Zápis z jednání zástupců DSO MR Kozákov
dne 04.05.2015 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky)

Přítomni: L. Mlejnková, T. Šimek, M. Koucká, J. Lukeš, P. Bičíková, T. Řídkošil,
J. Mertlík, J. Velová

Úvod, program jednání:
 Rekapitulace minulého jednání DSO MR Kozákov (nově příchozí, kteří se minulého
jednání neúčastnili – pánové Řídkošil a Mertlík)
„Geologická zastavení v Geoparku UNESCO Český ráj v oblasti Mikroregionu
Kozákov“
 Pokračují jednání se společností Eurovia o zastaveních v lomě (vyřizuje předseda
MR Šimek). V lomu by mohl vzniknout „mikrookruh“ (více zastavení). Myslivecké
sdružení Chuchelna má povoleno rozšíření jezírka.
 Starosta Chuchelny Šimek informoval přítomné o průběhu ekologické olympiády,
která u nich proběhla, z lomu byli všichni účastníci nadšeni.
 Situace na Bačově: Coufalovi už bistro provozovat ani pronajímat nechtějí. Pan Kodr
vytváří „spojku“ za svým hostincem. Z hlediska geologie se dle p. Řídkošila jedná,
v rámci Kozákova, o výjimečnou lokalitu. S panem Kodrem jednal předseda MR
Šimek, od p. Kodra má písemně, že to, co vytvořil, bude veřejně přístupné. Do
podmínek smlouvy přidat ještě položku o odklizení strojů panem Kodrem. Předseda
Šimek a p. Řídkošil se s p. Kodrem setkají a domluví podrobnosti realizace. Vzniklo
by tak zastavení ve spolupráci se soukromníkem, tedy s minimální investicí ze strany
Mikroregionu. Najít vhodné místo pro umístění informačního panelu. Přeložení
červené turistické značky (červená trasa by vedla celou délkou po obecních
pozemcích). Předseda MR Šimek povede jednání s KČT ohledně přeložení červené
trasy přes zastavení za Kodrem.
 První realizované zastavení v Semilech bude „Semilské souvrství“ (v městském
lesoparku za sousoším Ivana Olbrachta a Antala Staška). Pánové Řídkošil a Mertlík
vymyslí co konkrétně a kde přesně bude (lavička, gabionový koš, informační tabule,
interaktivní prvek,…), aby mohlo dojít k realizaci v letošním roce.
 J. Lukeš připraví výtah vybraných lokalit ze studie – zastavení určená k realizaci
v letošním roce: CH2 (Bačov) + CH12 (dílčí zastavení 15, 16, 17) + lom Slap + štola
(pouze zmínit, ale cíleně na ni neupozorňovat) + S08 (Semilské souvrství) + Z10
(geologická miniexpozice před OÚ Záhoří). Připravené podklady pro realizaci
zastavení konzultovat se stavebním úřadem.

 J. Mertlík ve spolupráci s T. Řídkošilem připraví podklady pro realizaci. Obejít
plánovaná zastavení a určit přesný bod umístění inventáře – laviček a panelů (ne dle
GPS). Připravit texty tabulí. Lom v Chuchelně si zaslouží pojmout významněji podrobněji rozpracovat využití lomu. Dopracovat studii, aby splnila parametry
zadání (nákresy – schéma, kde a co bude umístěno). Co konkrétního bude na kterém
pozemku, kde přesně to bude umístěno a jak to bude vypadat. Není třeba rozborový
engineering, ale zda konkrétním místem nevedou například kabely. Nákresy + dozor
v rámci realizace. Časový a finanční plán (popsat jednotlivé kroky realizace +
náklady). Podklady pro QR kódy (diskuse, klady a zápory, zda je stávající systém
vyhovující a výhodný). Město Semily pomůže s propagací geologických zastavení.
 Jednání s p. Ulmanem z KČT (předseda MR Šimek) – přeložení červené trasy na
Kozákově a dvě nová značení v Chuchelně.
 Starostka L. Mlejnková zmínila plán - postup, který by měl následovat jako další
krok (po letošní realizaci čtyř zastavení) na rozšířený okruh. Sledovat výzvy a žádat
o dotace v různých grantových programech.

Závěr, různé:
 Plán realizace pro letošní rok: 4 zastavení (Chuchelna, Bačov, Semily, Záhoří).
Propagace – zajistí město Semily.
 Starostka L. Mlejnková informovala přítomné, že přišla žádost na prodloužení
projektu meziobecní spolupráce, o konkrétní náplni by měli být informováni
e-mailem. Od starostů obcí ORP není vůle pokračovat.
 Další jednání MR Kozákov se uskuteční v pondělí 25. května 2015
od 9.00 hodin na MěÚ v Semilech (v kanceláři starostky)
Zapsala Jana Velová
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