Číslo 3/2018

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

l
Náves, 1942 (Ilustrace zveřejněna se souhlasem majitelů autorských práv, www.joseflada.cz

Je na vás, jak si chcete vychutnat Ladův kraj. Pěšky, na kole, koloběžce, sami, s kamarády, se psem. Vrstevnatě zvlněná
malebná krajina s lesy, loukami, pastvinami, poli, rybníky, kostelíky, zvoničkami či stodolami, jak ji zachytil ve svých dílech
Josef Lada, rodák z Hrusic, na vás vykoukne na všech stezkách v regionu.

Projděte se po stezkách v Ladově kraji – za humny Prahy.
Centrum společných služeb svazku obcí Ladův kraj vám doporučuje tři stezky. Okružní stezku Krajem Josefa Lady, Cestu
kocoura Mikeše z Hrusic do Říčan, stezku Krajinou barona Ringhoffera, turistické pochody, soutěžní běhy i soutěž pro děti.

Celoročně je v regionu obcemi, organizacemi a spolky pořádáno množství kulturních, enviromentálních a sportovních
událostí. Ty, které se letos dotýkají zejména stezek jsou:






Čistý Ladův kraj (duben - květen 2018)
Pochod krajinou barona Ringhoffera - 13. ročník v sobotu 21. dubna 2018
Pohádkové Hrusice a Cesta kocoura Mikeše - 13. ročník v sobotu 26. května 2018
Výtvarná soutěž pro děti - Krajem Josefa Lady

Není vám lhostejné vaše okolí? Stav
kolem stezek?
Pomozte ho uklidit!
ČISTÝ LADŮV KRAJ - každoročně
pořádaný členskými obcemi Ladova
kraje probíhá jako reakce na výzvu a
aktivitu Ukliďme svět, Ukliďme Česko.
Smyslem akce je uklidit okolí,
ve kterém žijeme a pracujeme.
Sesbírat pohozený nepořádek,
odklidit navezené černé skládky. Úklid
je koordinovaný jednotlivými obcemi.
Uklízí jednotlivci, školy, skauti,
dobrovolné hasičské jednotky, spolky
a kluby.
Hlavním úklidovým dnem Ukliďme
Česko je sice letos 7. duben, ale každá
obec má svůj vlastní termín. Termíny
úklidu Čistý Ladův kraj naleznete na
www.laduv-kraj.cz nebo na
interaktivní mapě ČSOP
www.uklidmecesko.cz.

Svazek obcí Ladův kraj – CSS ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody zajišťuje v rámci akce ČISTÝ LADŮV KRAJ
pro obce ochranné rukavice, odpadové pytle, finančně přispívá na svoz odpadu organizovaný obcemi.
Nezřídka se stává, že obce nebo místní restaurace přichystají účastníkům občerstvení.
Chcete-li se zapojit i vy, buď jako dobrovolník nebo jako finanční partner (ochranné pomůcky, odvoz odpadu, občerstvení),
ozvěte se nám do Centra společných služeb css.laduv.kraj@seznam.cz, předáme vám kontakty.

nebo

Již 13. ročník POCHODU KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA startuje 21. dubna 2018 v 9.30 hod v Mirošovicích.
Po cestě jsou pro pochodníky připraveny zastávky s nejrůznějšími soutěžemi.
Pochod vede po naučné stezce stejného jména.
NAUČNÁ STEZKA KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA z Mirošovic do Kamenice dlouhá 20 km. Vede přes Přírodní
park Velkopopovicko. Na fotografiích na deseti zastaveních můžeme vidět tvář Ringhofferovy krajiny v průběhu
ročních období. Seznámíme se s historií rodiny – životem a dílem, podnikatelskými aktivitami. Přečteme si
o pamětihodnostech a obcích na trase. Projdeme kolem pivovarských studní v Habří, pivovaru ve Velkých
Popovicích, Struhařovského rybníka, zámku Štiřín, hrobky rodiny v Kamenici, rotundy sv. Martina v Kostelci u Křížků.
Prodloužíme-li si trasu, nebo uděláme-li si malé odbočky, můžeme vidět Památník Josefa Lady v Hrusicích, zříceninu
hlásky Zlenice, zámeček v Lojovicích, Zámek Berchtold v Kunicích, židovský hřbitov v Kostelci u Křížků, rozhlednu
Ládví – Vlková.

Vedena po turistických značkách. Na mapě značena fialově

13. ročník Pochodu Krajinou barona Ringhoffera - 21. dubna 2018,
Start: Mirošovice- nádraží, 9.30 hod.

POCHOD KOCOURA MIKEŠE
z Hrusic do Říčan
se koná 26. května 2018. Start je
v Hrusicích od 10 hod.
Ve stejný den probíhá i akce pro nejmenší
a to POHÁDKOVÉ HRUSICE.
Pochod vede po stejnojmenné stezce.
Stezka – CESTA KOCOURA MIKEŠE je zatím
značena pouze z Hrusic do Říčan. Obce
pracují na značení stezky i z Říčan zpět
do Hrusic.
Putování po stezce je 20 km dlouhé, ale dá
se rozdělit na menší úseky.
Dětští pochodníci se tak můžou na stezku
opakovaně vracet a prožívat podobná
dobrodružství, jako když šel Mikeš do
světa, nebo jako když jel Pašík s kocourkem
na pouť do Mnichovic.
Při pochodu i v průběhu roku můžou
návštěvníci sbírat otisky razítek od obcí
a partnerů Ladova kraje a získat tak
odměnu za sportovní snažení.
Mapku a kartičku a seznam míst lze získat
v Informačních centrech v Říčanech,
Mnichovicích, Kamenici, v Hrusicích
v Památníku Josefa Lady a jeho dcery
Aleny, nebo si ji stáhnout na našem webu:

13. ročník Pochodu cestou kocoura Mikeše
z Hrusic do Říčan
start:Hrusice, 10 hod.

www.laduv-kraj.cz
----------------------------------------------------Na podzim pořádají Mnichovice hojně
navštěvovaný pochod
Po stopách kocoura Mikeše

Pomozte nám připomínkami zlepšit stav značení!
Podněty ke značení, úpravě úseků, partnerům stezky zasílejte:
laduv-kraj@laduv-kraj.cz

s doprovodným programem a buchtou pro
každého účastníka. Pochod má čtyři trasy
různých délek vedoucích okolím Mnichovic
a část i po stezce Cestě kocoura Mikeše.

Červeným květem je značena trasa
KRAJEM JOSEFA LADY navazující
na Greenway Praha – Vídeň.
Trasa vede po hranicích Ladova kraje
vesměs po značených cyklotrasách nebo
turistických trasách. Spojuje zajímavá
a rozhledová místa.
Měří přes 76 km.
Projet nebo projít ho lze po etapách.
Dětský obrázek z trasy může zvítězit!
Viz níže.
Mapku stezky obdržíte v Informačních
centrech v Říčanech, Mnichovicích,
Kamenici, Hrusicích, nebo v CSS.
Pomozte nám připomínkami
zlepšit stav značení!
Podněty ke značení, úpravě úseků,
partnerům stezky zasílejte:
css.laduv.kraj@laduv-kraj.cz

www.laduv-kraj.cz
8. ročník

ke 100. výročí vzniku Československa na téma krajem Josefa Lady

podmínky soutěže:
soutěže se může zúčastnit každé dítě ve věku 3 - 15 let, a to pouze jedním dílem doručeným od Velikonočního pondělí 2. 4. do 28. 10. 2018
díla budou zpracována jako malby nebo kresby na téma“ krajem Josefa Lady“, maximální velikost A3 = 297 x 420 mm
na spodní straně bude popsáno které místo na trase stezky Krajem Josefa Lady dílo vystihuje
práce musí být odevzdána nejpozději do 28. října 2018 - poštou nebo osobně na Obecní úřad v Hrusicích. Adresa: 251 66 Hrusice čp. 142
díla budou posouzena odbornou porotou za předsednictví Mgr. Lady – vnuka Josefa Lady
díla budou začleněna a hodnocena v kategoriích: 3 - 5 let, 6 - 8 let, 9 -11 let, 12 -15 let
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
vyhlášení se bude konat v prosinci 2018, ocenění získají hodnotné dárky
zasláním do soutěže se vyjadřuje souhlas s použitím osobních údajů pro potřeby zpracování vyhodnocení soutěže a 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 s nařízeními a zákony o ochraně osobních údajů

POHÁR LADOVA KRAJE – běžecké závody

Pohár sdružuje několik běžeckých závodů v regionu svazku obcí
Ladův kraj.
Seriál závodů pro dospělé i děti probíhá ve školním roce
od října do června.
Běžci vesměs trénují osaměle na stezkách a lesních cestách
v kraji.
Závody jsou pak nejen místem pro poměřování sil, ale i místem
setkávání a výměny zkušeností.
Každoročně si přijde zasoutěžit několik stovek lidí v mnoha
kategoriích včetně dětských a seniorských.

•
•
•
•
•
•
•

Jarní běh u Kanálu, Senohraby 19.4. 2018
Pyšelský kopeček 21.4.2018
Běh Krásné vyhlídky Struhařov 1.5.2018
Mnichovická běhna 10.6.2018
Bona Vita běh Velké Popovice
(bude upřesněno pořádání v r. 2018)
Lesní běh Říčany (říjen)
Mikulášský lesní běh (prosinec)

Další běžecké závody
MCC Kros Štiřín (19. 5. 2018)
Finanční prostředky ze startovného jsou věnovány
Centru péče o předčasně narozené děti porodnice
„U Apolináře“.

www.laduv-kraj.cz

Potřebujete něco zařídit, zjistit na svém nebo sousedním obecním úřadě? Zde je přehled úředních hodin:

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

obec
Černé Voděrady

web

úřední hodiny

Kamenice

po+st 16-18
po 8-12 a 13-17
st 8-12 a 13- 18
st+pá 9-12
čt 18-19
po+st 9-11
pá 16-18.30
po 7.30-12 a 13-17.30
út 7.30 -12 a 13-15
st 7.30-12 a 13-17.30
čt 7.30-12 a 13 -15
pá 7.30-10

Klokočná

po+st+pá 18-19

Čestlice
Hrusice
Kaliště

www.cernevoderady.cz
www.cestlice-obec.cz
www.obec-hrusice.cz
www.kaliste.eu
www.kamenice.cz

http://klokocna.eu
www.kostelecukrizku.cz
Kostelec u K.
Kostelec nad Černými Lesy

po+st 13-18
po + st 8-11.30 a 12.30-17

www.kostelecncl.cz
www.kunice.cz

Kunice
Louňovice

po + st 8-12 a 15-18
po+ st 8-16.30
pá 8-18

Mirošovice

po + st 8-12 a 13-17

Mnichovice

po + st 8-12 a 13-17
po 14-16
st 14-18
po 8-12
st 8-12 a 13- 17
po 8-12 a 13-18
st 8-12 a 13- 17
pá 8-14

www.lounovice.cz
www.mirosovice.cz
www.mnichovice.info

Mukařov
Nupaky

Ondřejov
Pyšely

Říčany

po + st 8-12 a 13-17
po+st 7-18
út+čt 7-15
pá 7-11

Senohraby

po + st 8-12 a 13-17

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

www.pysely.cz
http://info.ricany.cz

www.senohraby.cz
Strančice

Struhařov

po + st 7-11.30 a 12-17
po 8-12 a 17-19
út 8-12
st 8-12 a 17-18

www.strancice.cz
www.struharov.cz

www.obecsvetice.cz
Světice
Svojetice
Tehov

Tehovec
Velké Popovice

po+st 8-12 a 14-18
po 8.30-11
st 16-19
po 17-19
st 7-10 a 14-16
po 13-18
út 18-20
čt 9-12
po 8-12 a 13-17
st 8-12 a 13- 18

http://svojetice.cz
www.tehov.cz
https://tehovec.cz

www.velkepopovice.cz
www.obec-vsestary.cz

Všestary
Zvánovice

po+st 9-10 a 17-19
po + st 17.30-19.30
út 8-12 a 13-16

www.obeczvanovice.cz

Ladův kraj půjčuje

zdarma vybavení
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

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 2000 W
 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

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

www.laduv-kraj.cz

