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Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty
Zpráva o činnosti OS za rok 2013
Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného
Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018. Tento dokument popisuje požadované konečné
stavy pro tři oblasti naší činnosti tj.:




Chránění objektu před devastací (1)
Zpřístupňování objektu veřejnosti (2)
Spolupráce při archeologickém výzkumu (3)

Pro rok 2013 obsahoval plán činností tyto úkoly:






Pro oblast Chránění objektu před devastací
-

Sanace 2.brány včetně přiléhající zdi
(Projekt obce 2013)
Spoluúčast OS:
 koordinace prací se stavební firmou - Stav: Splněno.
 zajištění bezpečnosti průchodu - Stav: Splněno.
 Úklid (vyčištění zdí a skály) před a po akci - Stav: Splněno.
 Zajištění depotu kamenů na opěrný pilíř - Stav: Splněno .

-

Výroba 2ks mříží do jádra hradu – Stav : Nesplněno.
Sanace zdi za stavbou budoucího zázemí – Stav: Nesplněno.

Pro oblast Zpřístupňování objektu veřejnosti
-

Zpřístupnit věž jako rozhlednu – Fáze 1
(Projekt obce 2013)
Spoluúčast OS:
 Koordinace prací se stavební firmou – Stav: Splněno .
 Příprava pro položení el.kabelu včetně průchodu zdí paláce – Stav: Splněno.
 Spolupráce na bezpečnostních opatřeních přístupu k věži – Stav: N/A

-

Zajištění stavebního materiálu pro stavbu zázemí 2014
Detailní akční plán vytvořen - Stav: Splněno částečně

Pro oblast Spolupráce při archeologickém průzkumu
Pro rok 2013 nebyl stanoven žádný úkol.

Závěr: Z výše uvedeného vyplývá, že převážnou většinu úkolů roku 2013 se podařilo buďto
dokončit nebo rozpracovat a za jednoznačný úspěch roku 2013 je nutno spolupráci s obcí na
dvou velkých projektech a to na sanaci 2.brány a na 1.fázi zpřístupňování velké věže.
Jako způsob práce byly zvoleny měsíční jednodenní brigády doplňované dobrovolnými
víkendovými službami členů sdružení.
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Detail jednotlivých aktivit na hradě během roku 2013 je uveden dále:
Zimní měsíce byly využity pro přípravu plánu aktivit 2013.
Shromáždění OS proběhlo v měsíci únoru 2013.
 13. 4. 2013 – První jarní brigáda na hradě. Hrad byl uklizen po zimě, včetně
spadaných částí zdí a vystříhávaly se náletové dřeviny v areálu hradu.
 11. 5. 2013 – Brigáda. Byl prováděn výkop pro položení elektrického kabelu do země
včetně zpřístupnění průchodky skrz zeď paláce směrem k velké věži.
 25-26.5.2013 – Bilfinger HRAD EVENT. OS , společně s SHŠ Páni z Kostomlat a
dalšími dobrovolníky, připravili „Oživlý hrad“ pro zákazníky a zaměstnance firmy
Bilfinger Most.
 22.6. 2013 –„ Den s Lesy ČR“. Byla připravena poznávací trasa vedoucí v blízkosti
hradu Kostomlaty s ukázkami přírody, práce v lese a myslivosti.
 20.7.2013 – Brigáda. Byl vytvořen depot kamenů k vyzdění opěrného pilíře jako
součásti projektu „Sanace 2. brány a přilehlé zdi“.
 17.8.2013 – Brigáda. Probíhalo zazdívání kaverny a byl upravován přístup na parkán.
 29.9.2013 – Brigáda. Byly prováděny úklidové práce v areálu hradu po dokončení
projektu „Sanace 2.brány a přilehlé zdi“ firmou HAKIM.
 23.11.2013 – Brigáda. Byl proveden celkový úklid hradu a zazimování areálu.
 31.12.2013 – Silvestr na hradě. Již tradičně se s koncem roku sešli nejen členové OS,
ale také celá řada přátel a obyvatel Kostomlat k rozloučení se starým rokem.
Závěrem mi, prosím, dovolte poděkovat všem členům OS, našim sympatizantům, sponzorům
občanům Kostomlat, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na naší dobrovolnické práci
vedoucí k záchraně hradu Kostomlaty.
Zvláštní dík patří zastupitelům obce Kostomlaty pod Milešovkou a osobně paní starostce
Mgr. Evě Krejskové a panu JUDr. Petru Martínkovi za jejich osobní zapojení do aktivit kolem
hradu. Další poděkování přísluší Evě Karbanové, ředitelce VÚM Kostomlaty za výtečnou
spolupráci při údržbě hradu.
Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci se všemi v roce 2014.
Michal Zechovský
Předseda OS
Sloup v Čechách, 24.3.2014
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Hospodaření sdružení v roce 2013
1) Příjmy:
Dobrovolné vstupné vč. prodeje tur. známek a občerstvení:
Pronájem hradu (akce Bilfinger 25.-26.5.2013):
Členské příspěvky:
Finanční (úroky na BÚ):
Příjmy celkem:

7.955,- Kč
161.200,- Kč
2.400,- Kč
11,- Kč
171.566,- Kč

2) Výdaje:
Provozní režie a drobné občerstvení pro turisty vč. nákupu tur.
známek:
Členský příspěvek - Hrady Českého středohoří, o.s.
Náklady spojené s akcí Bilfinger 25.-26.5.2013
Poplatky bance
Výdaje celkem:

25.924,- Kč
1.000,- Kč
73.357,- Kč
36,- Kč
100.317,- Kč

Výsledek hospodaření OS představoval v roce 2013 zisk ve výši 71.249 Kč.
3) Přehled o majetku:
Datum:
Běžný účet:
Pokladna:

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

01.01.13
70.429,- Kč
20.167,- Kč

31.12.13
143.604,- Kč
18.241,- 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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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
Hmotová studie – zázemí hradu
Projektová dokumentace - obnova objektu
hostince/zázemí
Projekt - řešení druhé brány a konzervace
torza hradby

Datum
pořízení
Srpen
2005
22.12.05

Pořizovací hodnota
15.000,- Kč
20.000,- Kč

21.12.07
25.03.08
22.12.08
15.05.09
23.3.11

30.000,- Kč
11.840,- Kč
75.000,- Kč
17.200,- Kč
15.000,- Kč

26.5.12

81.874,- Kč

5.10.12

81.960,- Kč
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