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ÚVOD
Hlavním cílem Občanského sdružení pro záchranu hradu Blansko je nadále
dobrovolná péče o zříceninu hradu Blansko a její statické zabezpečení a uchování tak
části historie budoucím generacím. Dále chceme účelně využívat hradní areál pro
pořádání kulturních a společenských aktivit. Součástí činnosti sdružení je také
ochrana drobných památek, krajiny a přírody v obvodu dřívějšího panství Blansko.
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 i svépomocí provádět práce nutné ke statickému zajištění
hradu a tím zabezpečení celé stavby do budoucna.
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 31.12.2010 mělo sdružení 6 řádných členů. Jedním ze členů je Obecní úřad
Ryjice, který je vlastníkem pozemku a hradní stavby.
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)
6.) Člen- Jiří Mendel (občan, Povrly)
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2010
1. Na začátku roku jsme žádali prostřednictvím NPÚ Ústí nad Labem o dotaci
z Havarijního programu MK a na krajské úrovni z Fondu hejtmana Ústeckého
kraje. V obou případech jsme byli neúspěšní.
2. Dne 8.února 2010 se Jan Ptáček účastnil valné hromady sdružení Hrady
Českého středohoří, o.s. jehož přidruženým členem jsme se loni stali.
V průběhu roku jsme ale dospěli k rozhodnutí ze sdružení vystoupit. Členem
nadále zůstává pouze Jan Ptáček. Další spolupráce se sdružením se nezříkáme,
ale pouze pokud bude mít konkrétní přínos pro stav našeho hradu a nebude
jen rozmělňováním naší práce. Nadále zůstáváme členem MAS Labské skály.
3. V březnu vydal Stavební úřad v Povrlech stavební povolení na opravu hradu
Blansko. Dalším krokem po odsouhlasení zastupitelstvem obce Ryjice byl
podpis smlouvy o dlouhodobém pronájmu hradu (p.p.č. 245 v k.ú. Mírkov)
občanskému sdružení. Tím významně stouply šance k zisku dotací v příštích
obdobích.
4. Dne 15. května 2010 jsme na hradě ve spolupráci se základními školami
v Povrlech a Neštěmicích uspořádali dětskou akci Středověk naruby aneb
Keltové na hradě Blansko. Šlo o vyvrcholení dlouhodobé práce dětí v hodinách
výtvarné a pracovní výchovy a činnosti v kroužcích družiny. Dětské práce byly
vystaveny v areálu hradu spolu s panelovou prezentací ústeckého muzea o
keltských památkách na Ústecku. Doprovodný program zajistila skupina
Boiové a Fergunna. Akce byla dotována MMÚ částkou 5.000,- Kč.
5. Dne 18. června 2010 nám byla poskytnuta účelová dotace od Nadace O2 na
nákup nového dobového stánku. V návaznosti na to jsme si vyřídili
živnostenské povolení na nákup a prodej (velkoobchod/maloobchod).
6. Ve dnech 26.-29. srpna 2010 probíhala na hradě letní brigáda. Byla při ní
z části vyčištěna cisterna v hranolové baště a opětovné sečení trávy a křovin
před zářijovým hvězdicovým pochodem. V suti nalezené fragmenty nádob,
kachlů a železných předmětů byly předány muzeu. Jednalo se o střepy, hřeb a
čpičku tesáku nebo meče z 15. stol.
7. Dne 4. září 2010 jsme zorganizovali již IV. hvězdicový pochod na hrad
Blansko. Během akce vystoupila skupina historického šermu Anno Domini,
dvojice excentriků Panoptikum Maxe Fische a průběžně fungovala středověká
lazebna. Akce byla dotována MMÚ částkou 10.000,- Kč.
8. V září byly stránky našeho sdružení napadeny spolu s dalšími uživateli
webhostingové společnosti.
9. Dne 2. prosince 2010 se konala pravidelná valná hromada sdružení.
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
dotace od města Ústí nad Labem (pořádání akcí Kelti na
hradě a IV. hvězdicový pochod na hrad Blansko)
dotace od obce Ryjice na činnost OS
dotace Nadace O2 (na opatření stánku)
úroky
Celkem

4.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
4,51 Kč
39.004,51 Kč

VÝDAJE
bankovní poplatky
správní poplatky
členské příspěvky do jiných sdružení
Vystoupení učinkujících na akcích OS (Kelti na hradě a IV.
hvězdicový pochod na hrad Blansko)
doména www.hradblansko.cz
webhosting
nákup jarmarečního prodejního stánku
nákup rozprašovače
nákup stavebního materiálu
poštovné
kopírování
pohonné hmoty a provozní kapaliny (sekačky, centrála)
nákup zboží, spotřební materiál
Celkem

V Ryjicích dne 16.ledna 2011

Milan Nicek:
(předseda) _____________________
Jan Ptáček:
(jednatel)
_____________________
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2.863,- Kč
1.650,- Kč
500,- Kč
13.000,- Kč
240,- Kč
720,- Kč
10.272,- Kč
2.590,- Kč
503,- Kč
100,- Kč
72,- Kč
996,- Kč
1.504,- Kč
35.010,- Kč

