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ÚVOD
Hlavním posláním Občanského sdružení pro záchranu hradu Blansko je především
dobrovolná péče o zříceninu hradu Blansko z přelomu 14.-15. stol. a její statické
zabezpečení a uchování tak části historie budoucím generacím. Dále pak účelné
využití areálu pro pořádání kulturních a společenských aktivit. Také ochrana dalších
památek a přírody v okolí hradu.
Občanské sdružení vzniklo na základě registrace u Ministerstva vnitra
dne 15.11.2007 pod identifikačním číslem 22694064. Od té doby se snaží aktivně
získat finanční prostředky pro nutné statické zajištění hradu a tím zabezpečení celé
stavby pro bezpečné využít hradu.
KONTAKT
Sídlo sdružení
Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko
OÚ Ryjice
Ryjice čp. 14
Ústí nad Labem 403 31
Telefon: +420 472 733 705 (OÚ Ryjice)
Email: info@hradblansko.cz
Web: http://www.hradblansko.cz
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Ke dni 31.12.2009 mělo sdružení 5 řádných členů. Jedním ze členů je Obecní úřad
Ryjice, který je vlastníkem pozemku a hradní stavby.
Na řádné Valné hromadě konané 10.12.2009 byl zvolen nový předseda, protože
dosavadní předsedkyně pí. Jaroslava Kousková se funkce vzdala. Za jejího nástupce
byl zvolen další člen zastupitelstva Obce Ryjice p. Milan Nicek.
Sdružení má pětičlenný výbor:
1.) Předseda – Milan Nicek (místostarosta obce Ryjice)
2.) Místopředseda – Jiří Pelc (občan, Ústí nad Labem)
3.) Jednatel – Jan Ptáček (občan, Ústí nad Labem)
4.) Pokladník – Josef Novotný (občan, Děčín)
5.) Zapisovatel – Martin Jenčík (občan, Povrly)
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2009
1. Na začátku roku jsme požádali o získání grantu na obnovu zničeného křížku u
rozcestí na hrad Blansko u spol. Nadace VIA (http://www.nadacevia.cz). Naší
žádosti bylo vyhověno a tak jsem se na jaře pustili do práce. Obnově
předcházelo setkání s veřejností, které se konalo 24.května 2009 v usedlosti
pod hradem Blansko na kterém jsem informovali místní obyvatele o smyslu
těchto drobných církevních památek v krajině a oznámili záměr na obnovu
zničeného křížku a požádali o pomoc při obnově místní občany. Ve dnech 1.2.srpna 2009 proběhla za účasti aktivních občanů a členů našeho sdružení
brigáda při které jsme připravili terén na umístění křížku a v průběhu srpna
pak objednaný kameník umístil opravený křížek a osadil kovaný kříž
s odlitkem Krista. K slavnostnímu požehnání křížku farářem p. Mazurou došlo
u příležitosti III. hvězdicového pochodu na hrad Blansko dne 12.září 2009.
Více informací o tomto projektu naleznete na internetových stránkách
http://www.hradblansko.cz pod odkazem „Křížek“ v levém menu.
2. Dne 7.května 2009 vzniklo sdružení Hrady Českého středohoří, o.s. jehož
přidruženým členem jsme se stali. Cílem činnosti tohoto sdružení je propagace
Českého středohoří prostřednictvím vybraných památkových objektů a
podpora turistického ruchu v této oblasti. Od této spolupráce si slibujeme
zvýšení povědomí o hradu Blansko v rámci celé republiky a tím i zvýšení
návštěvnosti. Dále pak o možnosti získání dalších finančních prostředků pro
záchranu hradu Blansko. Více informací o tomto sdružení naleznete na
internetových stránkách http://www.hrady-ceskeho-stredohori.cz.
3. Ve dnech 4.-5.dubna 2009 se na hradě uskutečnil „Jarní úklid“ za hojné účasti
40 dobrovolníků, kteří se zabývají hrou geocaching.
4. V průběhu roku 2009 pak za účasti dobrovolníku z různých koutů země
proběhlo několik brigád při kterých byly odváženy odpadky a udržována zeleň.
5. V září byla na hradě umístěna informační tabule s údaji o hradu, historii a
občanském sdružení. Tato informační tabule vznikla z peněz Nadace O2
(http://www.nadaceo2.cz). Slavnostní otevření proběhlo u příležitosti
III. Hvězdicového pochodu na hrad Blansko konané 12.září 2009.
6. Dne 12.září 2009 proběhl již třetí ročník Hvězdicový pochod na hrad Blansko
při kterém vystoupila skupina historického šermu Anno Domini. Prostor
hradu ožil dobrovolníky v dobovém oblečení a ukázkou středověké lazebny.
7. Na konci roku 2009 jsem podali žádosti o grant na Krajský úřad a Magistrát
města Ústí nad Labem na stavební práce a kulturní akce v roce 2010.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili a
pomáhali nám a těšíme se na další spolupráci.
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Finanční zpráva
PŘÍJMY
členské příspěvky
grant Nadace VIA (obnova křížku pod hradem Blansko)
dar obce Povrly (na projekt obnovy křížku pod hradem
Blansko)
úroky
Celkem

3.000,- Kč
16.500,- Kč
1.500,- Kč
6,75 Kč
21.006,75 Kč

VÝDAJE
bankovní poplatky
Pojištění platební karty
členské příspěvky do jiných sdružení
fa. MURUS (projektové práce)
doména www.hradblansko.cz
webhosting
výroba informační tabule na hradě
za kamenické práce při obnově křížku pod hradem Blansko
výroba kovaného kříže v rámci projektu obnovy křížku pod
hradem Blansko
Odlitek Krista v rámci projektu obnovy křížku pod hradem
Blansko
Kopírování v rámci projektu obnovy křížku pod hradem
Blansko
Zemní práce na hradě Blansko
Nákup zboží, spotřební materiál
Celkem

V Ryjicích dne 22.ledna 2010

Milan Nicek:
(předseda) _____________________
Jan Ptáček:
(jednatel)
_____________________
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2.858,- Kč
348,- Kč
1.500,- Kč
5.712,- Kč
274,- Kč
714,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
3.000,- Kč
1.594,- Kč
1.026,- Kč
5.000,- Kč
1.153,- Kč
48.179,- Kč

