Výroční zpráva zapsaného
spolku Ochrana Klokočských
skal za rok 2016
Sestavila Hana Talli Hlubučková

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 700 Km2) kam spadá: praktická ochrana přírody, péče o naučné stezky,
enviromentální výchova, péče o drobné sakrální památky v širší oblasti Podkozákovska,
mezinárodní vzdělávací aktivity včetně pořádání konferencí,seminářů a soutěží, 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 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.
II.Realizované projekty:
1)Třináctá mezinárodní konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2016 a
jedenáctý ročník mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku …

Konference začala v pátek 21. října v 18 hodin u památníku bitvy u Turnova na Hruštici u kostela
sv. Matěje, kde si účastníci připomněli události roku 186. Následně navázala slavnostní ocenění
vítězných prací soutěže Vezmi žlutou barvičku, maluj třeba věžičku. Mgr.Petr Laurko z Komitétu
pro udržování památek z války roku 1866 pak přednese příspěvek, v němž vysvětlil důvody a vznik
památek, jejich ochrany od roku 1866 do současnosti.
Druhý den přinesl řadu inspirativních příspěvků – příkladů z dobré praxe v oblasti ochrany a
poznávání našeho kulturního dědictví. Zdena Tomková z Magistrátu města Olomouc hovořila o
tom, jak správci památek vycházejí vstříc hendikepovaným návštěvníkům a zpřístupňují své
objekty. Tématu se držela i Hana Talli Hlubučková, která seznámila přítomné s projektem ceny
Adolfa Heyduka pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným a projektem Hugo na
cestách. O záchraně drobných sakrálních památek ve spolupráci s obcí pojednal příspěvek

Miroslava Hlubučka ze spolku Ochrana Klokočských skal. Výstavba Nového Města pražského byla
tématem Ing. Ivany Dvořákové z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.
Na ni navázal Dr.Ondřej Bastl ze Státního oblastního archivu v Praze s příspěvkem o sanaci
židovského města. O výzkumech v roce 2016 na hradě Čabraď budou hovořili slovenští hosté
Albert Loydl a Mgr. Mária Loydlová ze združení Rondel. O aktivitách geoparku Český ráj
pohovořil jeho ředitel Jan Čermák.
Neděle 23. října byla věnována exkurzi na zámek Svijany a prohlídce jeho archeologické expozice.

V jedenáctém ročníku mezinárodní soutěže Vezmi žlutou barvičku byla mladými lidmi a dětmi
zpracována témata Karel IV. A jeho doba a Ozvěny války roku 1866.
V kategorii literární udělila odborná porota celkem šest cen. Ve výtvarné kategorii bylo uděleno
celkem
padesát tři cen. Soutěže se zúčastnily děti a mládež z krajů Banskobystrického,
Nitranského, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a z Prahy. Všechny vítězné práce
byly představeny na tříměsíční výstavě v pražské galerii NACH. Následně si je mohli prohlédnout
návštěvníci hradu Rotštejn během letních měsíců.
2)Péče o maloplošné chráněné území přírodní rezervaci Klokočské skály
Během celého kalendářního roku 2016 proběhlo devatenáct brigád zaměřených na povrchový sběr
odpadků a likvidací divokých skládek. Ta největší začala opět vznikat přímo v Rotštejnském dole
Naštěstí se ji povedlo zlikvidovat v zárodku. Naše poděkování patří České asociaci geocachingu za
spolupráci při této nelehké práci. V rámci možností byl odpad tříděn. Do sběrného dvora k dalšímu

zpracování se podařilo vrátit celkem 98 pytlů plastů, především plastových lahví a igelitových
plachet. Další skládku jsme zlikvidovali v místě zvaném Průlom Jizery u Rakous.
Opakovaně jsme opravili vandaly poničené dřevěné schody na žluté turistické stezce od průchodů
ku hradu a lavičky podél této stezky.

Zároveň proběhla drobná oprava značení rezervace, které poničili vandalové.
3) Péče o další přírodní památky. V rámci Programu péče o krajinu jsme na podzim kosili louky
na Volaveckých stráních. Získané finanční prostředky jsme využili na opravy a úpravy okolí Božích
muk a kapliček.
4) Péče o Sakrální památky :
Kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku . Díky daru,který získal spolek od Nadace
Občanského fóra a finančnímu přispění obce Mírová pod Kozákovem byla provedena obnova
vnitřní výmalby kaple.
Boží muka nedáme 3. V Rámci třetího roku péče o Boží
muka na Fialníku jsme dvakrát pokosili trávník, zastřihl
keře, nově osázeli květiny a zajistili prohlídku památky
restaurátorem p. Wagnerem a drobnou opravu nátěru.
Bohoslužba u Božích muk proběhla na konci srpna v
rámci 18.Šermířského loučení s létem Sváteční slovo
pronesl Mgr. Oldřich Bezděčík, farář církve
Československé husitské
Boží muka u Škodů na Podbukovině – Okolo Božích muk jsme posbírali opakovněodpadky a
pomohli s drobnou terénní úpravou- ,přistřihli jsme keře a pročistili jsme kanálek, aby nám pod
památku netekla dešťová voda a nedošlo k jejich podmáčení.
5)Hrad Rotštejn
Opravy památky. V souladu se závazným stanoviskem odboru památkové péče byla provedena
dílčí oprava dochovaného zdiva na jižní stěně.
Dále byly proveden ochranný nátěr tesařských konstrukcí a vyměněno bylo několik pohnilých
prken na krycí podlaze u vstupu do paláce, dále náprava škod po vandalech, opravy oplocenky,
úklid odpadků.
Hrad Rotštejn navštívilo v sezóně 2016 celkem 11083 návštěvníků.
děti od 6. - 12.let .......... 2 376
děti ZTP nebo ZTPP ........... 53
dospělí ........................... 8 486
dospělí ZTP nebo ZTPP ... 168

V této statistice nejsou zahrnuty 3 Mateřské školy a 15x skupiny objednané na programy
enviromentální a ekologické výchovy.
6) Prezentace činnosti:
Zástupci spolku se zúčastnili semináře Památky pro každého Stříbro 2016, kde prezentovali záměr
zpřístupnění hradu Rotštejn sluchově postiženým formou QR kódů s překladem dějin hradu do
českého znakového jazyka.
Spolek prezentoval svoji činnost na II. Ročníku komponovaného kulturně vzdělávacího programu
Neziskovky v barvě duhy, který proběhl v Technickém muzeu v Liberci 14 .5. 2016.
Ocenění spolku:
Zástupci výkonného výboru spolku převzali v rámci akce Má vlast -cestami proměn na Vyšehradě
první cenu za péči o památku hrad Rotštejn a její prostředí z rukou prezidenta Památkové komory

ČR Dr. Václava Lišky.
.

