
ZÁPIS
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov

Dne 25. 4. 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. Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov

Ing. Pavla Bičíková –  SČR

RnDr. Tomáš Řídkošil – Muzeum Turnov

PaedDr. Lenka Hřibová – nezisková organizace Semínko země

Pavel Barták – realizátor projektu Ekologická inventarizace lokalit geostezky

Zdeňka Marková – KČT Semily

Jana Velová – IC Semily

Program jednání:

1. Úvod
2. Naučná geostezka v okolí Semil 
3. Ekologická inventarizace lokalit naučné geostezky v okolí Semil 
4. Projekt na opravu turistických tras 
5. Závěr



1. Úvod

Zahájení a přivítání přítomných se ujala místostarostka města Semily Ing. Marcela 

Volšičková.

2. Naučná geostezka v okolí Semil 

Rndr. Řídkošil shrnul hlavní myšlenky projektu – nejde pouze o vybudování geostezky, ale o 
ucelený turistický produkt, který by návštěvníky přilákal a také v této lokalitě udržel. V tomto 
směru je nezbytné vylepšit infrastrukturu. Mělo by se jednat o dlouhodobější projekt, aby 
bylo dostatek času na kvalitní zpracování a jednání s vlastníky pozemků. V rámci projektu 
vybudovat geologická zastavení, začít projekt ověřovat na školní mládeži, prohloubit 
partnerství v rámci přeshraniční spolupráce.
Ing. Bičíková připomněla konkrétní kroky, které již byly učiněny – z minulého jednání 
vyplynulo, že pan Mach si nepřeje, aby na jeho pozemky vstupovali turisté, tudíž lokalita 
Machův lom nemůže být zahrnuta do stezky. Ing. Volšičková byla Na rovném, majitelem není 
pán, který tam má dům, ale Liberecký kraj. Výhodou je, že se tam dá zaparkovat i 
s autobusem. Je nutné začít připravovat žádost, do projektu zahrnout zpevnění cest a 
vybudování informačního systému. Bude se muset zaplatit zpracování studie, projektová 
příprava a zajistit předfinancování, neboť peníze z grantů přicházejí (zejména v Německu) se 
zpožděním. Pokud se podaří najít partnera na německé straně, bude financování rozděleno 
v poměru 50/50, aktivity na obou stranách musí být vyvážené a obsahově podobné.
PaedDr. Hřibová nabídla kontakt na známou projektovou manažerku ze Žitavy.
Ing. Bičíková zdůraznila, že potřebujeme partnera, který bude chtít na německé straně 
budovat geostezku. 
RnDr. Řídkošil poznamenal, že lepším partnerem by bylo město než přímo geopark, neboť 
ten nedisponuje finančními prostředky.
Vzhledem k tomu, že nositelem projektu je Mikroregion Kozákov, bude třeba schválit záměr 
zapojení se do projektu zastupitelstvy všech tří obcí.

  

3. Ekologická inventarizace lokalit naučné geostezky v okolí Semil 

Pan Barták podal projekt ke KÚLK na poskytnutí finančních prostředků pro odborníky z oboru 
zoologie, botaniky a entomologie. Každý z nich by měl získat 15 000,-Kč na provedení 
zoologického, botanického a entomologického průzkumu lokalit na území MR Kozákov. 
Výstupem by měl být seznam výskytu chráněných živočichů a rostlin. MR Kozákov se zavázal 
finanční spoluúčastí 5 000,-Kč. 
  



4. Projekt na opravu turistických tras 

Bylo schváleno podání žádosti – Integrovaný projekt MR Kozákov DT 7 2012, celkem 
714 285,-Kč (dotace 166 666,-Kč, vlastní prostředky=spoluúčast 71 429,-Kč). V případě 
přiznání dotace připadne na každou obec 238 095,-Kč.

5. Závěr

Ing. Šimek informoval o situaci ohledně přeložení červeného značení z Kozákova na Bačov, 
trasa byla obnovena dle původního starého značení.

26. 4. 2012 pojede předseda MR Kozákov Šimek do Prahy osobně podat žádost o dotaci na 
opravu turistických tras.   
    

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






