili 
na náročnou 19.312 metrů dlouhou 
trať účastníci Kácovskéoho běhu 
a spolu s nimi také majitelé histo-
rických vozidel na tradiční Veteran 
Rallye Posázaví. Že u toho nechy-
běla ani řada fanoušků a diváků, je 
samozřejmé.

Sedmému ročníku běhu kralovalo 
nádherné slunečné počasí. Trať hlav-
ního závodu byla tedy až na jeden 
bahnitý úsek pod kácovskými Stínadly 
po celé délce s pevným podložím. Na 
lesní cestě podél potůčku z Mazouro-
va do Kácovce museli však organizá-
toři před závodem rozřezat a odklestit 
několik popadaných stromů. Zbylé šlo 
buď podběhnout či přeskočit. 

Sportovní akci dodala na lesku 
i účast českého olympionika pětiboja-
ře Libora Capaliniho, který jako patron 
akce závod odstartoval. Podporu všem 
běžcům vyjádřil i další vrcholový spor-
tovec, olympijský vítěz v moderním pě-
tiboji David Svoboda. Třem nejlepším 
závodníkům v mužské kategorii hlav-
ního závodu zaslal totiž speciální ceny. 

K hlavnímu závodu se tentokrát při-
hlásilo 70 závodníků, z toho 14 žen. 

Vítězem kategorie mužů se stal Mi-
chal Kovář s časem 1:16:15, na dru-
hém místě se umístil Pavel Losenský 
s časem 1:19:42, třetí místo obsadil 
Rudolf Jánošík s časem 1:21:29. 

V kategorii žen se na první příčce 
umístila Markéta Hospodarzová s ča-
sem 1:29:10, druhé místo obsadila 
Lucie Řimnáčová s časem 1:36:28, 
jako třetí doběhla Karla Mališová s ča-
sem 1:37:11. 

Do lidového běhu se tentokrát přihlá-
silo 6 závodníků, na prvních třech mís-
tech se umístili Václav Kmoch (12:27), 
Miloš Kratochvíl (12:57) a Jonáš Me-
duna (13:18), dále doběhli v pořadí 
Markéta Hronová, Ondřej Losenský 
a Štěpánka Florová. 

Velký zájem byl o všechny kategorie 
dětských běhů, kterých se zúčastnilo 
49 chlapců a děvčat. Jedna dívenka 
závodila ve dvou kategoriích. 

V kategorii předškolních dětí (100 m) 
se účastnilo 25 závodníků. 

K nejrychlejším mladším předškolá-
kům ve věku 2 až 4 roky patřili Domi-
nik Jánošík, Jakub Zajíc a Lukáš Bursa. 
Dále závod zdárně dokončili v pořadí 
David Flor, Lukáš Hrubča, Jana Bro-
žíková, Magdalena Monestier, Matěj 
Melichar, Tomáš Kozler, Ema Jirásková, 
Evelínka Petrásková, Tomáš Hrubča, 
Kateřina Šanderová a Ela Smolíková. 

Na prvních třech pozicích v kategorii 
starších předškoláků (5 – 6 let) skon-
čili Adam Rebec, Johanka Chytková 
a František Jelínek. Tento závod pak 
zdárně dokončilo ještě dalších osm 
běžců – v pořadí Anna Monestier, Te-
reza Hrubčová, Jana Bursová, Sofie Er-
nestová, Ela Kozlerová, Matěj Gabko, 
Jan Šandera a Jaroslav Petrásek.

Zatímco malí i velcí běžci ze sebe 
na tratích Kácovského běhu vydávali 
maximum sil, účastníci noblesní auto-
mobilové rallye z ondřejovského Po-
sázavského klubu historických vozidel 
si svůj tradiční závod od prvních chvil 
především užívali.

„Každá jízda se stroji, které jsou naší 
životní vášní, je pro nás svátečním 
okamžikem. Tady v Kácově si to poka-
ždé vychutnáváme dvojnásob. Letos 
jsme navíc díky opraveným silnicím 
měli opravdu hladký start, takže jed-
ním slovem – paráda,“ shrnul předse-
da klubu Jiří Pastor.




