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místo, které nás spojuje

CO JE MAS?
Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou neziskové organizace,
které jsou tvořeny společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), a které
spolupracují metodou Leader na rozvoji venkova, zejména
při získávání finanční podpory z EU i z národních programů.
Jejich aktivity podporují jak zemědělské, tak nezemědělské
podnikatele, obce, spolky i školská zařízení.
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METODA LEADER

www.vyhlidky.eu

Metoda LEADER je specifická iniciativa uplatňovaná
v zemích Evropské unie od roku 1991. Název LEADER je
zkratkou francouzského výrazu „Liaison Entre Actions
Développement de l´Économie Rurale“ – v překladu
„Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“.
Za pomoci evropských fondů jsou prostřednictvím
MAS realizovány projekty volené postupem „zdola
nahoru“ na základě znalosti prostředí, které zvyšují
v daném regionu životní úroveň venkova.
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Máme hluboké kořeny
v našem regionu

MAS Vyhlídky, z.s.
Území MAS Vyhlídky, z.s. se rozkládá na severu Středočeského
kraje. MAS vznikla v roce 2014 a dnes působí v 40 obcích.
V území je zastoupeno jak zemědělství, vinařství, pivovarnictví,
tak průmysl. Region má bohatou a významnou historii,
nabízí mnoho příležitostí pro turistický ruch i kulturní
a přírodní bohatství. Vedle tradičních zemědělských odvětví
je zastoupeno též zelinářství a ovocnářství a je jednou
z nejsevernějších oblastí Čech, kde se pěstuje a zpracovává
vinná réva. Severněji položené oblasti Mělnicka jsou
součástí CHKO Kokořínsko. Posláním spolku je veřejně
prospěšná činnost, jejíž aktivity podporují rozvoj života
na venkově, vzájemnou spolupráci a realizaci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje s ohledem na posílení
ekonomického prostředí v regionu, zhodnocení přírodního
a kulturního dědictví.

3

www.vyhlidky.eu

VRBNO

OBŘÍSTVÍ

ZELČÍN

HOŘÍN

BROZÁNKY

VLINĚVES

DOLNÍ
BEŘKOVICE

BÝKEV

CHRAMOSTEK

LUŽEC
NAD VLTAVOU

JENIŠOVICE

DAMINĚVES

CÍTOV

DOLNÍ BEŘKOVICE

ŽELÍZY

MĚLNICKÁ
VRUTICE

HLEĎSEBE

STŘEMY

TUHAŇ

ZÁBOŘÍ
MALÝ ÚJEZD

JELENICE

HOSTÍN

JENICHOV

JANOVA
VES
BOSYNĚ

VYSOKÁ

KOKOŘÍN

ŽIVONÍN

STRÁNKA

LIBOVICE

RADOUŇ

STRÁNKA

VYSOKÁ LIBEŇ

ŘEPÍN

JESTŘEBICE
U KOKOŘÍNSKA

DOBŘEŇ

KOKOŘÍN

TRUSKAVNA

BŘEZINKA

ŠEMANOVICE

VELKÝ BOREK

LHOTKA

STŘEDNICE

CHODEČ

VELKÝ BOREK

SKUHROV

KLY

KLY

SITNÉ

DOLNÍ
ZIMOŘ

STRÁŽNICE

MĚLNÍK

MĚLNÍK

VEHLOVICE

ÚPOR

www.vyhlidky.eu

LIBĚCHOV

JEŠOVICE

CHUDOLAZY

MEDONOSY

OSINALICE

4

KADLÍN

KADLÍN

OSTRÝ

MĚLNICKÉ VTELNO

LEDCE

TAJNÁ

NOSÁLOV

www.vyhlidky.eu

www.vyhlidky.eu

TIŠICE

TIŠICE

TUHAŇ

KOZLY
U TIŠIC

CHRÁST U TIŠIC

PŘÍVORY

VŠETATY

VŠETATY

5

území působnosti MAS Vyhlídky
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obce jsou páteří regionu ... a lidé jsou jeho srdcem

BCRTES

OBCE

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

7

www.vyhlidky.eu

Býkev

www.obecbykev.cz

Býkev – Jenišovice
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Obec Býkev patří územně do okresu Mělník a náleží pod Středočeský kraj.
Obec Býkev se rozkládá asi pět kilometrů západně od Mělníka. Býkev se dále dělí na
dvě části, konkrétně to jsou: Býkev a Jenišovice, vzdálené od sebe asi 1,5 km.
Dominantou obce je pomník Českého lva, vystavěný v letech 1918–20 na památku
obětem 1. světové války. K pomníku se váže zajímavý osud z druhé světové války,
kdy jej místní obyvatelé uchránili před Německou armádou tím, že pomník zakopaly
v místě, kde dnes stojí, pod zem. Tam pomník vydržel po celou válku, po skončení
války byl slavnostně vyzvednut na nynější podstavec. V roce 2011 byla socha lva
renovována.

www.citov.cz

Cítov
Cítov – Daminěves

První písemná zmínka o obci se objevuje v roce 1268, kdy král Přemysl Otakar
II. potvrdil založení kláštera Augustinů na Pšovce. Klášter měli založiti rytíř Smil
z Cítova a Pavel z Luštěnice a v něm měli stráviti stáří. Rytíř Smil je také uváděn
jako zakladatel kostela sv. Linharta v Cítově. Druhým pánem na Cítově byl kancléř
království českého Ferdinand Scheidler, jehož dcera Marie Františka, provdaná za
pana Hartiga z Horních Beřkovic, dala 28. 3. 1713 postaviti Mariánskou sochu před
kostelem. Její dcera Marie Františka dala postavit faru a vystavila kostel potřebnými
paramenty a varhanami. Potom panství Cítovské přišlo do rodu Turbů a roku 1782
do rodu Lobkowiczů z Roudnice. Roku 1835 stal se majitelem Cítova rod Lobkowiczů
z Dolních Beřkovic a v tomto rodě již zůstal.
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Dobřeň

www.obecdobren.cz

Dobřeň – Jestřebice – Střezivojice – Klučno – Vlkov
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První písemná zmínka o obci je z roku 1402. Dobřeň je unikátním souborem hodnotné
lidové architektury patrových roubených domů, někdy i s klenutými branami,
chráněna jako vesnická památková rezervace. Nejzajímavějšími jsou roubená
stavení přímo u turistické orientace. Překrásná je zejména roubená patrová chalupa
s pavlačí, jíž vévodí zastřešená vjezdová brána. Stejně jako další obce v okolí byla
i Dobřeň zpustošena třicetiletou válkou. Velký význam v jejím hospodářském životě
mívalo chmelařství. V Dobřeni se nachází památný strom – lípa malolistá, jedná se
o jeden z největších exemplářů na Kokořínsku s obvodem kmene 478 cm a výškou
16 m. Nachází se v CHKO i PR Kokořínský důl.

www.dolniberkovice.cz

Dolní Beřkovice
Dolní Beřkovice – Vliněves – Podvlčí

Obec Dolní Beřkovice se rozkládá na levém břehu řeky Labe asi pět kilometrů
severozápadně od Mělníka. Součástí obce je obec Vliněves a Podvlčí. Obec zde
stávala dávno v době pohanské, jak o tom svědčí bohaté archeologické nálezy,
zvláště pak z poslední doby na místě rozšiřující se pískovny ve Vliněvsi. Poprvé
se toto jméno připomíná v literatuře r. 1318, kdy zdejší statky vlastnil Jarosius de
Byerzkowicz, z toho jména časem vzniklo slovo Beřkovice, tj. ves lidí Beřkových.
Od roku 1785 se v literatuře uvádí přívlastek Dolní ke jménu Beřkovice.
Pravděpodobně na místě dnešního zámku stávalo v dávné minulosti dřevěnými
hradbami opevněné hradiště, později proměněné na bytelnou tvrz obklopenou valem
s vodním příkopem.

11

Dolní Zimoř
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www.dolnizimor.cz

Dolní Zimoř neboli „osada vysazená větrům zimavým“ je malá obec na odbočce
ze Želíz. Od obce se táhne Zimořský důl, lemovaný lesy a pískovcovými skalami.
Obec je zasazena do malebného prostředí a leží na hranici mezi CHKO Kokořínsko
a přírodním parkem Rymáň. Dolní Zimoř se rozkládá asi 10 km od Mělníka.
Dle turistického členění Ministerstva pro místní rozvoj patří do regionu Polabí. První
zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1640. Orná půda zabírá
padesát jedna procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Na území
Dolní Zimoře se rozprostírá Přírodní památka Želízky.

www.drisy.cz

Dřísy

První zpráva o Dřísech je z roku 1052, spojená se vznikem staroboleslavské
kapituly. Její vznik se předpokládá do období prvních českých knížat, k čemuž
přispívají archeologické nálezy. Darem z povinnosti knížete Čechů Břetislava
I. kapitole se stala poddanskou vsí. Za husitských válek a pozdější doby byla obec
v majetku různých protestantských osob. Zlomem pro dějiny Dřís byla třicetiletá
válka a její následky, kdy odešla velká část obyvatel. Z opuštěných usedlostí vznikl
ještě před koncem třicetileté války panský dvůr. Staroboleslavský děkan Jan Frik
postavil do vinic r. 1729 pro své poddané kapli. Významnou událostí pro obec
bez kostela a fary bylo zřízení školy již roku 1694. Po sedmdesátých letech se
silně rozvíjelo pěstování zeleniny a Dřísy se staly významnou zelinářskou obcí.
Velká produkce zeleniny je tradicí i v současné době.
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Hlavenec
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www.hlavenec.cz

Obec Hlavenec leží na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů.
Obec se nachází v úrodné polabské nížině – nadmořská výška se pohybuje
v rozmezí 179–220 m. O vzniku Hlavence není přesných dat. Založen byl zřejmě
s dvěmi druhými Hlavny (Kostelní a Sudovo Hlavno) pány z Michalovic. První
zmínka o vsi Hlavenec se vztahuje k roku 1386, později byl přidělen k panství
Brandýs nad Labem. Další osud Hlavence byl spojen s císařskou honitbou.
Stavební dominantou obce je budova původně renesančního zámečku, později
hotelu Hubertus, která je vidět zvelké dálky od severu. Obdobnou dominantou
je budova školy, kde sídlí obecní úřad, dětská skupina Hlaveneček a kde jsou
vybudovány malometrážní startovací byty po mladé lidi. Jádro obce tvoří náves
s kaplí obklopenou bývalými zemědělskými statky. Nejvýznamnější památkou
je lovecký pomník Karla VI. z dílny sochaře M.B.Brauna, který v Hlavenci nechal
postavit František Antonín hrabě Špork, majitel sousedního panství Lysá nad Labem.

www.obechorin.cz

Hořín
Brozánky – Vrbno – Zelčín

Ačkoliv je ves Hořín („Horův dvůr“) poprvé historicky doložena až v roce 1319,
je jisté, že byla založena již dříve. Hořín byl coby mělnické podhradí majetkem
vlastníka mělnického panství – zpočátku šlo o panovníka, jeho manželku nebo
vdovu po něm pozůstalou. Středem Hořína ve 14. století byla královská vodní tvrz
Wasserpurch s přiléhajícím hospodářským dvorem. Pobývala zde také královna
Eliška Přemyslovna, která v roce 1324 vydala listinu „Hořínští purkrabí a správci”.
Královská tvrz nepřežila husitské války. Hořínský dvůr byl obnoven a v 16. století
se stal významným hospodářským centrem mělnického panství. Rostoucí význam
Hořína byl v 1. polovině 17. století potvrzen stavbou nejprve černínského loveckého
zámečku, posléze rezidenčního sídla knížecí rodiny Lobkowiczů. Významným
počinem se stalo vybudování lobkowiczké hrobky, Laterálního plavebního kanálu
nebo nové funkcionalistické budovy školy. Jednou z obcí spadajících pod Hořín je
také Zelčín, kde se nachází Zoopark.
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Hostín
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www.hostin.cz

První písemná zmínka o obci se datuje do 14. století. Má příhodné umístění na
kopci Hostinná (283m n.m.), kde stranou od hlavních silničních tahů, obklopena
lesy, a přesto blízko okresnímu městu i Kokořínskému údolí, nabízí příjemné místo
ke klidnému životu i rekreaci. Přes obec vedou dvě cyklotrasy – č. 141 z Liblic do
Kokořínského dolu a č. 8162 z Jelenic do Košátek. Nachází se zde nově vybudovaný
volnočasový areál – park s vodní plochou, cyklo a on-line drahou, bludištěm,
dětským hřištěm, tenisovým kurtem se zázemím a víceúčelové hřiště. Na volnočasový
areál navazují obory se zvěří a naučnou stezkou s vyhlídkou. V obci funguje obecní
hospůdka a několikrát denně autobusové spojení. Z historických památek lze zmínit
opravenou dřevěnou zvoničku s obnoveným zvoněním, kapličku a pomník padlým.

www.kadlin.cz

Kadlín
Kadlín – Ledce

Kadlín je malá vesnička na rozhraní Mělnicka a Mladoboleslavska. Pěšinami
a cestami je spojena s okolními vesnicemi Syslovem, Zamachy, Chorušicemi,
Stránkou, Tajnou, Ostrým a Žebicemi. Vesnice má bohatou a dlouholetou minulost.
Zachovala si svůj vesnický ráz, a nehyzdí ji žádné moderní ani panelové stavby.
Nejzajímavějším místem je nedaleký vrch, který byl pravěkým osídleným místem
s keltskou a slovanskou historií. Na tomto místě byla vybudována rozhledna, ze
které se otvírají zajímavá panoramata s výhledem na Bezděz, Ještěd, ale i na Prahu
a okolí. Jednou z historických staveb Kadlína je budova obecné školy, kterou v roce
1847 postavilo bělské panství jako jednotřídní kamennou školu. Později byla
přestavěna na dvoutřídku, pro celou spádovou oblast okolí Kadlína. Kadlín nabízí
turistické veřejnosti projekt sedmi kadlínských zastavení a to čtyři expozice
vesnického muzea, naučnou stezku flory a fauny, rozhlednu Hradišť a poslední
zastavení v kostele Sv. Jakuba Většího.
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Kanina
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www.kanina.cz

První bezpečná zpráva o obci Kanině se pojí s letopočtem 1207. Toho roku totiž český
král Přemysl Otakar I. věnoval řádu německých rytířů statek Řepín s připojenými
vesnicemi – Libní, Sedlicí a Kaninem. Historické jádro obce Kaniny vytváří původní
zástavba na plošině nad Vrbodolem. V převážné většině se dochovala původní
venkovská architektura, projevující se klasickým hmotovým řešením typickým pro
region Kokořínska – přízemní zděné (kamenné) domy, respektive patrové usedlosti
kryté, sedlovou symetrickou střechou. Obec je zasazena do půvabného prostředí
Kokořínského dolu, kdy cestou do údolí se náhle zjevuje mezi skalami hrad Kokořín.

www.klukymb.eu

Kluky

První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1264. Z ní se dovídáme,
že Kluky vznikly jako osada při manské tvrzi. Roku 1420 byla zapsána Janu
a Fridrichovi z Kolovrat, později se stala součástí panství Berků z Dubé.
Obec Kluky leží v okrese Mladá Boleslav, v blízkosti turisticky atraktivní
CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, nad údolím Strenického potoka. Tradičně se
v obci pořádají různé společenské a sportovní akce. Obec leží v blízkosti různých
turistických stezek v malebném prostředí. Obec je vesnickou památkovou zónou,
šest nemovitostí je prohlášeno za kulturní památky.
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Kly

www.kly.cz

Kly – Záboří u Kel
Obec Kly se nachází asi pět kilometrů jižně od Mělníka. První písemná zmínka
o obci pochází z roku 1344. Od 28. března 2001 vzniklo v obci pět nových místních
částí: Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, Lom a Větrušice. Obec se dostala do
obecného povědomí v roce 2002 při povodních, kdy byla velmi poničena. Mezi
památky této obce patří kaple na návsi s vyobrazením sv. Václava na zdi kaple.
Obec má svoji vlastní velkou hasičskou stanici dobrovolných hasičů.
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www.obeckokorin.cz

Kokořín

Kokořín – Březinka – Janova Ves – Šemanovice – Truskavna – Kokořínský Důl
První písemná zmínka o obci je z roku 1320, kdy tehdejší majitel dvoru a vsi Jindřich
z Osměchova vyměnil Kokořín s Hynkem Berkou z Dubé za Veležice. Berkové
z Dubé vlastnili Kokořín přes sto let. Obec Kokořín leží v CHKO Kokořínsko, kde
jsou ideální podmínky jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku nebo vyjížďky
na koních. Jako turistické zajímavosti vyzdvihujeme hrad Kokořín, zámek Kokořín,
jestřebické a kokořínské pokličky – skalní útvary, jeskyně Klemperka, Kostelíček,
Staráky, Nedamy – jeskyně v pískovcových skalách, Šemanovice – barokní kostel
z 18. století.
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Lhota

www.lhotanadlabem.cz

Obec se nachází v jihovýchodní části mělnického okresu, v úrodné Polabské nížině,
na okraji rozlehlých borových lesů. První zmínka o obci pochází z r. 1332 z doby vlády
Jana Lucemburského. Rozvoj obce nastal v 80. letech 19. století. U obce Lhota leží
jedna z nejznámějších rekreačních oblastí pro Prahu a celé okolí. Hluboké jezero
s čistou vodou je ideálním místem pro koupání a rekreaci, které vzniklo na místě
bývalé štěrkopískovny. Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality, první
veřejná nudistická pláž na našem území.
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www.lhotka.cz

Lhotka
Lhotka – Hleďsebe

První písemná zmínka je z roku 1303. K obci Lhotka patří také obec Hleďsebe. Protéká
tudy říčka Pšovka, na které v Hleďsebi stojí vodní mlýn. Obec Lhotka se nachází na
začátku Kokořínského údolí, lemovaného pískovcovými skalami. V těchto skalách
původní obyvatelé budovali svá tesaná obydlí, která v pozdější době sloužila pro
chov dobytka. Obec je známá pořádáním společenských, sportovních a kulturních
akcí, např.: Adventní zpívání, masopustní průvod masek, country festival a jiné akce
vycházející z našich tradic, ale i ze současnosti. V obci se nachází skalní byt, který je
vyhlášen státní památkou, též se zde nachází mnoho původních staveb. Obec nabízí
k využití pro veřejnost fotbalové hřiště, dětské hřiště, multifunkční hřiště a v horkých
letních dnech též osvěžení v přírodním koupališti s občerstvením.
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Liběchov

www.libechov.cz

Liběchov – Ješovice
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Malebné městečko Liběchov leží při ústí Liběchovky do Labe. Původní osada
vznikla na staré obchodní cestě z Prahy a Mělníka do severních Čech a Lužice.
První písemná zmínka pochází z roku 1311 v souvislosti se zdejší tvrzí. Vodní tvrz
byla předchůdcem dnešního barokního zámku z let 1720–1730. Zároveň zde již
v roce 1332 stával kostel, i na jeho místě dnes stojí barokní následovník. Kolem roku
1783 tu vznikla i osada Johannesdorf, později přejmenovaná na dnešní Boží Vodu.
V roce 1955 byla sloučena s Liběchovem a dodnes je jeho místní částí. Liběchov
byl znám jako „hnízdo romantické doby“, místo setkávání velkých duchů národa.
V roce 1935 byl rozhodnutím vlády na krátko povýšen na město, tento status byl
obnoven roku 2007. Liběchovem prochází cyklotrasa – Labská vinařská stezka,
která je součástí nadregionální Labské trasy a mezinárodní trasy Praha – Berlín,
tj. je součást evropské trasy Eurovelo 7. Liběchov je významnou vinohradskou
usedlostí a nachází se zde rovněž ovocné sady.

www.liblice.cz

Liblice

Obec Liblice patří k nejstarším v okolí, první písemná zmínka pochází již z roku 1254.
Má typický ráz vsi založené na nejúrodnějších půdách polabské nížiny. Dominantou
Liblic je působivý barokní zámek, který si nechal postavit v letech 1699–1706 Arnošt
Josef Pachta z Rájova. Jedná se o jednu z nejkrásnějších a nejzachovalejších staveb
vrcholného baroka v Čechách, jejímž autorem byl v Praze žijící italský architekt
G. B. Alliprandi. V roce 2007 zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je provozován
Střediskem společných činností Akademi věd ČR jako konferenční centrum
a hotel nabízející paletu služeb, např.organizaci svateb, wellnes a další. V obci se
nacházejí i další významné památky. Historické centrum s kostelem bylo před časem
revitalizováno a návštěvník zde nalezne i klidná místa pro relaxaci.
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Lobeč
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www.obeclobec.cz

Obec leží na rozhraní Mělnicka, Českolipska a Mladoboleslavska v lesnaté krajině
na úpatí Vrátenské hory. Je východiskem turistických cest do Kokořínského údolí,
na rozhlednu na Vrátenské hoře, na hrad Houska a Bezděz a k Máchovu jezeru
vzdálenému asi 14 km. Pro četné památky lidové architektury je obec vyhlášena
vesnickou památkovou zónou. První zmínka o obci Lobeč pochází z roku 1323.
Barokní zámek, postavený na místě tvrze roku 1654, byl přestavován v letech
1724 a 1883. V obci blízko zámku se nachází původně gotický kostel Povýšení
sv. Kříže, v rohu přilehlého hřbitova je zděná hranolová zvonice. Dnes obec nabízí
návštěvníkům ubytování v zámku, rekonstruovaný parostrojní pivovar a Muzeum
Eduarda Štorcha (www.muzeumstorch.cz), který je pochován na zdejším hřbitově.
Obcí prochází cyklotrasa ze Skramouše až do Dubé.

www.luzec.cz

Lužec nad Vltavou
Lužec nad Vltavou – Chramostek

Obec Lužec nad Vltavou se rozkládá se přibližně 7 kilometrů jihozápadně od Mělníka.
Součástí obce je i vesnice Chramostek. Lužec leží na břehu řeky Vltavy. Od roku
1907, kdy byl vybudován kanál mezi Hořínem a Vraňany, je tak jedinou obcí v České
republice, která se celá nachází na ostrově. V obci se nachází původní gotický kostel
sv. Jiljí, který byl zničen požárem a přestavěn v barokním stylu v druhé pol. 19.století.
Mimo kostela se v obci nachází také Boží muka, křížek, pomník I. a II. sv. války,
rotunda a hřbitov.
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Malý Újezd

www.malyujezd.cz

Malý Újezd – Jelenice – Vavřineč
První zmínka o Malém Újezdě pochází z roku 1517. Náležel kapitule Mělnické, později
záduší sv. Petra a Pavla na Mělníce a při obci ležela víska Školka se dvorem Mikovem.
Centrem Malého Újezdu je krásná rozlehlá travnatá náves, která slouží jako
oddechová parková zóna s dětským hřištěm a hřištěm pro nohejbal. Do správního
území Malého Újezdu patří Jelenice a místní část Vavřineč..
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www.medonosy.cz

Medonosy

Medonosy – Chudolazy – Osinalice – Nové Osinalice – Osinaličky
Medonosy – dnes nevelká obec na severní výspě mělnického okresu – je v písemných
pramenech zmiňována poprvé v roce 1352 a to v rejstříku papežských desátků.
Archeologické nálezy však dokládají osídlení mnohem starší, již v době bronzové
(2000–700 l. př. Kr.) – v období tzv. knovízské kultury. Obec původně ležela na
planině západně od nynějších Medonos, nad údolím Liběchovky, kde stávala
středověká tvrz a starobylý farní kostel. Původní ves Medonosy, kostel i tvrz byly
vypáleny a pobořeny, nezanechaly po sobě stop. Na konci třicetileté války vracel
život. V roce 1750 dal hrabě Hubert Karel Pachta z Rájova zřídit oboru a postavit
u ní barokní lovecký zámek. Avšak po velkém požáru v polovině 19. století opět
vše vůkol lehlo popelem. Medonosy jsou součástí CHKO Kokořínsko. Roste zde
mnoho různých rostlin, více než stovka z nich patří mezi druhy ohrožené a vyžadující
ochranu. V ekosystému Medonos se rovněž vyskytují vzácné druhy hmyzu, ptactva
i vodních živočichů.
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Mělnické Vtelno

www.melnickevtelno.cz

Mělnické Vtelno – Radouň – Vysoká Libeň

30

Mělnické Vtelno je zmiňováno již v 9. století a je jednou z nejstarších českých obcí.
Jeho název je odvozen ze staročeského pojmenování vrby – vetly. Tento vodomilný
strom se v hojné míře vyskytoval ve vtelenském údolí a i v době sucha zadržoval
dostatek vody v jílovitém podloží, nacházejícím se pod zdejší úrodnou půdou. Jednou
z dominant obce je katolický kostel sv. Archanděla Michaela z roku 1260. Druhou
dominantu představuje evangelický kostel z roku 1787. V obci se nachází rodinný
pivovar a prochází jí cyklotrasa. Součástí obce Mělnické Vtelno jsou další dvě obce
– Radouň a Vysoká Libeň. Návsi v Radouni dominuje kostel sv. Havla, založený
r. 1260. Ve Vysoké Libni na návsi stojí kaplička sv. Trojice. Nedaleko se nachází
místní koupaliště.

www.melnik.cz

Mělník

Neopakovatelná atmosféra historického jádra starobylého města Mělníka a jeho
památek připomíná, že tudy již více než tisíc let kráčela historie českého státu.
Právě sem, na vyvýšený ostroh nad soutokem Vltavy a Labe, kladou historici
legendární hradiště Pšov, rodiště kněžny Ludmily, manželky prvního doloženého
knížete Bořivoje a babičky knížete Václava. S manželkami panovníků se osudy města
spojovaly i nadále. Kněžna Emma, žena knížete Boleslava II. zde nechala razit stříbrné
denáry, sídlila zde Kunhuta Uherská, žena Přemysla Otakara II., i Eliška Přemyslovna.
Statut královského věnného města udělil Mělníku její syn Karel IV., který se také
zasloužil o nebývalý rozkvět zdejšího vinařství, jehož tradici připomínají každý rok
slavnosti vinobraní. Působivou a zdaleka viditelnou dominantou města je zámek a věž
chrámu sv. Petra a Pavla. Návštěvníky láká i pohled ze zámecké vyhlídky na soutok
Labe a Vltavy, památnou horu Říp a České středohoří. Neméně zajímavá je návštěva
kostnice či mělnického podzemí s historickou studnou.
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Nebužely
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www.nebuzely.cz

Obec Nebužely se nachází jedenáct kilometrů severovýchodně od Mělníka. Patří
mezi nejstarší obce v okrese, první doložené písemné zmínky o obci pocházejí již
z přelomu 20. a 30. let 13. století, kdy byla ves v držení panenského benediktinského
kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Území obce Nebužely zahrnuje pouze jeden
katastr. Zástavba je rozčleněna do tří hlavních částí – Nebužel, samostatné lokality
„Kroužek“ a lokality cihelny. V obci najdeme knihovnu s veřejným internetem,
katolický i evangelický kostel, které jsou oba kulturními památkami. Pro využití
volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a sál sokolovny, workoutové
hřiště, u požární nádrže je pro veřejnost k dispozici pumtracková dráha. Díky výškové
poloze je z Nebužel dobrý výhled na Prahu, Kladensko a České středohoří. Obcí
vede cyklotrasa do Kokořínského dolu, přímo ke mlýnu zvanému Kroužek, který
je technickou památkou. Obec se nachází na samém okraji Kokořínského dolu a je
výchozím místem pro pěší a cyklistické výlety.

www.nedomice.cz

Nedomice

Nedomice, obec ležící v jihovýchodní části polabské nížiny na pravém břehu řeky
Labe nedaleko města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav při silnici na Mělník a při
železniční trati z Nymburka do Mělníka. Ze severu je přirozeně chráněná vrchem
Cecemínem. Obec je známá pěstováním zeleniny a dlouhou vinařskou tradicí. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1381. V obci se nachází několik kamenných
křížků, zvonička a pomník padlým v 1. světové válce.
33

Nosálov

www.nosalov.cz

Nosálov – Libovice – Příbohy – Brusné
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Obec Nosálov tvoří jednu z bran do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
a oblasti Máchova kraje. Nosálov je výchozím bodem zajímavých turistických
cest. V okolí Nosálova je vyznačeno několik okruhů pro pěší turistiku, ale i pro
cykloturistiku. Střed obce Nosálov tvoří unikátní soubor původních dřevěných
chalup, tzv. chmelařských domů z přelomu 18. a 19. století. V roce 1995 byla
díky svému ucelenému architektonickému jádru tato část obce vyčleněna jako
Vesnická památková rezervace. V současné době k obci patří také obec Libovice
a části Brusné a Příbohy, na jejichž katastru se nachází Vrátenská hora s výškou
508 m n.m. zakončená ocelovým objektem rozhledny s nádherným výhledem
do dalekého okolí.

www.obristvi.cz

Obříství
Obříství – Úpor

Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedaleko silnice I/9 z Prahy na Mělník
s křižovatkou Na Štěpáně. Od bývalého okresního města Mělník je obec vzdálena
vzdušnou čarou cca 7 kilometrů. Obříství má bohatou historii, stojí zde četné cenné
technické i historické památky. Žili zde významné osobnosti našich dějin – především
Bedřich Smetana, který se zde na Lamberku v Semilkovicích podruhé oženil a začal
zde skládat svoji Prodanou nevěstu. Dnes zde má památník.
Dále se v obci nachází zámek či známá školkařská společnost ARBOEKO.
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Řepín

www.obristvi.cz

Řepín – Živonín
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Již v roce 1145 se uvádí osada Řepín jako majetek řádů premonstrátů. Později jej
král Vladislav I. daroval klášteru v Litomyšli. Na počátku 13. století náležel Řepín
řádu německých rytířů. Roku 1582 koupil Řepín Mikuláš Geršdorf rytíř z Geršdorfu.
Po bitvě na Bílé hoře byl odsouzen ke ztrátě jmění. Řepín koupil Filip Fabricius Plater
z Rosenfeldu, císařský písař, který se proslavil tím, že byl vyhozen z okna Pražského
hradu. K pozoruhodnostem patří kostel Panny Marie Vítězné a varhany z dílny Bušků,
v Živoníně pak kaplička z roku 1864. V současnosti nabízí obec k sportovnímu vyžití
i pro veřejnost a nově zbudované multifunkční hřiště a tenisové kurty. Okolí obce
je vhodné pro pěší turistiku a lesy, kterými je obec obklopena, jsou skvělým místem
pro houbaření.

www.oustranka.cz

Stránka
Stránka – Ostrý – Tajná

Vesnice má jméno podle strání, na kterých leží nebo to byla vesnice položená
stranou od hlavní cesty. Údolí, na jehož obou stráních se ves rozkládá, jde tudy ode
Mšena a táhne se k jihovýchodu pod Ledcemi a dále do okresu Mladá Boleslav.
Stránka se nalézá v krajině s úrodnými poli i lesy. První písemné zmínky jsou známy
již z roku 1357. V obci se nachází zámek v pozdně barokním stylu z 18. století,
po roce 1948 však nastal úpadek a dnes je zámek architektonicky znehodnocen.
V posledních letech se obec neustále vyvíjí, byl zrekonstruován obecní rybník,
vybudováno kulturní zařízení a postavena zvonice. Zvon byl znovu obnoven při
příležitosti Svatojanské pouti.
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Střemy

www.stremy.cz

Střemy – Jenichov
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Obec Střemy leží ve zvlněné zemědělské krajině při jižním okraji CHKO Kokořínsko,
na úpatí bezejmenného návrší, 8 km od Mělníka. Západně a jižně od vsi je údolí
Pšovky zaříznuté do pískovcové tabule. Z návrší nad vesnicí se otevírají daleké
výhledy do Polabí. Obec žije svým vlastním životem a pořádáním kulturních
a sportovních akcí. Pro turisty se zde nachází několik zajímavých cílů, ať je to státem
chráněná dvojice černých borovic, či mlýn Štampach se svým rozlehlým obnoveným
rybníkem, nebo zajímavé pěší i cyklostezky, procházející touto oblastí (mimo jiné
i Máchova cesta).

www.sudovohlavno.cz

Sudovo Hlavno

Pojedete-li z Lysé na Labem na Mělník nejkratší cestou po okresních silnicích,
projedete třemi vesnicemi, jež se jmenují Hlavenec, Kostelní Hlavno a Sudovo
Hlavno. Pověst, dodnes žijící v ústním podání místních obyvatel vypráví, že jejich
názvy vznikly podle životního příběhu vladyky Sudy, který byl přepaden při návratu
z lovu. V sousední vesnici Konětopech mu prý utopili koně, jeho kosti uložili
v Kostelním Hlavně, hlava prý odpočívá v Hlavenci a vesnice, v níž sídlil v malé
tvrzi, nese jeho jméno Sudovo Hlavno. Mezi památky v obci patří zvonička, pomníky
padlým ve světových válkách, křížek divadelních ochotníků. Obec žije bohatým
společenským životem díky spolkům myslivců, hasičů, zahrádkářů a ochotníků.
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Tišice

www.tisice.cz

Tišice – Chrást – Kozly
Obec Tišice v dnešní organizační podobě vznikla v r. 1960 sloučením tří historických
obcí – Tišic, Chrástu a Kozel. Nejstarší částí jsou, alespoň podle dochovaných zápisů,
Kozly. První písemná zmínka o nich je už z r. 1052. Zdejší kostel Všech svatých byl
postaven v r. 1352 v raně gotickém slohu. Jeho dnešní podoba pochází z r. 1822,
kdy byla postavena věž a upraven půdorys. Kostel je státem chráněnou památkou.
Nejvýznamnější osobností, která měla blízký vztah k Tišícím, byla operní pěvkyně
Marie Podvalová.
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www.tuhan.cz

Tuhaň

Obec Tuhaň leží 7 km od Mělníka v Polabské nížině při pravém břehu řeky Labe.
Obec se poprvé připomíná roku 1400 v majetku Kláštera Slovanského v Praze.
Několikrát změnila majitele, až v roce 1604 byla zakoupena Městem Mělníkem,
do jehož majetku patřila (s krátkou přestávkou) do roku 1850. Přidruženými částmi
k obci Tuhaň jsou: Červená Píska a Tuhaňské Větrušice.
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Tupadly
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www.obec-tupadly.cz

Území v povodí říčky Liběchovky bylo od doby neolitu kontinuálně osídlené.
Celá oblast byla pro svůj ráz členité pahorkatiny a horský charakter osídlována
výrazně později. Samostatná obec Tupadly je připomínána již roku 1363. Obyvatelé
pracovali především jako drobní rolníci a v pozdějších dobách jako dělníci.
V minulosti byl tok Liběchovky využíván pro pohon mlýnů a pil. V Tupadlech se
dochoval objekt mlýna a zbytek náhonu. Mlýnský rybník se nedochoval. Obec
Tupadly ve své současné podobě vznikla na základě referenda odtržením od bývalé
střediskové obce Želízy, ke které byla násilně přidružena v rámci tehdy platné
legislativy. Změnou společenských poměrů v roce 1989 se otevřela opět možnost
samostatné existence obce.

www.velkyborek.cz

Velký Borek
Mělnická Vrutice – Skuhrov

Obec Velký Borek leží spolu s připojenými osadami v mělnickém úvalu, kudy
protéká potok Pšovka. První písemná zmínka o obci pochází z 18. dubna 1301,
kdy patřila mělnické kapitule při kostele sv. Petra. V průběhu třicetileté války se
vylidnila a zanikla na téměř půl století. Mohutný pramen v osadě Mělnická Vrutice
je dnes podchycen jako zdroj pitné vody. Název obce ukazuje na borové lesy.
V dnešní době se Velký Borek neustále rozrůstá a budují se nová zařízení občanské
vybavenosti. Obec je s okolím spojena jak autobusovou tak i vlakovou dopravou.
Z památek můžeme zmínit sochu sv. Jana Nepomuckého ve Skuhrově z roku 1730.
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Vidim
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www.obec-vidim.cz

Vidim leží na výšině, ze dvou stran ohraničené skalními roklemi. Jméno Vidim je
zapsáno prvně roku 1294, kdy část patřila klášteru zbraslavskému a od roku 1295
zde uplatňovalo určité zájmy i biskupství pražské. Počátkem 14. století zde stála tvrz.
V roce 1620 se na panství vzbouřili poddaní a přepadli vidimskou tvrz a dvůr, obojí
zpustošili a zapálili. Požár se z dvora rozšířil na ves, která téměř celá lehla popelem.
V letech 1661–1700 dochází k radikální germanizaci celého zdejšího kraje a zvláště
Vidimi, která byla více než z poloviny poněmčena. Dříve byla Vidim poměrně velkou
obcí, měla přes 700 obyvatel, dnes je jejich počet sotva třetinový.

www.mestys-vsetaty.cz

Všetaty
Všetaty – Přívory

Městys Všetaty se rozkládá asi třináct kilometrů jihovýchodně od Mělníka a sedm
kilometrů východně od města Neratovice. Ze Všetat pocházel Jan Palach, který jako
student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obětoval svůj život upálením na protest
proti cenzuře a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami
států Varšavské smlouvy. Mezi pamětihodnosti zde patří: Chrám sv. Petra a Pavla
či Pomník Tomáše Garriqua Masaryka.
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Vysoká

www.mestys-vsetaty.cz

Vysoká – Bosyně – Chodeč – Strážnice – Střednice
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Obec Vysoká leží na návrší zhruba 8 km severovýchodně od Mělníka. Obec se člení
na pět částí. Průměrná nadmořská výška v obci je 315 m. V obci se nachází několik
architektonických památek, které stojí za shlédnutí. Mezi ně řadíme katolický kostel
sv. Václava ve Vysoké z roku 1754 s kostnicí, památník toleranční doby – kostel, fara,
hřbitov z roku 1786 s expozicí Toleranční doba v srdci české země, židovský hřbitov
v lese mezi Bosyní a Janovou vsí s nejstaršími náhrobky z 18. století, památník obětem
válek v Chodči a romantický, kouzelný, ale zchátralý hotel Harasov u harasovské
tůně. V katastru obce se nacházejí také dvě přírodní památky, o které pečuje CHKO
Kokořínsko. Pod Vysokou je to Mrzínov a u Chodče Na oboře. Jižně od CHKO
Kokořínsko leží přírodní park Rymáň, na jehož okraji leží obce Strážnice a Chodeč.

www.obeczelizy.cz

Želízy
Želízy – Sitné

Želízy jsou starou slovanskou obcí. Písemná zmínka je již z roku 1360, kdy Mikuláš
Pátek ze Želez pronajal svůj zdejší statek klášteru premonstrátů na Strahově.
Součástí obce je bývalá ves Malý Hubenov, o níž první písemná zmínka pochází
z roku 1376. Původ názvu obce Želízy není dosud plně objasněn. Nejspíše je však
odvozen od železitých pramenů, které se zde v minulosti nacházely. Obec Želízy
leží ve Středočeském kraji v severozápadní části okresu Mělník. Obcí procházejí
hranice dvou chráněných území, Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přírodního
parku Rymáň. Obcí protéká říčka Liběchovka. Na jejich březích se na sever od obce
rozkládá přírodní rezervace „Mokřady Dolní Liběchovky“. Želízy jsou vyhledávaným
turistickým místem díky sochařskému umění Václava Levého – významného českého
sochaře, zakladatele „moderního“ českého sochařství a učitele sochaře Josefa
Myslbeka. Václav Levý v první polovině 19. století vytvořil v okolních pískovcových
skalách komplex plastik při Brocenské cestě, který je turisticky velmi ceněn.
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soustředíme se na náš region
pracujeme pro Vás

BCRTES
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Činnost místní akční skupiny

www.vyhlidky.eu

1

aktivity
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REALIZACE
STRATEGIE

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), představuje výchozí
strategický dokument pro naplňování rozvoje území místní akční skupiny
Vyhlídky,z.s.
Strategie na období 2014–2020 vychází z formulované vize rozvoje území
MAS, která vznikla na základě diskuse a poté následné názorové shody členů
spolku, ale i veřejnosti. Tento základní rozvojový nástroj sestává z pěti věcně
zaměřených klíčových oblastí LIDÉ, PRÁCE, OBEC, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
KULTURNÍ a PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ, se stanovenými cíli, které jsou naplňovány
realizací individuálních projektů ze čtyř operačních programů. Cíle, které nelze
podpořit prostřednictvím operačních programů jsou naplňovány jiným způsobem
– dobrovolnickou prací, spoluprací či zapojením do aktivit jiných organizací.
Podpora prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu
směřuje na zlepšení infrastruktury škol, jak mateřských, základních či středních.
V rámci podpory neformálního vzdělávání je možno podpořit zejména neziskovky,
které pracují s mládeží. Dále je podporováno sociální podnikání, infrastruktura
pro sociální služby, komunitní centra, bezpečnost dopravy v obcích a městech či
zodolnění hasičských zbrojnic.
Z Operačního programu Zaměstnanost je podporována sociální práce, pracovníci
komunitních center či příměstské tábory či inovativní formy zaměstnávání,
zaměřené na znevýhodněné občany.
Program rozvoje venkova podporuje jak zemědělce v rostlinné a živočišné výrobě,
tak lesní hospodaření či odbyt domácích produktů.
Operační program Životní prostředí podporuje péči o sídelní zeleň a výsadbu
na nelesní půdě.

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV NA ZÍSKÁNÍ
DOTACÍ NA RŮZNÉ AKTIVITY

2

Asi nejpodstatnější činností je vyhlašování výzev a administrace projektových
žádostí z operačních programů, které jsou obsaženy ve strategii. V případě
MAS Vyhlídky, z.s. strategie obsahuje Integrovaný regionální operační program
(IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Zam.), Program rozvoje venkova
(PRV) a Operační program Životní prostředí (OPŽP).
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Žadatelé, kteří by rádi zrealizovali svůj projektový záměr prostřednictvím MAS,
musí pak projít následujícím procesem, se kterým jim zaměstnanci Vyhlídek
rádi pomohou a provedou je všemi jeho stupni:
UDRŽITELNOST
PROJEKTU

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

REGISTRACE ŽÁDOSTI
U MAS

REALIZACE PROJEKTU
OVĚŘENÍ
ZPŮSOBILOSTI ŘO

KONTROLY A VĚCNÉ
HODNOCENÍ

aktivity

SCHVÁLENÍ DOTACE
– PRÁVNÍ AKT

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

CO JSME PODPOŘILI
V rámci opatření ze tří hlavních operačních programů (IROP, OP Zam., PRV)
bylo již podpořeno následující:
Zajištění vybavenosti a zlepšení prostor ZŠ i MŠ, zlepšení komunitního života
díky novému komunitnímu centru, podpora inovativních forem zaměstnávání,
podpora dětských skupin a příměstských táborů či výpomoc při modernizaci
zemědělských podniků a malých zemědělců.

PŘÍKLADY PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ
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▪ MŠ Liběchov – rekonstrukce MŠ, zvýšení kapacity zařízení
▪ ZŠ Lužec n Vlt. – vybudování technické učebny
▪ Obec Obříství – vybudování Komunitního centra
▪ Fokus Praha – podpora centra duševního zdraví
▪ Sun of Art, o.p.s – poradenské a aktivizační centrum PACka
▪ Obec Hlavenec – podpora dětské skupiny
▪ Arbor Tuhaň – technologie na výrobu sena
▪ Gregor – nákup zemědělské techniky

aktivity

▪ Vurm – pořízení půdoochranného stroje
▪ Obec Lhotka – podpora komunitního pracovníka
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aktivity

3 ANIMACE ŠKOL
Místní akční skupina Vyhlídky, z. s., nabízí od roku 2016 metodickou pomoc
ve věci čerpání podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní (OP VVV) formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.
Tato podpora je nasměrována jak pro základní školy, tak i pro školy mateřské.
Školám a školkám byly pravidelně rozesílány E – zpravodaje s informacemi
k šablonám. MAS Vyhlídky také v minulém roce zorganizovala seminář, jehož
tématem byly projekty zjednodušeného vykazování.
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4

KONZULTAČNÍ PORADENSKÁ
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

aktivity

MAS pravidelně spolu s vyhlašováním výzev pořádá také semináře pro žadatele a příjemce, kde jsou zájemci o dotační prostředky seznámeni s výzvami,
s jejich podmínkami, finančními alokacemi, případně (dle připravenosti těchto
zájemců) jsou vedeni přímo k založení žádosti o dotaci.
Dále se místní akční skupina podílí na pořádání seminářů pro zástupce jednotlivých sfér – zemědělce, podnikatele, zástupce obcí, apod.
MAS poskytuje služby pro obce a školy v oblasti GDPR.

MAP

5

Co znamená MAP? MAP je zkratka pro Místní akční plán vzdělávání, který je
zpracováván pro území ORP, tedy obcí s rozšířenou působností. Vyhlídky jsou
v současné době zpracovatelem MAP pro ORP Mělník.
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím,
že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
MAP I: 5/2016 – 6/2017
První fází MAP byl MAP I. V tomto období se shromažďovaly informace
o školských zařízeních v dané oblasti, proběhla prvotní školení a semináře
a byla vyvíjena snaha o zlepšení spolupráce v území a využívání místních
mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce
s rodiči.
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MAP II: 1/2019 – 6/2022
MAP II, navazující na MAP I, už byl spíše o praxi než o teorii. Byly zahájeny práce
v rámci pracovních skupin, které byly pro projekt vytvořeny (PS financování, PS
čtenářská gramotnost, PS matematická gramotnost, PS rovné příležitosti, PS
neformální vzdělávání). Na podporu škol, učitelů, žáků i rodičů se uskutečnilo
mnoho zajímavých projektů /aktivit/exkurzí/seminářů, apod.
aktivity
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společně sklízíme výsledky naší snahy

PROJEKTY
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Realizace společných
projektů s jinými subjekty
www.vyhlidky.eu

Z Kokořínska
do Podralska

projekty
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Z Kokořínska do Podralska je název projektu, který byl v letech 2010 a 2011
realizován v rámci spolupráce dvou regionálně působících občanských
sdružení – LAG Podralsko, o.s. a Vyhlídky,o.s.
Hlavní myšlenkou je společná propagace dvou regionů, a jejich zpřístupnění
a provázání, aby návštěvníci nebyli limitováni jen hranicí Středočeského
a Libereckého kraje. Na obou územích byly zmapovány památky, sakrální,
technické, vojenské, přírodní atraktivity a navrženy tematické turistické okruhy.
Výstupy:
▪ Celkem 8 infotabulí na trase z Kokořínska do Podralska
(4 zastavení na území každé MAS), včetně mobiliáře
▪ kmenový materiál s vyznačenými trasami a obnovenými turistickými cíli
o celém území zúčastněných MAS
▪ propagační letáky a plakáty na společné akce
▪ zpracovaná Studie obsahující zmapování využití stávající Máchovy stezky
a přilehlých objektů památek místního významu, navržení tras po vojenských
objektech, přírodních atraktivitách, realizovaných projektech či výjimečných
architektonických dílech.
▪ Webové stránky projektu prezentující projekt a jeho výstupy
▪ www.zkokorinskadopodralska.webnode.cz

Polabskými stezkami za
vínem a poznáním

Cílem projektu bylo odstranit bariéry vytvořené hranicemi krajů a obnovit
provázanost území MAS Vyhlídky a MAS Podřipsko. Výstupem projektu se stala
ucelená studie mapující veškeré zajímavosti obou regionů.
Společným tématem pro oba regiony je vinařství. Na území sousedících
MAS se rozléhají jediné dvě české vinařské oblasti – litoměřická a mělnická.
V rámci projektu vznikla vinařská stezka, která se stala alternativou pro turisty
projíždějící po Labské stezce. Naučná stezka poskytuje turistům, kromě
krásných pohledů na viniční horu Sovici, mělnický zámek nebo pohledu
z Labské terasy, informace o historii vinařství, místních vinařích a dalších
atraktivitách.
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projekty

Učíme se filmem
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Vzdělávání a inspiraci přinesly na venkov čtyři středočeské místní akční skupiny
(Region Pošembeří o.p.s., Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., MAS Sedlčansko,
o.p.s. a Vyhlídky, o.s.). Prostřednictvím dokumentárních filmů a workshopů
na čtyři konkrétní témata chtěly podpořit zamyšlení, podnítit diskusi, vzbudit
emoce, které v konečném důsledku povedou k činům v regionu. Proškolením
široké i odborné veřejnosti diskusemi nad palčivými tématy, se na území MAS
dostalo know-how s potenciálem podnítit aktivitu místních lidí.
Mezi jeden z velice zajímavých filmů patří Farmář a jeho princ, kde vystupuje
i samotný Princ Charles, který pojednává o tématu farmaření v Anglii.

projekty

Filmy, které byly do projektu zapojeny si lze vypůjčit v kanceláři MAS Vyhlídky.

z dokumentu „Lesy pro lidi“

Projekt Vltava

Představit Vltavu jako jednotný ucelený turistický cíl od Šumavy až po Mělník,
přilákat k řece nové domácí i zahraniční návštěvníky a podpořit rozvoj
turistické infrastruktury po celém jejím toku, je cílem nadregionálního projektu
„Vltava, řeka plná zážitků“, na jehož realizaci se společně podílejí Jihočeský
a Středočeský kraj.
Řeka Vltava, nejdelší řeka na území České republiky, propojuje nejen kraje, ale
také spoustu aktivit. Od pramene na šumavské Kvildě až k soutoku s Labem
u Mělníka má 430 kilometrů. To znamená šest nádherných úseků, a především
bezpočet zážitků a aktivit, na vodě, pro pěší, cyklisty nebo lyžaře.
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TO Mělnicko-Kokořínsko

projekty
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Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko,z.s. byla založena v březnu roku
2019 a jejími přímými zakladateli jsou MAS Vyhlídky, z.s., město Mělník,
Pivovar Lobeč,z.s., Autocamp Mělník, Mělnické kulturní centrum,o.p.s.
a obec Lhotka. Cílem je spolupráce v oblasti cestovního ruchu, ať už se jedná
o společnou propagaci, rozvoj služeb a zvýšení pestrosti nabídky, ale i tvorbu
produktových balíčků.
Oblast Mělnicka a Kokořínska je tradiční rekreační a vinařskou oblastí,
ale i místem s možnostmi ubytování ve všech typech ubytovacích zařízení.
Od kempů, penzionů apartmánů až po welness hotely. Přírodní atraktivity,
lidová architektura, historické památky, hustá síť turistických tras i stezek
a nakonec i řeky Labe a Vltava jsou bohatstvím a potenciálem pro udržitelný
rozvoj cestovního ruchu.
www.melnickokokorinsko.cz

LEGENDA K OBCÍM

autobusová doprava
camp, tábořiště
rozhledna
památný strom
restaurace
projížďky na koních
cyklotrasa
turistická trasa
koupaliště
ubytovací služby
hřiště, dětské hřiště
houbaření
vlakové spojení
historická památka
chráněná krajinná oblast
maloplošné chráněné území

přírodní rezervace, přírodní památka

KONTAKT
MAS Vyhlídky z.s.
nám. Míru 30
(pasáž Koruna, 2. patro),
276 01 Mělník
info@vyhlidky.cz
www.vyhlidky.eu

