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ÚVOD 
 
Základem činnosti Občanského sdružení pro záchranu hradu Blansko je dobrovolná 
péče o zříceninu hradu Blansko, 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 získávat 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 31.12.2012 mělo sdružení 7 řádných členů. Jedním ze členů je obec Ryjice 
zastoupená starostou , která je vlastníkem pozemku a hradní stavby. 
 
Sdružení má pětičlenný výbor: 
 

1.) Předseda – Milan Nicek (starosta obce Ryjice) 
2.) Místopředseda – Jiří Pelc (občan, Ústí nad Labem) 
3.) Jednatel – Martin Jeníček (občan, Povrly) 
4.) Pokladník – Josef Novotný (občan, Děčín) 
5.) Zapisovatel – Jan Ptáček (občan, Ústí nad Labem) 

       
6.) Člen -  Jana Nováková (občan, Úvaly) 
7.) Člen – Marek Rubeš (občan, Litoměřice) 

       8.) Člen – Markéta Buriánková (občan, Litoměřice) 
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ČINNOST SDRUŽENÍ V ROCE 2012 
 

1. Začátek roku opět znamenal zvýšenou aktivitu při žádání o dotace. Vzhledem 
ke snížení částky, která směřovala ze státního rozpočtu do havarijního fondu 
Ministerstva kultury, jsme tentokrát o pomoc z tohoto zdroje neusilovali. 
Zaměřili jsme se na program MK Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2012.  

2. Nedaří se nám oslovovat velké společnosti (např. ČEZ, RWE, mobilní 
operátory, atp.), které dávají ve svých dotačních programech přednost 
žádostem pro ně marketingově zajímavějším než je ochrana památek.  

3. Ve sborníku Hrady českého severozápadu publikovala Marta Cvrková 
s Martinem Jeníčkem stať Cisterna na hradě Blansko, v které byly zveřejněny 
poznatky získané při loňském čištění cisternové věže. 

4. Ve spolupráci s manažerkami MAS Labské skály byl vypracován projekt opravy      
             turistické vyhlídkové terasy, který byl schválen a zařazen do Programu rozvoje    
             venkova MZ, fiche č. 7 – Trasy, stezky, rozhledny. Naplnění tohoto projektu       
             závisí na dostatku prostředků pro realizaci v r. 2013. Podmínkou poskytnutí  
             dotace, je v tomto případě dokončení díla. 

5. Období 1. pololetí od konce března, kdy povětrnostní podmínky dovolí činnost, 
bylo  využito k úklidu, prořezání náletů, údržbě cesty, sběru a vynášce 
stavebního kamene. Byly svépomocí provedeny přípravné práce pro opravu 
východní hradby. Při čištění a odkopávkách kuželů zeminy a suti v prostoru 
klenutého sklepa hospodářské budovy při východní hradbě byly nalezeny 
kromě drobných úlomků keramiky a kostí i kapsy trámů stropu 
předcházejícímu pozdější klenbě. K zajímavému nálezu byl přizván Bc. Milan 
Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě. Výsledkem 
byla obnova kapes a použití dřevěných trámů osazených do původní polohy.. 

6. Dne 8. září 2012 proběhl na hradě již VI. ročník hvězdicového pochodu. Letos 
byla akce ve znamení dobových řemesel a své herecké dovednosti předvedl 
Petrovický ochotnický spolek. Pro všechny diváky zahrál hru z počátku českých 
dějin "Dívčí válka". Akce byla nadmíru úspěšná, neboť nás navštívilo téměř 
700 návštěvníků. Doufáme, že i příští rok se zde sejdeme v tak velkém počtu. 

7. Z dotace ve výši 20.000,- Kč od Komunitní nadace podporované firmou 
Centropol byl zabezpečen vstup do cisternové věže kovanou mříží. Naše 
spoluúčast byla ve výši 5.000,- Kč. Po prvním zazdění nám vandalové mříž 
vytrhli a shodili z hradu. Následně byla opět zazděna a nyní je na svém místě. 

8. Z dotace ve výši 115.000,- Kč od Ministerstva kultury z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla 
zazděna kaverna jižní hradby nad současným vstupem do hradu (II. etapa 
rekonstrukce). Zazdění bylo provedeno firmou „Zednictví Šimáčková“. Naše 
spoluúčast byla ve výši 20.000,- Kč. 

9. Z dotace ve výši 125.000,- Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje -  
„Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 
2012“ byla opravena vnitřní část východní hradby (I. etapa rekonstrukce), 
kterou provedla firma Stavby Kühn s.r.o. Stavební práce proběhly za  dohledu 
pracovníků NPÚ Ústí nad Labem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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10. V roce 2012 jsme získali  ještě dotaci od Purkyňovy nadace ve výši 50.000,- Kč, 
která bude převedena do roku 2013 na další realizaci oprav hradu Blansko. 

11. Dne 7. prosince 2012 se konala pravidelná valná hromada sdružení. 
 

       Na závěr bychom chtěli vyslovit dík všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali     
       a podpořili nás, těšíme se na další spolupráci i setkání na magickém Blansku, . 
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Finanční zpráva 
 

PŘÍJMY 

členské příspěvky 4.000,- Kč 
dotace MK CR (Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP) 115.000,- Kč 
dotace od obce Ryjice na činnost OS 10.000,- Kč 
dotace Komunitní nadace Ústí nad Labem  20.000,- Kč 
dotace Purkyňova nadace 50.000,- Kč 
dotace Ústecký kraj (Program na záchranu a obnovu KP) 125.000,- Kč 
dotace Mgr. Tomáš Cimbota 12.000,- Kč 
dotace Alena Hitková 1.000,- Kč 
peněžní dary 6.223,- Kč 
půjčky poskytnuté 50.000,- Kč 
bankovní bonusy 1.690,- Kč 
Celkem 394.913,- Kč 

 

VÝDAJE 

nájem hradu 1,- Kč 
bankovní poplatky 2.076,- Kč 
správní poplatky 490,- Kč 
členské příspěvky do jiných sdružení 500,- Kč 
Vystoupení učinkujících na akcích OS  (VI. hvězdicový 
pochod na hrad Blansko) 

5.000,- Kč 

doména www.hradblansko.cz 150,- Kč 
reklama 300,- Kč 
webhosting 720,- Kč 
stavební práce 279.847,- Kč 
nákup nářadí 118,- Kč 
nákup stavebního materiálu 432,- Kč 
poštovné 559,- Kč 
kopírování  92,- Kč 
pohonné hmoty a provozní kapaliny (sekačky, centrála) 200,- Kč 
nákup zboží, spotřební materiál 276,- Kč 
půjčky splátky 50.000,- Kč 
Celkem 340.761,- Kč 
 
Hospodářský výsledek                                                                                54.152,- Kč 
Vlastní jmění                                                                                                  97.025,- Kč 
 
V Ryjicích dne 29.března 2013 
 
 
Milan Nicek:                                                                Josef Novotný: 
(předseda) _________________                 (pokladník)   _________________ 
  


