Výroční zpráva zapsaného
spolku Ochrana Klokočských
skal za rok 2017

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

Napište nám:

hrad.rotstejn@seznam.cz

Výkonný výbor spolku:
Předsedkyně : Šárka Černíková
Místopředseda: Miroslav Hlubuček
Jednatel: Ondřej Rajcsányi
Účetnictví: Ing. Helena Sasová, Bc. Darek Sas
Administrativní a odborná garance: HanaTalli Hlubučková

II. Z činnosti 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
Neziskovek Libereckého kraje,z.s., Památkové komory ČR a dlouhodobě spolupracuje
s českými spolky: Spolkem pro záchranu hradu Kumburku, Společností přátel památek ve
Východních Čechách a se slovenským sdružením Zachraňme hrady, sdružením Apponia pro
záchranu hradu Oponice, sdružením Rondel pro záchranu hradu Čabraď a se spolkem
Leustach pro záchranu architektonického dědictví Nitranského kraje. Partnerem spolku je
také německý spolek Rotstein.
Od 5. 2. 2016 se spolek Ochrana Klokočských skal stal strategickým partnerem Českého ráje
– globálního geoparku UNESCO
III. Péče o drobné sakrální památky Panství Rotštejnskéjho
Boží muka s reliéfem svatého Floriána v Bělé se dočkaly
restaurování v první polovině roku. Na vrchol Božích muk
byl umístěn výdusek svatého Jana.
Na restaurování
přispěla Nadace občanského Fóra částkou 20 000kč, dále se
finančně podílela obce Mírová pod Kozákovem a spolek
Ochrana Klokočských skal.

Kale svatého Jiří u Podchlomeckého mlýna se stala v
červnu 2017 cílem zloděje. Ovšem dřevěný oltář se
nepovedlo zcizit a tak neznámý poberta pouze poničil
zámek a petlici. Oltář byl deponován a je opraven, obec
nechala ošetřit lípu rostoucí u kapličky. Opravy této drobné
památky budou pokračovat v dalších letech po dohodě
s obcí Mírová pod Kozákovem,která je majitelem památky.

Boží muka na Podbukovině byla restaurována na sklonku oku 2016. V roce 2017 dokončila
obec terénní úpravy okolo Božích muk a na přání obyvatel k nim umístila novou lavičku.

Členové spolku sbírají okolo odpadky, kosí trávu a udržují místo v pořádku.
Kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku – v roce 2017 bylo dokončeno restaurování
niky oltáře. Na restaurování přispěl nadace Občanského Fóra částkou 15 000Kč, zbývající část
nákladů uhradila obec Mírová pod Kozákovem a spolek Ochrana Klokočských skal.
Slavnostní požehnání restaurované kaple je předběžně naplánováno na sobotu 16. 6. 2018

V. Hrad Rotštejn:
Opravy památky: Na jaře byly odstraněny uvolněné kameny z jižního zdiva hradu. Bohužel se
spolku opakovaně nepodařilo získat příspěvek z programu 7.2. Krajského úřadu Libereckého
kraje, zdivo bude tedy postupně
opravováno z vlastních prostředků
spolku ještě několik následujících let.
Pokračují také drobné tesařské práce na
krycích konstrukcích, které mají za úkol
chránit dochované historické situace
před zničením.
Tichý hrad Rotštejn: Děkujeme všem
dárcům, kteří příspěvkem do veřejné
sbírky podpořili společný projekt spolku

Ochrana Klokočských skal a Tichý svět o. p. s - pobočka Liberec s názvem Tichý hrad Rotštejn.
Celkem se podařilo vybrat 10 500Kč.
Nadace ČSOB pomáhá regionům přidala 30 000Kč. Zbytek peněz potřebných na realizaci
dodala partnerská organizace Tichý svět, o.p.s.
Za tyto peníze byl přeložen text o dějinách hradu do českého znakového jazyka, natočena
videa, v areálu kulturní památky bude umístěno 5 tabulí s QR kódem, který umožňuje
neslyšícím seznámit se s dějinami místa a stavebním vývojem památky. Tichý hrad Rotštejn
byl slavnostně dán k dispozici návštěvníkům 17. 6. 2017

Ohlédnutí za sezónou: V průběhu sezóny 2017 navštívilo 11 450 turistů. Potěšitelné je, že
308 z nich, byli neslyšící, kteří se přijeli podívat na unikátní zpřístupnění památky pomocí QR
kódů s videem v Českém znakovém jazyce. Zaznamenali jsme také 65 nevidomých nebo
slabozrakých návštěvníků. Vzhledem počasí byla sezóna zahájena 13. dubna 2017 a
ukončena výstavou o prodlouženém víkendu po svátku svatého Václava, tedy 1. 10. 2017.
S velkým úspěchem se opět setkaly Dny svaté Markéty, Dny pro život bez z lepku a Šermířské
loučení s létem.

VI. Konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2017- proběhla na konci
října v Nové Pace. Účastnící se seznámili s archeologickými objevy v Pojizeří za roky 2016 2017.

Ceny pro nejlepší kolektiv za soutěž Má vlast v srdci
Evropy – poznej a chraň převzali v rámci sobotního
dopoledního boku zástupci skautského oddílu
Dakota Severka z Dubu nad Moravou za péči o
kostelní areál ve Staré vodě ve vojenském újezdu
Libavá zároveň nám prezentovali své aktivity. O
snaze zachránit kostel svaté Kateřiny v Havlíčkově
Brodě přednášela Michaela Krpálková ze spolku
Epigam,
o
kavitách
vstříc
zdravotně
znevýhodněným referoval ředitel technického
muzea v Liberci Ing. Jiří Němeček. Dále se účastnící
seznámili s aktivitami Geoparku Český ráj, exkurze
vedla do Městského muzea v Nové Pace a do
Suchardova Domu. V neděli navštívili účastnící
konference Muzeum přírody Český ráj na Prachově.
Instruktážní část konference byla věnována
praktickým ukázkám doprovodu nevidomého,
orientaci, atd.

V mezinárodní Soutěži vezmi žlutou barvičku…
na téma „Památky UNESCO v mé zemi a Český
ráj, globální geopark Unesco“ ocenila odborná
porota 69 nadaných výtvarníků a malířek a tři
budoucí spisovatele. Výstava dětských prací
proběhla v měsících listopad 2017 leden 2018
v pražské Galerii NACH.

VII. Prezentace spolkové činnosti
IV.Konference Národních geoparků v Nové Pace 24. - 26. 5.2017 - Spolek prezentoval svůj
projekt Tichý hrad Rotštejn a také zamýšlenou Tichou steku Klokočskými skalami, stezku
nevídanou kterou na přání hendikepovaných návštěvník a ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Tichý svět chce c ce zbudovat v Klokočských skalách .
Konference Kulturní dědictví v Kroměříži - téměř třicet let činnosti spolku prezentovali
jeho členové na mezinárodním setkání neziskových organizací pečujících o kulturní dědictví
v Kroměříži v červnu . Touto prezentací zahájili členové
spolku oslavy třicátého výročí založeni
Konference Múzea pre všetkých ve Staré Ľubovni -na
pozvánku
p.Balužínského, kastelána hradu Staré
Ľubovňa prezentovali členové spolku projekt Tichý
hrad Rotštejn a Tichá stezka Klokočskými skalami
stezka nevídaná ne třídenní mezinárodní konferenci.
Věnované zpřístunění kulturního a přírodního dědictví
zdravotně i jinak znevýhodněným.
Má vlast – cestami proměn - Oživlá Boží muka na Filaníku přihlásil spolek do této celostátní
výstavy a zástupci spolku s zúčastnili slavnostního zahájení výstavy na Vyšehradě. Zároveň
bylo spuštěno internetové hlasování .
Návštěva z čínského geoparku na Hradě Rotštejn a v Klokočských skalách – dne 12. 9. 2017
navštívila Klokočské skály a hra Rotštejn delegace čínských geologů. Zaujati byli propojením
dávného panského sídla a následného vesnického osídlení a skalního města Klokočské skály.

VIII. Péče o rezervaci Klokočské skály

V průběhu roku proběhl osmnáctkrát celoplošný sběr odpadků v PR Klokočské skály, v říjnu
2017 byla zlikvidována vznikající divoká skládka nedaleko vodárny na Rozumově. Další
skládka pak v lokalitě Pod Děravcem poblíž Zdenčiny skály a „vodácká „skládka na Průlomu
Jizery u Rakous. V rámci spolupráce s CHKO Český ráj obnovili
členové spolku pruhové značení rezervace Klokočské skály.
Děkujeme za pomoc při úklidu skal žákům deváté třídy
Waldorfské
základní
školy
v Semilech,
České
asociaci geocachingu a firemním dobrovolníkům společnost T mobille.
Do tříděného odpadu bylo odevzdáno v roce 2017 celkem 95
pytlů vytříděných plastů a sedm pytlů kovových obalů –
pechovky od piva a dalších nápojů apod.

