Klášter Votice
V bývalém františkánském klášteře naleznete Galerii sv. Františka, Vlastivědné
muzeum, expozici o kolektivizaci na
Voticku, stálou výstavu Historických kočárků a panenek, bitvy u Jankova a další. Součástí klášterního areálu je kopie
Božího hrobu.
www.mkcvotice.cz

v okolí Mezna

další zajímavosti
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Mezno
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Vyhlídková věž Václavka
Vyhlídka se nachází ve výšce 35 metrů
věže kostela sv. Václava ve Voticích. Ve
věži je umístěna expozice malíře a graﬁka Vladislava Kasky.
www.mkcvotice.cz

Zřícenina tvrze Kouty
Zřícenina bývalé vodní tvrze z poloviny 14. století, opuštěná o tři sta let později. Z bývalé tvrze
zbyl náznak zdiva obytné budovy s otvory pro
okna v přízemí a v prvním patře.
www.smilkov.cz

Mezno

www.mezno.cz

Připravili jsme pro vás další informační materiály:
Miličínský lev
Skalní útvar na hoře Kalvárii tvarem připomíná
zkamenělého krále zvířat. Podle pověsti probudí
svým řevem blanické rytíře, až bude české zemi
nejhůře. Z Hájkova náměstí v Miličíně k němu
vede naučná stezka.
www.milicin.eu

K dispozici na www.blanik.net nebo v infocentrech regionu.
Hrad Borotín
Volně přístupná zřícenina hradu Borotín poblíž
stejnojmenné obce patří k nejromantičtějším
zříceninám hradů v Čechách. V barokním dvoře
pod statkem vzniká kulturní a společenské centrum s muzeem.
www.borotin.cz

Foglarův tábor
Pamětní kámen poblíž osady Peklo u Heřmaniček připomíná uskutečnění dvou letních táborů
oddílu Pražská Dvojka, které v údolí proběhly
v letech 1929 a 1930. Zážitky z těchto táborů
popsal spisovatel Jaroslav Foglar, v knihách
„Hoši od Bobří řeky“ a „Tábor smůly.“

Turistická destinace Kraj blanických rytířů
leží na území národního geoparku Kraj blanických rytířů.
Kraj blanických rytířů najdete
jen hodinu cesty jihovýchodně od Prahy.
Navštivte bájnou horu Blaník, zámky a parky Vlašim
a Zruč nad Sázavou, bojiště Jankov 1645
a mnoho zajímavých expozic. Užijte si neporušenou českou
krajinu pěšky, na kole, s celou rodinou.

Vyrobeno v roce 2019 | foto: Miroslav Brdek, Antonín Kříž, Jana Špačková a archiv Obce Mezno | graﬁcká úprava: Viktor Puci
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Náves s rybníkem v Lažanech

Lázně u Stupčic

Za zašlou lázeňskou slávou
V bývalém lázeňském areálu u Stupčic se léčily i známé osobnosti – například básník Jaroslav Vrchlický nebo spisovatelka Růžena Svobodová. Lázně, založené v roce 1900, se specializovaly na
léčbu slatinným bahnem, masáží, švédskou gymnastikou, vodou,
sluncem nebo parou. Lázeňské budovy, které kdysi obklopoval
udržovaný park, nemilosrdně již několik desetiletí hlodá zub času.

Sakrální památky

Mezno
Obec leží v členité krajině v nejjižnější části Středočeského kraje.
Má pět částí – Lažany, Mezno, Mitrovice, Stupčice a Vestec a samoty Hvízdalka, Cihelna a Nová Hospoda. Pojmenování obce pochází od mezníků, jimiž se ohraničovaly pozemky. K rozvoji obce
přispívala její poloha na důležité zemské stezce.
Mezno patřilo k hradu Borotín, prvně se při něm připomíná
v roce 1517, i když nejstarší písemná zmínka o obci je z roku 1469.
V obci stávaly starobylé chalupy s lomenicemi, štíty a zdobenými
špejchárky. Několik požárů – ten poslední v roce 1919 – změnilo
podobu obce.
V Mezně funguje obchod, kulturní dům s velkým sálem a poštovna. Vyžití nabízí dětské a fotbalové hřiště.
Informace o akcích pořádaných obcí a místními spolky naleznete
na www.mezno.cz.

V Mezně a osadách najdete velké množství drobných sakrálních
památek. Z roku 1752 pochází osadní zvonička v Mezně. Stojí na
vyvýšeném místě při silnici, procházející osadou.
Zvoničku s křížkem si můžete prohlédnout i na návsi v Lažanech.
Výklenková kaplička a zvonička stojí také na návsi v Mitrovicích.
Starou výklenkovou kapličku minete na křížovatce polních cest
mezi Stupčicemi a samotou Hvízdalka jihozápadně od Mezna.
Kaplička a zvonička na návsi v Mitrovicích

Poblíž Sudoměřic u Tábora, na trase po červené turistické značce
mezi Meznem a borotínským hradem, leží přírodní památka Suchdolský rybník. Zahrnuje oblast rybníka Suchdol a okolních lesů. Žije
zde silně ohrožený čolek velký.
Červená turistická trasa mezi Meznem a Borotínem vás zavede
k Novému rybníku. Poblíž stojí samota Cihelna, jedno z center
protifašistického odboje na Voticku.

Výlet za rybníky
Přírodní památka Suchdolský rybník

