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ÚVOD
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 a ty účelně vynakládat na opravy i svépomocí provádět práce nutné ke
statickému zajištění hradu a tím zabezpečení celé stavby do budoucna.
Dále sami využíváme nebo hradní areál poskytujeme pro pořádání kulturních a
společenských aktivit. Součástí činnosti sdružení je také ochrana drobných památek,
krajiny a přírody v obvodu dřívějšího panství Blansko.
Několikaletým souvislým snažením jsme dosáhli zvýšení zájmu o lokalitu. Veřejnost
objevila atraktivitu vyhlídky i upravenost zříceniny. Návštěvnost dosahuje o
víkendech s pěkným počasím několika stovek turistů za den. Tím zároveň stouply
nároky na údržbu zeleně a úklid odpadků.
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 2013
1. Zimní období po začátku roku jsme věnovali administrativní práci žádání o
dotace. I tentokrát jsme se zaměřili na program MK Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Program
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013.
2. Nepodařilo se nám zajistit potřebnou částku na zafinancování projektu opravy
turistické vyhlídkové terasy, který byl schválen a zařazen do Programu rozvoje
venkova MZ, fiche č. 7 – Trasy, stezky, rozhledny. Naplnění tohoto projektu
závisí nejen na d ostatku prostředků pro realizaci v r. 2013, ale i na splnění
podmínek, jimiž je vázáno poskytnutí dotace po dokončení díla. Termín
dokončení a možnost čerpání dotace nám byl prodloužen o rok.
3. Během 1. pololetí v dubnu a květnu probíhal úklid, prořezávání náletů, údržba
cesty, sběr a vynáška stavebního kamene. Byly svépomocně provedeny
přípravné práce pro opravu severní hradby. Při dokončování zpevnění koruny
zdi na východní hradbě byly nalezeny zbytky parapetního zdiva okna v patře
budovy při oblém nároží u okrouhlé bašty. K nálezu byl přizván Bc. Milan
Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě. Nález byl
zakonzervován, překryt izolací a přezděn korunou zdi.
4. Dne 20. července 2013 jsme během brigády zřídili tesařskou podlahu v přízemí
cisternové věže. Vstup do vnitřního prostoru je od loňska zabezpečen mříží. Do
věže jsme přestěhovali bednu s nářadím, kterou jsme dosud měli pod hradem
za humny rychty.
5. Dne 14. září 2013 proběhl na hradě již VII. ročník hvězdicového pochodu.
Letos byla akce ve znamení dobových řemesel a společnosti W.Arlet.
6. Dne 26. září 2013 propagovali činnost sdružení v pořadu Dopolední expres
Českého rozhlasu Sever členové Martin Jeníček a Josef Novotný.
7. Dne 28. září 2013 při brigádě pomáhali chlapci ze Skautského střediska Šíp z
Neštěmic. Zbourali torzo vrat ve vstupní soutce, které bránilo dopravě
stavebního materiálu do nádvoří hradu.
8. Z dotace ve výši 153.000,- Kč od Ministerstva kultury z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla
zazděny kaverny a opravena koruna jižní hradby (II. etapa rekonstrukce).
Zazdění bylo provedeno firmou „Zednictví Šimáčková“. Naše spoluúčast byla
ve výši 17.000,- Kč.
9. Z dotace ve výši 305.000,- Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2013“ byla opravena koruna východní hradby a její vnitřní líc (I. etapa
rekonstrukce). Opravy provedla firma „Zednictví Šimáčková“. Stavební práce
proběhly za dohledu pracovníků NPÚ Ústí nad Labem.
10. Dne 15. listopadu 2013 se konala pravidelná valná hromada sdružení.
V příštím roce nás čeká transformace na spolek a s tím spojené administrativní úkony
vyplývající z nového občanského zákoníku. Po komunálních volbách na podzim 2014
lze očekávat personální změny ve vedení obce Ryjice.
Děkujeme všem, kteří nám v uplynulém roce pomáhali a podpořili nás, těšíme se na
další spolupráci při záchraně Blanska.
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Finanční zpráva
PŘÍJMY
členské příspěvky
dotace MK CR (Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP)
dotace od obce Ryjice na činnost OS
dotace Ústecký kraj (Program na záchranu a obnovu KP)
dotace pí. Pomichálková
Prodej propagačních předmětů
Celkem

3.000,- Kč
153.000,- Kč
20.000,- Kč
305.000,- Kč
300,- Kč
1.800,- Kč
483.100,- Kč

VÝDAJE
nájem hradu
bankovní poplatky
správní poplatky
členské příspěvky do jiných sdružení
doména www.hradblansko.cz
Zámek a klíče, cisternová věž
webhosting
stavební práce
nákup nářadí
nákup stavebního materiálu
poštovné
kopírování
pohonné hmoty a provozní kapaliny (sekačky, pila)
nákup zboží, spotřební materiál
broušení pily
Celkem
Hospodářský výsledek
Vlastní jmění

1,- Kč
2.028,- Kč
150,- Kč
500,- Kč
151,- Kč
1440,- Kč
726,- Kč
475.696,- Kč
188,- Kč
929,- Kč
730,- Kč
492,- Kč
381,- Kč
597,- Kč
300,- Kč
484.309,- Kč
-1.209,- Kč
95.816,50Kč

V Ryjicích dne 31.března 2014
Milan Nicek:
(předseda) _________________

Josef Novotný:
(pokladník) _________________
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