Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Výroční zpráva za rok 2009

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty
Zpráva činnosti OS za rok 2009

Na přelomu roku 2008 a 2009 došlo k výrazným změnám jak ve složení vedení OS
tak ve způsobu jeho činnosti.
1. Shromáždění 0S (9.1.2009)
Výše uvedené změny byly odsouhlaseny a formalizovány na Shromáždění 0S, které
se konalo v lednu 2009. Byly upraveny Stanovy OS v těchto bodech:
•
•
•

Změna sídla OS
Změna počtu členů výkonné rady
Zrušení vstupního poplatku do OS

Při uvedeném shromáždění byla rovněž schválena Výroční zpráva 2008 a účetní
uzávěrka hospodaření OS za rok 2008.
2. Příprava Vize 2017 a Plánu aktivit 2009.
Zimní měsíce, během kterých není možno pokračovat ve fyzické činnosti na hradě
OS využilo plánování své činnosti.
Byla vypracována VIZE 2017, což je dokument, který popisuje požadovaný cílový
stav aneb co budeme vidět na hradě v roce 2017. VIZE byla propojena s existujícími
Stanovami OS , tzn. že požadovaný cílový stav roku 2017 byl rozpracován do tří
oblastí:
•
•
•

Chránění objektu hradu před devastací
Zpřístupňování objektu veřejnosti
Spolupráce při archeologickém průzkumu objektu.

Pro tyto tři oblasti byly stanoveny předpokládané cílové stavy v roce 2017 a takto
formulované dlouhodobá plán byl rozpracován do
Plánu aktivit 2009:
Chránění objektu před devastací
•
•
•

Vybudování zázemí sdružení
Vybudování elektrické přípojky
Zajištění nejvíce staticky problémových míst

1/6

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty
Zpřístupňování objektu veřejnosti
•

Oprava schodiště ve věži

•

Zahrnutí objektu hradu do naučné stezky
Prezentace hradu v obci a na www – místní značení
Vypracování kalendáře akcí pro veřejnost
Zvýšení bezpečnosti návštěvníků na hradě

•
•
•

Spolupráce při archeologickém průzkumu
•

Vyčistění sklepa a obnova klenby, schody

•

Zachránit architektonické prvky (ostění, krakorce)

Takto definovaný a odsouhlasený plán aktivit 2009 byl hlavním vodítkem pro
aktivity OS během roku 2009 – viz. níže.
3. První jarní brigáda ( 4.4.2009)
Bylo dokončeno vystříhání náletových křovin. Všechny volně ležící pískovcové
kameny byly soustředěny do sklepa hradu. Jedná se především o fragmenty ostění a
krakorce, které do budoucna mohou být vystaveny ve sklepě. Bylo vybudováno
zábradlí na vyhlídce směrem na obec. Bylo vyklizeno dřevo z prostoru bývalé
restaurace. Byl odvezen veškerý odpad.
4. Druhá jarní brigáda (2.5.2009)
Z prostoru bývalé restaurace byly vyvezeny staré nepoužitelné cihly (celkem tři
valníky). Kámen z tohoto prostoru byl deponován pod západní zeď horního paláce.
Toto čistění prostoru bývalého hostince je prvním krokem k vybudování zázemí OS
v tomto prostoru.
5. Třetí jarní brigáda ( 31.5.2009)
Během této brigády byl dočištěn prostor bývalé hradní restaurace (byly odvezeny
dva přívěsy za traktor plné odpadu). Travnaté plochy hradu byly posekány
křovinořezem.
6. Hradní svatba (5.6.2009)
Dne 5.6.2009 byli oddáni členové OS Káťa a Tomáš Venderových na hradě.
7. Brigáda (27.6.2009)
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Byl instalován nový stožáru na vlajku na hlavní věž; pokračování přemisťování
volně ležících kamenů z prostoru bývalého hostince k hornímu paláci. Tyto kameny
budou použity na budoucí vyzdění kaverny a zároveň se tím čistí prostor bývalého
hostince k vybudování zázemí OS. Sekání trávy a úprava areálu.
8. Převzetí prestižního ocenění činnosti OS
Dne 30.6.2009 převzalo OS v Praze diplom za 3. místo v celostátní soutěži Má vlast
v srdci Evropy v kategorii "3. Převzetí patronátu – konkrétní péče o památku". Toto
prestižní ocenění je poděkováním všem členům OS za jejich dobrovolnou činnost
v péči o hrad.
9.

Brigáda (11.7.2009)

Během této brigády pokračovalo přemísťování volně ležících kamenů z prostoru
bývalého hostince k hornímu paláci na budoucí vyzdívání.
10. Příprava areálu hradu „Dobývání….“ (15.8.2009)
V polovině srpna byla provedena příprava hradního areálu na největší akci pro
veřejnost roku 2009 a sice:“Kterak Jakoubek z Vřesovic Kostomlaty dobýval“, která
se uskutečnila 22.8.2009
11. Kterak Jakoubek z Vřesovic Kostomlaty dobýval (22.8.2009)
Této největší akce pro veřejnost se zúčastnilo několik skupin historického šermu pod
vedení SHŠ.“ Páni z Kostomlat“ a vlastní akci zhlédlo několik stovek diváků.Detaily
z uvedené akce je možno nalézt na webových stránkách OS.
12. Brigáda (19-20.9.2009)
Při této brigádě bylo dokončeno dočištění prostoru bývalého hostince a byl proveden
úklid propadlé klenby nad schodištěm do sklepa.
13. Dokončení vlastnického převodu hradu (říjen 2009)
V říjnu 2009 byl dokončen vlastnický převod hradu z Lesy České republiky, s.p. do
vlastnictví obce Kostomlaty pod Milešovkou.
14. Akce „Den s Lesy ČR“ (10.10.2009)
10.10.2009 na hradě proběhla akce "Den s Lesy ČR, s.p." Na celkem osmi stanovištích
(z toho na dvou přímo na hradě) se mohli návštěvníci seznámit se společností Lesy
ČR. Byla k vidění současná i historická těžební technika. Doprovodný program též
zajistilo SHŠ Páni z Kostomlat.
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15. Brigáda k „zazimování hradu „ (17.10.2009)
Náplní této brigády bylo zajištění „zazimování hradu“.
16. Vydání rozhodnutí o umístění elektrické přípojky (27.11.2009)
27.11.2009 Magistrát Města Teplice vydal rozhodnutí o umístění přípojky nízkého
napětí do objektu hradu Kostomlaty pod Milešovkou. K vlastní realizaci elektrické
přípojky by se mělo přistoupit v roce 2010.
17. Opravy schodiště ve věži (13.12.2009)
V prosinci .2009 byla instalována nově vyrobená první část schodiště do hlavní věže
hradu. Vstup na ochoz věže byl též osazen nově vyrobenými provizorními dveřmi,
tak aby se zamezilo pronikání nepříznivých povětrnostních vlivů do věže. Tyto
přípravné práce jsou součástí plánu na zpřístupnění věže veřejnosti.
18. Stavebně historický průzkum hradu
Od druhé poloviny roku probíhá na hradě stavebně historický průzkum. Tento
průzkum provádí Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. Průzkum by měl být
dokončen v roce 2010. Nový vlastník objektu - obec Kostomlaty - bude žádat o dotaci
na zazdění kaverny západní stěny jádra hradu.
Závěr
OS si v pozměněném složení nově definovalo cíle, kterých chce dosáhnout
v dlouhodobém horizontu (VIZE 2017) . Tyto cíle byly rozpracovány do plánu aktivit
na jednotlivé roky – první pro rok 2009 a tyto plány aktivit jsou uskutečňovány
konkrétními činnostmi (brigádami) ale i projektově přípravnými pracemi. Hlavní cíle
roku 2009 se podařilo splnit a na těch dlouhodobějších se bude dále pracovat v roce
2010.
Dalším novým a důležitým úkolem OS je najít vhodný systém vzájemné spolupráce
OS s novým vlastníkem objektu včetně všech právních náležitostí.
Dovolte mi poděkovat všem členům OS , sympatizantům, obci a sponzorům za jejich
dobrovolnou práci a podporu našich projektů a těším se na další vzájemnou
spolupráci v roce 2010.

Michal Zechovský
Předseda OS
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Hospodaření sdružení v roce 2009
1) Příjmy:
Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení:
Členské příspěvky:
Dotace:
Sponzorské příspěvky:
Finanční (úroky na BÚ):
Příjmy celkem:

65.799,- Kč
3.800,- Kč
25.000,- Kč
15.000,- Kč
1.059,- Kč
110.658,- Kč

2) Výdaje:
Studie technicko-společenského zázemí na hradě:
Poplatek za elektrickou přípojku:
Příspěvek přidruženého členství v O.S. Hrady Českého středohoří
Stavební materiál (řezivo, hřebíky):
Nájem areálu:
Ostatní provozní výdaje:
Nákup pohledů a turistických známek:
Drobné občerstvení pro turisty:
Vrácení nevyužité dotace obci Kostomlaty pod Milešovkou:
Výdaje celkem:

17.200,- Kč
10.000,- Kč
1.000,- Kč
5.655,- Kč
2.355,- Kč
28.535,- Kč
3.600,- Kč
12.303,- Kč
25.000,- Kč
105.648,- Kč

Zisk ve výši 5.010,- Kč bude v následujících 3 letech postupně využit na výdaje,
v souladu s naplňováním cílů sdružení.
3) Přehled o majetku:
Datum:
Běžný účet:
Pokladna:

Drobný hmotný
majetek
Maringotka
Kuš
Trojdílný žebřík
Křovinořez
Dobový stan
Motorová pila

01.01.09
206.180,- Kč
11.272,- Kč

31.12.09
193.272,- Kč
29.190,- Kč

Datum
pořízení
rok 2005
25.04.06
01.08.06
07.02.07
14.08.07
29.12.07

Pořizovací hodnota
15.000,- Kč
2.500,- Kč
3.699,- Kč
16.476,- Kč
8.700,- Kč
7.228,- Kč
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Datum
pořízení
Srpen
2005
22.12.05

Drobný nehmotný majetek
Darovaná studie obnovy rozhledny na
hlavní věži hradu
Fotogrammetrie západní stěny hradu
Fotogrammetrie zbývajících částí jádra
hradu
Projekt – vyzdění kaverny
Geodetický plán hradu, fotogrammetrie
Studie technicko-společenského zázemí

21.12.07
25.03.08
22.12.08
15.05.09
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Pořizovací hodnota
15.000,- Kč
20.000,- Kč
30.000,- Kč
11.840,- Kč
75.000,- Kč
17.200,- Kč

