Zápis z pracovní schůzky zástupců DSO MR Kozákov
dne 02.11.2015 v budově MěÚ Semily (kancelář starostky)

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

Program jednání:
 Úvod
Pracovní schůzku zahájil předseda Mikroregionu Kozákov Šimek. Starostka Semil
Mlejnková vzpomněla na osobnost Tomáše Řídkošila a uvedla, že mu byla (in
memoriam) udělena „Pocta hejtmana Libereckého kraje“.

 Smlouva o dílo mezi DSO Mikroregionem Kozákov a Sdružením Český ráj
Z právního hlediska smlouva vyhovuje (přečtena právníkem MěÚ Semily Radimem
Šimůnkem), avšak bude nutné ji přepracovat a doplnit: datumy, položkový rozpočet,
dílčí fakturace.

 Leták „Geologická zastavení Semilska a Kozákovska“
J. Lukeš představil koncept letáku (zatím bez fotografií). Vizuální styl se líbí (na
vrchní straně motiv Myší skály). Odlišení „značkou – logem“, aby bylo poznat, že se
jedná o geologická zastavení. V této souvislosti poznamenal J. Mertlík, že se bude
tvořit nové logo Geoparku. Název letáčku (lokalizace: „Semilska a Kozákovska“
nebo „Mikroregionu Kozákov“ + rozepsat tři obce?). Jazykové úpravy textu (pro
laiky mnohdy složité texty) bude J. Velová konzultovat s J. Mertlíkem, aby jazyková
správnost nebyla zásahem do odbornosti. Leták zatím zůstane předpřipravený, do
tisku půjde až budou přidána další zastavení.

 Fyzická realizace geologických zastavení
J. Mertlík má připravené komponenty pro výstavbu (hranoly jsou nařezané a natřené,
gabiony připravené, počasí přeje i zhotovení drobného betonku na Bačově u pana
Kodra). Do konce listopadu budou hotová tři geologická zastavení (kromě Záhoří).
J. Mertlík zajistí samotnou realizaci a pořídí fotografie jednotlivých zastavení.

 Informace pro veřejnost
Připravit tiskovou zprávu o nově vybudovaných geologických zastaveních (zajistí
TIC).

 Plán pro příští rok
Do konce dubna 2016 vybudovat další geologická zastavení. Na příštím jednání MR
Kozákov stanovit místa, která se budou realizovat na jaře 2016.

 Termín příštího jednání MR Kozákov
Další jednání se bude konat ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 9:00 hodin na MěÚ
v Semilech v kanceláři starostky.

Zapsala Jana Velová
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