
ZÁPIS
z pracovní schůzky DSO Mikroregion Kozákov

Dne 30. 5. 2012 od 9:00 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty

Přítomni : Ing. Marcela Volšičková – 1. místostarostka města Semily

  Ing. Tomáš Šimek - starosta obce Chuchelna

  Miloslava Koucká – starostka obce Záhoří

  Ing. Pavla Bičíková –  SČR

  PaedDr. Lenka Hřibová – nezisková organizace Semínko země

  RnDr. Tomáš Řídkošil – Muzeum Turnov

  Ing. Jan Mocek – CHKO Český ráj

  Jana Velová – IC Semily

Program jednání:

1. Úvod.
2. Společný projekt – Geostezka 
3. Partner z německé strany – možnosti financování
4. Aktualizace záměru okruhu
5. Různé. Závěr.



1. Úvod

Ing. Marcela Volšičková zahájila pracovní schůzku MR Kozákov.

2. Společný projekt – Geostezka 

RnDr. Řídkošil předložil přítomným obrázkový model venkovní geologické expozice od arch. 
Jeřábka, která by měla vzniknout na Kozákově. Expozice sice zasahuje do ochranného pásma 
CHKO, ale dle Ing. Mocka je to věc řešitelná. 
RnDr. Řídkošil poznamenal důležitost spojení Kozákova s nějakou atrakcí, neboť například 
Tábor u Lomnice nad Popelkou, kde se nachází „Křížová cesta“, funguje, dle jeho názoru,
lépe než Kozákov. Také Ing. Bičíková zdůraznila nutnost vymýšlet nápady, ne pouze umístit 
informační tabule. 
K informačním tabulím se vyjádřila PaedDr. Hřibová, která apelovala, aby informace na 
tabulích byly dělány pro „geologické“ laiky.
RnDr. Řídkošil shrnul informace o plánovaném geoparku: území cca 20 km2 (začíná 
v Bořkově, končí v Záhoří, vede až na Kozákov) ; nabídka bude pro cílovou skupinu školních 
dětí, studentů (i ze zahraničí), seniorů; programy musí být konstruované tak, aby je 
pochopilo tříleté dítě.   

3. Partner z německé strany – možnosti financování
Vhodného partnera na německé straně pro projekt geostezky se zatím najít nepodařilo.
Vzhledem k tomu, že se MR Kozákov nebude ucházet o dotaci z cíle 3, navrhla Ing. Bičíková, 
aby MR šel cestou tzv. měkkých projektů.       
  

4. Aktualizace záměru okruhu
Ing. Volšičková informovala o situaci kolem jezírka Na rovném. Liberecký kraj, který je 
majitelem pozemku, chce vědět, jaký konkrétní záměr MR s místem má. MR Kozákov žádá o 
vyčistění lokality  a ponechání přístupu od zastávky.    

5. Různé. Závěr
Ing. Bičíková podala návrh, že by nositelem projektu mohlo být Sdružení Český ráj, které 
dlouhodobě spolupracuje s panem Michlem (organizace CR na německé straně). V současné 
době sestavují projekt na zpracování marketingu. Jeho součástí by mohlo být i zpracování 
studie, vytvoření nabídky pro školy, letáky, … Přítomní s návrhem souhlasili. Další jednání o 
projektu povede tedy SČR. Předseda SČR Ing. Lukeš, předseda MR Kozákov Ing. Šimek a 
RnDr. Řídkošil se sejdou na jednání ohledně projektu. Žádost o dotaci musí být podána do 
20. 8. 2012.  

--------------------------------         --------------------------------------            ------------------------------
Ing. Tomáš Šimek      Ing. Marcela Volšičková                      Miloslava Koucká
starosta obce Chuchelna            1. místostarostka města Semily      starostka obce Záhoří




