VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU RÝZMBURŠTÍ ZTACENCI – 2019
První rok našeho spolku začal zapsáním do spolkového rejstříku k datu 5.2.2019.
Nadšení pro danou věc nás hnalo k činům a na začátku sezony jsme sepsali smlouvu o pronájmu Rýzmburského altánu
s majitelkami paní Markovou a Vampolovou.
Po získání všech informací o žalostném stavu přilehlých budov, které se nedají používat z důvodu neobyvatelnosti a
nebezpečí úrazu jsme i přesto neztratili elán a nadšení z krásného historického místa, které sloužilo k odpočinku kněžně
Zaháňské.
Altán prošel rekonstrukcí v roce 1995 a je využíván k vyhlídce do kraje, svatbám a nachází se na turistické stezce erbu
zlatého třmene. Za připspění EU a snaze majitelky Markové získali dotaci 5 milionů korun. Rádi bychom pokračovali a
nesli pomyslnou pochodeň pro záchranu krásného historického místa v blízkosti Ratibořického údolí.
Dále jsme požádali Lesy ČR o pronájem zatravněné plochy u altánu, které přiléhají k budovám a nachází se zde volné
prostranství s lavičkami a falešným rumpálem z dob minulých.
Po domluvě s majiteli penzionu Rýzmburk, kterým patří cesty k altánu, jsme začali s prvním odklízením porostu a
odpadu. Všechny výdaje byli hrazeny z členských příspěvků. Každý měsíc zde proběhla brigáda a ze zarostlé ruiny je
upravené místo, které čeká již na stavební práce většího rázu.
Návštěva z památkového ústavu Náchod, nás posunula o metu výše. Pán byl nadšen místem i našim zájmem o
záchranu památky. Když předložíme zpracovaný projekt, budeme moci požádat a dotace památkový ústav a stát.
Posledního srpna 2019 jsme zde pořádali první akci našeho spolku s názvem „Rýzmburk za války“. Jednalo se o
naučnou ukázku 2. světové války přehlídkou uniforem, zbraní, lazaretu a dokumentů. Získali jsme na tuto akci
sponzorský dar 4 000,- Kč od firmy Saar Gummi Czech, s. r. o. z Červeného Kostelce. Vstupné bylo dobrovolné a
přišlo 60 platících návštěvníků. Navštívil nás zde i rodák a kronikář ze Žernova pan Jirka, který nás také podporuje v této
činnosti a průběžně nás informuje o historii hradu, altánu a Žernova.
Máme zájem i o obnovu a zachování zříceniny hradu Rýzmburk a Šibeničního mostu poblíž hradu. Nyní se soustředíme
na opravu budov altánu, které mohou posloužit jako naše zázemí a budova pro veřejnost.
V listopadu jsme zaplatili nájem majitelkám a to 2500,- Kč a Lesům ČR nájem 1040,- Kč. Na účtu spolku zbylo 3999,Kč. Dne 14.11.2019 proběhla schůzka s projektanty našeho projektu, paní Jaroslavou Řehákovou a panem Dis.
Davidem Rosou.
V prosinci jsme uspořádali schůzi a uzavřeli rok 2019 a začali s plány do roku 2020.
V lednu jsme založili webové stránky a zaplatili 1499,- Kč za doménu na dva roky. Náš účet je stále v plusu a budeme
se snažit ho ještě více naplnit pro dobrou věc. Výroční schůze se konala 10.1.2020 se všemi aktivními členy. Probíraly
se plány na rok 2020 a změnily jsme místopředsedu, naplánovali další projekty a rozpočet. Společně se těšíme na další
rok našeho působení na Rýzmburském panství.
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Erika Palmová - předseda

