Zápis ze Sdružení obcí Kdyňska
18.5. 2005
Přítomni:

Prezenční listina přiložena

Příloha:

1. Prezenční listina
2. Tisková zpráva – slavnostní otevření cyklotrasy a plakát

1. Slavnostní otevření cyklotrasy
Termín akce 11.6.
Všichni starostové obdrželi propagační materiály, které rozdají ve svých obcích. Společnost
AgAkcent podala žádost o finanční podporu Plzeňského kraje a podařilo se získat 50 000
korun. Sdružení obcí Kdyňska se podílí 25 000 korunami, stejně jako mikroregion Radbuza.
Starostové přislíbili účast zástupců obce, kteří obdrží propagační trika a pojedou ve
skupinovém pelotonu. Start je v 10.00 z Eschlkamu, v 10.30 bude na hranicích ve Všerubech
doprovodné vozidlo s majáčkem. Mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou se všichni sejdou na
Podzámčí, kde bude připraveno malé občerstvení. Ve 12.00 česko-německá výprava vyrazí do
Kolovče. Program v Kolovči začíná ve 14 hodin, hudba hraje od 13.00 hodin.
Z finančního příspěvku sdružení bude pořízen mimo jiné propagační transparent trvalého
charakteru v hodnoté do 15 tisíc korun. Celý podnik je celostátně propagován všemi médii,
podpořen tiskovou konferencí PK.
Město Kdyně půjčuje na akci podium, obec Zahořany stan, Dobřany stánky a podium v místě
startu. Dopravu zajistí AgAkcent. V Kolovči bude zřízen stánek s propagačními materiály
Kdyňska.

2. Interreg
Vlastimil Hálek za AgAkcent seznámil s blížícím se termínem a vyhlášenou výzvou
programu Interreg, jehož uzávěrka je 30. 6. 2005. Do uvedeného programu za Sdružení
Kdyňska podává žádost město Kdyně na rekontrukci památkové budovy a zřízení městského
muzea.

3. Výměna občanských průkazů
Tajemnice Městského úřadu Kdyně informovala starosty obcí Kdyňska o možnosti
hromadného sběru žádostí o výměnu občanských průkazů, které musí být vyměněny do konce
roku 2005, přímo na jednotlivých obcích pracovnicemi Městského úřadu Kdyně včetně
zajištění fotografa pro pořízení fotografií. Zájem o tuto službu mají obce Spáňov, Kout na
Šumavě, Loučim, Libkov, Chodská Lhota a Všeruby. Obce Úboč, Úsilov, Mezholezy a
Všepadly se připojily ke Kolovči, obec Pocinovice již má zajištěno a obce Nová Ves a
Brnířov, vzhledem k malé vzdálenosti od Kdyně považují za jednodušší vyřídit výměnu
přímo ve Kdyni. Přesné termíny budou dohodnuty s jednotlivými obcemi přímo.

4. Zpravodaj Kdyňska
Uzávěrka zpravodaje je 10. června. Do té doby starostové oznámí termíny všech akcí, které
v obci pořádají v červenci a v srpnu. Pokud budou chtít cokoli z veřejného dění sdělit, stačí

zavolat na tel. 602 168 171 – Sylva Heidlerová. Informace jsou též prezentovány v Českém
rozhlase.

Usnesení:
1. Z každé obce se zúčastní zástupci do cyklistického pelotonu za Sdružení Kdyňska při
slavnostním otevírání cyklotrasy 11. června
2. Starosta Kolovče L. Janda se spojí se starostou Zahořan V. Řehákem a domluví půjčení
stanu a lavic, podia pak s panem Polákem, MKS Kdyně. Vše je předjednáno. Přeprava a
stavba podia, stanu i stánků se uskuteční během pátku 10.6. Dopravu zajistí AgAkcent,
stavebníky starostové po společné domluvě.
3. Kdyně připravuje se společností AgAkcent projekt do programu Interreg na zřízení muzea
Kdyňska.
4. Kdyně nabízí spolupráci při výměně občanských průkazů.
5. Uzávěrka materiálů do zpravodaje Kdyňska je 10. června

Ve Kdyni, 18.5. 2005

Zapsala Sylva Heidlerová, AgAkcent, s.r.o.

