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Vážení příznivci občanského
sdružení Vyhlídky,  v rukou dr-
žíte čtvrté vydání našeho infor-
mačního magazínu, pro střed  -
nictvím kterého se můžete
zhruba každý půlrok dovědět,
co nového v práci i aktivitách
našeho sdružení. 
Měsíce ubíhají, a tak Vás

mohu informovat o tom, co se událo během letních
měsíců, čeho jsme dosáhli a co nás ve zbývající části
letošního roku a na počátku roku příštího čeká.  Začnu
tedy měsícem červnem, kdy jsme ukončili a vyhodno-
tili zatím poslední, VI. kolo výzev k předkládání pro-
jektových žádostí. Bylo předloženo pět projektů. Všech
pět postoupilo ke schválení na státní zemědělský in-
tervenční fond a bylo přijato. Vzhledem k omezeným
finančním prostředkům musel být jeden žadatel krá-
cen na dotaci a na jednoho se bohužel nedostalo
vůbec. I tak nás však těší zájem o předkládání projek-
tových záměrů prostřednictvím naší skupiny a doufám,
že i nadále budeme moci uspokojit většinu žadatelů.
Velmi významným momentem letošního léta byl pro-
ces hodnocení činnosti a práce místních akčních sku-
pin celé České republiky ze strany státního
ze mě dělského intervenčního fondu a ministerstva ze-
mědělství. Jako podklad pro hodnocení musela každá
skupina zpracovat a vyplnit obsáhlý dotazník sesta-
vený ministerstvem. Dost jsme se s ním natrápili a na
jeho odevzdání byla určena přímo šibeničně krátká
lhůta, ale i tak se tento úkol podařilo splnit. Poté, na
počátku srpna, následovala osobní návštěva hodno-
titelské komise, která zkontrolovala činnost a dodržo-
vání pravidel přímo na místě, u nás v kanceláři. V naší

práci máme jistě pořád co vylepšovat, nicméně s po-
těšením musím konstatovat, že jsme ze 112 skupin
byli mezi deseti ohodnocenými a že se tak Vyhlídky do-
čkaly ocenění ve formě Čestného uznání za vynikající
přístup k rozvoji venkova metodou Leader, které nám
bylo předáno na slavnostním Večeru venkova na ve-
letrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Věřím,
že výraz „čestné uznání“ nevzbudí jen letmý úsměv na
tváři s asociací „starých časů“, ale že bude vnímán
především jako důkaz úsilí i odpovědnosti, s jakou při-
stupujeme k práci a snaze pomoci regionu v naší
územní působnosti.  A tím se dostáváme k dnešním
dnům. Měsíc září je ve znamení příprav dalšího kola
výzev, příprav na projekty dalších potencionálních ža-
datelů. Velký kus našeho času věnujeme též přípravě
ekumenického setkání pod Řípem „Motlitba za
domov“, které se bude konat 28. října v Krabčicích
a kde budeme prezentovat nejen naši činnost, ale i ně-
které z lokálních výrobců potravin. Dalším dílem práce
posledních týdnů je příprava valné hromady našeho
občanského sdružení, která je plánována na počátek
prosince. Valná hromada bude volební a tak věřím
v účast co největšího počtu našich členů či jejich zá-
stupců. Těším se, že se uvidíme jak s tvářemi, které již
známe, tak s tvářemi novými, které možná vzejdou
z komunálních voleb či z řad nových zájemců o členství
a práci ve Vyhlídkách. 
Tedy na viděnou na valné hromadě nebo u nás v kan-
celáři, kde jsme Vám kdykoli k dispozici, a s přáním
klidného konce roku se s Vámi loučí 

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D. 
manažerka občanského sdružení 
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HODNOCENÍ MAS
V červenci a srpnu proběhlo hodnocení Místních akčních skupin.
Hlavním cílem bylo získat přehled o činnosti jednotlivých MAS, stavu plnění jejich strategických plánů 
LEADER, a rozlišit úroveň prováděných aktivit z pohledu kvality i rozsahu. Vytvoření přehledu o činnosti
MAS bude prvním krokem směrem ke každoročnímu systematickému hodnocení MAS. Základním pod-
kladem pro hodnocení je dotazník, který nám byl elektronicky zaslán a po vyplnění jsme ho odeslali zpět.
Dne 5. 8. proběhla kontrola komise složené ze zástupců Mze- CSV a NS MAS ČR přímo v kanceláři našeho
sdružení. Na základě výsledků hodnocení byly MAS zařazeny do několika kategorií a ohodnocené skupiny
byly slavnostně vyhlášeny na Večeru venkova dne 26. 8. 2010 na výstavě Země Živitelka.

LEADER
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PROJEKT Obnova, využití a regenerace budovy bývalé fary 
- Chorušice čp. 1 – studie
Žádost o finanční podporu byla podána prostřednictvím MAS Vyhlídky v I. výzvě v září 2008
Cílem projektu je ucelená a všeobecně přijatelná studie obnovy , využití regenerace budovy pro provoz
pobytové sociální služby „Azylový dům pro matky s dětmi a Regionální komunitní centrum“. Byl vytvořen
historický průzkumový materiál, který vznikl po shromáždění a zpracování dostupných historických mate-
riálů. A následná studie účelového využití v rámci projektu proběhla i výtvarná soutěž „Chorušická fara
očima teenagerů“.
Celkové uznatelné náklady projektu 678 889 Kč poskytnutá dotace ve výši 611 000 Kč

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Veřejné projednávání studie Projednávání - výtvarná soutěž

MAS Vyhlídky, o. s. má za sebou již VI. Výzvu k předkládání projektů.
VV květnu t. r. , bezprostředně po schválení aktualizace našeho pro-
gramového dokumentu – strategického plánu, byla vyhlášena v po-
řadí již VI. Výzva k předkládání projektů. Tematické opatření , na které
bylo možno předkládat projekty bylo tentokrát jediné a to „Občanské
vybavení a služby“. Je nutné zdůraznit, že toto opatření nebylo za-
hrnuto v původním strategickém plánu, ale právě signály z řad obcí a
neziskovek a následné doplnění do našeho strategického plánu na-
značují, jak potřebné bylo.
Výzva byla vyhlášena koncem května, t. r. a příjem žádostí na MAS
Vyhlídky, o. s. byl od 14. do 18. června.
Vzhledem k masivní propagaci a té skutečnosti, že se mnoho žada-
telů účastnilo procesu doplnění našeho strategického plánu, byli již
žadatelé v předstihu připravení a bylo podáno pět projektových žá-
dostí. Novinkou tohoto kola výzev bylo místní šetření, tj. kdy hodnoti-
telé spolu s manažerkou SPL navštívili všechny žadatele v místě
plánované realizace projektu a následně byly projekty hodnoceny.
Tento postup byl hodnotiteli velmi kladně přijat, protože si mohli
všechny údaje uvedené v projektu ověřit na místě, a projektová žádost
nebyla vnímána pouze jako výčet aktivit, ale jevila se jako konkrétní za-
dání na konkrétním místě. Všechny projekty měly velice dobrou úro-
veň, ve většině případů se jednalo u vybudování či obnovu sportoviště,
v jednom případě o zázemí pro spolkové a volnočasové aktivity.
Strukturu žadatelů tvořily ve třech případech obce a ve dvou, občan-
ská sdružení. Výše dotace je 90% způsobilých výdajů, přičemž pro
obce není způsobilým výdajem DPH.
Celková finanční alokace pro tuto výzvu byla Kč 4 688 695,00. Ačko-
liv všechny projekty získaly velmi dobré bodové hodnocení, vzhledem

k výši alokovaných prostředků budou v plné výši nákladů realizovány
pouze tři projekty, jeden bude realizován při snížené míře financování
a na jeden projekt se finančních prostředků nedostává, ten je veden
jako projekt náhradní. Realizoval by se v případě, kdy by odstoupil ně-
který z výše umístěných projektů. Jedině tak se podaří všechny pro-
středky, které máme za účelem přerozdělení k dispozici, beze zbytku
využít. V současnosti prošly projekty kontrolou na Centrálním praco-
višti SZIF a v příštích týdnech budou žadatelé vyzváni k podpisu do-
hody o poskytnutí dotace.

Nyní se připravuje další, v pořadí již VII. Výzva k předkládání projektů,
kterou bychom rádi vyhlásili ještě v tomto roce, s tím, že termín příjmu
žádostí by byl v první polovině února příštího roku. Máme zájem vy-
hlásit výzvu na všechna tematická opatření, která v našem strategic-
kém plánu máme. Jedním z důvodů je opět připravovaná změna
pravidel Programu rozvoje venkova. Není však doposud známa ko-
nečná podoba pravidel ani termín jejich zveřejnění. Ze strany Mze bylo
sděleno, že to bude v průběhu roku 2011, ale ne před ukončením zim-
ního kola příjmu žádostí, které končí koncem února. Domníváme se,
že bude přijatelnější postupovat podle pravidel, která známe a máme
s nimi zkušenosti. Bohužel, doposud nám není známa výše alokova-
ných prostředků pro přerozdělení v příštím roce. Těšíme se na kvalitní
a originální projektové záměry, které se budou prostřednictvím místní
akční skupiny realizovat.

Mgr. Galina Čermáková
Vaše manažerka Strategického plánu MAS Vyhlídky, o. s.

VI. Výzva k předkládání  projektů je za námi 
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PROJEKT Rekonstrukce exteriéru městských lázní ve Mšeně - studie

PROJEKT Studie na obnovu, využití a regeneraci kulturního 
i technicko-historického dědictví obce Hořín
Žádost o finanční podporu byla podána pro-
střednictvím MAS Vyhlídky v II. výzvě v únoru
2009 ve fichi č. 4 - Ochrana a rozvoj kultur-
ního dědictví venkova Cílem projektu bylo vy-
pracování studie na obnovu, využití
a regeneraci uvedeného kulturního i tech-
nicko-historického dědictví venkova a nava-
zující návrh programu začlenění kulturního
dědictví venkova do života široké veřejnosti
a smysluplného využití památek. Došlo k vy-
pracování plánu na využití uvedených objektů
a přilehlého území v rámci společného pro-
pojení a vznikl naučný prostor se stezkami

a byly vyhodnoceny možnosti pro vybudování
stezek a zlepšení informovanosti nejen míst-
ních obyvatel, ale i návštěvníků z blízkého
i dalekého okolí o kulturním dědictví venkova,

historii zmíněných objektů. Výstupem Studie
je dokončený materiál Průvodce Hořínem
a jeho okolím a dále vytvořením informačního
letáku s mapou, ukázkami objektů a návrhem
dalšího využití.

Celkové uznatelné náklady projektu 795 000
Kč poskytnutá dotace ve výši 636 000 Kč

Žádost o finační podporu byla podána prostřednictvím MAS Vyhlídky v I.
výzvě v září 2008. 
Cílem projektu bylo vytvoření studie rekonstrukce exteriéru městských
lázní ve Mšeně.  Výsledkem bylo vytvoření architektonického návrhu,
který sestává z dále uvedených dílčích etap: 

1.  Koncepce pěstebních opatření pro prvky zeleně v areálu a blízkém
okolí

2.  Návrhu celkové rekonstrukce a úpravy areálu lázní
3.  Návrhu úprav oplocení areálu
4.  Koncepce cílového stavu obnovy sadových úprav v areálu
5.  Návrhu návazných koncepčních kroků a doporučených opatření

v dotčeném území

Při zpracování studie byly vytipovány další navazující okruhy nejpalči-
vější problémů v okolí lázní, které také vyžadují řešení: 

n Úprava barevnosti lázeňské budovy
n Parkování u areálu lázní 
n Koncepční řešení předprostoru vstupu do lázeňského arálu
n Zachování a obnova přírodních kontextů na území v okolí lázní 
n Doplnění městského informačního systému 
n Revitalizace Debře

Celkové uznatelné náklady projektu 140 000 Kč.  Poskytnutá dotace ve
výši 126 500 Kč

Bývalý dům převozníka Interiér gotického presbytáře

Zelčínské tůně
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PROJEKT - Plán ochrany Městské památkové zóny Mšeno
Žádost o finanční podporu byla podána prostřednictvím MAS Vyhlídky v II. výzvě v únoru 2009. Cílem projektu bylo vyhodnotit všechny ne-
movitosti na území památkové zóny, jejich rozdělení do ucelených souborů a pro tyto soubory stanovit základní charakteristiky a jejich kulturní
hodnoty. Došlo k roztřídění nemovitostí do kategorií s odstupňo-
vanými požadavky na stanoviska NPÚ k různým stavebním zása-
hům. Byl vytvořen materiál stanovující způsob zabezpečení
kulturních hodnot Městské památkové zóny.
V současné době je dokončený materiál rozpracováván detailněji,
podle jednotlivých objektů a je ve stadiu projednávání, aby se stal
závazným plánem a podkladem pro ochranu památkové zóny.

Celkové uznatelné náklady projektu 420 747 Kč, poskytnutá 
dotace ve výši 378 672 Kč

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI MAS

Projekt Z Kokořínska do Podralska je v plném proudu. Členky reali-
začního týmu se věnují shromažďování materiálů přípravě a organi-
zaci společných kulturních akcí nejen pro obě zúčastněné místní
akční skupiny-Vyhlídky a Podralsko- ale i pro veřejnost z obou regi-
onů. Připravuje se například promítání o Máchově kraji, který je spo-
lečným jmenovatelem pro obě území, včetně dokumentu o jeho životě
i lásce Lori.

Nejdůležitěj-
ším výstupem
projektu spo-
lupráce však
bude studie
p r o p o j e n í
obou území,
na které inten-
zivně pracuje
pan Janků ze
s p o l e č n o s t i
N o v o b o r s k é

dotační centrum, který se celé léto věnoval cestování a podrobnému
mapování, poznávání oblastí, které mají být nově propojeny navrže-
nými inovativními tematickými stezkami. K dopracování studie zbývá
necelých pět měsíců. Členky týmu se účastnily společného setkání
právě s panem Janků, na kterém bylo diskutováno, co je již zmapo-

váno, kde jsou nové možnosti, které by však byly v logické návaznosti
na stávající trasy, a co je potřeba k dalším krokům při zpracování stu-
die. Zástupkyně obou místních akčních skupin poskytly zpracovateli
při konzultacích díky svým znalostem místního prostředí cenné infor-
mace a bylo dohodnuto další společné setkání, které by se mělo usku-
tečnit ještě před koncem roku. S vývojem prací na studii zatím vládne
spokojenost a všichni doufáme,
že výsledkem bude skutečně uži-
tečný materiál, který bude možné
využít již ke konkrétním účelům,
např. propojení turistických tras,
vybudování odpočivných míst. 

PROJEKT SPOLUPRÁCE „Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA“ 

Mšenská radnice

Zdymadlo Hořín

Nové Osinalice - bunkr

Pertoltice
kaple sv.Prokopa
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V červnu t. r. byl podán k registraci další projekt spolupráce – „Po-
labské kroje“. MAS Vyhlídky, o. s. je opět koordinačním orgánem,
MAS Podlipansko, o. p. s. je partnerem spolupráce. Tento projekt
by se měl realizovat na území obou místních akčních skupin a jeho
posláním je obnovit lidové tradice a zvýšit povědomí o regionální
sounáležitosti. 

Co si pod tím máme
představit? V rámci
projektu bude vypraco-
vána studie krojů, jak
mělnických , tak z ob-
lasti Nymburska. Stu-
die dá přesnou
odpověď, jak tyto kroje
vypadaly, při jakýc pří-
ležitostech se nosily či
jaké zvyklosti se
k daným regionům
vztahují. Současně
proběhne rekonstrukce

nemovitostí pro vystavení krojů a zejména pro zřízení půjčovny krojů.
Na území MAS Vyhlídky, o. s. proběhne rekonstrukce prostor na Obec-
ním úřadě ve Lhotce , kde bude výstavní síň a půjčovna krojů, dalším
výstavní síň vznikne na Obecním úřadě v Jestřebici. Na území part-
nerské MAS bude zrekonstruován objekt v Kouřimi, kde bude muzeum
a půjčovna krojů. Snad nejdůležitějším výstupem je však vyhotovení
20 párů krojů pro každou MAS, které budou zájemcům půjčovány. Byl
signalizován předběžný zájem o jejich zapůjčení u příležitosti lidových

slavností – Máje, dožínky, Filipojakubská noc atd. Studie bude k dis-
pozici školám pro výukové účely, zájmovým spolkům, ale i všem zá-
jemcům o kroje a lidové zvyklosti.
Realizace tohoto záměru byla příznivě hodnocena jak ze strany Regi-
onálního muzea v Mělníku, tak Folklórním sdružením České republiky.
Máme za to, že nastal čas věnovat se nejen opravám cest, chodníků
či dalších nemovitostí, ale přispět k obnově života na venkově se vším,
co bylo pro tento život typické. Rádi bychom navázali na přerušené
tradice a získali nazpět hrdost a sounáležitost k místu, kde žijeme.
Počátkem října jsme se účastnili veřejného slyšení k projetku
a v těchto dnech očekáváme zprávu, zda bude projekt podpořen
z Programu rozvoje venkova.

PROJEKT SPOLUPRÁCE „POLABSKÉ KROJE“ 

Certifikace „Produkt Polabí“ - Certifikační komise pro výběr místních výrobků
Certifikační komise v srpnu schválila a udělila certifikáty dalším výrobkům.
Na Podlipanském dni, uskutečněném k 5. výročí založení MAS a současně konaném Černokosteleckém vykulení dne 27. září 2010 
byly slavnostně předány nově schváleným výrobkům certifikáty Produkt Polabí:
Helena Karaivanova z Poděbrad Obrazy s léčivou energií
Bettina Lobkowicz z Mělníka Víno
Iva Vondráčková z Peček Dekorativní svíčky
Maso Třebovle s. r. o. Uzené maso
Nelze opomenout přínos výrobců pro region. Svou výrobou napomáhají zachovat tradiční ře-
mesla v regionu a tím podporují rozvoj cestovního ruchu. Návštěvníci Polabí si mohou odvézt
místní produkty vyrobené s láskou a osobním zaujetím. Je na místě upozornit na skutečnost,
že živnostníci se mnohdy obtížně vypořádávají s konkurencí anonymního, levného zboží ze su-
permarketů. Svými kvalitními a logicky dražšími výrobky se nesnadno prosazují na trhu.

Kancelář MAS Vyhlídky o. s. se zapojila 
do programu Zelená úsporám
Dne 16. 7. 2010 jsme v kanceláři MAS Vyhlídky o. s. zahájili pora-
denství ohledně projektů Zelená úsporám. Zájemcům poskytujeme
veškeré informace o možnostech čerpání finančních prostředků z pro-
gramu a poradíme jak postupovat při realizaci projektu a podání žá-
dosti. Do dnešního dne jsme uspokojili 30 klientů a zájem o program
Zelená úsporám neustále roste. Klienti nás mohou kontaktovat tele-
fonicky, e-mailem a domluvit si schůzku v poradně nebo dojedeme za
klientem. Veškeré poradenství je zdarma. Program Zelená úsporám je
zaměřen na oblasti úspory energie a využití obnovitelných zdrojů ener-

gie, zateplovacích technologií, vytápěcích a solárních soustav i sy-
stémů tepelných čerpadel, jakož i jejich možných kombinací tak, aby
se maximalizoval užitek pro žadatele a byly dodrženy podmínky pro-
gramu Zelená úsporám. Program je určen vlastníkům rodinných, by-
tových domů. Žadatelem může být fyzická osoba, společenství
vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, podni-
katelské subjekty, případně další právnické osoby.
Materiály a další informace můžete získat v kanceláři MAS Vyhlídky
o.s. nám. Míru 30, Mělník.
Úřední hodiny: pondělí od 14.00 – 18. 00 hod

pátek od 14.00 – 18. 00 hod

Vinice nad soutokem Labe s laterálním kanálem

PRO ŽADATELE - DOTACE
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Ministr životního prostředí Pavel Drobil a zástupce japonské firmy Mit-
sui & Co. pan Ken Abe uzavřeli koncem srpna smlouvu o prodeji dal-
ších jednotek AAU (Assigned Amount Units - jednotky stanoveného
množství). Česka republika je v prodeji jednotek AAU dlouhodobě nej-
úspěšnější zemí a již několikátý prodej jednotek AAU firmě Mitsui je
toho důkazem. Do dnešního dne prodalo Ministerstvo životního pro-
středí celkem 76,2 milionů jednotek AAU. Většinu z nich odkoupilo
Japonsko (japonská vláda a firma Mitsui), část emisních kreditů od
Česka převzaly i vlády Rakouska, Španělska a Světová banka. Výnosy
z prodeje jednotek AAU jsou příjmem Státniho fondu životního pro-

středí České republiky, který je pote investuje výhradně do programu
Zelena úsporám. Možnost prodat jednotky AAU získala ČR díky tomu,
že od roku 1990 snížila své emise skleníkových plynů o 27, 6 %, při-
čemž ji z Kjótskeho protokolu vyplynul závazek k 8 % snížení.
Z článku v časopisu PRIORITA 7/září 2010

Poznámka: Kjótský protokol je protokol k Rámcové úmluvě OSN o kli-
matických změnách (3. konference smluvních stran, Kjóto1997). Prů-
myslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,
2 %. (16. února 2005 vstoupil v platnost).

INFORMACE O DOTAČNÍCH MOŽNOSTECH PRO RO 2010
Dotační možnosti pro rok 2011 sledujte na dále uvedených webo-
vých stránkách.
MŽP - www.env.cz

- OPŽP www.opzp.cz/sekce/499/
- www.opzp.cz/sekce/500/

SFŽP www.sfzp.cz
Zelená úsporám www.zelenausporam.cz
K 1. říjnu 2010 bylo od začátku programu (duben 2009) schváleno již
35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun.

MZe http://eagri.cz
SZIF www.szif.cz
MMR www.mmr.cz
Žádosti budou přijímány nejpozději do 12. 11. 2010 (včetně), přičemž
rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR nebo datum
poštovního razítka.
MŠMT www.msmt.cz
EFS http: //www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
MK www.mkcr.cz – granty a dotace

Zveme Vás na Valnou hromadu občanského 
sdružení Vyhlídky, letos opět volební, která 
se koná v úterý  7. 12. 2010 od 16.00 hod. 
v zámku Liblice.

PROGRAM: Zahájení, Volba komisí a schválení 
programu, Zpráva o hospodaření v r. 2009, Zpráva 
o územní působnosti, Informace o činnosti o plnění 
SPL, o projektech Spolupráce – komunitní 
projednávání, Zpráva revizní, Volby, komunitní 
projednávání

Těšíme se na Vaši účast
Ing. Petra Jáchymstálová , v. r.
a kolektiv MAS Vyhlídky, o. s.

nebo přímo kontaktovat konzultantku Janu Laubovou telefonicky
721 167 487 nebo e-mailem info@vyhlidky.cz

Poznámka: Spotřeba energie v obytných domech tvoří téměř 40% cel-
kové spotřeby energie v rámci EU a je tak jedním z největších zdrojů

emisí. Toto množství spotřebovávané energie v obytných domech
může být výrazně sníženo jednoduchými opatřeními, jako jsou napří-
klad renovace či zateplení existujících budov či výměna některých sta-
vebních komponentů (okna, dveře). Až 80% úspory energie potom
přináší výstavba nových pasivních domů.

Program Zelená úsporám získal další prostředky

Modlitba za domov – Říp 2010
Na Řípu se 28. října k „Modlitbě za domov“ přidá i konference "Venkov 
- financování a spolupráce pro budoucnost" a Medializace práce MAS 
- výstavou fotografií „VENKOV SE MĚNÍ“.
Výstavou chceme představit změny, které proběhly v letech 1989 – 2010 
a díky metodě LEADER v letech 2004 – 2010.

AKCE, PROPAGACE, VÝSTAVY, VZDĚLÁVÁNÍ

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Vyhlídky

V roce 2007 byla ukončena, za přispění fondů Evropské unie, rozsáhlá rekon-
strukce zámku Liblice, který se tak proměnil v moderní konferenční a kulturně
vzdělávací centrum, luxusní zámecký hotel s restauracemi a relaxačním wellness
centrem. Nabízí vysoký kom-
fort a pohostinnost klientům
na cestách za obchodem
i odpočinkem. V kalendáriu
uvádíme akce pořádané
v Zámku Liblice listopadu
a prosinci.
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Udělejte si poznámku do Vašeho diáře – oznamujeme, že 16. 12. 2010 se na zatím blíže neurčeném místě v Mělníku uskuteční
informační seminář „Jak napsat projekt“. O místě konání budete informováni koncem listopadu. Těšíme se na Vás .

Veletrhy GO a REGIONTOUR / 13. -16. 1. 2011 / ve spolupráci s CzechTourism chtějí propagovat lidová řemesla
a řemeslníky z celé České republiky pro návštěvníky nejen odborné, ale i pro širokou veřejnost. Pokud bude mož-
nost, tak formou vyzkoušení nechat zkusit pracovat i návštěvníka. Plocha a jednoduchý pultík budou poskytnuty
zdarma a umístění bude v pavilonu P u podia. Maloprodej výrobků bude umožněn.
Případní zájemci, pokud máte zájem, je třeba dodat kontaktní údaje: co budete předvádět, firma , jméno, pří-
jmení, ulice, město, PSČ, tel. , mobil, e mail, požadovanou plochou, či jiné požadavky nejpozději do 10. 11. 2010
Přihlaste se na inf@vyhlidky.cz, tel. 315602597, nám. Míru 30, 27601 Mělník nebo na NS MAS ČR, tajemnici NS
Ing. Eva Hamplové, tel.: 602 490 840, e-mail: e.hamplova@seznam.cz

Informační seminář pro žadatele

Národní síť MAS www.nsmascz.cz

TIP NA VÝLET - LAG Podralsko – MAS Turnovsko, „U nás je taky hezky!“

Projekt „U nás je taky hezky!“ vznikl v roce 2008 na základě spolupráce
dvou občanských sdružení, LAG Podralsko a MAS Turnovsko. Tato sdru-
žení v rámci svých aktivit usilují o rozvoj regionů v oblasti ekonomiky, kul-
tury, společenského života i turistického ruchu. V rámci Projektů „U nás je
taky hezky“ a „U nás je taky hezky! – II. etapa bylo otevřeno 16 výstavních

zastavení. Byly tak nově zpřístupněny veřejnosti významné objekty v obcích a představeny zajímavé
kapitoly z oblasti přírodního a kulturního dědictví, kultury a také ze života obou regionů.

Výstavní zastavení můžete navštívit v obcích Blatce, Hamr na Jezeře, Velký Valtinov, Zahrádky, Líšný,
Loučky, Radimovice a Žďárek, Bělá pod Bezdězem, Jablonné v Podještědí, Kravaře, Kobyly, Malá Skála,
Mimoň, Radostná pod Kozákovem a Stráž pod Ralskem. Jedno z nejvydařenějších výstavních zastavení
bylo otevřeno v obci Kravaře na Českolipsku. Dozvíte se v něm spoustu zajímavostí z historie obce, zí-
skáte tipy na výlety do okolí. V obci navíc můžete navštívit vyhlášenou Víseckou rychtu. Vísecká rychta,
vystavěná r. 1797 pro místního rychtáře Václava Kerna, patří k největším roubeným stavbám v Čechách.
Pět komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chmele. Vlastní expozice sestává
z několika různých oddílů: v bývalé chlévní části domu má návštěvník možnost seznámit se na fotogra-
fiích s historií rychty i obce a s průběhem rekonstrukce památkového objektu. V obytné části přízemí
jsou náznakově instalovány interiéry základních částí tradičního stavení: světnice rychtáře se svatým kou-
tem a malovanou postelí s nebesy, výměnkářská světnička, zachovaná černá kuchyně s pecí a příslu-
šenstvím, spížní komora. Muzejní expozice v horní síni přibližuje základní znaky vesnických staveb v
severních Čechách. Je doplněná mapkami, maketami a modely. Prostor původních horních komor je vy-
užit zčásti k ukázkám zemědělského nářadí a řemeslné výroby, zčásti je věnován malovanému nábytku
a religióznímu umění (polychromované dřevořezby světců, obrázky na skle). Mobiliář ve výstavních míst-
nostech zpestřuje vystavená dobová keramika a fajáns, malované hodiny, textilie, nádobí. I když je
vnitřní zařízení vísecké rychty pojato spíše výstavně, na své si přijdou i zastánci klasických skanzenů. Pod
jednou střechou zde naleznou všechny tradiční atributy venkovského hospodářství – zemědělské a pra-
covní nářadí, pomůcky pro zpracování lnu, výrobky z přírodního pletiva (koše, ošatky), ze dřeva (máselnice,
díže, lopaty k peci, dřeváky). Navíc zde můžeme obdivovat pro danou oblast charakteristické chmelařské
nástroje. Na požádání je přístupná i sousední zděná stodola, v níž jsou uskladněny novější hospodářské
stroje a nářadí – pluhy, ruchadla, mlátičky, brány, čistící mlýnky na obilí, secí stroj apod. Koná se zde i
řada pravidelných akcí – např. Paličkyáda, Masopust – velikonoce na Rychtě apod.
Srdečně Vás zveme na návštěvu našich výstavních zastavení na území Podralsko a Turnovska!

PhDr. Dagmar Strnadová, manažerka LAG Podralsko

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s. (NS MAS ČR) bylo založeno začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již
mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV).
Cílem NS MAS ČR je především podporovat činnost místních akčních skupin, rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci a přenos zkušeností. Činnost
sítě je řízena třináctičlenným Výborem, který tvoří volení zástupci místních akčních skupin z jednotlivých krajů. NS MAS ČR, o. s. je partnerem
pro spolupráci s dalšími institucemi, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova.

Vísecká rychta

Výstavní zastavení
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Vyhlídky, o.s.
Nebužely 92
277 34 Nebužely
kancelář: nám. Míru 30 
(pasáž Koruna, 2. patro)
276 01 Mělník

www.vyhlidky.eu
email: info@vyhlidky.cz
tel.: 315 602 957

ÚŘEDNÍ HODINY:
pondělí   09:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Evropský  
zemědělský fond

pro rozvoj venkova:

Evropa investuje 
do venkovských oblastí

Uvádíme zde pouze akce obcí, které nám zaslali své záměry. Informace od obcí,
které nám svůj plán neposkytli a další podrobnosti o uvedených akcích, můžete 
zjistit na webových stránkách jednotlivých obcí.

KRÁTCE
Téměř 77 miliard z OPŽP již našlo své příjemce
Ministr životního prostředí schválil dalších 444 projektů, které obdrží dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí (OPŽP) v souhrnné výši více než 3, 1 miliardy korun. Společně s nimi tak bezmála pět tisíc
podpořených projektů pomáhá životnímu prostředí a zkvalitňuje tím náš život.
Aktuality 15. 10. 2010 www.opzp.cz Z analýzy programu Partnerství Zelená úsporám vyplývá, že největ-
šími žrouty elektrické energie v domácnostech jsou chladničky a mrazničky. Ušetřit se však dají i stovky
korun měsíčně a to důsledným využíváním nejúspornějších spotřebičů. Jak takové spotřebiče vybírat a
používat poradí spotřebitelům. www.zelenausporam-partnerstvi.cz

KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚZEMÍ MAS 2010

SMO je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací,
založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou
obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parla-
mentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kom-
petencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů,
primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých
povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné
době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.
tisková zpráva 6. 10. 2010
Na obnovu památek půjde příští rok více peněz
Investice státu do záchrany a obnovy kulturních památek v příštím

roce nepoleví. Za velmi pozitivní označil tuto zprávu předseda Svazu
měst a obcí ČR Oldřich Vlasák při svém setkání s ministrem kultury
Jiřím Bessrem dne 4. října 2010, které bezprostředně navazovalo na
jednání zástupců Svazu s vládou ČR. Programy na záchranu a obnovu
kulturních památek byly letos kráceny o 15 %. Příští rok je ale dosta-
nou zpět, potvrdil ministr kultury Besser. „Reálně se tedy příjmy v
těchto programech v roce 2011 zvednou oproti roku 2010 o 15 %.
Na živou kulturu se letos plánované peníze po-
dařilo sehnat, je tedy spravedlivé, abychom to
památkám, které se musely uskrovnit, vyna-
hradili,“ upřesnil Jiří Besser. www.smocr.cz

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR)

Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k
obnově a prohloubení společenského a duchovního
života na venkově, k posílení hospodářské stability a
prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově

k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet

se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a re-
gionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově ven-
kova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení
problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat
Program obnovy venkova. www.spov.org

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA

ŘÍJEN

28. Mšeno, TJ Sokol 28. Běh Debří, www.mestpmseno, cz

Medonosy, MONOCH Dlabání dýní, www.medonosy.cz

29. Lhotka Zájezd do divadla, www.lhotka.cz

31. Kadlín - muzeum Ukončení turistické sezóny
www.kadlin.cz

LISTOPAD

6. Lhotka, hospoda Setkání seniorů, 14: 00,  www.lhotka.cz

13. Zámek Liblice Večer plný módy, www.zamek-liblice.cz

13. Lhotka, hospoda Hon a posezení s tombolou,
www.lhotka.cz

13. Medonosy, MONOCH Rukodělný kurz, www.medonosy.cz

11. - 14. Zámek Liblice Svatomartinské husy, 
www.zamek-liblice.cz

27. Chorušice, Velký Újezd Posvícenská zábava, www.chorusice.cz

27. Medonosy, MONOCH Adventní koncert, www.medonosy.cz

27. Medonosy, MONOCH Vánoční posezení s občerstvením
www.medonosy.cz

PROSINEC

3. Medonosy, MONOCH Mikulášská nadílka, www.medonosy.cz

4. Lhotka Mikulášská nadílka, www.lhotka.cz

4. - 5. Zámek Liblice Zámecké zvěřinové hody, 
www.zamek-liblice.cz

5. Chorušice Mikulášská nadílka, www.chorusice.cz

5. Zámek Liblice Mikulášské dětské divadlo, 
www.zamek-liblice.cz

7. Zámek Liblice Valná hromada Občanského sdružení Vy-
hlídky, www.vyhlidky. eu

11. Medonosy, MONOCH Rukodělný kurz, www.medonosy.cz

11. Lhotka Adventní zpívání pod stromečkem
www.lhotka.cz

17. – 19. Zámek Liblice Vánoční jarmark, www.zamek-liblice.cz

18. Lhotka Adventní zpívání pod stromečkem
www.lhotka.cz

18. Zámek Liblice Adventní koncert, Mramorový sál
www.zamek-liblice.cz

18. -19. Kadlín, muzeum České Vánoce na vsi před sto lety
- DOD Zima, www.kadlin.cz

31. Zámek Liblice Silvestr 2010, www.zamek-liblice.cz

31. Medonosy, MONOCH Rozloučení s rokem, www.medonosy.cz

31. – 2. 1.  Zámek Liblice Silvestrovský prodloužený víkend
www.zamek-liblice.cz


