Zápis z pracovní schůzky DSO MR Kozákov
dne 22.09.2014 v budově MěÚ Semily – kancelář 1. místostarostky

Přítomni: Ing. Marcela Volšičková, Ing. Tomáš Šimek, Miloslava Koucká, RNDr. Tomáš Řídkošil ,
Ing. Jiří Lukeš, Ing. Jan Mertlík, Ing. Pavla Bičíková , Mgr. Jana Vel ová

Program jednání:
Dokončení práce se studií „Geologická zastavení v Geoparku UNESCO Český ráj v oblasti
Mikroregionu Kozákov“, finanční vyúčtování, posouzení stavu a situace.










Sdružení Český ráj dodá vyjádření k aktuálnímu stavu dotace z fondu malých projektů
a k uzavřené smlouvě o financování a spolupráci mezi MR Kozákov a SČR.
Projekt byl vůči ERN vyúčtován, ze strany ERN byla studie akceptována, nyní se čeká na
konečné vyúčtování programu na straně ERN, které by mělo proběhnout ke konci roku,
poté by měl předfinancovaný podíl přijít zpět.
Diskuze o projektech na příští rok, financování.
Studie – konkrétně: forma provedení infopanelů, volba mezi dřevěnými a kovovými prvky,
doplnění studie – aktivní zapojení, co konkrétního ve studii chybí, co přesně bude na
bodech uvedených ve studii, kolik práce budou úpravy vyžadovat. Studie má říct, co kde
konkrétně bude, jak to tam bude vypadat. Stanovit priority – každý zástupce DSO MR
Kozákov (Semily, Chuchelna, Záhoří) stanoví priority za jeho oblast a doplní konkrétní
požadavky pro jednotlivá zastavení (infopanel, lavička, gabionový koš, úprava okolí, …).
Projít jednotlivé body ve studii, jestli je v návrhové části vše, co je třeba k realizaci nebo
jes tli něco chybí. Promyslet, připomínkovat, převzít iniciativu. Vše směřovat k realizaci
vybraných zastavení už v roce 2015.
Některá místa (zastavení) jsou skrytá, zarostlá, pro turisty nedostupná či na první pohled
neatraktivní. Na tabule je třeba dostat příběh, ne strohý geologický popis. Složité texty
podat pro laickou veřejnost, přidat obrázky.
Ing. Volšičková požádala o přidání bodu do studie – rozhledna na Medenci (plánovaná
výstavba v r. 2016). Dále o zápis bodu jednání – řešení chodníku do Chuchelny.

Závěr:
Zástupci DSO MR Kozákov předloží do konce roku 2014 konkrétní požadavky, co je třeba do studie
doplnit pro realizaci.
Zapsala Jana Velová
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Obec Chuchelna

Město Semily

Obec Záhoří

