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ÚVOD

Cílem činnosti Spolku pro záchranu hradu Blansko je dle stanov vytváření podmínek
pro trvalé udržení společenských, kulturních, památkových a krajinářských hodnot
hradu Blansko. Již třináctým rokem se snažíme aktivně získávat finanční prostředky
a  ty  účelně  vynakládat  na  opravy  a  práce  nutné  ke  statickému  zajištění  hradu.
Zabezpečení existence celé památky do budoucna provádíme svépomocí, náročnější a
odborné práce zadáváme dodavatelům. 
Součástí  činnosti  spolku  je  studium  historie  hradu,  badatelská  činnost  v oboru
kastellologie  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.
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. 

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  28.11.2019 mělo sdružení  8 řádných  členů.  Dalším členem je  obec Ryjice,
vlastník pozemku a hradní stavby, zastoupená místostarostkou.
Spolek má pětičlenný výbor:

1.)  Předseda – Andrea Staňková (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 – Marek Rubeš (občan, Litoměřice)
7.)  Člen – Markéta Buriánková (občan, Litoměřice)
8.)  Člen – Milan Nicek (občan, Ryjice)
9.)  Člen – Petr Špičák (občan, Ryjice)

     10.)  Čekatel – Martin Janda (občan, Děčín)
     11.)  Čekatel – Martin Vohralík (občan, Ryjice)

2/4



Spolek pro záchranu hradu Blansko

ič: 226 94 064, č. účtu: : 43-1134810257/0100

http://www.hradblansko.cz

      

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2019

1. 1. ledna 2019 pořádal KČT, odbor Loko Ústí nad Labem VT opět už 37. ročník
Novoročního výstupu na Blansko.  

2. Během ledna jsme připravovali  dokumentaci  k žádostem 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 2019. 

3. Dne  25.  ledna  2019 zasedala  na  obecním  úřadě  v  Ryjicích  valná  hromada
spolku. Volby potvrdily ve funkcích stávající členy výboru.

4. Dne 17. února 2019 byla nahrána v areálu hradu reportáž Evy Bucharové pro
Český rozhlas Sever. Představení spolku a hradu, ve kterém vystoupili členové
spolku Martin Jeníček a Josef Novotný, bylo odvysíláno hned v následujícím
týdnu .

5. 2. března 2019 Josef Novotný a Marek Rubeš absolvovali na pozvání prohlídku
hradu Valdek a kláštera Svatá Dobrotivá v Zaječově, ve večerních hodinách se
ještě zúčasnili přednášky Mgr. Milana Sýkory o husitských hradech na zámku v
Králově Dvoře.

6. 23.  března  2019 byl  hrad  opět  jedním  ze  stanovišť  Keltského  telegrafu  s
vysílacím časem ve 20:12. Dopoledne téhož dne proběhlo mýcení náletů pod
jižní hradbou.

7. 4. dubna 2019 pokračovalo mýcení náletů pod JV nárožím hradního jádra.  
8. Dne  25.  června  2019  V  rámci  školního  výletu  1.C  Gymnázia  Děčín  se

uskutečnila brigáda s úklidem hradu, přednáška o historii a stavebním vývoji
hradu, exkurse na včelí farmě u Machyňáků a táboření s noclehem na hradě.

9. 1. července 2019 nastoupilo na hrad Zednictví Daniel Kyler a zahájilo práce na
další etapě obnovy hradu Blansko.

10. 27. srpna 2019 jsme uskutečnili návštěvu spřáteleného hradu Kalich, kde Ing.
Hynek Veselý  s Mgr. Davidem Mikolášem představili  výsledky práce spolku
Hrady  Českého  středohoří.  Na  hradě  jsme  s  nimi  setrvali  v  přátelském
rozhovoru u ohníčku.

11. 30.  září 2019  Proběhlo  předání  stavby  Zednictvím Daniel  Kyler.  Firma při
opravě severního úseku hradby prostavěla 456.247,- Kč bez DPH. Fincování
stavby proběhlo po úpravě dotačních podmínek prostřednictvím obce Ryjice.

12. Dne  2.-3.  listopadu 2019 se na Křivoklátě konal V. ročník Interdisciplinární
konference  historiků,  archeologů  a  kastelologů  pořádaný  pražskou  diecézí
Československé  církve  husitské  k  uctění  památky  Prof.  PhDr.  Tomáše
Durdíka , DrSc., a jeho dcery Ing. Anny Durdíkové, které se účastnili i zástupci
spolku. Akce se tradičně účastnili Josef Novotný s Markem Rubešem.

13. Dne  10.  listopadu 2019  Jiří  Pelc  a  Josef  Novotný  fotili  detaily  hradu  pro
zpracování příloh k žádostem o dotace v roce 2020. Před deštěm se ukryli na
včelí farmě manželů Machyňákových, kde setrvali.
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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

Jan Císařovský 200,- Kč
Karel Punčochář 1.000,- Kč
Celkem 1.200,- Kč

VÝDAJE

práce zámečníka, nový zámek na mříž 1.400,- Kč
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 180,- Kč
webhosting 363,- Kč
nákup pitné vody 263,40 Kč
kopírování, správní poplatek, poštovné 280,- Kč
Benzín Natural 95 149,- Kč
Pákové kleště 1.228,- Kč
Celkem 7.392,40 Kč

Hospodářský výsledek                                                                           -6.192,40Kč
Vlastní jmění                                                                                          214.545,60Kč

V Ryjicích dne 31. prosince 2019

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