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Už od pradávna se lidé snaží vyniknout, zapsat se 
do povědomí ostatních, zanechat po sobě nějaký 
záznam, jinak řečeno historickou stopu. 
V moderním světě zejména muži s úsměvem po-
pisují žebříček svých cílů – zplodit potomka, po-
stavit dům, zasadit strom, atd. Jistě,  jsou to 
vznešené cíle, nakonec provázejí lidstvo od ne-
paměti. Starostové a starostky obcí sdružených 
v mikroregionu CHOPOS si vytýčili také jeden cíl, 
vytvořit společné dílo, určitou symboliku, která 
vtiskne do povědomí všech, že zde existuje, mož-
ná s odstupem času existovalo sdružení obcí, usi-
lující o společný rozvoj venkovského prostoru 
ležícího ve Středočeském kraji. Potencionál pro-
jektu není zdaleka jen o výhledu do okolní krajiny 
 

         
       

     
       

       
          

      
      

        
      

       
       

      
     

     
    

ani o ješitnosti několika jedinců, či zvýšení atrak-
tivity zdejší lokality. Předkládaný záměr má 
mnohem širší sociální rozměr. Dnešní globalizací 
ovlivněná doba s sebou přináší řadu vymoženos-
tí. To přirozeně nese i jistá negativa v podobě 
ztráty identity, neochoty participovat na veřej-
ném životě. Zejména mladá generace ztrácí 
schopnost vnímat věci kolem sebe bez použití 
moderních technologií. Není ochotna se aktivně 
zapojovat do života na venkově, nezná historii 
svého sídla, natož přilehlého okolí. Chybí jistý 
druh patriotismu a zdravé hrdosti, který se po 
staletí mezigeneračně předával. Vztah člověka 
k zemědělské půdě je pravděpodobně nenávratně 
přetrhán, lze však vytvořit i jiné symboly vhodné 
k identifikaci.  

  

  

  

 
 
 
 
 
   

 

Projektantkou rozhledny  
s naučnou stezkou je  

Ing. Iveta Torkoniaková    
 



 vydlážděním kamenné mapy ko-
lem rozhledny originálním způso-
bem zobrazit polohu místa. 

 

Chcete být součástí 
projektu? 

Nabízíme vám jedinečnou příleži-
tost podílet se na výstavbě regio-
nálně zajímavého místa a stát se tak 
partnery projektu. Nabízíme vám 
spojit navždy vaše jméno 
s výjimečnou stavbou. 
  
Máme připraveny 3 varianty: 
 

1. VARIANTA 
Partner projektu se zaváže, že se 
bude podílet na výstavbě rozhledny 
částkou 1 300 Kč. Na oplátku mu 
pak bude zhotovena plastová 
destička potažená kovem o velikosti 
100 x 70 mm s jeho jménem a adre-
sou, kterou umístíme na čestné 
místo pod rozhlednou.  
 
2. VARIANTA 
Partner se bude podílet na výstavbě 
rozhledny částkou 16 000 Kč. Na 
oplátku mu pak bude zhotovena 
plastová destička potažená kovem  
o velikosti 300 x 210 mm s jeho 
jménem a adresou (případně lo-
gem), kterou umístíme po obvodu 
dříku rozhledny. Každý, kdo bude 
stoupat po schodišti na vrchol roz- 

hledny spatří  vaše jméno, název 
firmy, případně logo s textem 
„podpořil projekt Rozhledna Špul-
ka s naučnou stezkou“. 

3. VARIANTA 
Ve třetí variantě kombinujeme 
druhou variantu s dalším umístě-
ním vašeho jména, které bude nej-
více odolávat zubu času. Nabízíme 
vám vytesání vašeho jména, názvu 
či loga přímo do kamene umístěné-
ho po obvodu kamenné mapy či po-
dél stezky. Obyčejně se člověk do-
čká vytesání do kamene až po smrti  
a na nepříliš veselém místě. Tento 
záznam zde bude po staletí nesma-
zatelnou stopou o lidech podílejí-
cích se na nadčasovém projektu. 
Partner projektu přislíbí (se zavá-
že), že se bude podílet na výstavbě 
rozhledny částkou 45 000 Kč.  
 
Další varianty budou po obou-
stranné dohodě možné. Dodavate-
lem stavby bude firma Chládek  
a Tintěra, Pardubice a.s, která po-
dala nejlepší nabídku. Obce jsou 
připraveny financovat stavbu část-
kou 2 000 000 Kč, o 1 800 000 Kč 
bude požádáno dotační metodou 
LEADER, zbytek do 7 000 000 Kč je 
na nás. 
Kontaktujte manažera a koordiná-
tora projektu. 

 Ing. Miroslav Kratochvíl,   
e-mail: kratochvil@posazavi.com,  

tel: 777193556 
 

 

 

  Umístění rozhledny 

Pro realizaci projektu byla vybrána 
jedinečná lokalita, která svou polo-
hou splňuje minimálně dva základ-
ní požadavky. Jde o kopec Březák  
u Lbosína, nejvyšší kopec uprostřed 
mikroregionu. Jeho poloha je vý-
hodná i z hlediska budoucí turisti-
ky. Návštěvníci významných pamá-
tek, Český Šternberk, Jemniště  
a Konopiště, si jistě nenechají ujít 
výhled do okolní krajiny. 

 

Cíle projektu 
 posílit identitu člověka s územím 

mikroregionu, 
 vytvořit jedinečnou symboliku 

mikroregionu (ztvárněním roz-
hledny nabudit myšlenku pevného 
či křehkého spojení obcí do jed-
noho svazku), 

 vybudovat místo, které do sebe 
atraktivním způsobem vstřebá 
různorodé informace z regionu, 

 atraktivním způsobem přilákat 
obyvatelstvo (zejména nedospělé) 
k vědění o místě, kde žije, 

 zapojit mládež z okolních škol do 
všech fází projektu, tím zajistit 
dlouhodobou atraktivitu a reálnou 
udržitelnost, 

 umožnit každému, kdo se zapojí 
do tvorby regionálně zajímavého 
místa, aby zde mohl o sobě zane-
chat informaci v podobě nesmaza-
telné stopy, 
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