ě

číslo 1/2019

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

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

Svazek Ladův kraj
informační rozcestník na
webu a FB
Kulturní akce
neustále aktualizovaný kalendář
společenských akcí mikroregionu

Sportovní akce
aktuální kalendář závodů, soutěží a
klání s pozvánkami pro veřejnost
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj funguje také jako
informační zdroj pro občany celého mikroregionu. Neustále
pracujeme na dalším zkvalitnění této služby. Informační
rozcestník na webových stránkách přináší aktuality v oblasti
kulturního, sportovního a také obecního dění. Informace
neustále aktualizujeme! Stačí se podívat na www.laduv-kraj.cz
a otevřít rubriku „Kalendář akcí“, potom si vybrat datum a už
jen číst pestrou nabídku s letáky a plakáty, případně můžete
sledovat akce na FB profilu Ladova kraje.

www.laduv-kraj.cz

Meziobecní projekty
informace o tom, co děje v obcích,
volná místa a další důležitá sdělení

Stezky a mapy
doporučení na zajímavé výlety a odkazy
na turistické a cyklo trasy LK

facebook.com/LADUVKRAJ

Víme, kde se co děje!
Kalendář akcí na webu Ladova kraje

„Facebooková“ stránka Ladova kraje

Na „facebooku“ byla na základě doporučení obyvatel zvláště z okolí Říčan založena skupina
s názvem LADUV KRAJ VE FOTOGRAFII. Její členové jsou lidé, kteří rádi obdivují krásy
malebného mikroregionu za Prahou s fotografickým aparátem v ruce. Zároveň si
předávají informace o zajímavých místech, vyhlídkách a trasách. Svazek i touto cestou
získává přehled o stavu stezek. Přidejte se! Potěšte se krajinou! Pomozte!

STEZKY
I.

AKCE PRO OBYVATELE

MEZIOBECNÍ PROJEKTY

Veřejná sbírka

Rok 2019 jsme zahájili veřejnou sbírkou, která potrvá celý rok.
Předem všem děkujeme za každou darovanou korunu!
Nejdelší stezce - Krajem Josefa Lady je letos přes 10 let, podepsal se na ní zub času
a žádá si rozsáhlejší opravy. Mají být renovovány odpočinkové zóny a vyhlídkové body s lavičkami,
informačními tabulemi i mj. pro stezku Krajem Josefa Lady typické kytičkové značení, což si vyžádá
nemalé finanční prostředky i hodně práce.
Dárci mohou přispět jakoukoliv finanční částkou na účet Ladova kraje.
Číslo účtu: 107 - 1172230237/0100 (Komerční banka).
Každý příspěvek je užitečný – například za 80 Kč lze pořídit čtyři reflexní značky.
Pomoci mohou jednotlivci, místní i jiné organizace a firmy. Na přání vystavíme potvrzení o daru
pro daňové účely. Všechny dárce pozveme na otevření obnovené stezky. Nejštědřejší dárce s jejich
souhlasem zveřejníme na webu www.laduv-kraj.cz či na FB - facebook.com/LADUVKRAJ.
Děkujeme!

II.

Fotosoutěž

Pro příznivce kultury, sportu, přírody a focení jsme vyhlásili fotosoutěž
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v krajině Josefa Lady
Jste milovníci klidu, krásné krajiny a rádi fotíte, zapojte se do naší nové fotosoutěže. Stačí poslat
fotografii ve velikosti náhledu na e-mail: akce.laduv-kraj@laduv-kraj.cz s uvedením jedné
kategorie: jaro, léto podzim, zima a s popisem místa, obce či lokality.
Více informací o soutěži na našich webových stránkách
www.laduv-kraj.cz.

A kde fotit pro soutěž ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ v krajině Josefa Lady ?
Na našem webu je mnoho tipů, on-line mapky a tipy na trasy. Můžete si zvolit třeba

Cestu

kocoura Mikeše, jsou na ní tabule s krásnými obrázky, které se vztahují k místům, kde Mikeš
prožíval svá dobrodružství. Trasa asi 20 km dlouhá má 12 zastavení. Pokud si zvolíte okružní stezku
Krajem Josefa Lady, určitě si vyberete. Je totiž nejdelší z Ladových stezek, má 77 km, spojuje
obce a zajímavá místa v regionu, je značena červeným květem. Stezka vede například do Černých
Voděrad, Louňovic, Struhařova a Zvánovic. V sousedství jsou Voděradské bučiny - jedny z mála
lesních porostů v okolí Prahy, které nebyly narušeny působením člověka. Další variantou je stezka
Krajinou barona Ringhoffera, je dlouhá 20 km a najdete na ní 10 informačních tabulí. Vede
z Mirošovic přes Velké Popovice, Kostelec u Křížků do Kamenice. Nabízí nádherné výhledy
na přírodní park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví. Malebná je i stezka Krásné
vyhlídky vedoucí z Klokočné, přes Struhařov do Mnichovic.
Těšíme se na vaši účast ve fotosoutěži a vaše fotografie!
Plakát k fotosoutěži Ladova kraje

Ilustrační obrázek Čtyři roční období
(www.malujes.cz)

III. Akce - Čistý Ladův kraj
Každoroční celorepubliková akce “Ukliďme Česko“ je letos vyhlášena na 6. dubna. V našem
mikroregionu má název Čistý Ladův kraj a může se konat v různých v různých termínech
v průběhu dubna až května.
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj pomáhá s osvětou akce a zajištěním prostředků pro úklidy,
zvláště likvidačními pytli a rukavicemi. V jednotlivých obcích jsou dobrovolné úklidy
organizované nejen radnicemi, ale i zájmovými, sportovními a jinými dobrovolnými spolky nebo
sdruženími.
Sledujte vývěsky a webové stránky jednotlivých obcí
či naše stránky www.laduv-kraj.cz i profil facebook.com/ LADUVKRAJ,
dozvíte se tak, kde přesně bude u vás úklid probíhat.
Na označených místech srazu budou přidělovány pytle a rukavice a mnoho organizátorů chystá na
odpoledne i malé občerstvení.
Každý, kdo se zapojí do úklidu svého okolí a pomůže přírodě i kráse „ladovské krajiny“ si
zaslouží velké poděkování. Pokud byste se chtěli ještě do akce zapojit jako skupina, firma či
sdružení, obraťte se na vaši obec nebo se zaregistrujte na
www.uklidmecesko.cz.

Děkujeme!

IV. Pohár Ladova kraje – seriál sedmi běžeckých závodů
3. ročník – 2018/2019
Už potřetí je tady sedm jedinečných amatérských
běžeckých závodů pro sportovní běžce i pro širokou
veřejnost, které jsou zasazeny do přírodního terénu
malebného kraje, rozkládajícího se mezi Prahou
a Sázavou.










pod hlavičkou LK je organizují sportovní oddíly, místní spolky nebo sami občané.
účastní se jedinci i celé rodiny včetně dětí a seniorů, sportovní oddíly, atd.
první závod 3. ročníku proběhl v sobotu 13. října v Říčanech.
druhý závod - Mikulášský lesní běh se běžel 1. prosince ve Struhařově.
nejblížší je nyní Pyšelský kopeček. Uskuteční se 13. dubna. Registrujte se!
vyhlášení absolutních vítězů proběhne v září 2019 v Mnichovicích.
závody je možné si zaběhnout jednotlivě nebo celý seriál.
na všech bývá jedinečná atmosféra a i zde čekají na vítěze ceny.
Více na www.laduv-kraj.cz/pohar-ladova-kraje nebo FB LK a Pohár Ladova
kraje.

„Každý rok osloví jednotlivé závody v dané obci několik stovek lidí, což je myslím skvělý
výsledek. Tím, že se jedná o sérii běhů, je lidem navíc nabízena příležitost k aktivnímu poznání
jiných vesnic či měst než jen těch, kde přímo bydlí“, uvedl Miloš Smrčka, organizátor Lesního
běhu v Říčanech i Poháru Ladova kraje.
Jak funguje Pohár Ladova kraje:
- vhodné časování termínů závodů vzhledem k ostatním závodům seriálu PLK
a jiným běhům v regionu.
- vzájemná komunikace, pomoc a spolupráce pořadatelů jednotlivých závodů.
- pomoc LK vůči organizátorům - vybavení, organizace a propagace závodů.
Účast na dvou proběhlých závodech
- prvního závodu letošního ročníku PLK s názvem Lesní běh Říčany se zúčastnilo
250 běžců a druhého i přes velkou zimu a mráz přes sedm desítek.

Přehled následujících závodů Poháru Ladova kraje:
Pyšelský kopeček
Jarní běh U kanálu
Běh Krásné vyhlídky
Štiřínský kros
Mnichovická běhna

13. 4. 2019 - Pyšely
(www.run-4ever.cz/Pyselskykopecek)
18. 4. 2019 - Senohraby (www.senohraby.cz, www.sose.cz)
1. 5. 2019 - Struhařov (www.behkrasnevyhlidky.cz)
18. 5. 2019 - Kamenice (www.kros-stirin.cz)
9. 6. 2019 - Mnichovice (https://mnichovickabehna.cz/)

V.

Stezky Ladova kraje – mapy, tipy na zajímavá místa a průběžné
obnovování mobiliáře

Dobrovolný svazek obcí nejen spravuje, ale také informuje o svých turistických a cyklostezkách.
Pravidelně doplňuje mapy a informační letáky s tipy na výlety a zajímavá místa do Informačních
center a jiných kulturních a společenských institucí v Ladově kraji. Doporučení na vhodné výlety
v daném ročním období pro cyklisty, rodiče s dětmi či seniory zveřejňujeme prostřednictvím
lokálních tiskovin a zpravodajů.
Projděte nebo proběhněte stezky a projeďte cyklotrasy
Obrazově na www.cyklotoulky.cz,
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,
Struhařov, Klokočnou, Tehov, Světice. Měří 21 km.
Mikešova stezka
20 km trasa v ose turistických značek (bez vlastního symbolu). Vede
Ringhofferova stezka z Mirošovic přes Velké Popovice, Kostelec u Křížků do Kamenice.
Pohádkové Hrusice Hrusický okruh pro děti a milovníky tvorby Josefa Lady.
Úchvatné výhledy do kraje ze stezky vedoucí z Klokočné přes Struhařov
do Mnichovic.
Krásné vyhlídky I
Vodnické vycházky Vede ze Senohrab kolem Sázavy, kde vystoupá do Kališť a Ondřejova.
Seznámí s historií lámání a opracování kamene v okolí obcí Struhařov,
Po stopách
Svojetice, Louňovice, Mukařov.
kameníků
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, Svojetice seznamuje s typy lesa a způsoby lesního hospodaření.
Kolem Klokočné
Historie Louňovic a Místní stezka 6km (2)km dlouhá o vývoji lokalit.
okolí
Kunickou přírodou- Místní 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.

DOPORUČUJEME
člen svazku,
obec
Černé
Voděrady

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 - pamětihodnosti - rozhledy
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.

VI. Pravidelné akce pro obyvatele a návštěvníky regionu
kultura, sport, vzdělávání

Vepřové hody (9. 3. 2019)
Čistý Ladův kraj (kolem 6. 4. 2019)
Pochod krajinou barona Ringhoffera (27. 4. 2019)
Po stopách kocoura Mikeše v Mnichovicích (září 2019)

Více vždy aktuálně na webu a FB Ladova kraje. www. laduv-kraj.cz

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
www.laduv-kraj.cz

Centrum společných služeb (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

facebook.com/LADUVKRAJ

