Jarní toulky po Pošembeří
S příchodem jara se otevírají možnosti výletů pro rodiny s dětmi, turisty nebo pro seniory či školní
výlety. Pošembeří se můžeme pochlubit rozmanitostí drobných sakrálních památek a staveb, zajímavými technickými stavbami i tematickými naučnými stezkami.
K často vyhledávaným cílům zájemců o historii patří, kromě památek v historickém městě Český Brod,
v nedaleké obci Vyšehořovice mohutná zřícenina gotické tvrze. Byla založené vladyky z Vyšehořovic
v pol. 14. st. a před r. 1410 rozšířené Zikmundem Rokycanským. Nesmíme zapomenout ani na pozůstatek původně středověké tvrze Tuchorazská hláska nacházející se v obci Tuchoraz. K dalším regionálním sakrálním památkám, které určitě stojí za návštěvu, patří kostel sv. Jiří na Hradešíně, kostel
sv. Martina v Kozojedech, socha sv. Donáta u obce Škvorec aj. Pozoruhodnou zajímavostí je Čertova
brázda, což je dnes již zaniklý liniový krajinný útvar připomínající široký úvoz, vedoucí 21 km mezi
obcemi Sázavou a Chotouní, ke kterému se poutá nejedna pověst, např. o svatém Prokopovi. Na
území Pošembeří leží i čtyři slovanská hradiště a to v obcích: Klučov, Doubravčice, Přistoupim a Tismice z období 8. - 9. století. (O těchto hradištích jsme připravili informační leták s pracovním listem
pro děti, který je k vyzvednutí v kanceláři MAS nebo v IC Český Brod.)
Příznivci pěší turistiky a rodinných výletů se mohou vydat po trasách naučných stezek Údolím řeky
Šembery, Kounické cesty, Středočeské ovocné stezky, stezky v obci Hradešín nebo stezky u osady
Zahrady. Dále pak mohou navštívit krátkou naučnou stezku seznamující s přírodní památkou Klepec
mezi obcemi Přišimasy a Limuzy u Českého Brodu, nebo u města Úvaly navštívit přírodní oboru
s názvem Škvorecká obora – Králičina.
Pošembeří se pyšní i několika technickými památkami. Nachází se tu nejvyšší stavby v České republice. Nám dobře známé vysílače Dvě věže v obci Liblice z roku 1976, vysoké 355 m. U města Úvaly láká
turisty zděný železniční viadukt zvaný Devět kanálů, který byl postaven roku 1844 (stavba trati) z
pískovcových a žulových kvádrů. Fandy motorů přivítá Muzeum traktorů a zemědělské techniky
v obci Chotouň. Muzeum je umístěno v původním selském dvoře č.p. 8. V současnosti je k vidění 50
exponátů historických traktorů, z nichž je polovina opravena a provozuschopná. Stroje jsou pečlivě a
autenticky opraveny a většina z nich je i dnes schopna reálné práce v terénu.
Pro pěší výlet nebo cyklovýlet za humny můžeme doporučit obec Miškovice, kudy vede také Středočeská ovocná stezka. I když v létě roku 2013 bylo toto území zasaženo povodněmi, nyní se Miškovice
mohou pochlubit instalací nové lávky přes říčku Bylanku a několika novými lavicemi, vybízející
k odpočinku a relaxaci v přírodě. Díky podpoře firmy Toyota Tsusho Europe, S. A. a drobným dárcům
na tuto stavbu přispěla MAS Region Pošembeří darem v částce 65.000,- Kč.
Naše území nabízí velkou škálu zajímavých cílů. Stačí si jen vybrat. Slunce nad hlavou při vašem putování vám za Region Pošembeří o.p.s. přeje Petra Ištvániková.

