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ÚVOD

Občanské  sdružení  pro  záchranu  hradu  Blansko  vzniklo  na  základě  registrace  u
Ministerstva vnitra dne 15.11.2007  pod identifikačním číslem 22694064. Dle nového
občanského  zákoníku  se  sdružení  transformovalo  na  spolek.  Dne  24.4.2015  byly
změny zapsány do Spolkového rejstříku. 
Už  od  vzniku  sdružení  je  ve  stanovách  zakotveno  vytváření  podmínek  pro  trvalé
udržení  společenských,  kulturních,  památkových  a  krajinářských  hodnot  hradu
Blansko.  Od  té  doby  se  snažíme 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. 
Součástí  činnosti  sdružení  je  studium  historie  hradu,  badatelská  činnost  v oboru
kastelologie  a  archeologie,  údržba  turistických  tras,  ochrana  drobných  památek,
krajiny  a přírody v obvodu dřívějšího  panství  Blansko.  Dále sami využíváme nebo
hradní areál poskytujeme pro pořádání kulturních a společenských aktivit.

KONTAKT

Sídlo spolku
Spolek 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  31.12.2016 mělo  sdružení  8 řádných  členů.  Dalším členem je  obec  Ryjice,
vlastník pozemku a hradní stavby, zastoupená místostarostkou.

Spolek má pětičlenný výbor:

1.) Předseda – Andrea Zavřelová (místostarostka 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)
9.) Člen – Milan Nicek (občan Ryjice) 
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ČINNOST SPOLKU V ROCE 2016

1. 1.  ledna  2016  pořádal  KČT,  odbor  Loko  Ústí  nad  Labem  VT  34.  ročník
tradičního Novoročního výstupu na Blansko.  

2. Leden jsme věnovali přípravě žádostí o dotace.  Zaměřili jsme se na program
MK Podpora obnovy kulturních  památek  prostřednictvím obcí  s  rozšířenou
působností  a  krajský  Program  na  záchranu  a  obnovu  kulturních  památek
Ústeckého kraje pro rok 2016. 

3. Dne  7.  února  2016  v  sále  obecního  úřadu  v  Ryjicích  pořádal  Spolek  pro
záchranu hradu Blansko veřejnou přednášku s  promítáním o historii  hradu
Blansko  s  přesahem  do  historie  regionu  a  rodů  vlastnících  hrad.  Druhou
polovinu programu vyplnila přednáška o stavebně-historickém vývoji hradu a
krátká prezentace činnosti spolku a vysvětlení jeho spolupráce s obcí Ryjice.

4. Běhen  zimního  období  proběhla  přestavba  webových  stránek  tak,  aby
odpovídaly modernizaci operačních systémů a mobilních dotykových pojítek.

5. Dne  10.  dubna  2016  proběhl  na  hradě  v  rámci  akce  Ukliďme Česko  úklid
odpadků. Souběžně se uklízelo i v Ryjicích, kde na závěr byly opečeny buřty.

6. Dne  16.  dubna  2016  se  zástupci  spolku  zúčastnili  komentované  prohlídky
hradu Kostomlaty pořádané CHKO České středohoří. V hradní krčmě jsme do
pozdního odpoledne probírali kastelologickou tématiku s Hynkem Veselým z
Hradů Českého středohoří a místním kastelánem Ladislavem Faiglem.

7. Dne 11. července 2016 zedníci Ing. Vladimíra Gabriela – zahradní architektura
zahájili  práce  na  opravě  cisternové  věže.  Dotace  ve  výši  349.473,-  Kč  od
Krajského úřadu Ústeckého kraje - Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek  Ústeckého  kraje  pro  rok  2016  byla  poskytnuta  na  účet  vlastníka
nemovitosti – obce Ryjice. Spolek zajišťoval akci manažersky pro obec. Práce
byly dokončeny do 31. října 2016.                             

8. Z dotace  ve výši  160.000,-  Kč  od Ministerstva kultury z  programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla
opravena  eskarpa  SZ  hradby.  Naše  spoluúčast  byla  20.000,-  Kč.  Práce
provádělo zednictví Petr Říha z Ryjic od května do října 2016.

9. Dne  10.  září  2016  cestovali  zástupci  spolku  na  Křivoklát,  kde  se  zúčastnili
Interdisciplinární  konference  historiků,  archeologů  a  kastelologů  pořádané
pražskou diecézí Československé církve husitské k uctění památky Prof. PhDr.
Tomáše  Durdíka  ,  DrSc.,  a  jeho  dcery  Ing.  Anny  Durdíkové.  Součástí
celodenního cyklu přednášek bylo i zasazení pamětní růže v čestné zahrádce.

10. Dne  22.  řijna  2016  i  přes  velkou  nepřízeň  počasí  proběhl  podzimní  úklid,
mýcení křovin, náletů  a sečení trávy.  Brigáda byla zakončena neformálním
posezením  Machyniaků.

11. Dne 12. listopadu se konalo na hradě Pořešíně setkání všech spolků majících v
péči  hrady.  Pořadatelem  byl  spolek  Hrady  na  Malši  v  čele  s  jednatelem
Radkem Kocandou. Hlavním tématem setkání bylo téma hradní spolky a EET.
Výsledkem jednání byla dohoda o založení Svatomartinské aliance, která bude
sdružovat spolky spravující hrady a bude je zastupovat nebo za ně lobovat při
při formování legislativy se zákonodárci nebo zástupci výkonné moci.
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Děkujeme všem, kteří  v uplynulém roce podpořili naš spolek, těšíme se na další 
spolupráci při záchraně hradu Blanska i dalších souvisejících akcích.

Finanční zpráva

PŘÍJMY
dotace MK CR (Podpora obnovy KP prostřednictvím ORP) 160.000,- Kč
prodej suvenýrů obci Ryjice 4.179,- Kč

Celkem 164.179,- Kč

VÝDAJE
nájem hradu 1,- Kč
bankovní poplatky 2.028- Kč
vedení účetnictví 1.000,- Kč
členské příspěvky do jiných sdružení 500,- Kč
doména www.hradblansko.cz 151,- Kč
webhosting 1.392,- Kč
dřevěné pohledy 1.950,- Kč
stavební práce 218.325,- Kč
nákup nářadí a mechanizmů (pila, křovinořez) 10.398,- Kč
pracovní pomůcky 3.955,- Kč
benzín, stavební materiál 923,- Kč
kopírování, razítka, správní poplatek, poštovné 1.042,- Kč
Celkem 241.665,- Kč

Hospodářský výsledek                                                                           -77.486,-Kč
Vlastní jmění                                                                                               81.392,-Kč

V Ryjicích dne 31.prosince 2016

Andrea Zavřelová:                                                                Josef Novotný:
(předseda) _________________                 (pokladník)   _________________
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