Číslo 2/2017

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, veřejných službách. Tipy pro volný čas. Zajímavosti z regionu.

nebo

Cestou ze vsi, 1932 (Ilustrace zveřejněna se souhlasem majitelů autorských práv, www.joseflada.cz

Dnes vás s babím létem zveme do vrstevnatě zvlněné malebné krajiny s lesy, loukami, pastvinami, poli, rybníky,
kostelíky, zvoničkami či stodolami, jak ji zachytil ve svých dílech Josef Lada, rodák z Hrusic.
Daleké rozhledy do kraje, měkké pěšiny v lese, klidné posezení u rybníků – místa oblíbená turisty.

Najděte si i vy oblíbená místa v Ladově kraji – za humny Prahy.
Centrum společných služeb svazku obcí Ladův kraj vám pomůže taková místa najít. Představíme vám některé cyklostezky,
naučné pěšiny, vyhlídková místa, přírodní a kulturní zajímavosti. Na oplátku budeme rádi za vaše tipy míst v Ladově kraji,
kam se rádi opakovaně vracíte načerpat energii, radost, klid. Znáte-li dobře Ladův kraj, snadno najdete odpověď
na fotohádanku. Děti se mohou svými výtvarnými pracemi zúčastnit výtvarné soutěže o ceny.

Celoročně je v regionu obcemi, organizacemi a spolky pořádáno množství kulturních, enviromentálních a sportovních
událostí. Ladův kraj pořádá pravidelně:
•
•
•
•
•

Vepřové hody (únor)
Čistý Ladův kraj (duben-březen 2018)
Pochod krajinou barona Ringhoffera - 13. ročník v sobotu 21.dubna 2018
Pohádkové Hrusice (14. 11. 2017) a Cesta kocoura Mikeše - 13. ročník v sobotu 26.května 2018
Výtvarná soutěž pro děti – viz propozice na konci Ladovníku

Turisty velmi oblíbený pochod pořádaný mnichovickými: 14. ročník Po stopách kocoura Mikeše v sobotu 16. září 2017

http://ic.mnichovice.info/images/Akce/2017/Mikes-2017.jpg

Další akce pořádané v regionu naleznete v kalendáři akcí v Ladově kraji: www.laduv-kraj.cz/kalendar-akci-1/
Rádi v kalendáři na webu zveřejníme i vaše akce pro veřejnost.

Region je hustě protkán značenými turistickými
nebo cyklistickými trasami.
Nenarazíte tu na znečišťující průmysl, a tak je
např. z Ondřejovské hvězdárny dobrý výhled.
Rozhlédnout do kraje se můžete i z přírodních vyhlídek
nebo rozhleden.
Rovněž můžete navštívit jednu z mnoha přírodních nebo
kulturních památek. Objevit historií, záhadami
či mystikou zahalená místa
např. zvánovické mlýnské kameny nebo senohrabskou
Hlásku.
Ladův kraj vybízí k turistickým výletům – pěším,
cyklistickým či koloběžkovým. Láká k procházkám
nebo proběhnutí se. V parném létě poskytnou stíny lesy
např. ve Voděradských bučinách, Přírodním parku
Velkopopovicko. V zimě můžete na běžkách porovnat
krajinu s vánočními ilustracemi Josefa Lady. Nejvhodnější
pro toulky krajinou je podzim a jaro.
Přinášíme vám dnes několik tipů.

Tímto květem je značena trasa
Krajem Josefa Lady navazující
na Greenway Praha – Vídeň.
Trasa po hranicích Ladova kraje spojuje zajímavá
místa. Vede vesměs po značených cyklotrasách nebo
turistických trasách.
www.prahaviden.cz/
www.greenways.cz/Greenways-v-CR/Greenway-PrahaViden.aspx

Další naše trasy a naučné okruhy:
www.laduv-kraj.cz/turistika/krajinou-barona-ringhoffera/
www.laduv-kraj.cz/turistika/pohadkove-hrusice/
www.laduv-kraj.cz/turistika/cesta-kocoura-mikese/

Při cestě si můžete zaskočit se podívat do Památníku
Josefa Lady v Hrusicích.
www.joseflada.cz/laduv-kraj/pamatnik/

Inspirace na: cyklotoulky v Ladově kraji
www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/stredocesky-kraj/mikroregionladuv-kraj

Fotohádanka
Pět fotografií zachycuje místo Ladova kraje, kde intenzivně
vnímáme volnost prostoru, rozměrové dimenze, energii…
Uhodnete, kde je?
Odpověď naleznete vpravo pod kontakty na Centrum
společných služeb Ladova kraje.

Foto: archiv Centra společných služeb Ladova kraje

Aktuální kontakty:
Tajemník svazku a manažer Centra společných služeb
Ing. Jana Kolorosová,
css.laduv.kraj@seznam.cz, tel.: 727 865 138
Projektový specialista – dotační výzvy
Ing. Monika Žilková, specialista.laduv.kraj@seznam.cz,
tel.: 727 863 624
Projektový specialista – veřejné zakázky
Mgr. Marek Buday
vz.laduv.kraj@seznam.cz
Správa materiálního vybavení, akce
a technická podpora svazku
Ing. Roman Sauer,
laduv.kraj@seznam.cz, tel.: 606 044 272
odpověď na fotohádanku:

Bílý kámen (Kunice, Velké Popovice)

Chválíte naučnou stezku Krásné vyhlídky I
s odpočinkovými a rozhledovými místy v okolích tří obcí
Ladova kraje: Klokočné, Mnichovic, Struhařova.

Kritizujete nedostatečné značení
na jednosměrné Mikešově stezce z Hrusic do Říčan
a rizikové kolizní silniční úseky trasy.
V současné době pracujeme na výběru vhodnějších úseků
pro bezpečnější trasu. Budeme se snažit etapy trasy více
přizpůsobit dětem.

Čerpáno z webu obce Struhařov
www.struharov.cz

Otevřená byla na podzim 2013 jako meziobecní projekt
obcí Klokočná, Mnichovice, Struhařov.
Vede po obnovených historických pěších cestách –
spojnicích mezi obcemi.
V rámci projektu byly vysazeny aleje ovocných i původních
stromů, které dříve tyto cesty doprovázely.
Doprovodná zeleň pomáhá zlepšit ekologickou stabilitu
krajiny.
Na stezce a v její blízkosti najdete zastavení s nádhernými
a dalekými výhledy do středočeského kraje.

- pište nám
do Centra společných služeb Ladova kraje:
css.laduv.kraj@seznam.cz

7. ročník

ke 130. výročí narození Josefa Lady na motivy jeho literární tvorby pro děti.

podmínky soutěže naleznete na konci tohoto občasníku
vlevo Josef Lada, Podzim, 1950, www.j.lada.cz

Chcete spojit turistiku s prohlídkou zajímavých míst s informacemi o historii?
Zde jsou webové odkazy na zajímavosti v našich obcí:

obec:
Čestlice
Hrusice
Kaliště
Kamenice
Klokočná
Kostelec u Křížku
Kunice
Louňovice
Mirošovice
Mnichovice
Mukařov
Nupaky
Ondřejov
Říčany
Senohraby
Struhařov
Světice
Svojetice
Tehov
Velké Popovice
Všestary
Zvánovice

zajímavosti obcí:
www.cestlice-obec.cz/turisticke-informace/
http://www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=48454
www.kaliste.eu/informace-o-obci-1/historie/
www.obeckamenice.cz/turistika/zajimavosti-v-obci/
http://klokocna.eu/historie.html
www.kostelecukrizku.cz/obec-7/historie/
www.kunice.cz/obec-7/historie/
www.lounovice.cz/informace-o-obci/
www.mirosovice.cz/stici-rybnik-vodni-plochy/
http://ic.mnichovice.info/index.php/pamatky
http://www.mukarov.cz/nase-obce.htm
http://nupaky.info/uzitecne-odkazy/volny-cas/
www.obecondrejov.cz/index.php?nid=2668&lid=cs&oid=310634
http://info.ricany.cz/mesto/historie-mesta
www.senohraby.cz/informace-o-obci/historie/
www.struharov.cz/obec/historie.htm
www.obecsvetice.cz/od-prvni-zminky/d-1093/p1=1005
http://svojetice.cz/obec/historie-a-soucasnost/
www.tehov.cz/index.php?nid=3573&lid=cs&oid=431641
www.velkepopovice.cz/pamatky-v-nbsp-obci-a-nbsp-okoli/ds1029/p1=1084
www.obec-vsestary.cz/obec-1/historie/
www.obeczvanovice.cz/zajimavosti/

Kontakty na členské obce Ladova kraje:
www.laduv-kraj.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/verejne-sluzby

upravené foto: archiv krajinářský a zahradní ateliér Trevisan, www.trevisan.cz

Značení KČT – Klubu českých turistů

Turistické trasy se nás snaží provést po zajímavých
místech, památkách, výhledech do kraje.

www.kct.cz/cms/ nebo http://trasy.kct.cz/
Pěší turistické trasy se značí od r.1888. Česká republika má
nejpropracovanější systém turistického značení na světě.
Můžeme používat pěší, běžkařské, cyklo, jezdecké
(hipo trasy).
KČT značí tak, aby se nesetkávaly na rozcestích dvě trasy
stejné barvy. Známe systém čtyř barev.
Pásové turistické značení
.
Červené trasy jsou většinou dálkové nebo hřebenové,
modré jsou významnější trasy, zelené - místní, žluté krátké spojovací.
Místní stezky jsou značeny
.
Značky pro běžkaře jsou na oranžovém podkladě

Ondřejovská hvězdárna Akademie věd ČR
www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/prohlidky-pro-verejnost

Naučné stezky
Cyklostezky mají žlutý podklad

nebo jsou značeny

tabulkami s číslem
Hipostezky mají na bílém podkladu barevné kolečko

Byli jste už i na Vlkové, Mandavě, nebo se jen tak
rozhlédli z kopce?
Zašlete nám do Centra společných služeb Ladova kraje
foto k uveřejnění:
css.laduv.kraj@seznam.cz

Kam za památkami ve středočeském kraji: www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/kam-zapamatkami;jsessionid=B813EEB619AA5E6ADE2ECD7C72CA268F.liferay_s1

Naučné stezky regionu Praha – východ www.stezky.info/ns/naucnestezky/naucne-stezky-stredni-cechy/naucne-stezky-okres-praha-vychod

Kudy z nudywww.kudyznudy.cz/

Výletník.cz www.vyletnik.cz/

Mapy.cz- tipy na výlety naleznete i na Mapy.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=14.6681130&y=49.9941336&z=12&q=Tipy%20na%20v%C3%BDlet&cat=1

Další naučné stezky v kraji:

Ladův kraj půjčuje

zdarma vybavení

Voděradské bučiny
Po stopách kameníků V roce 1868 byl kámen z lomu
Kaménka ve Voděradských bučinách nedaleko obce
Louňovice použit ke stavbě Národního divadla.
www.lounovice.cz/informace-o-obci/

Vodnické vycházky poblíž obce Senohraby
www.senohraby.cz/m/informace-o-obci/turistika/turisticke-cile-vobci/vodnicke-vychazky-0_31.html

Upravené foto: krajinářský a zahradní ateliér Trevisan, www.trevisan.cz

členským obcím,
školám, spolkům, sdružením, JSDH v obcích svazku
např. pro turistické pochody, akce v krajině:
• skládací nůžkové stany 3x3 m a 6x3 m
• přenosnou zvukovou aparaturu
• megafon
• přenosnou elektrocentrálu 2000W
• koloběžky Kostka pro dospělé i děti
• outdorovou kameru
• elektrické várnice na 10 l
• stojany na balenou teplou a studenou vodu
• přenosné dopravní značky
• dopravní kužele
• stojany na prospekty
• skládací stoly a lavice
• tunelové stany
• měřící zařízení pro závody

7. ročník výtvarné soutěže pro děti ke 130. výročí narození Josefa Lad na motivy jeho literární tvorby pro děti
vyhlášené svazkem obcí Ladův kraj a obcí Hrusice
podmínky soutěže:
soutěže se může zúčastnit každé dítě ve věku 2 - 15 let, a to pouze jedním dílem
díla mohou být zpracována libovolnou výtvarnou technikou s uvedením na jaký literární motiv Ladova díla vznikla (Kronika mého života,
O kocouru Mikešovi, O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani)
práce musí být odevzdána nejpozději do 28. října 2017 poštou nebo osobně na Obecní úřad v Hrusicích. Adresa: Hrusice čp. 142, 251 66
Senohraby
díla budou posouzena odbornou porotou za předsednictví Mgr. Lady – vnuka Josefa Lady
díla budou začleněna a hodnocena v kategoriích: 2 – 5 let, 6 - 8 let, 9 -11 let, 12 -15 let
díla budou po vyhlášení vystavena
díla musí být označena jménem a věkem autora, kontaktním údajem pro vyhlášení (nejlépe vč. e-mailu), v případě hromadného zaslání
vzdělávacím subjektem (jesle, MŠ, ZŠ, ZUŠ, Spec.Š, ŠD, víceletá gymnázia, mateřská centra, volnočasové kluby apod.) uveďte adresu
vzdělávacího subjektu a kontaktní osobu, tj. není nutná adresa, e-mail žáka, studenta, klienta. Je však nutné práci označit jménem a věkem
autora.
slavnostní vyhlášení se bude konat v prosinci 2017 v hrusické sokolovně, ocenění získají hodnotné dárky
zasláním do soutěže se vyjadřuje souhlas k užití díla pro výstavu a reklamní účely svazku, použití díla na webu, zpravodaji a tiskovinách.
OÚ Hrusice uchová a použije díla a osobní údaje autora v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000Sb.

Centrum společných služeb – centrum v centru Říčan
každý čtvrtek 7 - 17 hod.
Olivova 1800/2, Říčany
zodpovídá dotazy, poskytuje informace občanům a firmám k veřejným službám v regionu.
Lze si tu přečíst nebo odnést tiskoviny: informační letáčky Ladova kraje, sdružení, spolků a klubů,
zpravodaje obcí, nabídky regionálních firem, mapky.

Vaše příspěvky a náměty zasílejte na adresu redakce:
Svazek obcí Ladův kraj, Centrum společných služeb, Olivova ul. 1800/2, 251 01 Říčany,
css.laduv.kraj@seznam.cz

