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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 služeb pro návštěvníky
atd. a vedlejší činnosti realizované mimo oblast hlavní činnosti (například průvodcovská činnost
realizovaná na území jiného geoparku a pod).
Spolek je členem Památkové komory ČR a 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)

K
v

Boží muka na Fialníku - rok druhý – Boží muka nedáme
Restaurátoři dokočili svoji práci v prosinci 2014,
konečná úprava prostoru kolem Božích muk, zasázení květin,
terénní úpravy, osetí trávníku a další věci, to zůstalo na spolku.
K božím mukám se členové splku vrátili po mírné zimě
květnu 2015. Čekalo je pohrabání trávy na březích, pletí kolem
keřů, urovnání terénu, vykopání zbylých pařezů, zásep děr po
kořenech a sázení růží. Zahradník ošetřil tři lípy, oseli nový
trávník.

Na 22.8.2015 bylo s obcí Klokočí, sousedy a přáteli
domluveno slavnostní požehnání Božích muk u příležitosti 655
výročí „udělení trhovního práva císařem a králem Karlem IV. Panu Ješkovi z Rotštejna“ (Historický ústav,
det.pracoviště v Písku, pozůstalost
Augusta Sedláčka, excerpta) s tím, že
následně bude v obci hudební festival,
který uspořádají hasiči, Červený kříž a
Spolek klokočských sousedů. A na
hradě sehrají členové spolku s přáteli
divadelní představení založené na
reálných dějinách hradu. V pátek 21.8.
zjistili členové spolku, že přímo před
Božími muky byla složená hromada
hlíny, kamení, kořenů a odpadků. Lípy
se pokusil někdo otrávit a z růží zbyly
hnědé hromádky listí. Některé byly
ukradeny, stejně jako část z osmnácti
okrasných keřů.
Vandalismus
nejhoršího
ražení
doprovázený závistí a zlobou lidskou.
Zakročil starosta obce Klokočí pan
Tomáš Opočenský a bleskově na časné
ráno 22.8. zařídit malé UNC, zmizelo to nejhorší z nově vzniklé skládky. Členové spolku terén uhrabali,
nainstalovali výstavní panely s dokumentárními fotkami záchrany památky.
Slavnostní požehnání Božích muk proběhlo navzdory vandalovi v 10:00.

Další brigáda proběhla pod názvem Boží muka nedáme na počátku října 2015. Opět byla přihlášena
do projektu České rady dětí a mládeže 72 hodin. Sešlo se dvacet jedna členů spolku a přátel spolku. Opět
následoval sběr poházených odpadků, vyhrabání celého pozemku, zasetí trávy a na svahy směsi trávy a
lučních květin. K Božím mukám byly zasazeny nové růže a dosazeny chybějící keře. Lípy se po odborném
ošetření, kterého se jim dostalo v průběhu září vzpamatovaly. Kolem vlastních Božích muk vytvořili
dobrovolníci z dřevěných obrubníčků tvar plástve, aby chránila nově zasazené růže, a následně zasadili
spousty cibulí tulipánů a narcis. Pečlivě vyměřili vzdálenost od obou lip a do středu jsme zasadili s panem
Tomášem Opočenským starostou obce Klokočí a paní H.T. Hlubučkovou, členkou prezidia Památkové
komory České republiky javor mléč, který jsme dostali od ČRDM. Protože strom pomáhal sázet Toníček,
dostal po něm javor jméno. Klid Božích muk
tedy hlídá javor Toníček a tři zachráněné lípy,
pojmenované po dětech, které je sázeli před
rokem - Ondra, Lukáš a Miroslav.

Následně panu starostovi obce Klokočí předali členové spolku malby svatých – svatého Václava a svaté
Ludmily, kteří byli z Božích muk odstranění v roce 1918. Milena Zachařová namalovala nové světce do nik
v Božích mukách podle vyprávění pamětníků. Zastupitelstvo obce Klokočí se prakticky obratem usneslo, že
svatí se budou do výklenků vystavovat pouze při bohoslužbách, svatbách a dalších významných událostech.
Péče o maloplošné chráněné území Klokočské skály
a) Průběžně a dle potřeby proběhla oprava 25 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 2015 probíhal průběžbě povrchový sběr
odpadků po celém území rezervace a v okolí.
Poděkování patří
Česká asociaci geocachingu za
spolupráci při této nelehké práci. V rámci možností byl
odpad tříděn. Do sběrného dvora k dalšímu zpracování se

podařilo vrátit celkem 96 pytlů plastů,
především plastových lahví.

c) Likvidace divokých skládek na území rezervace a v ochranném pásmu
- proběla 2x a na jaře a na podzim. Zlikvidováno bylo postupně 6 divokých skládek přímo v
Klokočských skalách v Rotštejnském dole, na rozhraní PR Klokočské skály a PR Podloučky, v
ochranném pásmu PR Klokočské skály a v úvozové cestě pod Škodovým statkem na území obce
Mírová pod Kozákovem a na Dubecku. Odpad byl odvezen do sběrného dvora v Turnově.
Mimořádné poděkování patří XII.ročníku waldorfského lycea v Semilech pod vedením
třídního učitele MaEd. Anthonyho Tuna za likvidaci dovoké skládky v Rotštejnském dole.

Místo školního výletu studenti uklízeli divokou skládku. Za odvoz odpadu patří dík obci
Mírová pod Kozákovem .

3) Záhrana a konzervace hradu Rotštejn
Vzhledem k opravdu havarijnímu stavu zdiva a díky
zvýšní vstupného na základě doporučení starostů
obcí Mírová pod Kozákovem a Klokočí, které
zajistilo potřebný finanční podíl na straně žadatele,
získal spolek dotaci na opravu severozápadní zdi ve
výši 65 000Kč z programu 7.2. Libereckého kraje.
Proběhlo čištění severozápadní zdi od náletových
dřevin, snesení uvolněných kamenů, oprava zdiva dle
požadavků památkové péče.

V rámci plánovaných tesařských prací byla opravena podlaha za blokem Brána včetně zábradlí.
Zárověň proběho další doměření některých situací, doplnění SHP provedl Mgr.Ivan Peřina z NPÚ v
Liberci. Zárovn byly odebrány vzorky dřeva nalezené ve zdivu hradu během oprav pro potřeby
dendrochronologického průkumu. Na plánované tesařské opravy bylo nahrad naskladněno řezivo z
modřínu a byly provedeny konzervační nátěry řeziv i stávajícících podlah.

Rotštejnská setkávání 2015
Návštěvnost památky v sezóně 2015:
Hrad navštívilo 10997 návštěvníků starších 6 let, 6 školních tříd ze základních škol na programy
enviomentální a ekologické výchovy, 2 ročmíky škol středních a 4 mateřské školy.

Pro velký zájem z řad nemocných celiakií na
hradě v rámci komponovaného pětitýdenního programu Dny svaté Markéty se opět konaly dvě
soboty pro život bez lepku. O tom, jaké to je s celiakií na cestách opět hovořila Ing. Helena Sasová.
Hradní sezónu ukončilo na Štedrý den Veselé hradní koledování.
4) Seminář Památky pro každého Písek 2015 – první z řady seminářů zaměřený na
zpřístupňování kulturního a přírodního dědictví lidem se zdravotním znevýhodněním. Seminář
pořádala Památková komora ČR ve spolupráci s mezinárodním vzdělávacím projektem Hugo na
cestách®, městem Písek a Prácheňským muzeem v Písku. Zástupci spolku zde navázali spoluráci s
organizací Tichý svět , o.p.s a zrodil se nápad na zpřístupnění hradu Rotštejn neslyšícím za pomoci

QR kódů. V rámci zpracovaného projektu byl projekt předložen Nadaci ČSOB pomáhá regionům,
bohužel neúspěšně. Na semináři byl také vyhášen první ročník Ceny Adolfa Heyduka pro památku
nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným.

5) XII. Konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2015 a mezinárodní soutěž
Vezmi žlutou barvičku …
Konference se konala ve dnech 23.-25.10.2015 pod záštitou Hany Maierové, Statutární náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje pro cestovní ruch,
památkovou péči a kulturu. Páteční večer patřil
Šimonu Jakubu Janu Rybovi a jeho tvorbě.

Sobotní dopolední blok byl věnován zpřístupňování kulturního a přírodního dědictví lidem se
zdravotním znevýhodněním. Představen byl projekt Český ráj bez bariér, specifické potřeby
sluchově postižených při objevování kulturního a přírodního dědictví a také cena Adolfa Heyduka.
Odpolední blok patřil prohlídce chrámu Narození Panny Marie v Turnově, procházce místní stezkou
kolem hrobů význačných osobností, účastníci konference položili květiny na hrod J.V. Šmáka.
Podvečer patřil jeskyním Českého ráje a jejich skrytým pokladům, archeologii, péči o hradní
zříceniny – o své zušenosti se přijeli podělit přátelé z občanského sdružení Rondel a závěr večera
pak patři chvílím, kdy pára byla královnou. Nedělní exkurze vedla do sklárny Haidl ve Svojkově,
kde mistr sklář vytváří repliky historického skla.

Do konce prosince pak proběhlo ocení mladých výtvarníků v soutěži Vezmi žlutou barvičku...
oceněno bylo celkem 40výtvarníků a dvě literární díla.
Další aktivity: Výstava prací z 10 ročníků mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku na Krajském úřadě
Libereckého kraje vespolupráci s Neziskovkami Libereckého kraje, z.s., proběhla ve dech 1.-29. 10. 2015
6) Opravy ostatních sakrálních památek na Panství Rotštejnském
Kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku – proběhla naplánována oprava vnitřní výmalby
kaple. Spolek Ochrana Klokočských skal získal na tyto práce finanční podropu od Nadace
občanského fóra ve výši 20000Kč, sám přispel částkou 1500Kč. Zbývající finanční prostředky
uvolnila obec Mírová pod Kozákovem.
Finanční zpráva: Daňové přiznání bylo podáno v řádném termínu k Finančnímu úřadu v Turnově
Příjmy

Kč

Výdaje

Kč

Příjmy z hlavní činosti 366 863,00
celkem

Výdaje na hlavní činnost 392 873,00
spolu dle stanov

Příjmy z vedlejší činnosti 105945,00
– prodej suvenýrů

Nákup suvenýrů

88 309,00

