
Rok 2020 aneb co nás čeká… a něco navíc.  

Tím „navíc“ chceme hned v úvodu oslovit šikovné truhláře, kteří umí technicky navrhnout a ideálně i vyrábět 

venkovní mobiliář.  

Jedná se o vybavení odpočívek na „ladovských stezkách“, které se budou postupně obnovovat a modernizovat. 

Jde o zastřešená i nezastřešená posezení (lavice, stoly), stojany na kola, informační tabule, ale i cedule na 

směrovky, označení míst a objektů, apod. Výzva samozřejmě spěchá, jako v této době vše a pokud Vás oslovuje, 

neváhejte se nám ozvat!  

Rok 2020 v Dobrovolném svazku obcí Ladův kraj 

ꙮ Leden - Už ve čtvrtek 9. 1. pořádáme seminář pro zastupitele a majitele zemědělské půdy s názvem 

Pestrá a udržitelná krajina, koná se v  říčanské „Olivovně“. Zjistíme, které mapky a letáky ke stezkám 

nejvíce na Infocentrech žádáte a obstaráme jejich dotisky. Během měsíce budeme servisovat vybavení 

„ladovské“ půjčovny, které poskytujeme členským obcím na jejich akce. Začneme spolu se zástupci 

obcí a partnery chystat vše potřebné na každoroční pochody a další pravidelné akce svazku a vyhlásíme 

výtvarnou soutěž.  

ꙮ Únor - Do světa vypustíme nové webové stránky s ještě aktuálnějším kalendářem kulturních a 

sportovních akcí v celém Ladově kraji, interaktivními mapami a rezervačním systémem půjčovny 

vybavení pro obce a spolky. Vyhlásíme vítěze fotografické soutěže Čtyři roční období v krajině J. Lady. 

Pozveme starosty ke společnému zasedání nad aktuálními obecními tématy.     

ꙮ Březen - Budeme připravovat doplňkové značení zastávek a odpočívek do obcí, které staví cyklostezku 

„Do Prahy na kole“. Zkontrolujeme značení na stezkách a obnovíme či znovu označíme je tam, kde 

chybí. V plánu je setkání zástupců Infocenter, kulturních, sportovních a dalších partnerů svazku, aby 

zajímavé informace z různých koutů Ladova kraje doputovaly ke všem.    

ꙮ Duben - Sobota 4. 4. bude patřit akci Čistý Ladův kraj, věříme, že se zapojíte stejně hojně jako loni. 

V sobotu 16. 4. se můžete proběhnout, a to na jednom z osmi závodů 4. ročníku Poháru Ladova kraje 

s názvem Jarní běh u Kanálu v Senohrabech. V sobotu 25. 4. se můžete zúčastnit tradičního Pochodu 

Krajinou barona Ringhoffera. Půjde se z Mirošovic do Velkých Popovic přes Štiřín do Kamenice. Ve 

stejný den absolvují milovníci běhu další závod poháru, a to Pyšelský kopeček.  

ꙮ Květen - Na prvního máje bude v kraji mnoho akcí, ale my půjdeme běhat pro pohár, tentokrát do 

Struhařova na Krásné vyhlídky. V sobotu 16. 5. se závodí o pohár Ladova kraje na Štiřínském krosu. 

Poslední květnová sobota 30. 5. bude patřit jubilejnímu patnáctému pochodu Cestou kocoura Mikeše. 

Půjde se netypicky z Říčan do Hrusic a v obci bude připraven pro děti mini pochod se soutěžemi tzv. 

Pohádkové Hrusice. V květnu by měla být slavnostně otevřena cyklostezka „Do Prahy na kole“, kde 

nebudeme chybět. 

ꙮ Červen - V Mnichovicích na Šibeničním vrchu bude v neděli 7. 6. posledním finálovým závodem 

s názvem Mnichovická běhna zakončen 4. Ročník Poháru Ladova kraje.  

ꙮ Červenec a Srpen - Budou prázdniny, ale my vás budeme neustále informovat na webu, facebooku, 

instagramu a v obecních zpravodajích o všech letních akcích, táborech a dalších možnostech vyžití 

v kraji. Opět prověříme naši půjčovnu vybavení a budeme se chystat na podzimní a zimní akce.    

ꙮ Září, Říjen, Listopad a Prosinec - Po prázdninách se poběží první ze série závodů už pátého ročníku 

Poháru Ladova kraje Hrusický dobroběh a v říjnu jej následuje Lesní běh v Říčanech. V listopadu se 

budeme chtít pochlubit kalendářem s vítěznými fotografiemi z foto soutěže a v prosinci si zase ve 

Struhařově u Mnichovic na Mikulášském lesním běhu dokážeme, že i v zimě se dá běhat. 

Sledujte naše webové stránky, které mohou pomoci naplánovat výlet po stezkách, doporučí zajímavou akci nebo 

nabídnou k přečtení nový občasník svazku s názvem Ladovník.  

www.laduv-kraj.cz, facebook.com/laduvkraj       

Vše dobré v tomto roce přeje Vám i sobě Ladův kraj 
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