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I. Zapsaný spolek Ochrana Klokočských skal

 

Název organizace Ochrana Klokočských skal, z. s

Korespondenční adresa Zelená cesta 1704, Turnov 511 01

Číslo účtu 483506574 / 0600

GE Money Bank

Datum založení 5.5.1988

Datum zisku právní subjektivity 27.5.1994

typ organizace Zapsaný spolek

zapsáno u : Krajského soudu v Hradci králové

datum zápisu 1.1.2014

číslo zápisu : oddíl L, vložka 2316

IČO: 49294661

DIČ CZ - 49294661

NEPLÁTCE DPH

Tip organizace Dobrovolnická

Počet zaměstnanců 0

Web: www.oksinfo@info

Web: www.hradrotstejn.info

 Výkonný výbor spolku: 

Předsedkyně: Šárka Černíková

Místopředseda: Miroslav Hlubuček 

Jednatel: Ondřej Rajcsányi

Účetnictví: Ing. Helena Sasová, Bc. Darek Sas

Administrativní a odborná garance: Hana Talli Hlubučková



 O spolku :

Činnost spolku je velmi rozsáhlá. Spolek pracuje na území Českého ráje – globálního geoparku

UNESCO,  (cca  700Km2)  kam  spadá:  praktická  ochrana  přírody,  péče  o  naučné  stezky,

 enviromentální  výchova,  péče  o  drobné  sakrální  památky  v  širší  oblasti  Podkozákovska,

mezinárodní vzdělávací aktivity, péče o turistické stezky, naučné stezky a spolupráce s orgány státní

správy a samosprávy, akademií věd, vysokými školami, záchrana, konzervace  a zpřístupnění hradu

Rotštejn včetně drobných doplňkových sužeb pro návštěvníky atd.  a vedlejší  činnosti  realizované

mimo oblast hlavní činnost (například průvodcovská činnost realizovaná na území jiného geoparku

a pod).

Spolek je  členem Památkové komory ČR. Od září  2014 také zakládajícím členem Neziskovek
Libereckého kraje,z.s.

Dlouhodobě spolupracuje s českými spolky: Spolkem pro záchranu hradu Kumburku, Společností
přátel památek ve Východních Čechách a se slovenskými sdruženími: Apponianna pro záchranu
hradu Oponice, sdružením Rondel pro záchranu hradu Čabraď  a se spolkem Leustach pro záchranu
architektonického dědictví Nitranského kraje. 

Realizované projekty :

   1)      Boží muka  na Fialníku - rok první 

Březen – říjen 2014 - Nejprve jsme museli  posbírat

odpadky,  pneumatiky,  obaly  od  hotových  jídel  a

podobné poklady. Pak přišli ke slovu  křovinořezy. 

Pokáceny byly i dva uschlé stromy, ze kterých jsme

dříví odvezli majitelce pozemku na topení. Hromady

pámelníku  byly  spáleny,  popel  byl  roztažen  po

vykácené  ploše  za  účelem  likvidace  kořenového

systému pámelníku.  Boží  muka byla připravena pro

restaurátory...

 V průběhu restaurátorských prací bylo na neziskové

organizaci  občas  Boží  muka  pohlídat,  třeba  když

zasychal  čerstvý

nátěr  nebo  pokosit

znovu  trávu  a

odvézt  ji  na  obecní  kompost.  Přinést  vodu,  podat  žebřík  a  tak

podobně.  Ve  spolupráci  s obcí  Klokočí  jsme  tedy  přistoupili

k opakovaným  postřikům  rychle  rostoucích  keřů pámelníku  

 přípravkem proti náletovým dřevinám.  Na říjen 2014 jsme svolali další velkou brigádu. Projekt



jsme pojmenovali ,,Oživlá Boží muka“ s cílem zasadit lípy, upravit terén kolem  Božích muk, oset

trávník apod. Projekt  jsme přihlásili  do celostátní  akce na podporu dobrovolnictví nazvaný „72

hodin“, kterou pořádá Česká rada dětí a mládeže. Za své aktivity kolem Božích muk nás porota

vybrala mezi 10 nejlepších projektů v ČR. 

2) Péče o maloplošné chráněné území Klokočské skály

a) Průběžně  a dle potřeby proběhla oprava 20 dřevěných stupňů na žluté turistické stezce

mezi Klokočskými průchody a hradem Rotštejnem. K opravě byla použita smrková prkna-

fošny o síle 5cm. Spolek děkuje skupině přátel pod vedením Jiřího Pazoura za pomoc.

b) Po celý rok 2014 probíhal průběžbě povrchový  sběr odpadků po celém území rezervace a

v okolí.  V rámci možností byl odpad tříděn. Do sběrného dvora k dalšímu zpracování se

podařilo vrátit celkem 75 pytlů plastů, především plastových lahví. 



 c) Likvidace divokých skládek  na území rezervace a v ochranném pásmu - proběla 2x na

jaře a na podzim. Zlikvidovány byly dvě divoké skládky na rozhraní PR Klokočské skály a

PR Podloučky. Odpad byl odvezen do sběrného dvora v Turnově.

d) Oprava panelů velké naučné stezky  - v průběhu měsíce srpna a září byly provedeny

drobné opravy velkých panelů naučné stezky Klokočskými skalami, vyměněna poškozaná

prkna a proveden nový  nátěr

3) Záchrana a konzervace hradu Rotštejn 

Vzhledem k tomu, že se spolku nepodařilo získat dotaci z programu 7.2. Libereckého kraje z

důvodu  nedostaku  finančních  prostředků  na  straně  žadatele,  proběhlo  pouze  čištění

severozápadní zdi od náletových dřevin, snesení uvolněných kamenů, bezpečnostní uzavření

prostoru pod zdí, aby nedošlo ke zbytečným úrazům.  Na východní stěně bylo  provedeno

odstarnění náletových dřevin a konzervace dochovalého zdva podle požadavků památkové

péče.  Na plánované tesařské opravy bylo na hrad naskladněno řezivo z modřínu a byly

provedeny konzervační nátěry řeziv i stávajícících podlah.



Zároveň  bylo  provedeno  vyčištění  hradní  studny  od  odpadků,  které  tam  naházeli  pozorní

návštěvníci.

4) Rotštejnská setkávání 2014

Návštěvnost památky v sezóně 2014:

 10512 návštěvníků  starších  šesti  let.   Dále

7 školních  tříd  ze  základních  škol  na  programy

enviromentální  a  ekologické  výchovy  –  Bylinková

setkávání, 2 ročníky středních   škol na programy o

praktické ochraně přírody spojené s vlastivědnými

vycházkami   a  2  mateřské  školy  na  pohádkové

prohlídky.

Pro velý zájem z řad nemocných celiakií se

spolek Ochrana Klokočských skal spojil se

společností Celia – život bez lepku , o.p. s.

Na  hradě  v  rámci  komponovaného

pětitýdenního  programu  Dny  svaté

Markéty   proběhly  dvě soboty pro  život

bez lepku. O tom, jaké to je s celiakií na

cestách hovořila Ing.Helena Sasová . 

Hradní sezónu ukončilo na Štedrý den Veselé hradní koledování.

5) XI.Konference  Památková  péče  v  občanské  společnosti  Trosky  2014   a   mezinárodní

soutěž Vezmi žlutou barvičku ….

Konference proběhla ve dnech 24. - 26. 10. pod záštitou statutární náměstkaně hejtmana

Libereckého kraje  Hany Maierové. Jednání se zabývalo péčí  o drobné sakrální památky,

významem  těchto  památek  pro   utváření  vztahu   člověka  k  místu  kde  žije,  uchování

tradičních morálních hodnot, své místo našla také péče o památky torzální architektury a



výměna zkušeností se spřátelenými spolky ze zahraničí. Velká část jednání byla věnována

problematice ochrany archeologického dědictví  a nutnosti  osvěty v této oblasti.  Exkurze

vedly po opravených či opravovaných kapličkách v širší spádové oblasti Podkozákovska a do

památkově chráněných roubenek v Semilech.

 

Výtvarné soutěže  na téma Jiří z Poděbrad a jeho doba se zúčastnilo víc jak 700  dětí a studentů. 
Krom základních a středních  škol se zapojili také 2 dětské domovy  a dětská lázeňská léčebna 
Lázně Kynžvart. Do konce roku 2014 bylo všech 45 nadaných výtvarníků oceněno věcnými 
cenami.

6) Opravy ostatních  sakrálních památek  na Panství Rotštejnském

Kaple svatého Jana Nepomuckého na 
Dubecku – v listopadu 2014 byla ukončena 
veřejná sbírka na záchranu kaple. Z výtěžku 
sbírky spolek uhradil mykologický průzkum a 
část opravy fasády. Generální opravu střešního 
pláště a opravu fasádního plášta hradila obec 
Mírová pod Kozákovem za přispění grantových



programů.  Pro rok 2015 je naplánována oprava vnitřní výmalby kaple. Spolek Ochrana 
Klokočských skal získal na tyto práce finanční podporu od Nadace občanského fóra ve výši 
20000Kč.

Vlastní restaurování výmalby proběhne v roce 2015, zbývající finanční prostředky uvolní 
obec Mírová pod Kozákovem.

 Boží  muka   v  Klokočí   -  po  restaurování  byla  v
červenci  2014 slavnostně požehnána Boží muka s reliéfem
svaté  Kateřiny.  Spolek  o  památku  bude  i  nadále  pečovat,
pokládáním svíček a květin, sběrem odpadků okolo.

Finanční zpráva: Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu k Finančnímu úřadu v Turnově 
Příjmy Kč Výdaje Kč

Příjmy  z hlavní činosti
celkem 

236454 Výdaje  na  hlavní
činnost  spolu  dle
stanov

 300 825,34 

Příjmy  z  vedlejší
činnosti  –  prodej
suvenýrů 

108 965,12 Nákup suvenýrů 77 870,70 


