Výroční zpráva os. OKS za rok 2005
Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal (dále v textu jen OKS) bylo založeno
v roce 1988. Původně jako volné trampské sdružení zaměřené na ochranu Klokočských skal,
likvidaci divokých skládek a ochranu drobných vodotečí v Zeleném dole. S postupem času a
narůstajícími aktivitami se stala nutností registrace u Ministerstva vnitra. Právní subjektivitu
získala OKS 27. 5. 1994. Od té doby pracuje jako občanské sdružení. V některých
informačních materiálech je sdružení uváděno pod nesprávným názvem Spolek přátel
Klokočských skal. Činnost sdružení je řízena tříčlenným výkonným výborem. Sdružení je
členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a úzce spolupracuje
s obcemi Klokočí, Mírová pod Kozákovem, občanským sdružením Paměť Českého ráje,
Podkrkonoší a Podještědí a Sdružením měst a obcí Český ráj.
Někteří naši členové pracují jako dobrovolní strážci ochrany přírody pro Krajský úřad
Libereckého kraje a Správu CHKO Český ráj. Velmi dobrá je též spolupráce s Městem
Turnov, odborem cestovního ruchu a životního prostředí.

Hrad Rotštejn
• Památka byla provozována na základě dohody mezi majitelem hradu - Obcí Mírová pod
Kozákovem a os. OKS. Od Velikonoc do 28.9. navštívilo i v omezeném návštěvnickém
režimu, který vyžaduje zařazení hradu do I. zóny CHKO, 15 647 návštěvníků starších šesti
let.
• Na dobrovolném vstupném bylo vybráno: dvě hrsti borůvek, šest hub, košík jablek, dva
opečené párky, chleba s hořčicí a pivo, tři čokolády, dva banány, jednou dostal zmrzlý
průvodce od bohatého návštěvník frťana slivovice…
• Z finančních prostředků, vybraných na vstupném, bylo zaplaceno: dřevo na další úpravy,
nátěrové hmoty, zálohově za tesařské práce. Třitisíce šet set korun bylo vydáno za odvoz
odpadků, zachycených v pytlích podél turistických stezek a posbíraných po lesích. Část
odpadků odvezla na vlastní náklady Obec Mírová pod Kozákovem, která rovněž zaplatila
dopravu stavebního materiálu. Tímto všem občanům a zejména panu starostovi děkujeme
za pomoc a všestrannou podporu.
• Na základě žádosti Školy Koberovy jsme se zapojili do projektu Tvořivá škola výukou
dějepis hrou .
• Pěti intrádami v provedení souboru Trubači Českého ráje, pod vedením pana Josefa
Viduny, byla na svátek sv. Václava ukončena historicky první sezóna na této památce.
• 24.12. byla na Vánočním zpívání poprvé představena veřejnosti turistická známka hradu.
• Během roku byl dvakrát proveden nátěr všech dřevěných konstrukcí na hradě, dokončena
byla rovněž úprava přístupu k památce. Dřevěným chodníkem, dle projektu, byla dokončena
ochrana komunikací z období třicetileté války.
Tesařské práce stály 24.900,- Kč, materiál 20.000,- Kč. Kameny na podklady získalo
sdružení darem. Vše bylo zaplaceno z prostředků získaných na dobrovolném vstupném.

Akce pro veřejnost plánované na hradě Rotštejn v roce
2005 a pořádané os. OKS
• Vzhledem k tomu, že památka se nachází v 1. zóně CHKO Český ráj, je její návštěvnost
částečně omezena.

• Otevření:
Veselé hradní Velikonoce: SO 26 - NE 26 - 27.3.2005 První otevření hradu po dlouhé
zimě. Slavnostní zahájení v sobotu 26.3. v 10:00. V 11:00, ve 13:30 a v 15:30 předvedena
bude pohádka s ukázkami šermířských soubojů O Honzovi, Bětušce a darebných
loupežnících. Představení proběhnou též v neděli od 11:00 a 13:30 hod. V neděli bude
otevřeno do 16:00.
Dále bude hrad zpřístupněn o víkendech v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 10:00 do
16:00. Dále o květnových a letních církevních svátcích ve stejném čase.
• Od 1.6. do 31.8. bude památka otevřena každý den, včetně pondělí, od 10:00 do 17:00,
v neděli od 10:00 do 16:00. Během letních měsíců bude jako překvapení prohlídka hradu
s trubadůrem nebo jeho nezvedenými dcerami.
Prohlídka horní části hradu je možná pouze za přítomnosti průvodců a za příznivého počasí.
V jiné termíny je možná návštěva památky dle postupu prací .
• Šermířské loučení s létem: 27.-28.8. - kratochvilná taškařice s ukázkami šermířských
utkání, založená na reálných dějinách hradu. Začátky představení: SO 27.8. v 11:00, ve
13:30 a v 15:30, NE 11:00 a 13:30 hod.
• V září bude opět otevřeno pouze o víkendech. Sezónu ukončí svátek sv. Václava
slavnostním odtroubením dne 28.9. ve 14:00 hod
Bližší informace na www.rajnet.cz nebo na tel.481311765 nebo 721195741

Péče o skalní město Klokočské skály
• Dvakrát proběhlo velké trampské čištění Klokočských skal. Odvoz odpadu zajistila Obec
Mírová pod Kozákovem.
• Na náklady sdružení byly provizorně opraveny turistické stezky vedoucí Klokočskými
skalami. Zároveň dostaly dřevěné stupně nový nátěr.
• Sdružení uspělo uU LIbercevytvoření informačního systému, který by návštěvníky prováděl
po upravených a dobře zřetelně značených turistických stezkách. Tento návrh se setkal se
souhlasem Správy CHKO, jejím pracovníkům byly předány texty pro tyto tabule
k odbornému posouzení a doplnění. Jednáním a realizací projektu tabule byla pověřena Máta Martina Damašková.
• Na základě rozhodnutí Valné hromady bylo rozhodnuto, že na turistických stezkách
zůstanou záchytné pytle na odpad a o jejich vynášení se budou starat průvodci na Rotštejně.
Valná hromada odmítla návrh Správy CHKO na zrušení pytlů.
•

Další aktivity
• Na náklady sdružení zhotovil tesař Miroslav Hlubuček ml. repliku prevenného kříže pro
(rovněž sdružením) opravenou plastiku Krista. Kříž byl darován obci Mírová pod Kozákovem
a jejím obyvatelům k Vánocům 2004, s tím, že na náklady sdružení, byl umístěn ke kapličce
na Dubecku a po dohodě s vikariátem turnovským slavnostně požehnání v červenci 2005.
• Sdružení přispělo částkou 3000Kč na opravu kaple sv. Václava v Klokočí, zorganizovalo
její slavnostní požehnání v srpnu 2005.
•

Prezentace sdružení
• os. OKS již od roku 1999 zveřejňuje informace o své činnosti a projektech na internetových
stránkách www.interdata.cz/klienti/oks, v současné době se vytváří nové stránka pod
www.rotštejn.info.cz. Jejich výrobu a aktualizaci zajišťuje Petr Kčičenský
• o činnosti sdružení pravidelně informují také Nové Pojizerky a Deník Pojizeří
• v únoru 2005 se sdružení prezentovalo na akci 30 dní pro občanský sektor v liberecké
knihovně .
• manželé Hromádkovi, MVDr Cvrček, Jana Vaváková reprezentovali sdružení na Plese
neziskových organizací v Babylonu

Při našem snažení nás podporují
MVDr. Zdeněk Cvrček – Liberec
Hostinec U Studničků v Tatobitech
Děkujeme
Vysvětlení: Tam, kde je psáno Město nebo Obec s velkým počátečním písmenem, rozumí se
město nebo obec jako právnický subjekt.
Zpracovala Hana Talli Hlubučková
V Turnově 19. listopadu 2005

