číslo 2/2018

www.laduv-kraj.cz nebo facebook

Nepravidelný 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.

svazek Ladův kraj
je i o komunikaci
Komunikace
pro pěší, cyklisty, běžce, pejskaře

Komunikace
obyvatel při akcích

Komunikace
starostů ke společným projektům

STEZKY

AKCE PRO OBYVATELE

MEZIOBECNÍ PROJEKTY

www.laduv-kraj.cz

www.laduv-kraj.cz
Svazek 24 obcí

O komunikaci, která spojuje dvě nebo více členských obcí. Ať už je to
silnice nebo pěšina do práce, školy, stezka pro pěší, pro cyklisty či pro
běžce nebo pejskaře, naučná stezka.
O komunikaci - domluvě mezi starosty a zastupiteli čtyřiadvaceti
členských obcí, která vždy směřuje k projektům zlepšujícím prostředí, ve
kterém žijeme, pracujeme, odpočíváme, ke zlepšení služeb.
O komunikaci - hovoru mezi obyvateli a návštěvníky Ladova kraje.
O komunikaci a potkávání se na kulturních, sportovních či
enviromentálních akcích nebo na stezkách v krajině.

je i o komunikaci

STEZKY A TRASY

V tomto čísle naleznete informace o stezkách i informace
o meziobecních projektech obcí. Přílohou čísla pak je Kalendář
kulturních, sportovních, kulinářských, enviromentálních nebo naučných
akcí v průběhu roku.

projděte nebo proběhněte stezky . projeďte cyklotrasy

Obrazově i na www.cyklotoulky.cz,
https://www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/stredocesky-kraj/mikroregion-laduv-kraj
Místní nebo naučné stezky:
Krajem Josefa Lady
Mikešova stezka
Ringhofferova stezka
Pohádkové Hrusice
Krásné vyhlídky I
Vodnické vycházky
Po stopách kameníků
Říčansko
Voděradské bučiny
Kolem Klokočné
Historie Louňovic a okolí
Kunickou přírodou-Berchtold

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

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

DOPORUČUJEME

zajímavosti . pamětihodnosti . rozhledy. www.laduv-kraj.cz

člen svazku, obec obecní weby
Černé Voděrady

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

www.tehov.cz
www.tehovec.cz

Velké Popovice

www.velkepopovice.cz

Všestary
Zvánovice

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

www.kostelecukrizku.cz
www.kunice.cz

zajímavosti z obce
Voděradské bučiny, trojúhelníková náves, dřevěná zvonička, pomník s bustou Boženy
Němcové, v r. 1954 při letecké havárii zde nouzově přistálo letadlo maďarských aerolinií.
V r. 1227 uvedena obec jako Šestlice, 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, na návsi keř klokočí, trampská osada Údolí raků, krásné vyhlídky z
Krásných vyhlídek - je-li 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.

www.laduv-kraj.cz

SPOLEČNÉ PROJEKTY OBCÍ

stezky . akce pro občany . zlepšení služeb

Svazek obcí Ladův kraj sdružuje 24 obcí
(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, Zvánovice)
Obce se společně podílejí
•
•
•
•
•

na budování, udržbě stezek, značení,
doprovodného mobiliáře
na pořádání kulturních, sportovních,
enviromentálních, naučných, kulinářských akcí
přesahující katastry jednotlivých obcí
technické podpoře organizace akcí pořadaných
spolky a sdruženími (půjčovna vybavení – stany,
lavice, stoly, ozvučení, dopravní značení apod.)
na zlepšování služeb občanům a to i
prostřednictvím společného vzdělávání
zastupitelů a zaměstnanců obcí
propagaci obcí, stezek, akcí

Probíhající a nejbližší připravované meziobecní projekty
Probíhající:
•
•
•
•
•

doplnění značení stezky Krajem Josefa Lady
vyznačení stezky Krajinou barona Ringhoffera vlastní
značkou
vyznačení zpátečního směru Mikešovy stezky, a to i z Říčan
do Hrusic
oprava a doplnění mobiliáře podél stezek
nový web s přehledným kalendářem akcí, popisem
zajímavých míst v regionu a tipy na výlety
Připravované:

•
•
•
•

další etapa stezky Krásné vyhlídky
stezka Kolem Božkovského jezírka s novým povrchem a
upravenou trasou
akce pro obyvatele a návštěvníky (viz přiložený Kalendář)
vzdělávací semináře a workshopy pro zastupitele a
zaměstnance OÚ

AKCE PRO OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY REGIONU

kultura . sport . vzdělávání

Přehledný kalendář pravidelných kulturních, sportovních, enviromentálních, vzdělávacích, kulinářských akcí najdete v samostatné
tohoto čísla.
Podrobné informace pak lze vyhledat na webech jednotlivých obcí, kulturních, sportovních, vzdělávacích zařízení,
nebo na stránkách spolků, sdružení, či na stránkách hotelů, restaurací v regionu.

příloze

www.laduv-kraj.cz

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

INFORMACE . SLUŽBY. MATERIÁLY

Adresa: Olivova ul. 1800/2, Říčany, tel.: 727 865 138, e-mail: laduv-kraj@laduv-kraj.cz

Centrum společných služeb

www.laduv-kraj.cz

(CSS) na uvedené adrese každý

čtvrtek 7-17 hod.

•

zodpovídá dotazy, poskytuje informace občanům a firmám k veřejným službám v regionu

•

nabízí zdarma informační letáčky a mapky Ladova kraje, nabídky obcí, sdružení, spolků a

•
•
•
•
•
•
•
•

klubů, firem
podílí se na zlepšování služeb občanům a to i prostřednictvím společného vzdělávání
zastupitelů a zaměstnanců obcí
je tu k dispozici pro obce 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, výtvarné a literární soutěže pro děti
zaštiťuje běžecké závody Poháru Ladova kraje
poskytuje technickou podporu akcí pořadaných spolky a sdruženími (půjčovna vybavení –
stany, lavice, stoly, ozvučení, dopravní značení apod.)

www.laduv-kraj.cz

