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Zámecká kaple se letos
otevře veřejnosti
které se budou podílet na investičních akcích městyse během dubna
až října 2012.
Rekonstrukce vedení NN
v Jirsíkově ulici:
Příprava byla zahájena po 7. březnu
2012 a vlastní práce (výkopy, uložení kabelů, montáž veřejného osvětlení) budou realizovány ve spolupráci se společností Colas CZ v přímé návaznosti
na jednotlivé etapy rekonstrukce. Následně proběhne i pokládka chodníků.
Kabely NN se budou ukládat od
kostela směrem nahoru Jirsíkovou ulicí v obou chodnících až k domu pana
Seiferta. Zároveň se bude rekonstruovat i vedení NN v ulici u obecního
úřadu, k budově 1. stupně ZŠ a v ulici
k Vladykům a Křípalům. Veřejné osvětlení, včetně elektrického vedení, zde
bude sundáno z jednotlivých objektů
a nově umístěno na sloupy.
Rekonstrukce osvětlení se týká pravé strany chodníků směrem nahoru od
kamenného mostu až k sídlu společnosti FORMICA.
Uložení dlažebních kostek:
Dlažební kostky jsou majetkem Středočeského kraje a povinností městyse
bylo najít vhodné místo k jejich dočasnému uložení. Některé z nich se totiž budou vracet zpět do komunikací
a chodníků. Dočasná deponie je u firmy Systemati a.s., kde bude dlažba
očištěna, aby ji bylo možné následně
znovu uložit do komunikace na náměstí. Část žulových kostek městys od
Středočeského kraje odkoupí a použije je při rekonstrukci dalších místních
komunikací. Zbylý materiál si odveze
Krajská správa a údržba silnic.
Vážení občané, zvláště obyvatelé
zmiňované Jirsíkovy ulice, budete-li
mít jakékoliv připomínky či dotazy
k probíhající rekonstrukci, neváhejte
se s nimi obracet na vedení městyse.
Pokud by mělo během výstavby
dojít k jakýmkoliv změnám, budete
o nich včas informováni.

Na Velký pátek, 6. dubna, se letos v Kácově skutečně otevřel
jeden z velkých pokladů. Po dohodě s památkáři a za finančního přispění společnosti Sázava
Parkland byl na zámku obnoven
vstup do barokní kaple, která
byla zazděna v 50. letech minulého století při necitlivé úpravě
části zámku na bytové prostory.
Od letošní turistické sezóny, kterou chce městys na zámku zahájit
patrně od 1. června, se kaple stane součástí stálého prohlídkového
okruhu a bude přístupná v doprovodu průvodce.
V horní části kaple, která je vysoká zhruba pět metrů, zůstaly téměř
dokonale zachované barokní fresky
z první poloviny 18. století a celý
prostor je bohatě zdoben také původními štuky a malbami ve štukových rámech. Se vší pravděpodobností jde o dílo barokního malíře
Moravinniho a sochaře Mattonniho.
Pro návštěvníky to však nebude
jediná novinka. Na zámku je čeká
ještě jedno překvapení v Modrém
salonku, kde bude díky financím
z Ministerstva kultury ČR a společnosti MAS Posázaví k vidění výstava
historických fotografií a dobových
pohlednic našeho městečka i dalších míst v jeho okolí. Výstavu budou doprovázet i přednášky a besedy o historii regionu.
V rámci projektu „Kulturní léto
na zámku Kácov“ nebudou pak
ani letos chybět oblíbené Zámecké
slavnosti, tradiční jarmark, týden Evropského kulturního dědictví (EHD)
a 25. srpna zde odstartuje i 6. ročník Kácovského běhu.

Věřme, že kácovský zámek stojí
na prahu svého šťastnějšího období, kdy skončí jeho dlouhé chátrání a devastace, a že se postupně
podaří učinit potřebné kroky k jeho
celkové opravě.
V letošním roce vedení Městyse
Kácov připravuje žádost o dotaci na
opravu spojovací chodby mezi zámkem a kostelem. Takto by bylo možné získat až 90 procent potřebných
financí na to, aby pod dohledem
památkářů provedla rekonstrukci
odborná firma a byly tak zachovány
všechny cenné prvky.
Při propagaci kácovského zámku
by vedení radnice co nejdříve rádo
navázalo spolupráci s cestovními
kancelářemi, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu. Okruh po
památkách, které v Čechách vznikly
díky Anně Marii Toskánské by mohl
být pro turisty jistě zajímavý. Již nyní
se mohou všichni zájemci o budoucnost zámku v Kácově podívat
například do Hostivice a v tamním
zámku si prohlédnout obdobné barokní zrestaurované malby a nebo
se vypravit do Horní Police. I tento
zámek měl kdysi nejen stejnou majitelku, ale také velmi podobný osud
jako ten kácovský.
Srovnání potvrdí, že Kácovský zámek v sobě ukrývá nesmírný potenciál a může se stát vyhledávaným
architektonickým skvostem nejen
Posázaví, ale celého Středočeského
kraje.
Jan Mühldorf

