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Občasník Ladova kraje – za přispění Evropské unie. Posilování administrativní kapacity obcí na bázi administrativní spolupráce. Užitečné
informace pro obyvatele a firmy. Přehled o aktivitách, životě a veřejných službách. Tipy pro volný čas. Zajímavosti z regionu.

Dobrovolný svazek obcí
Ladův kraj – informační
rozcestník pro občany
na webu, FB a Instagramu
Kulturní akce
neustále aktualizovaný kalendář
společenských akcí mikroregionu
Sportovní akce
aktuální kalendář závodů a soutěží
s pozvánkami pro veřejnost
Foto: Jaroslav Kotek – Mrazivý den
Meziobecní projekty
informace o tom, co se děje
v obcích, volná místa a další
důležitá sdělení
Stezky a mapy
doporučení na zajímavé výlety
a odkazy na turistické a cyklotrasy
Centrum spol. služeb
veřejné a správní služby,
poradenství, meziobecní spolupr.

Foto: Tomáš Bajer – Ondřejov na příjmu

Chcete vědět, co se v Ladově kraji děje? Navštivte kalendář akcí na webu Ladova kraje!

Na webu si všimněte rubriky VOLNÁ MÍSTA, naleznete zde nabízené pozice obecních
úřadů svazkových obcí i další nabídky z našeho mikroregionu. Stejně tak nám můžete i vy
poslat ke zveřejnění nabídky na volná pracovní místa. www.laduv-kraj.cz/volna-mista

Každý příspěvek je užitečný, např. za 80 Kč pořídíme 4 reflexní značky.
Ať jste jeden, organizace či firma, na přání vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Leden 2021 - Máme se tu dobře!
Druhá „kovidová“ krize, nejistota, neustálé změny ve školách, smutný vývoj ekonomiky
a mnoho dalšího. Vím, je toho opět dost a zachovat klid stojí nemalé úsilí. Máme však
Ladův kraj a možná si ani neuvědomujeme, jak velkým přínosem je pro nás v této době
jeho malebná členitá krajina rozkládající se na území jižně od Prahy až k řece Sázavě.
Pobyt v přírodě, a to i na čerstvém zimním vzduchu umí odehnat všelijaké chmury,
dokáže povzbudit a třeba i inspirovat k něčemu novému. Vím to, musí to tak být, přece
jinak by se nám neozývali stálí a z Ladova kraje nadšení turisté. Zkuste se i vy třeba
trochu více toulat po méně známém a vzdálenějším okolí. Můžete poznat stezky
a cyklostezky Ladova kraje, kde nemusíte mít obavu, že bude přelidněno a kde ozdravíte
nejen své tělo, ale „vyčistíte si i hlavu“.
Ať už jste pěší, cyklisté, běžkaři či běžci,
do vzdálenějších míst se můžete
snadno dostat vlakem. Od severu k jihu
vede Ladovým krajem železniční trať
z pražského Hlavního nádraží do
Benešova se zastávkami v Říčanech, ve
Světicích
a
Strančicích,
také
v
Mnichovicích,
Mirošovicích,
Senohrabech, Pyšelích a Čerčanech.
Dopravíte se přímo tam, kde vás to
zajímá nebo se naopak necháte po
delším
výletě
odvézt
domů.
Autor fota – Filip Kapal (12 let)
A víte, které obce se hlásí k odkazu výjimečného malíře Josefa Lady? Jsou to Černé
Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice,
Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby,
Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Všestary a Zvánovice.
Znáte je? Některé umí překvapit téměř nedotčenou romantickou přírodou, jiné
zajímavým kostelem, návsí, památkou, sportovištěm nebo třeba útulnou hospůdkou,
prostě každý si najde to své.
Kromě zcela nové 14 kilometrové stezky pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší Do Prahy
na kole z Mnichovic do Kolovrat, můžete vyzkoušet třeba nejdelší okružní trasu
s názvem Krajem Josefa Lady. Je dlouhá 76 kilometrů a výškový rozdíl činí 222 metrů.
Spojuje svazkové obce, je značena červeným květem a nabízí spoustu menších i méně
náročných okruhů a odboček.
Pak je tu 25 kilometrový Hrusický okruh s větším stoupáním k Ondřejovu. Trasa o délce
18, 5 kilometrů vede Voděradskými bučinami, kde projedete či projdete Svojeticemi,
Louňovicemi a relaxaci najdete třeba v pohostinných Lesních lázních u Zvánovic.
Můžete se podívat i do okolí Velkých Popovic a Kamenice. Začátek 37 kilometrové trasy
je na vlakovém nádraží v Mirošovicích. Po cestě poznáte například Senohraby s jejich
zříceninou Hláska nebo Kunický zámek Berchtold s restaurací, rozsáhlým parkem
a sportovištěm. Naučných pěších tras je zde mnohem více. Inspiraci lze najít nejen na
webových stránkách Ladova kraje, ale třeba i v Říčanském infocentru.
Možná pak zjistíte, že zas není až tak špatně. Přeji nám všem, ať nám je v Ladově kraji
dobře, i když slunce zrovna už letně nesvítí.
Hanka Bolcková, manažerka DSO LK

Ladovská zima
V zimě se můžete o aktuálním stavu stezek a běžeckých tras dozvědět více nebo sami
informovat ostatní o sněhu na stezkách i jinde v okolí na webech:
www.ladovskazima.webnode.cz, www.kamzasnehem.cz/bezky/praha/laduv-kraj.

Obcí je celkem 24 a jejich seznam je na našem webu (www.laduv-kraj.cz/obce-ladova-kraje),
popis stezek taktéž (https://www.laduv-kraj.cz/stezky). Jedná se o stezky - Krajem Josefa
Lady – 76 km, Krajinou barona Ringhoffera – 20 km, Cesta kocoura Mikeše – 20km a naučná
obecní stezka Pohádkové Hrusice. V Ladově kraji se nachází mnoho dalších zajímavých
a naučných stezek, více informací naleznete na www.laduv-kraj.cz/informacni-letaky.

Foto: Jaroslav Dubec

Foto: Hedvika Poršová
Foto: Alena Alíková

Foto: Roman Kus

Foto: Filip Kapal (12 let)

Projet si stezky a cyklotrasy můžete i očima na www.cyklotoulky.cz.
Odkazy: www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/stredocesky-kraj/mikroregion-laduv-kraj

Místní nebo naučné stezky:
77 km dlouhá okružní trasa našimi obcemi značená červeným květem.
Vede zatím jednosměrně z Hrusic do Říčan, a to přes obce Mnichovice,
Mikešova stezka
Struhařov, Klokočnou, Tehov, Světice. Měří 21 km.
20 km trasa v ose turistických značek (bez vlastního symbolu). Vede z Mirošovic
Ringhofferova stezka
přes Velké Popovice, Kostelec u Křížků do Kamenice.
Hrusický okruh pro děti a milovníky tvorby Josefa Lady.
Pohádkové Hrusice
Úchvatné výhledy do kraje ze stezky vedoucí z Klokočné přes Struhařov do
Krásné vyhlídky I
Mnichovic.
Vede ze Senohrab kolem Sázavy, kde vystoupá do Kališť a Ondřejova.
Vodnické vycházky
Seznámí s historií lámání a opracování kamene v okolí obcí Struhařov, Svojetice,
Po stopách kameníků
Louňovice, Mukařov.
Naučná stezka převážně lesy v okolí Říčan.
Říčansko
Nádherná stezka chráněnými bučinami v dosahu obcí Černé Voděrady,
Voděradské bučiny
Louňovice, Zvánovice, Struhařov.
Místní stezka v délce 3km vedoucí polesím u obcí Tehovec, Tehov, Klokočná,
Kolem Klokočné
Svojetice seznamuje s typy lesa a způsoby lesního hospodaření.
Historie Louňovic a okolí Místní stezka 6km (2)km dlouhá o vývoji lokalit.
Kunickou přírodouMístní stezka 1200m dlouhá s kvízy a herními prvky pro děti.
Berchtold
Krajem Josefa Lady

•
•
•

Cyklotrasy a cyklostezky vedoucí přes náš region:
čísla dálkových cyklotras: 1, 11, 19
nadregionální cyklotrasy: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 65
místní kratší cyklotrasy 8100,8173, 8174, 8205, 8217, 8218.

Nová stezka - Do Prahy na kole
Cyklotrasa 0026: Mnichovice – Všestary – Světice – Říčany – Praha
Kolovraty
•
•

https://www.laduv-kraj.cz/stezka-do-prahy-na-kole
https://www.prahanakole.cz/cyklostezka-do-prahy-na-kole-mnichovice-vsestarysvetice-ricany-praha-kolovraty/

Zřizovatelem
stezky
jsou
jednotlivé obce na trase. Svazek
obcí Ladův kraj byl konzultantem
a také pomocníkem při vybavení
stezky značením a infocedulemi.
Má 14, 3 kilometrů a většinou se
jedná o stezku pro cyklisty. Vede
ze středočeských Mnichovic přes
Všestary, Světice, Říčany až do
pražských Kolovrat. Její výstavba
byla dokončena v roce 2020
a vyšla na přibližně 150 milionů
korun. Celkem 90 % nákladů
pokryly
účelové
dotace
Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Cyklostezka má sloužit jak
pro dopravní cyklistiku, tak
k rekreaci – po její cestě se nachází
odpočívadla a různé výletní cíle.

Součástí je 22 přístřešků, 20
informačních
tabulí
či
30
„ladovských" rozcestníků.

Tato stezka je jednou z nejdelších souvislých tras v okolí Prahy vedoucích převážně po
samostatných cyklostezkách nebo klidnými ulicemi.
Přibližně v roce 2013 vznikly první nápady, jak obnovit tradiční cestu z Všestar do
Mnichovic mimo hlavní silnici tak, aby byla bezpečná pro pěší a cyklisty. Projekt se
nakonec rozrostl, když se do něj zapojily i Strančice, Světice, Říčany a městská část PrahaKolovraty. Vznikl plán na vybudování “dopravní tepny”, kvalitní cyklostezky, která by
umožnila cestování za prací či do školy mezi obcemi a lepší návaznost na Prahu. Část
stezek vede po obnovených historických cestách, které byly zarostlé nebo rozorané.
V budoucnu by na tuto stezku měla v Mnichovicích navázat nová cyklostezka do Mirošovic.
Na opačném konci, v pražských Kolovratech, by měla navázat stezka směrem na
Uhříněves. Ze Světic je také plánována odbočka do Tehova.
Zdroj: www.prahanakole.cz

DOPORUČUJEME
člen svazku,
obec
Černé
Voděrady

zajímavosti - pamětihodnosti – rozhledy

obecní weby
www.cernevoderady.cz

Čestlice

www.cestlice-obec.cz

Hrusice
Kaliště

www.obec-hrusice.cz
www.kaliste.eu

Kamenice

www.obeckamenice.cz

Klokočná
Kostelec u
Křížků
Kunice

http://klokocna.eu

Louňovice
Mirošovice

www.lounovice.cz
www.mirosovice.cz

Mnichovice

www.mnichovice.info

Mukařov
Nupaky

www.mukarov.cz
http://nupaky.info

Ondřejov

www.obecondrejov.cz

Říčany

http://info.ricany.cz

Senohraby

www.senohraby.cz

Struhařov

www.struharov.cz

Světice

www.obecsvetice.cz

Svojetice

http://svojetice.cz

Tehov
Tehovec
Velké
Popovice

www.tehov.cz
www.tehovec.cz

Všestary
Zvánovice

www.obec-vsestary.cz
www.obeczvanovice.cz

www.kostelecukrizku.cz
www.kunice.cz

www.velkepopovice.cz

zajímavosti z obce
Voděradské bučiny, trojúhelníková náves, dřevěná zvonička, pomník B. Němcové, 1954 při
letecké havárii zde nouzově přistálo letadlo maďarských aerolinií.
V r. 1227 uvedena obec jako Čestlice, kostel sv. Prokopa a socha sv. Václava, pod
pomníkem hrdinů 1. světové války jsou uloženy nalezené ostatky, pravděpodobně ze
slovanského hradiště z 9. století. Aquapark, Funpark Žirafa, zazeleněná stezka k pivovaru do
Nupak.
Místa dětství J. Lady, Památník - muzeum Josefa Lady a jeho dcery Aleny, kostel
s románským ústupkovým portálem, pět panelů - místní naučné stezky.
Památková zóna Lensedly, Kaliště-Poddubí - stezka kolem Sázavy.
Zámek a park Štiřín - omezeně přístupný, bývalý zámeček rodiny Ringhofferů -nepřístupný,
hrobka rodiny Ringhofferů - omezeně přístupná, Štiřínské studánky, rozhledna Ládví,
Struhařovský rybník.
Památník Smíření, náves s klokočím, trampská osada Údolí raků, výhledy z Krásných
vyhlídek – když je dobrá viditelnost, lze dohlédnout až na Blaník.
Kostel a rotunda sv. Martina ze 12. století, židovský hřbitov, veřejnosti nepřístupná lesní
obora Březka s muflony a daňky, Kostelecký chovný rybník.
Kostelík sv. Máří Magdalény, zámek Berchtold s muzeem.
Lom Kaménka - základní kámen ND, Kamenický skanzen, Voděradské bučiny, začíná zde
kaskáda jevanských rybníků.
Sportovní a volnočasový areál u Štičího rybníka, nový rybník u OÚ.
Kostel Narození Panny Marie, Husův sbor, morový sloup na náměstí, barokní socha sv. Jana
Nepomuckého na Jánském nám., Horní - Zittův mlýn z r. 1600, Štefánikova mohyla na
Šibeničkách, misijní kříž, kříž na mostě, kříž na rozcestí Struhařov - Myšlín, Božkovský kříž,
kříž na Vráži na paměť M. Nenadála, kterého přejelo splašené spřežení, Žižkův dub na
Myšlíně, který je starý několik set let, kanadský topol vysazený r. 1865, Božkovské jezírko.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, výletní a víkendové místo, Žernovka - bývalé lomy na
žulové mlýnské kameny.
Zmizelá tvrz, naposledy zmiňována r.1651. Dnes je v obci jen zvonička a lokální pivovar.
Hvězdárna AV ČR, kostel sv. Šimona a Judy, barokní domy a statky, socha sv. Ondřeje a sv.
Jana Nepomuckého na náměstí, vila a hrob Eleonory Ehrenbergové (první Mařenky
z Prodané nevěsty), památné lípy, smírčí kámen, kde se dva žebráci poprali o vyžebraný
chléb, rozvaliny v lese zaniklé obce Kunětín, nádherné rozhledy do krajiny.
Zřícenina hradu z doby přemyslovské, kostel sv. Pavla a Petra, zámeček Olivovna - dnes
dětská léčebna, Mariánský sloup, koupaliště Jureček, Novozámecký rybník s půjčovnou
lodiček, rybník Marvánek s grilovacím místem a pláží, kostel sv. Václava v Jažlovicích,
zvonička na návsi v Radošovicích.
Hláska Zlenice, prvorepublikové vily, torzo skokanského můstku, kaple, plovárna u řeky
Sázavy.
Název Struhařov (u Mnichovic) od strúhání šindelů, nedaleké Voděradské bučiny, Hliněný
rybník - komunitní a dětský park s občerstvením.
V okolí se daří množství jedlí bělokorých, což vypovídá o čistotě ovzduší. Meziobecní stezka
do Tehova, Světická hájovna Říčanského muzea.
Podkova na znaku obce odkazuje na výpravu zbrojného rejtárka proti Turkům, která se
v obci připomíná v 17.století. Chov koní je pro obec charakteristický i v současnosti.
Kostel sv. Jana Křtitele, až do poloviny 16. století zde byl hrad - tvrz, který později lidé
rozebrali na stavbu svých domovů. V Tehově pramení říčka Rokytka a nachází se zde
bezedná tůňka, kde podle pověsti zmizel pruský voják i s koněm.
Zvonička na návsi, upravené obecní jezírko.
Pivovar Kozel, kostel Panny Marie Sněžné, zámek Lojovice - nepřístupný, přírodní park
Velkopopovicko, zimní stadion, kostel Panny Marie Sněžné.
Domy stály původně kolem rybníčku (dnes požární nádrže), aby se snáz napájel dobytek
a kvůli hašení požárů. Statky měly svá jména podle příjmení, a i mnohdy podle řemesel
nebo křestních jmen např. U Toníčků, U cestářů, smírčí červená tesaná deska na památku,
když krčmář ožralý domů šel, ukázal se mu zlý duch ve způsobu jeho svině, kterou on uzřev,
domlouval manželce své, že ji do stáda nevyhnala, jemuž ona odpověděla, že jest ji vyhnala
a mezitím, když ho trestala, že se tak ožírá, on rozhněvaje se, oštěp do ní vrazil a ji zabil.
Podle tehdejších trestů musel dát zhotovit na památku desku. Na rozcestí, které má tvar
srdce, k Tehovu a Světicím stojí kříž. Osada Menčice je první trampskou osadou v Údolí
raků.
Památná lípa, kaplička, Voděradské bučiny, mlýnské kameny u Lesních lázní.

Podzim 2020 – Ohlédnutí za činností foto skupiny – LADŮV KRAJ VE FOTOGRAFII
Zájmovou foto skupinu jsme založili před dvěma lety a nyní má přes 200 členů, aktivních
fotografů, nadšenců s profi i běžnými i staršími foťáky a ponejvíce s vybavenými mobily.
Věřte či ne, díky těmto lidem, kteří tak rádi zviditelňují své okolí, můžeme mít obrazově
atraktivní webové stránky, facebook, články v obecních zpravodajích a také Ladovníky.
Věříme, že neděláme radost jen samotným autorům, ale hlavně všem, které Ladův kraj zajímá.
Letos jsme je mohli potěšit tím, že spolu s MAS Říčansko jsme vyrobili vlastní kalendář na
rok 2021 pro naše starosty a partnery a samozřejmě právě tyto skvělé fotografy.
Kalendář není na prodej, ale můžete si jej prohlédnout na našich webových stránkách
v rubrice akce, a pokud si koupíte naše ladovské tričko (viz. Kdo nosí ladovské tričko,
pomáhá!) pak vám kalendář rádi darujeme.

Kompletace kalendáře: Michaela Hupcejová
Jestli máte zájem, přihlaste se na Facebooku do naší skupiny LADŮV KRAJ VE
FOTOGRAFII, budeme rádi za vaše snímky. Každé pondělí vyhodnocujeme fotografii
s největším počtem „lajků“ neboli líbítek, jak je zde nazýváme. Takové foto pak na další
týden umístíme na titulku skupinové stránky. Přidejte se, i pokud zrovna nefotíte, vězte,
že je tady mnoho k vidění a inspirace na krásná zákoutí Ladova kraje se také najdou.

Foto: Jan Svoboda

Foto: Hedvika Poršová

Léto 2020 - Ohlédnutí za letní razítkovací hrou
Pěšky i na kole za razítky Ladova kraje
Děkujeme všem, kteří se zapojili do pilotního ročníku letní razítkovací hry. Účastnili se
rodiny s dětmi, páry i jednotlivci všech věkových kategorií. Ceny byly různorodé, a tak jsme
snad vylosovaným soutěžícím udělali radost.
Děkujeme všem partnerům hry, díky kterým jsme mohli štědře odměňovat, například
Hrusický Památník Ladova kraje věnoval plyšové kocoury Mikeše, Infocentrum Mnichovice
hrníčky s Ladovými obrázky, Říčanské infocentrum poukázky na zapůjčení koloběžek
a Muzeum Říčany volné vstupenky do své moderní a interaktivní expozice. Velkopopovické
informační centrum s kavárnou připravilo balíčky s čerstvě praženou kávou, místní pivovar
volné vstupy do expozice a plyšové kozlíky. Ondřejovská Hvězdárna přispěla také
„volňásky“ do svého jedinečného areálu. Rozdali jsme i velmi zajímavé vouchery,
přenocování na zámku Berchtold v Kunicích, slevu do restaurace či celoroční vstup do
zámeckého zábavního parku. Předali jsme i jednodenní skipas na sjezdovku Šibeniční
vrch, poukázky na procedury v Lesních lázních Zvánovice nebo na bruslení, solárium
a vstup do posilovny zdarma ve sportovním areálu 171 v Kostelci u Křížků. A my – svazek
obcí jsme věnovali výhercům barevná „ladovská“ trička.
Věříme, že letní hra, kromě honby za razítky a odměnami, přichystala všem příjemné chvíle
spojené s poznáním nejen malebné krajiny, ale právě i toho, co ji oživuje. Máme totiž velké
štěstí, že výletník se v Ladově kraji může na mnohých místech kvalitně občerstvit a potěšit
sportovního či kulturního ducha.
Děkujeme, že spolu s námi fandíte všem svazkovým obcím a těm, kteří v nich něco
prospěšného podnikají. I díky vám se snad příští rok s razítky opět ozveme.

Dokumentace z vyhodnocení soutěže a zasílání cen. Odměnili jsme padesát
vylosovaných výherců. Ještě jednou děkujeme sponzorům za krásné ceny.

Léto je ale dávno v trapu, nás přesto stále hřejí Vaše ohlasy na Letní razítkovací soutěž.
A nelze si nechat pro sebe, jak se Vám hra líbila.
Příští léto se blíží a my chceme, ať se na další ročník těšíte už nyní.
Pro ty, co se neúčastnili jen vysvětlení, jednalo se o putování po „ladovských vesničkách
a stezkách“. Cílem bylo nasbírat během dvou prázdninových měsíců minimálně 24
obtisků razítek. Tedy tolik, kolik je obcí svazku Ladův kraj.
K dispozici bylo celkem 44 razítkovacích míst a trasy si účastníci mohli volit dle libosti.

Soutěžícím turistům a cyklistům paradoxně nejvíce vyhovovala razítka umístěná na
veřejných deskách nebo parapetech u oken Obecních úřadů. Razítka tu totiž byla
přístupná nehledě na den či hodinu. Ovšem razítkovalo se i v hospůdkách,
v restauracích, v muzeích či na hvězdárně. Zde bylo našim záměrem podpořit místní
ekonomiku a obohatit turisty o další zajímavá místa k zastavení a občerstvení. Na oplátku
Vám zase oni přichystali mnoho výher.
Považte, v tomto pilotním ročníku jsme rozdali více jak 50 cen.

Děkujeme za vaše skvělé ohlasy (vybráno z mailů)
„Nápad s Razítkovací hrou byl vynikající! Přinesl mě i kamarádce mnoho času na kolech
strávených v mém milovaném kraji. Normálně bych se na kole asi nevydala z Božkova
třeba do Lesních lázní, ale toto byla výzva! A jakou nám udělalo radost, když jsme jako
první použily razítko třeba ve Struhařově či ve Svojeticích bylo úplně čisté, ještě
neumazané od razítkovací barvy :-)). Zkrátka díky za motivaci k pohybu! K umístění
razítek, za mne nejlepší na oknech MÚ, na vývěsce, zkrátka dostupné 24 hodin. Omezení
pracovní dobou infocenter či restaurací mi mnohde nedovolilo razítko získat. Těším se na
další ročník, jste skvělí!!!“
"Hra se nám líbila, zúčastnili jsme se jí s celou rodinou, jezdili jsme na kolech, někdy
jsme i zmokli, ale to nevadí, byli jsme rádi, že jsme si zasportovali na čerstvém vzduchu
a podívali jsme se na místa, kde jsme ještě nebyli.“
„Hra nás bavila, máme chatu u Mnichovic. Občas byla razítka v restauraci, která měla
zavřeno (U Sapíků) nebo v infocentrech, které nemají o víkendu. Jinak to ale bylo fajn
a syn bude mít radost, že jsme vyhráli.“
„Je to fajn nápad. Jen je asi vhodnější dát razítka na místa, která nemají
omezenou otevírací dobu, jak to bylo u infocentra Mnichovice.“

www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje

Devět jedinečných amatérských běžeckých závodů nejen
pro sportovní běžce, ale celé rodiny, včetně dětí a seniorů.
Vzhledem k vážné epidemiologické situaci se závody mohou konat v jiných termínech
nebo mohou být zrušeny, sledujte prosím web.

5. ročník 2020/2021 – přehled
HRUSICKÝ DOBROBĚH - 19. 9.2020
LESNÍ BĚH ŘÍČANY XCR - 10. 10.2020 (v roce 2020 zrušeno)
MIKULÁŠSKÝ LESNÍ BĚH - 5. 12.2020 (v roce 2020 zrušeno)
SVATOMARTINSKÝ BĚH - 7. 11.2020 (v roce 2020 zrušeno)
JARNÍ BĚH SENOHRABY - 15. 4.2021
PYŠELSKÝ KOPEČEK – (duben) dosud neurčeno
BĚH KRÁSNÉ VYHLÍDKY - 1. 5.2021
ŠTIŘÍNSKÝ KROS - (květen) dosud neurčeno
MNICHOVICKÁ BĚHNA - 6. 6.2021
Fotografi

Fotografie z Dobroběhu v Hrusicích, září 2020
Více fotografií na www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje

Jaro 2020 – Ohlédnutí za pochody, katalog Kapka, Čistý Ladův kraj
Hromadné akce a jarní pochody byly kvůli Covidu zrušeny, do přírody se však mohlo.
Omezení ovlivnila i konání tradičních pochodů v Ladově kraji. Dotklo se to Pochodu
Krajinou barona Ringhoffera, který se měl konat 25. dubna. To stejné se stalo s Pochodem
Cestou kocoura Mikeše a přidruženého dětské minipochodu po rodišti Josefa Lady
s názvem Pohádkové Hrusice, který byl plánován na 30. května. Jedná se o akce ve volné
přírodě, přesto hromadné.
Ani nyní, na začátku roku 2021 ještě není jasné, jak to s uvolňováním omezení pro podobné
akce na jaře bude. Tudíž zatím nemůžeme na 100% uvést, zda se pochody neuskuteční. Je
možné, že zrealizovány budou, a to v nějaké byť omezené formě. Sledujte prosím naše
webové stránky a vývěsky v informačních centrech obcí.
Na jaře se Ladův kraj zviditelnil v Kapesním katalogu tuzemské turistiky – KAPKA.
V katalogu KAPKA jsou informace pro ty, které baví poznávat zajímavá místa v celé České
republice. Za současné situace se může katalog hodit více než jindy. A to i přesto, že
některé akce zde uvedené jsou a budou zrušeny. Lze zde najít inspiraci na výlet nebo na
tuzemskou dovolenou. Katalog si můžete stáhnout či prohlédnout na www.laduvkraj.cz/oznameni.

Svazek Ladův kraj se připojil i k iniciativě „Utrácím na rohu“ - pomoc drobným a středním
živnostníkům a stále to funguje. Jestli chcete získat přehled, co živnostník ve vašem okolí
nabízí nebo podpořit drobné a střední živnostníky z vašeho okolí, kteří bojují o zákazníky,
přidejte je na Google maps - #utracimnarohu. Stačí napsat na info@utracimnarohu.cz,
poslat tip na provozovnu, restauraci, pekařství, apod. Můžete posilovat i povědomí
o iniciativě - WWW.UTRACIMNAROHU.CZ. Vyfoťte provozovnu či sebe v ní na sociální sítě
s hashtagem #utracimnarohu. Nominujte svůj oblíbený podnik či službu a napište v čem je
výjimečný, pošlete tipy na laduv-kraj@laduv-kraj.cz.

Akce – Čistý Ladův kraj (jaro/podzim)
Úklidy v našich 24 členských obcích se měly konat povětšinou první dubnovou sobotu,
někde také v neděli či další sobotu po tomto datu. Situace však nepřála setkávání větších
i menších skupinek lidí, a proto jsme nechávali organizaci úklidů v kompetenci starostů či
organizátorů. Každopádně materiální vybavení jsme do obcí včas distribuovali.
Úklidy byly většinou odloženy až na podzim (19. 9. 2020), ale stejně se konaly v minimální
míře a většinou tak, že si lidé individuálně vyzvedli jen pytle a rukavice a uklízeli sami.
Jak to bude na jaře 2021, zatím nevíme, sledujte prosím pozorně obecní vývěsky, weby
i Ladův kraj na sociálních sítích. Určitě se včas vše dozvíte. Sledujte proto obecní vývěsky,
zpravodaje a weby, abyste se případně mohli zapojit. Akce asi nebudou organizovány ve
velkém, ale bude se spíše jednat o výzvy pro dobrovolníky. Předem děkujeme všem, kteří
se zapojí a zvláště těm, kteří se při svých vycházkách starají o čistotu přírody sami od sebe
celý rok.

Ilustrační fotky z úklidů, zdroj OÚ Hrusice, OÚ Struhařov

Začátek roku 2020 – Ohlédnutí za odbornou konferencí
Pestrá a udržitelná krajina
Vysychání studní, horka, sucho i záplavové deště nám v posledních letech čím dál více
znepříjemňují život a ničí krajinu. Můžeme s tím jednotlivci, spolky a obce něco dělat? Na
tuto otázku odpověděl lednový seminář „Pestrá a udržitelná krajina“.
Hned druhý týden v lednu se sešli starostové, zastupitelé i zástupci místních spolků
našeho mikroregionu Ladův kraj v říčanské Olivově dětské léčebně, aby se seznámili
s praktickými možnostmi, jak eliminovat negativní jevy v krajině.
První regionální seminář na toto téma se konal pod záštitou předsedy svazku Ladův kraj
a starosty Říčan Vladimíra Kořena. Odborným garantem byla Nadace Partnerství, jedna
z největších českých nadací, která se péčí o životní prostředí věnuje téměř třicet let.
Na akci byl kromě jiného uveden aktuální přehled výzev, grantů a dalších možností
financování projektů obnovy pestré krajiny. Prostřednictvím tohoto článku chceme dát
vědět i Vám, dalším organizacím, dobrovolným a zájmovým spolkům, jednotlivcům
i firmám, jak se do těchto aktivit zapojit a jaké jsou možnosti financování.
Více se můžete dozvědět např. www.sazimebudoucnost.cz, registrace a žádost se podává
elektronicky. Granty na komunitní výsadbu nelesní zeleně a stromů - Nadace Partnerství
pro spolky, ústavy, OPS, příspěvkové organizace, obce, svazky obcí, atd. Sledujte
www.nadacepartnerstvi.cz/Granty.
Fotografie z konference 1/2020

Chceme Vám přiblížit projekt MAS Říčansko - Sociální práce na obcích
MASka se na říčansku věnuje i sociální činnosti. V minulých letech vytvořila pro širokou
veřejnost Katalog poskytovatelů sociálních služeb (https://socialni.ricansko.eu/).
V současné době provozuje terénní práci přímo v obcích a pomáhá lidem, kteří se
nacházejí v obtížné životní situaci. Těmto lidem nabízí řešení jejich situace postupně –
krok za krokem. Nebojte se na její pracovnice obrátit.

Manažerka projektu: Mgr. Veronika Vítkovská,
e-mail: socialni.planovani@ricansko.eu,
tel.: 725 369 985

Znáte MAP Říčany?

Snímky z Ladova kraje pro radost

Snímky z Ladova kraje pro štěstí

Autoři fotografií na posledních dvou stranách: Pavel Přeučil, Tereza Růžičková, Eva Fulínová –
Kaynak, Jana Krišková – Steinbachová, Jaroslav Kotek, Jaroslav Mitlöhner a Roman Kus.

Děkujeme všem našim skvělým a nadšeným fotografům!
A nezapomeňte, koupí ladovského trička podpoříte stezky a můžete získat i náš stolní
kalendář s těmito a dalšími fotkami z našeho regionu. V Informačních centrech Ladova
kraje je k vyzvednutí zdarma náš kapesní kalendář!

Tak ať nám je v Ladově kraji dobře!

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB – informace a služby
Adresa: Olivova ul. 1800/2, Říčany, tel.: 727 865 138, e-mail: laduv-kraj@laduv-kraj.cz
•

Poskytuje informace občanům a firmám k veřejným službám v regionu,

•
•

nabízí zdarma informační letáčky a mapky LK, nabídky obcí, sdružení, spolků a firem,
podílí se na zlepšování služeb občanům a to i prostřednictvím společného vzdělávání
zastupitelů a zaměstnanců obcí,
je tu k dispozici obcím pro veřejné zakázky a dotační management,
organizuje budování, udržbu stezek, značení, doprovodného mobiliáře a jejich propagaci,
pomáhá s pořádáním kulturních, sportovních, enviromentálních, naučných, kulinářských
akcí přesahující katastry jednotlivých obcí,
pravidelně zvěřejňuje a rozesílá nabídku akcí v regionu,
spolupořádá Pochod krajinnou barona Ringhoffera, Pohádkové Hrusice, Po stopách
kocoura Mikeše, soutěže pro děti i dospělé,
zaštiťuje běžecké závody Poháru Ladova kraje,
poskytuje technickou podporu akcím pořadaným spolky a sdruženími (mobiliář - půjčovna
vybavení – stany, lavice, stoly, ozvučení, dopravní značení apod.).
http://www.laduv-kraj.cz/centrum-spolecnych-sluzeb-a-ladovnik/verejne-sluzby/

•
•
•
•
•
•
•
•

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LADŮV KRAJ
•

•
•
•
•

24 obcí mezi Prahou a řekou Sázavou (Č. Voděrady, Čestlice, Hrusice, Kaliště,
Kamenice, Klokočná, Kostelec u K., Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Mukařov,
Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Tehovec,
V. Popovice, Všestary, Zvánovice)
Centrum společných služeb – správní a veřejnoprávní poradenství, informace
o společenském dění v mikroregionu.
Stezky a akce v pohádkovém kraji za humny Prahy – údržba, mobiliář, značení,
pochody.
Lze přispět na budování a opravy stezek do veřejné sbírky Ladova kraje, a to na účet
107 - 1172230237/0100. Svazek obcí předem děkuje za podporu.

www.laduv-kraj.cz
facebook.com/LADUVKRAJ
instagram.com/laduvkraj

