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Partnerské organizácie
Pomněnka – kultúrne akciem, príprava projektov cezhraničná spolupráca
(ČR)
Zdruţenie na záchranu Lietavského hradu
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Finančná Správa

PRÍJMY

Č.r.

03

Z darov a príspevkov

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná
činnosť

1

2

13900,00

04

Z členských príspevkov

05

Z príspevkov z podielu zaplatenej dane

39352,00

13

Z poskytovania sluţieb

14

114255,09

Príjmy celkom

17

167507,09

VÝDAVKY

Č.r.

Nezdaňovaná
činnosť

Zdaňovaná
činnosť

3

4

Ostatné

4

57860,00

7

144244,00

10

202104

11

-34596,91

Sluţby
Ostatné
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu bol: -34 596,91 SK
MAJETOK

Č.r.

Účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

06

Peniaze

09

Bankové účty

10

Majetok celkom

ZÁVÄZKY

Záväzky
Úvery
Záväzky celkom
Rozdiel majetku a záväzkov

Č.r.

1
2
3
4

1546

35444,5

525,17

1 223,58

2 071,17

36 668,08

Účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4
0

0

0

0

0

0

2 071,17

26 377,44

Práce na hrade Lednica
Marec: Vyčistenie straky od náletovej zelene
Stavba lešenia v barbakane
Apríl: Čistenie kameňa a odstraňovanie náletov na nádvorí hradu
Preberanie kameňa v juhozápadnej časti paláca
Čistenie schodiska na „Dubce“
Hasenie vápna
Prestrešenie pivnice III.
Máj: Stabilizácia kaverny v severnej časti paláca
Čistenie kmeňa na nádvorí hradu
Oprava zámku na vstupe do hradu
Jún: Odstraňovanie náletovej zelene v palácovej časti
Čistenie kmeňa na nádvorí hradu
Júl:

Letné archeologické praktikum
"Šmýkalka" na suť z hradu
Odkopanie pivnice
Archeologický výskum pri vstupe do juhozápadnej časti paláca
Archeologický výskum v severnej časti paláca
Postavenie lešenia a začiatok špárovania severovýchodnej steny paláca
Začiatok vymurovania kaverny v barbakane pri schodisku
Zaloţenie kaverny v barbakane
Spracovanie časti odvaleného kameňa na nádvorí na stavebný materiál

August:

Špárovanie severovýchodnej steny paláca
Natáčanie dokumentu o hrade Lednica
Propagácia hradu na Doţinkách

September: Dni európskeho kultúrneho dedičstva na hrade Lednica
Čistenie kameňa na nádvorí
Dočistenie pivnice
Preosievanie sute z leta(čo sa nestihlo)
Október:

Upratovanie na hrade a príprava na zazimovanie

November: Odstraňovanie zelene na nádvorí, za pomoc ďakujeme Obci
Lednica, OZ Hrad Tematín
December: Odstraňovanie zelene na nádvorí, ďakujeme obci Lednica

Pracovné aktivity predsedníctva:
-

-

Organizovanie stretnutia správnej rady Zachráňme hrady v Lednici
Vybavovanie potrebných povolení na prácu od Krajského
pamiatkového úradu
Vybavovanie potrebných povolení na odstránenie vegetácie od KUŢP
Trenčín
HAS sa stáva 51% spoluvlastníkom stavby hradu Lednica
Podanie projektu Památky moravsko-slovenského pomezí
Pomoc pri vypracovávaní spoločných projektov s Obecným úradom
Lednica (partneri: Obec Vysoké Pole, Pomněnka, Ústav Archeologické
péče Brno)
Podanie projektu nadácií Pontis 2x
Spolupráca z Obcou Lednica, kontrola priebehu projektu MK SR
Spolupráca zo statikom, architektmi, geodetom

Hrad Lednica
Stručný popis:
Zrúcanina hradu nad obcou Lednica v Bielych Karpatoch, vytvárajúca spolu
s hradným bralom výraznú krajinnú dominantu okolia.
História:
Postavili ho ako pohraničný hrad v polovici 13. storočia na ochranu cesty
vedúcej na Moravu a spočiatku bol v rukách kráľa. Začiatkom 14. storočia
sa hradu zmocnil Matúš Čák a koncom 14. storočia ho vlastnila rodina
Pakšiovcov. Počas vlády Ţigmunda sa majiteľmi stali Bielikovci, ktorých
dcéra sa vydala za Blaţeja Podmanického. V rokoch 1432 - 1434 ho ovládli
husiti. Počas zápasov o uhorský trón vydal v roku 1475 Lednicu Matej
Korvín svojmu prívrţencovi Nehézovi a panovník Vladislav II. daroval Lednicu
v roku 1504 Podmanickovcom. Keďţe spory o Lednicu pretrvávali aj po
vyriešení panovníckej krízy, bratia Podmanický v roku 1533 na hrad
zaútočili a obsadili ho násilím. Panovník Ferdinand si opätovným darovaním
Lednice získal Rafaelovu náklonnosť. Po jeho úmrtí hrad kúpil košický
kapitán Imrich Telekeši, ktorého pre jeho zbojstvá nakoniec popravili. Z
hradu prepadával nielen obchodné karavány, ale aj obyvateľov. Napokon ho
Thurzo dolapil a v Bratislave ho v r. 1601 popravili. V prvej polovici 17.
storočia získal hrad a panstvo Juraj Rákóczi. Vtedy sa do Lednice a Púchova
uchýlili do vyhnanstva českí bratia, s ktorými udrţiaval styk aj Jan Ámos
Komenský. V poslednom protihabsburskom povstaní obsadili hrad kuruci
Františka Rákócziho II. a po potlačení povstania cisárske vojsko roku 1710
hrad vypálilo. Potom hrad dostali do zálohu Maťašovskovci, ktorí ho aj v
roku 1746 dali opraviť. Potom hrad vystriedal rôznych majiteľov, pôsobil
však skôr ako príťaţok k Lednickému kaštieľu a kým ešte v roku 1830 stáli
všetky budovy, na vyobrazeniach o 70 rokov neskôr je to uţ len ruina.
Exteriér:
Hrad, postavený na strmom brale, sa skladal z troch od seba
odstupňovaných častí a bol takmer neprístupný. Z malého, niţšie poloţeného
predhradia, kde boli obranné bašty, väznica, miestnosť pre drábov, maštaľ
pre kone, voziareň a kováčska dielňa. Vedľa nej boli schody k druhému
padaciemu mostu, ktorý umoţňoval vstup do skalného tunela. Aţ neskôr tu
vybudovali delovú baštu. Tunel bol jediný prístup na nádvorie stredného
hradu, kde boli hlavné palácové stavby, obytné budovy pre sluţobníctvo,
hospodárske miestnosti, sklady a byt kastelána. V najvyšších miestnostiach
stredného hradu boli schody do veţe, z ktorej sa dalo prejsť na plošinu, kde
začínali i do skaly vytesané schody na najvyššie poloţenú prírodnú
pozorovateľňu.

Vydala Historicko – Astronomická Spoločnosť
Skala 668/3, 019 01 Ilava
č. účtu: 8656530/5200
máj 2009

