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Rozhledna "KALAMAJKA"
Vážení spoluobčané,
v úvodu mého příspěvku bych Vás rád informoval o
největším projektu mikroregionu Český smaragd v
jeho existenci. Po vystoupení některých členských
obcí, kterými byly město Trhový Štěpánov, obec
Hulice, obec Tehov a obec Soutice, zůstalo splnění
dávného snu, a to vybudování rozhledny na
Javornické hůře, na zástupcích stávajících obcí
mikroregionu. Jedná se o městys Zdislavice, obec
Javorník, obec Chlum, obec Kladruby, obec Rataje a
obec Tichonice.

byla nevyhovující. Další projekt byl přes IROP –
výška 32,7 metru. Hrací věž i tato varianta nebyla
realizována.

Pohled na Javornickou hůru (583 m. n. m.)

Vybraná varianta rozhledny

Až do počátku 19. století byl vrch Javornické hůry
holý, nezalesněný. Otevíral se tak pohled do krajiny
vzdálené několik desítek kilometrů. V roce 1931 zde
vlašimský odbor KČT za pomocí vojska postavil
jednoduchou dřevěnou rozhlednu. Tato provizorní
dřevěná vojenská pozorovatelna se zřítila v roce
1956 a od té doby nemáme možnost pohledu do
okolí z tohoto romantického vrchu.

I tak byla následná realizace náročná, výběrová
řízení se několikrát opakovala a už se zdálo, že se
nám to nepovede. Nakonec jsme měli štěstí na
dodavatele a zároveň i vzhledem k následnému
enormnímu nárůstu cen materiálu jsme
konstatovali, že se nám to podařilo takřka pět
minut po dvanácté. Je to akce, která do budoucnosti
uvedené obce bude spojovat a taktéž je zavazuje k
přípravě a realizaci podobných akcí pro naše
občany.

Současný stav:
Zpracovatel projektu:
Petr Myslivec, TAPA projekt s.r.o.
Výška: 25,7 m
Cena: 7 135 280 Kč včetně DPH
Začátek stavby: květen 2021
Konec stavby: září 2021
Zhotovitel: Stenco s.r.o.

Původní dřevěná rozhledna z roku 1931
První pokusy o realizaci nápadu na stavbu
rozhledny byly od roku 2003. Do roku 2006 se
jednalo s Lesy ČR. Prvotní jednání s Lesy ČR –
nechtěli povolit stavbu. První verze rozhledny byla
celodřevěná uzavřená věž s výškou cca 31 metrů. Z
hlediska realizace nebylo možné – požární zpráva
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• Rošt pro osazení opláštění je předsazen před

Základní charakteristika objektů

nosnou konstrukci. Jako opláštění budou použity
dřevěné panely z prken.

• Rozhledna je navržena jako jednoduchá

osmiboká stavba řešená ve dvou hmotách.
Spodní část je řešena z jako masivní konstrukce z
monolitického železobetonu a horní část stavby
je navržena jako lehká ocelová konstrukce.

• Ocelová konstrukce je opláštěná dřevěným
pláštěm tvořeným deskami z hluboko
impregnovaných prken.

• Přípravné a zemní práce – před zahájením
zemních prací bylo provedeno vykácení nezbytně
nutných vzrostlých stromů pro výstavbu. Zemní
práce spočívají pouze ve výkopu pro základovou
desku pod železobetonovou konstrukci.

• Ocelová konstrukce jsou žárově zinkována. Na
stavbě nebyly prováděny žádné spoje pomocí
svařování.

• Podlaha hlavních podest a vyhlídkového ochozu
je zhotovena z dřevěných fošen.

• Na konstrukci krovu bude osazeno dřevěné
bednění a vrchní střešní krytina z měděného
plechu.

• Plastová okna jsou v provedení šedá na vnější

straně, bílá uvnitř. Výplně otvorů v horní části s
ocelovou konstrukcí s dřevěným opláštěním jsou
navržena jako dřevěná okna z EURO profilů.
Částečně jsou navržena okna s fixním zasklením
bezpečnostním sklem v tl. 6mm a částečně jako
sklápěcí včetně uzamykatelného kování. Hlavní
okna pro výhled na výhledové plošině jsou
navržena jako atypické posuvné. Polovina okna je
fixní a polovina jako posuvná otevíravá.

• Základové konstrukce pod rozhlednou jsou

tvořena železobetonovou základovou deskou z
betonu.

• Svislé konstrukce spodní části jsou tvořeny

železobetonovou konstrukcí. Svislá konstrukce
plynule navazuje na základovou desku.
Železobetonová konstrukce sestavená z
obvodových zdí tl. 400 mm z pohledového
monolitického betonu. Půdorysně je konstrukce
tvaru 8-mi stěnu. Železobetonová konstrukce je
do výšky 10,395.

• Schodiště je provedeno z vetknutých podest a
mezipodest do obvodových zdí.

• Nosná ocelová konstrukce je navržena na osmi
samostatných sloupech.

• V posledním patře je vynášen vyhlídkový ochoz,
který je zavěšen na obvodovém ztužení.
Konstrukce schodišť je provedena z nosného
středního ramene s mezipodestami kotvenými do
obvodové konstrukce. Na horní straně je
umožněn vodorovný posun ve směru ramene. Na
střední rameno jsou osazeny v místě mezipodest
nástupní a výstupní ramena s umožněným
vodorovným posunem ve směru ramen.

• Vřetenové schodiště je zavěšeno pod střešní
konstrukcí na středním ocelovém sloupu.

• Na podlahu mezipodest a schodišťových stupňů

je navržen svařovaný rošt s protiskluzovou
úpravou. Nosná konstrukce zastřešení je
navržena z vynášející svařené prostorové
příhradové konstrukce, která je vynesena na
ocelových táhlech zavěšených ze sloupů. Na
konstrukci je zavěšen nosný sloup vřetenového
schodiště. Konstrukce zároveň podpírá dřevěné
krokve.

Na financování projektu se finančně podílely
zmíněné obce stejným objemem finančních
prostředků na obyvatele podle své velikosti a
individuálním jednorázovým příspěvkem. Taktéž
byly o finanční pomoc požádána města, obce v
našem okolí a dále firmy a podnikatelé. Nemalou
částkou přispěli všichni starostové mikroregionu.
Takto shromážděné prostředky byly použity na
dofinancování spoluúčasti mikroregionu. I tak bude
zapotřebí dalších peněz na provoz a údržbu
rozhledny. Vzhledem k uvedené situaci bylo na
jednání starostů mikroregionu rozhodnuto, že
budou zdvořile požádáni o případný dar občané
obcí mikroregionu a dárci ostatních obcí bez ohledu
na členství jejich obcí v mikroregionu.
V případě zájmu je možno finanční dar zaslat na
adresu:
Mikroregion Český smaragd, dobrovolný svazek
obcí Javorník 15, 257 63 Trhový Štěpánov, č. účtu:
2245723329/0800, VS = 1, do zprávy pro příjemce
uveďte jméno a adresu. Tyto údaje budou
následně umístěny na pamětní desce na
rozhledně.
Termín slavnostního otevření a v ysvěcení
rozhledny byl stanoven na 27. 11. 2021 ve 12,30
hodin u rozhledny. Následně bude možné
občerstvení v obci Javorník na návsi, kde bude
přítomna i hudba.
Na slavnostní otevření jste všichni srdečně zváni.
Bc. Pavel Bouček, starosta
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Fotografie nové rozhledny

Konečná podoba rozhledny "Kalamajka"

Pohled do interiéru rozhledny

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Výsledky za okrsek Zdislavice
Ve volbách do PS P ČR bylo 426
osob zapsaných do výpisu ze
stálého a zvláštního seznamu
voličů. První den voleb odvolilo
195 voličů, tj. 45,77 % z
celkového počtu oprávněných
voličů. Celková účast za oba
dva dny byla 77,65 %, tj. 318
voličů. Pro volební strany bylo
odevzdáno 316 platných hlasů.
Pro zajímavost - u voleb do PS
v roce 2013 byla volební účast
za okrsek Zdislavice 63,66 % a v
roce 2017 to bylo 69,26 %
voličů.
Dana Volfová
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Školní rok 2020/21
Školní rok 2020/21 byl náročný pro nás pro všechny.
Proto do nového školního roku 2021/22 vstupujeme
s nadějí, že proběhne v klidu a standardním
způsobem. No, držme si palce!
Máme v současné době 94 žáků, v mateřince 48
dětí. Rozrostl se i pedagogický sbor. Nově
nastoupila Mgr. Kristýna Kůželová na 1. stupeň,
Tereza Jenšíková na 2. stupeň na Aj. Sbor se rozrostl
i o nové asistenty pedagoga Klára
Bednářová do mateřské školy,
Jana Dotlačilová do 1. třídy. Mgr.
Dana Vykouková nastoupila po
Mgr. Tereze Hejné, která odešla
na mateřskou dovolenou. Do
d ů c h o d u š l a i M g r . Vě r a
P e c h á č k o v á . Vě r u š c e m o c
děkujeme za práci, kterou pro
školu odvedla. Byla nejen skvělá
kantorka, ale i skvělá kolegyně.

„distančce“. Jen žáci jsou z tohoto programu
poněkud méně nadšení.
Epidemiologická situace prozatím dovoluje jezdit
do divadla a na exkurze. Využíváme toho a všechny
ročníky už byly v Praze v divadle, na Petříně
a podobně. Jen ty ceny, ty nám dávají zabrat.
Rozjíždíme kroužky, děti, které projevily zájem,
chodí na náboženství.

Od začátku školního roku se
snažíme doplnit učivo, které
proběhlo distančně. Zapojili jsme
se i do národního programu
„Doučování“ a pomáháme žákům
se vzdělávacími problémy, do
kterých se dostali díky

11. 9. 2021 byl Den otevřených
dveří. Nabídli jsme prohlídku
nových prostor školy i školky.
Pan Bedřich Švejda propůjčil
kroniky z historie školy a pokud
někdo měl zájem, podal i
zasvěcený výklad. Pane Švejdo,
děkujeme!
Stále platí některá hygienická
nařízení. Žáci i dospělí musí
po škole nosit roušku. Je to
nepříjemné, všichni už to
vnímáme jako výrazné omezení.
Bohužel se nedá nic dělat. Zatím
se neplánuje ani testování,
uvidíme, kdy přijde další
zpřísnění.
Mgr. Irena Králová

Na fotografiích jsou žáci při podzimním projektu školy "Přírodou za zdravím a poznáním"
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Mateřská škola
Tak nám opět začal nový školní rok v naší mateřské školce a jako každoročně máme obě třídy plné dětí.
Některé již školku navštěvovaly a 16 dětí je nových. Ani nám se nevyhnula opatření související s COVID-19,
ale zatím se děti nemusí testovat a budeme doufat, že to tak zůstane.
Ve třídách pracují paní učitelky podle TVP (třídní vzdělávací plán), který je přizpůsoben věku a schopnostem
dětí. Tyto plány si paní učitelky mohou pozměnit podle dané situace (počasí, různé svátky, divadelní
představení atd.). V letošním roce využíváme také nově vybudovanou tělocvičnu, která je součástí MŠ. Do
školky k nám pravidelně jezdí divadélka se svými představeními, kterých se účastní i děti z nižších ročníků
ZŠ. V listopadu jedeme do Takonína na „Čertovskou pohádku“ a také nás čeká vánoční fotografování. V
prosinci s dětmi připravíme „VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU“ vzhledem k epidemiologické situaci v
prostorách naší zahrady.
Všem přejeme krásný a klidný podzim. Kolektiv MŠ
Divadelní představení v mateřské škole "O Budulínkovi"

ZŠ a MŠ Zdislavice zve všechny, kdo
milují vánoční koledy a písničky
na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 2021
21. 12. 2021 na městečku
16 : 00 hodin
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Vlašimská vidlička 11. 9. 2021
Tradiční kulturní akce pořádaná městem Vlašim s
názvem Vlašimská vidlička - to je soutěž obcí a
minipivovarů doplněná bohatým kulturním
programem pro děti i dospělé.
V soutěži obcí mohli návštěvníci ochutnat za
jednotnou cenu 20 Kč pokrmy z osmi obcí a
jednomu z nich dát svůj hlas a rozhodnout tak,
která obec zvítězí. Hlasovací lístky byly
slosovatelné o poukaz do restaurace U Blanických
rytířů. Letošního ročníku se již podruhé účastnila
za náš městys stejná parta zdislavických žen.

vyhlížely první degustátory. I letos se všechny obce
pečlivě připravily a u všech stánků se začaly tvořit
fronty. Ti, kteří si zakoupili pokrm, neměli jistě
lehké rozhodování, protože mohli hlasovat pouze
pro jednu obec. A které obce a jaké pokrmy
připravily? Obec Libež „Pepíkovo tajemství“, městys
Louňovice pod Blaníkem „Krémovou pikantní
dýňovou polévku s opečenou bagetkou“, obec
Pravonín „Švestkové knedlíky s douškem slivovice“,
obec Radošovice „Kančí guláš“, obec Rataje
„Ratajský měšec“, obec Řimovice „Gyros s
bramboráky“, obec Veliš „Velíšské knedlíky se
zelím“ a městys Zdislavice „Zdislavickou zelňačku a
domácí sypánky“.

Tentokrát jsme zvolily pokrm s názvem „Zdislavická
zelňačka a domácí sypánky“. Velké přípravy začaly
den před akcí. V prostorách školní jídelny jsme
uvařily asi 40 litrů polévky a upekly 160 kusů
kynutého pečiva „sypánky“.
V sobotu 11. září v přední části zámeckého parku
nám pořadatelé přidělili prodejní stánek. Během
chvilky jsme všechno přichystaly a už netrpělivě

Konkurence byla letos veliká. V soutěži vyhrála
obec Pravonín, druhá byla obec Veliš a na třetím
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místě se umístil náš městys
Zdislavice. Další pořadí bylo
následující: obec Radošovice, obec
Rataje, obec Libež, městys Louňovice
pod Blaníkem a obec Řimovice. Všem
gratulujeme! Vítězná obec získala
putovní pohár a všechny obce malý
sud piva.
Další gratulace patří paní Janovičové
ze Zdislavic, která byla vylosována
jako výherkyně poukazu do restaurace
u Blanických rytířů.
Tuto akci jsme si jistě všichni užili a
byl to pro nás kulinářský zážitek.
Vlašimská vidlička ale není pouze o
jídle. Může dorazit celá rodina - pro
děti je připraven zábavný program,
pouťové atrakce, malování na obličej
a jiné. Děkujeme všem, kteří nám dali
svůj hlas a těšíme se na další setkání
v zámeckém parku.
Dana Volfová

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
V červenci naši knihovnu navštívily pracovnice
městské knihovny Benešov a vyřadily zastaralé a
opotřebené knihy. Vyřazeny byly hlavně zastaralé
dětské knihy, o které nebyl zájem.
V září nám z benešovské knihovny zapůjčily
současnou dětskou literaturu, čímž bychom chtěli
nalákat nové dětské čtenáře. Celoročně funguje
výměnný fond pro dospělé čtenáře.
Zveme Vás, kdo máte zájem o četbu k nám do
knihovny, která se nachází v budově úřadu městyse.
Otevřeno je každý pátek od 18 do 20 hodin. Je
možná i domluva na jiném čase. Nové knihy
objednáváme každý měsíc a jejich seznam je vždy
vyvěšen ve vývěsní skřínce před úřadem.
Těším se na Vaší návštěvu, Jana Naňáková
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
Karel Gott - Má cesta za
štěstím (autobiografie)
Marek Eben - Myšlenky za
volantem (soubor sloupků o
cestě autem)
Martina Preissová - Tak jsem
nebyla na lvech a jiné příhody (příběhy známé
herečky)
Jenny Colagnová - Knihkupectví u jezera
(romantický příběh o au-pair ve strašidelném
domě)
Maria Nikolai – Čokoládovna (romantický příběh
o cukrářce)

SDH - Požární sport
V letošní sezóně 2021 náš sbor reprezentovala 2
družstva mužů. Družstvo „A“ se rozhodlo účastnit
ve dvou ligách zároveň a to v Benešovské hasičské
lize, která měla celkem 9 kol a Táborské hasičské
lize, která měla kol 10. V obou těchto ligách se
družstvu „A“ podařilo získat v celkovém pořadí 2.
místa. Družstvo „B“ odjezdilo všechna kola
Benešovské hasičské ligy a umístilo se na 20. místě.
21. srpna náš sbor pořádal 8. kolo Táborské hasičské
ligy. Soutěž se tradičně konala na fotbalovém hřišti.
Domácí týmy obsadily 1. („A) a 15. („B“) příčku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kdo se na
přípravě, i samotném chodu soutěže podílel, ale
také sponzorům a TJ SOKOL ZDISLAVICE.
Oběma družstvům bych chtěl poděkovat za
příkladnou reprezentaci jak SDH tak i naší obce a
hlavně pogratulovat našemu družstvu ,,A“ za krásné
celkové umístění. Ještě nikdy se nepodařilo, aby se
družstvo ze Zdislavic umístilo v celkovém
hodnocení obou lig mezi třemi nejlepšími.
Vzhledem k časové náročnosti programu soutěží,
tréninku a skloubení s osobním životem klukům
patří vřelé uznání.

17. 9. Dopravní nehoda se zraněním – D1 61 km
směr Praha
21. 9. Záloha stanice Vlašim
30. 9. Záloha stanice Vlašim
4.10. Taktické cvičení na požár sila Zdislavice
12.10. Záloha stanice Vlašim
15.10. Záloha stanice Vlašim
21.10. Padlý strom na komunikaci – Tehov
21.10. Dopravní nehoda uvolnění komunikace –
Zdislavice
21.10. Padlý strom na komunikaci – Tehov
V současné době máme v letošním roce 38 výjezdů.

Výjezdy JPO
14. 4. Požár lesní, polní porost – Vracovice
5. 5.

Požár rodinného domu – Čechtice

9. 6.

Záloha stanice Vlašim

9. 6.

Výjezd ze zálohy:
Transport pacienta – Vlašim

Padlý strom na komunikaci Tehov

24. 6. Padlý strom na komunikaci – Zdislavice
29. 6. Záloha stanice Vlašim
30. 6. Záloha stanice Vlašim
8. 7.

Záloha stanice Vlašim

8. 7.

Padlý strom na komunikaci – Malovidy

13. 7. Záloha stanice Vlašim
15. 7. Transport pacienta – Zdislavice
24.7. Dopravní nehoda se zraněním – D1 55 km
směr Praha
26. 7. Padlý strom na komunikaci – Zdislavice
26. 7. Čerpání vody – Zdislavice
Vyproštění osoby - ukázka Trhový
Štěpánov

30. 7. Požár slámy – Načeradec
30. 7. Záloha stanice Vlašim

starosta SDH Jan Beránek
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Dětské rybářské závody
Volejovky v letošním roce uspořádaly 4 závody
dospělých a 3 závody mládeže. Jak je již na
dětských závodech zvykem, obdrželi soutěžící při
zápisu uvítací balíček se sladkostmi a pitím. O
přestávce pak měli párek a limonádu a na konci
poté dle dosažených výsledků si rozebrali ceny.
1. závody mládeže se uskutečnily 26. 6. 2021 a
další poté 10. 7. 2021. Na těchto dvou závodech
bylo vstupné dobrovolné. Při pořádání závodů 26.
6. věnoval dotykový telefon jako cenu p. Martin
Kovář a tato cena byla využita na závodech 10. 7.
za největší rybu. 26. 6. se zúčastnilo 9 závodníků.
Obsadili místo dle vlastního uvážení. Zvítězil Jan
Mecka z Boliny se ziskem 1666 bodů, následován
Janem Kovářem z Prahy se ziskem 1473 bodů a 3.
pozici obsadil Josef Mecka z Boliny s 909 body.
Všichni zúčastnění poté obdrželi věcné ceny.

koutů České republiky. Vše probíhalo jako vždy při
dětských závodech. Po ukončení a spočítání
výsledků předával ceny starosta městyse Zdislavice
Bc. Pavel Bouček. Nicméně 5 minut před koncem
byla zaseknuta ryba, která mohla rozhodnout boj o
největší rybu, ale bohužel narovnala háček.
Nakonec byli 2 soutěžící s rybou 51cm. Pohár za
největší rybu tedy po doplňujícím kritériu počtu
ulovených ryb získal Antonín Kovář z Prahy. V
celkovém pořadí poté závody skončily následovně.
1. místo obsadil Jan Mecka z Boliny se ziskem 647

Závodů 10. 7. 2021 se zúčastnilo 10 soutěžících.
Zde bylo potom pořadí následující. Zvítězila
Denisa Kubešová z Boliny se ziskem 1126 bodů,
následována Denisem Suchým z Dobré Vody a
ziskem 323 bodů a na 3. místě skončil Radim
Horáček z Vlastějovic se ziskem 270 bodů. Zde
byla také předána cena za největší rybu a to
největšímu a nejstaršímu 4-letému Zděnkovi
Jandejskovi ze Zruče nad Sázavou za kapra 48 cm.

Poslední závody
O POHÁR STAROSTY
Poslední závody – O POHÁR STAROSTY - se
uskutečnily 26. 9. 2021. K registraci se dostavilo 15
soutěžících s dospělým doprovodem z různých

bodů, 2. místo se ziskem 633 bodů obsadil Jan Kovář
z Prahy a 3. místo se ziskem 464 bodů obsadil
Antonín Kovář z Prahy.
Na základě události při předávání cen bylo
organizačním výborem rozhodnuto udělení ceny fér
play za rok 2021, která bude předána v roce 2022
Antonínu Kovářovi. Antonín Kovář předal ihned po
převzetí své věcné ceny, teleskopického prutu,
tento zklamanému Josefu Langrovi se slovy "Pepo je
tvůj".
Všem přejeme pohodový zbytek roku 2021.
Současně začínáme pracovat na plánu pro rok 2022
a těšíme se na další setkání u vody.
Volejovky
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Lampiónový průvod
V pátek 22. 10. 2021 pořádal městys Zdislavice od
18,30 hodin lampiónový průvod. Městečko se
postupně začalo plnit dětmi s rozsvícenými
lampiónky a dospělými. Za doprovodu kapely jsme
vyrazili z městečka do ulic ve směru na Kutál a

vraceli se okolo kostela zpět na městečko. V cíli
byly děti odměněny drobným dárkem. Průvodu se
zúčastnilo okolo 60 dětí.
Dana Volfová

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZAČÍNÁ ZJIŠŤOVAT ZÁJEM O DOTACI
NA VÝMĚNU KOTLŮ
Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové
dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022.
Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022
totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o
dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován. Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej
dle Ministerstva životního prostředí pokuta v desítkách tisíc korun.
Zájemce o dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním dotazníku, v kterém uvede své jméno, příjmení
a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.
Tento dotazník není závazná žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se pouze o průzkum předběžných zájemců
o dotaci.
Poskytnutí Vašich kontaktních údajů zaručí, že Vám
budou zasílány aktuální informace k připravované
dotační výzvě.
Pro řádné vyplnění dotazníku prosíme zájemce, aby si
před vyplněním dotazníku přečetli základní informace
ke kotlíkovým dotacím 2021+ (dokumenty ke stažení Informace ke kotlíkovým dotacím 2021+).
V případě nejasností se na nás můžete obrátit:
telefon: 257 280 991 (pondělí a středa 8:00 – 12:00)
Další informace lze získat také zasláním dotazu na
email: kotliky@kr-s.cz
Bližší informace ohledně dotace jsou také
zveřejněny na www.zdislavice.cz
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