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Úvod 
I když tématem letošního ročníku soutěže „Strážci památek 2017“bylo 

„Historická osobnost a památky našeho regionu“, my jsme si vybrali osobnost 

současné kácovské starostky paní Mgr. Soni Křenové, protože to, co již pro Kácov 

vykonala, vstoupí do historie obce. 

Domníváme se tedy, že v budoucnu se stane historickou osobností Kácova, a 

proto je nám ctí, že o ní takto můžeme psát již dnes. 

 

Poděkování 
Zároveň bychom jí chtěli poděkovat za poskytnuté informace k vypracování 

našeho projektu a za jeho autorizaci. V neposlední řadě děkujeme panu Ing. Petru 

Křenovi za poskytnuté rodinné fotografie. 

 

 

 

 

V Kácově dne 26. 4. 2017    Podpisy: ............................... 

............................... 

............................... 

............................... 
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Dětství a studium 
Dne 4. 2. 1967 se v Čáslavi narodila holčička, které rodiče 

dali jméno Soňa Dušková. Své dětství prožila v obci Potěhy. 

Ty leží nedaleko Čáslavi. Zde 

bydlela se svými rodiči, matkou 

Ivou Duškovou, která pracovala 

jako učitelka na ZŠ v Potěhách, a 

s otcem Rudolfem Duškem, který 

pracoval jako technik a později 

jako starosta Potěh.  Má dva 

mladší bratry Štěpána a Kamila. První třídu začala 

navštěvovat v roce 1973 na Základní devítileté škole v Potěhách a osmou třídu zde 

také úspěšně ukončila v roce 1981. Poté od roku 1981 do roku 1985 studovala 

Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Od 

roku 1981 vedla dětské oddíly a každoročně 

pracovala jako vedoucí na letních táborech 

pro děti.  

Od roku 1985 

nastoupila do zaměstnání jako učitelka Základní školy 

v Kácově.  V roce 1988 si sňatkem s Ing. Petrem Křenem 

změnila příjmení na Křenová. V letech 1992 – 1995 se 

v manželství narodily 2 děti. Syn Petr a 

dcera Lucie. 
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… učitelka 

Po maturitě nastoupila od 1.9. 1985 

do Základní školy v Kácově jako 

vychovatelka školní družiny.  

 

Od roku 1986 do roku 1992 

studovala kombinovaně Vysokou 

školu Pedagogickou v Hradci Králové, obor český jazyk- občanská výchova. V roce 

1992 školu úspěšně ukončila, promovala a získala titul Mgr.   

 

Jako učitelka 2. stupně pracovala až do 1. 

9. 2000. Od 1. 9. 2000 začala vykonávat 

funkci zástupkyně ředitele ZŠ Kácov a od 

1. 1. 2003 organizace získala právní 

subjektivitu a nový název Základní škola a 

Mateřská škola Kácov, okres Kutná Hora. 

V této funkci setrvala až do 16. 10. 2010. 
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… starostka 
Mgr. Soňa Křenová kandidovala 

prvně na post starostky Městysu 

Kácov v komunálních volbách roku 

2010, kdy zvítězila nadpočetní 

většinou hlasů.  

Od 16. 11. 2010 pracuje ve funkci 

starostky Městysu Kácov již druhé 

volební období. 

V komunální politice se pohybuje již 7 

let jako uvolněná Starostka a není členkou žádné politické strany.  

Nejvíce jí vyhovuje spolupráce s lidmi a řešení problémů obce. Snaží se občanům 

zajistit všechny služby, aby se cítili v této obci co nejlépe. Spolupracuje 

s nejrůznějšími spolky (např. Sdružení pro rozvoj Kácovska, Hasiči, Sokol, Rybáři, 

Kynologové, Ornitologové, Včelaři, Zahrádkáři, Kopretinka, Františka z Assisi, 

Komunitní škola Kácov, Fotbalový klub AFK Kácov). Podporuje je a zároveň se i 

osobně účastní všechny nejrůznějších akcí pořádných spolky i místními obyvateli.  

Za své největší úspěchy považuje 

komunikaci a spolupráci mezi spolky, 

občany a podnikateli, čehož jsou 

důkazem vysoké množství akcí během 

roku a zapojení se již třikrát do 

soutěže Vesnice Roku. Poprvé v roce 

2014 získala obec Diplom za práci 

s dětmi, podruhé v roce 2015 Ocenění 

za spolupráci s podnikateli a v roce 
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2016 Modrou stuhu za společenský život. Paní 

Křenová je též členkou Spolku dobrovolných hasičů 

i místostarostkou TJ Sokola Kácov.  

Dále velkým úspěchem byla rekonstrukce hlavní 

silnice, chodníků, veřejného osvětlení, čističky 

odpadních vod.  

Starostka chce i nadále rozvíjet obec a být 

nápomocná jejím občanům, přistavět třídu mateřské 

školy, využít dotaci na výstavbu obecního 

vodovodu, protože dosud lidé čerpají vodu z 

vlastních studní, a ta není moc kvalitní. Dále by 

chtěla vybudovat novou hasičskou zbrojnici, 

dobrovolní hasiči prozatím přebývají v kapacitně 

nevyhovujícím objektu bývalých chlévů, kde nemají potřebné zázemí. 

27. 10. 2015 byla slavnostně otevřena Zahrada snů. Finanční prostředky na toto 

multifunkční dětské hřiště získal Městys Kácov z dotace ministerstva pro místní 

rozvoj.  
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Modrá stuha 

 pro Kácov 
 

 

 Starostka Kácova Soňa Křenová převzala ocenění pro obec v soutěži Vesnice roku 

Úholičky - Krajské kolo 22. 

ročníku Vesnice roku ve 

Středočeském kraji bylo 

slavnostně zakončeno 25. 7. 

2016 v Úholičkách, 

slavnostním předáním 

ocenění zúčastněným obcím. 

I Kutnohorský okres měl 

svoje želízko v ohni. 

 

Městys Kácov se letos opět 
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přihlásil do této soutěže a v konkurenci dalších 13 obcí získal Modrou stuhu za 

společenský život v obci. Cenu 

převzala z rukou Hejtmana 

Středočeského kraje Miloše Petery a 

senátorky Veroniky Vrecionové 

starostka městyse, Soňa Křenová. Je 

to významné, ale zasloužené ocenění 

pro tuto posázavskou obec. Zlatou 

stuhu a první místo v soutěži získal 

městys Úholičky, který uspořádal 

závěrečné odpoledne a bude 

reprezentovat Středočeský kraj v 

celorepublikovém kole. 

Starostka Kácova Soňa Křenová převzala ocenění pro obec v soutěži Vesnice roku. 

Svoboda.info [online]. 2016 [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 

http://www.svoboda.info/zpravy/region/starostka-kacova-sona-krenova-prevzala-

oceneneni-pro-obec-v-soutezi-vesnice-roku/ 
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…záliby 

Velkou zálibou paní Křenové je cyklistika. V teamu TJ 

Sokol Kácov jezdila v letech 2007 -2011. 

V roce 2010 se zúčastnila série závodů MTB GALAXY 

SÉRIE složené z devíti cyklozávodů.  

Jednalo se o tyto závody: 

1. GALAXY CYKLOŠVEC MARATON 

TÁLÍN  

2. FOX GALAXY MARATON 

PRACHATICE  

3. GALAXY PETYŠA TOUR - Rožnov pod 

Radhoštěm 

4. TREK BIKEMARATON PŘES TŘI 

VRCHY VYSOČINY - Horní Cerekev  

5. TREK MTB MARATON KRAKATIT 

Dobříš  

6. PÁLAVSKÝ KRPÁL - Mikulov 

7. AVG NÁMĚŠŤSKÝ CYKLOMARATON 

- Náměšť nad Oslavou  

8. GALAXY KENDA SOBĚSLAVSKÝ 

MARATON - Soběslav 

9. GALAXY CATLIKE ZRUČSKÝ 

MARATON – Kácov 
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Jezdila v ženské kategorii 35+ a byla velmi úspěšná. V současné době se cyklistice 

věnuje rekreačně. 
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Od roku 2000 je členkou výboru Tělocvičné 

jednoty Sokol Kácov, ale členkou této organizace 

je již od roku 1992. 

Soňa Křenová vedla různé sportovní oddíly, ale 

do paměti se vryla jako cvičitelka aerobiku 

v místní sokolovně a pořádáním volejbalových 

turnajů, např. O pohár Posázaví.  

Je součástí tradičních Kácovských Šibřinek, ve 

kterých působí jako pořadatelka, ale i jako 

maska  . 

 

                                 

Největším úspěchem bylo získání dotace Krajského 

úřadu Středočeského kraje na opravu podlahy 

sokolovny a získání grantu z EU za pomocí 

Posázaví o. p. s. na výměnu oken a na novou 

fasádu budovy sokolovny.  

Na realizaci obou těchto projektech měla paní 

Křenová velkou zásluhu.  
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Také je členkou Sdružení dobrovolných hasičů Kácov.  

 

 

Již 12 let působí jako vedoucí 1. úseku čištění břehů řeky Sázavy ze Střechova do 

Malovid. 

 

 

Málo odpadků si pochvalovala také starostka Kácova Soňa 

Křenová, která se do úklidu v městysu a jeho okolí zapojila 

spolu se žáky zdejší základní školy. „Dřív jsme měli místa, 

kde jsme každoročně nasbírali několik pytlů odpadků, ale v 

letošním roce jsme tam už nic nenašli,“ popsala. Vyzdvihla 

přitom právě účast dětí na úklidové akci. „Zanechá to na nich následky v dobrém 

slova smyslu. Už vnímají, co je správné, a co ne, a to přenášejí i domů, takže tím 

vlastně vychovávají i své rodiče,“ dodala Soňa Křenová.  
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… a na závěr 

odpovědi na otázky 
Paní Mgr. Soňa Křenová nám zodpověděla otázky, které jsme si pro ni připravili.  

 

Starostkou jsem od 16. 11. 2010. 

 

Být starostkou je náročná práce, ale krásná, pokud vás baví práce s lidmi. Je náročná 

časově a také objemem všech povinností, znalostí a zodpovědností. Musíte se starat o 

rozvoj obce, plánovat, kam obec bude směřovat, co je třeba v obci vybudovat a shánět 

na investice finanční prostředky, musíte myslet na všechny občany, aby se jim v obci 

dobře žilo, aby byli spokojeni a v rámci svých možností dělat všechno pro to, aby se 

zde cítili dobře. Být ke všem spravedliví. Máte na starosti školství v obci, spolky, 

zdravotní péči, sociální péči, bezpečnost, pořádek, rozpočet obce, matriku, evidenci 

obyvatel, spravujete všechny budovy, které jsou v majetku obce, pozemky v majetku 

obce (veřejná prostranství, cesty, náměstí, návse…) staráte se o hřbitov, o čistotu ulic 

a chodníků, opravu silnic a cest, organizujete různé slavnosti, výročí, setkání. 

Zaměstnáváte lidi. Musíte získávat velké množství informací, abyste všemu 

rozuměli. Musíte se umět rychle a správně rozhodnout. Hodně důležitý je komunitní 

život v obci, který musíte podporovat, aby se v obci lidem dobře žilo. Musíte hodně 

vydržet a nesmíte hledět na čas.  
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Od roku 2010 se podařilo zrekonstruovat Jirsíkovu ulici včetně nové dešťové 

kanalizace, nové silnice v Jirsíkově ulici a nových chodníků. Také se uložilo vedení 

elektrické energie do chodníků a vybudovalo se nové veřejné osvětlení. Současně i na 

náměstí. Zrekonstruovaly se místní komunikace. Kolem obecního úřadu včetně nové 

dešťové kanalizace, včetně chodníků a vytvoření nových parkovacích míst. Dále se 

zrekonstruovala místní komunikace z náměstí k zámku. Opět se zrekonstruovala i 

dešťová kanalizace pod komunikací a vytvořila se parkovací místa proti Rabittu. Na 

náměstí se vybudovala parkovací místa. S nedostatkem parkovacích míst pro místní 

občany i pro návštěvníky Kácova se městys potýkal již dlouhou dobu. Třetí místní 

komunikací, kterou jsme zrekonstruovali, byla komunikace od potravin kolem kostela 

k budově 1. st. Základní školy. Opět se současně zrekonstruovala i dešťová 

kanalizace pod komunikací a před kostelem vznikla 4 parkovací stání. V letech 2010 

– 2011 se vyměnila na budově 2. st. Základní školy okna a budova se zateplila. 

V roce 2011 se dokončila rekonstrukce sokolovny, která probíhala od roku 2008. 

V letech 2011 – 2012 jsme zrekonstruovali dešťovou kanalizaci na celém náměstí a 

v ulici k pivovaru a svedli ji do řeky. V roce 2012 jsme zrealizovali investiční akci 

Doplnění splaškové kanalizace (přes 300m splaškové gravitační kanalizace s 9 

přípojkami) v části K Farářství, kde postupně probíhá výstavba nových rodinných 

domů. V letech 2015 – 2016 jsme kompletně zrekonstruovali stávající čistírnu 

odpadních vod (čistírna se zmodernizovala a její kapacita se rozšířila). To znamená, 

že dokáže vyčistit dvojnásobek splaškových vod oproti předchozí čistírně a podstatné 

je to, že je dokáže perfektně vyčistit, aby výtok z čistírny neznečišťoval řeku Sázavu. 

V roce 2012 jsme společně s LČR, Českými drahami, Čestínem a spolkem turistů 

vybudovali naučnou stezku vedoucí Losinským údolím, nesoucí název Okolím 

Kácova, která měří 12 km a je na ní umístěno 10 naučných panelů. V roce 2014 díky 

LČR se vybudovala na Čertovce Vyhlídka, která navazuje na naučnou stezku 

Okolím Kácova. V roce 2015 jsme zrekonstruovali kapličku na návsi ve Zlivi. V roce 

2015 jsme postavili Zahradu snů s herními prvky. V roce 2016 jsme vybudovali 

novou ordinaci praktického lékaře v budově pošty. V letech 2015 – 2016 jsme 

vybudovali společně s obcí Chabeřice 17 ti kilometrový vodovodní přivaděč ze Zruče 
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nad Sázavou do Kácova včetně dvou přečerpávacích stanic a vodojemu ve Zlivi. 

V letošním roce vybudujeme v obcích vodovodní přípojky. V roce 2016 jsme získali 

v soutěži Vesnice roku, v krajském kole, Modrou stuhu za společenský život. 

Zároveň jsme získali peněžitý dar ve výši 600 000 Kč, ke kterému přidáme 

z rozpočtu 300 000 Kč a za tyto prostředky vyměníme všechna okna na budově 1. st. 

základní školy a odizolujeme vnější obvodové zdivo a nahodíme jednu stranu 

budovy. Také jsme se od roku 2011 věnovali územnímu plánování. V roce 2012 jsme 

schválili 6. změnu územního plánu obce, v roce 2015 jsme schválili územní studii č. 3 

a změnu č. 7 územního plánu obce. Nyní probíhá 8. a 9. změna územního plánu obce 

a začali jsme zpracovávat úplně nový územní plán.  

 

Především bych chtěla, aby se v obci udržel komunitní život na tak dobré úrovni, na 

jaké je. Aby se zde občané i návštěvníci cítili dobře, spokojeně a bezpečně. Aby se zde 

dařilo všem věkovým kategoriím obyvatel, aby měl každý pocit, že je důležitým 

článkem Kácova. Chtěla bych, aby se nadále dařilo kácovské škole, aby žáci přibývali 

a cítili se v naší škole dobře a hodně si z ní odnesli do dalšího života. Palčivým 

problémem je dlouhodobý nedostatek míst v mateřské škole, tak bychom chtěli 

postavit ještě jednu třídu mateřské školy v nejbližší době. Dále bychom chtěli změnit 

v obou stávajích budovách školy zdroje vytápění, na budově 2. st. školy bychom 

chtěli zrekonstruovat střechu. Dále je dlohodobým problémem to, že hasiči nemají 

svou hasičskou zbrojnici. Stávající garáže jsou dlouhodobě nevyhovující a chybí jim 

zázemí. Takže bychom chtěli na našem pozemku postavit našim hasičům hasičskou 

zbrojnici. Dále bychom chtěli odkanalizovat místní části a napojit je na stávající 

čistírnu odpadních vod (Malá Strana, Račíněves, Zliv). V další místní části ( 

Zderadiny) bychom chtěli revitalizovat náves, aby místní občané měli důstojné místo, 

kde by se mohli scházet. V příštím roce (2018) zrekonstruujeme Památník obětem I. a 

II. sv. války. Na opravu jsme již sehnali dotaci. Dále bychom potřebovali vybudovat 

zázemí obce pro zajišťování úklidu obce a technické pomoci a spojit toto zázemí se 

sběrným místem, kam by mohli občané celoročně odevzdávat elektrospotřebiče, 

velkoobjemový odpad a suť. Zařadili jsme toto místo do nového územního plánu. 

V letošním roce také vybudujeme nové zázemí pro místní knihovnu, kam se přesune 



- 16 - 

ze školních prostor. Chtěli bychom také kompletně zrekonstruovat „ Železný most“, 

který je v majetku obce a který by si to také zasloužil. Také bychom chtěli 

revitalizovat náměstí v Kácově a některá veřejná prostranství jako např. před 

budovou 2. st. školy. Chtěli bychom také zpřístupnit Pustý hrad. Tyto akce hodně 

závisí na finančních prostředcích. Vlastní finanční prostředky z rozpočtu nám 

nestačí, využíváme dotací. Pokud budou vypsány na zmiňované investice dotace, 

rádi jich využijeme. 

 

Je pochopitelné, že co člověk, to názor. Ne každý má stejný pohled na věc a každému 

člověku se nemůžete vždy zavděčit. Je důležité umět lidem naslouchat, vyslechnout 

si jejich názory, připomínky a kritiku. Pak si musíte zvážit, které podněty či kritika 

jsou konstruktivní a které ne. Musíte se zabývat vždy konstruktivními názory. Jsou 

lidé, kteří i svůj zpočátku negativní postoj změní, když je přesvědčíte, že je to tak 

správně nebo že se mýlili.  

 

Golf sice nehraji, ale rozhodně se tam půjdu každý rok podívat, projít se po 

cestičkách a pokochat se krajinou. Zjistila jsem, že stále přibývá Čechů, kteří hrají 

golf a ještě jich bude přibývat. Mnohé areály dnes nabízejí hráčům určité slevy, 

zvýhodněné členství, což dovoluje hrát golf i lidem s průměrnými příjmy. Je to sport 

jako každý jiný. Myslím si, že golfový resort bude mít přínos pro Kácov. Ono se to 

nepozná hned po prvním roce provozu, ty změny budou nastávat postupně. Hřiště je 

ze strany hráčů golfu vysoce hodnoceno a bude o něj zájem. Přitáhne další skupinu 

návštěvníků, kteří zde budou trávit více času, mohou přinést výdělek obchodníkům, 

mohou vznikat další služby a někteří si zde postaví domy k trvalému nebo 

přechodnému bydlení. Do budoucna by to mohlo obci přinést vyšší počet obyvatel a 

tím i navýšení rozpočtu a obec by mohla budovat v obci to, co je potřeba. Dále se na 

pozemcích, kde jsou golfová hřiště , vybudovala krásná kultivovaná krajina, na 

kterou je hezký pohled. Umožnila nám dostat se na místa, odkud jsou nádherné 

pohledy na Kácov, na přírodní krásy Kácova. Zvedne se věhlas Kácova v širokém 
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okolí. Víte, že se o to zasloužil kácovský pivovar, který zná kdekdo. Teď začne být 

Kácov znám i golfovým resortem. 

 

Od roku 1985 jsem působila na Základní škole Kácov jako učitelka 2. stupně ZŠ, od 

roku 2000 jsem vykonávala funkci zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Kácov až do roku 

2010, do zvolení starostkou. Učitelské povolání mě vždy bavilo a dělala jsem ho 

s láskou.  

 

Ve školství jsem pracovala 25 let. 

 

Do školy bych se klidně vrátila. Práce s dětmi mě vždy bavila. Až nebudu dělat 

starostku, klidně se tam vrátím. 

 

Jak jsem již říkala ve druhé otázce, starosta nemůže hledět na čas, když chce dělat 

práci pořádně. Na koníčky nyní čas nemám. Pracovní nasazení vám neumožňuje, 

abyste se mohli nějakému koníčku věnovat pravidelně a soustavně. Když mám čas, 

tak ráda jezdím na kole a v zimě na lyžích. Pokud je čas, stačí i malá procházka. 

Ráda jezdím na Čistou řeku i proto, že můžu sedět v lodi a sjet si úsek řeky. Dokážu 

si dobře odpočinout i při vaření. Ráda zkouším nové recepty nebo experimentuji. Není 

to časově náročné. A spojím příjemné s užitečným.  

Děkujeme Vám za odpovědi a spolupráci na našem projektu a přejeme Vám hodně 

zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. 
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Čerpáno z: 

 Osobní a životopisné informace od pí Křenové. 

 Rozhovor s pí Křenovou 

 www.kacov.cz; www.zskacov.cz 

 Fotografická dokumentace byla pořízena z archivu rodiny Křenových; z 

kolopetr.rajce.idnes.cz; z http://zsamskacov.rajce.idnes.cz/. Použité články 

jsou označeny přímo v textu. 

 

 


