
ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2019 

Členská základna: 

Michal Kutzendorfer a Bětka Vaclíková vystoupili ze spolku na vlastní žádost.  

 

Dotace: 

Spolek vstoupil do třetího roku realizace dotace s názvem „Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě, 

ATCZ91“, která zahrnuje nákup a oplocení pozemků pořešínského podhradí, výstavbu hrázděného 

patra věže tvrze v Tiché, vybudování budovy zázemí a konzervace tvrziště a zastřešení středověkých 

sklepů na tvrzi v Tiché včetně nákupu podílu obce Dolní Dvořiště. Z důvodu značné členitosti terénu 

v prostoru pořešínského podhradí byla navýšena částka na vybudování oplocení, což zvýšilo finanční 

náročnost projektu. Tyto náklady musí být kompenzovány zvýšenou aktivitou spolku v oblasti 

kulturních akcí a propagace. 

Spolek obdržel dotaci od města Kaplice ve výši 20.000 Kč na realizaci akce Den s handicapovanými 

dětmi, dotaci 50.000 Kč od Jihočeského kraje na Pořešínské kulturní léto, 62.000 Kč na turistické 

značení Zemské cesty od Malše k Dunaji, 30.000 Kč od JČK na organizaci akce pro handicapovanou 

mládež a 5.000 Kč od města Velešín na propagaci Hradů na Malši a značení cesty na hrad Velešín.  

 

Návštěvnost: 

Hrad Pořešín v roce 2018 navštívilo 7.632 návštěvníků, všechny hrady odhadem 15.000 návštěvníků.  

V rámci výuky zavítalo na hrad Pořešín 5 škol. 

 

Investiční akce: 

Největší investiční akcí spolku bude až do roku 2021 projekt ATCZ91.  

V roce 2019 proběhla výstavba přístřešku u Hradního muzea pro účely krytého posezení a skladování 

v celkové sumě 40.000 Kč. 

 

Změny ve spolku: 

Veronika Korchová Zemanová odstoupila z funkce předsedkyně kontrolní komise, nahradil jí Jaroslav 

Bartizal. 

 

Kulturní akce: 

15.4. oslava Velikonoc, 15. června Den mexické hudby a kuchyně, 29. června koncert Karla Plíhala, 20. 

července Den slovenské kuchyně a hudby, 9. srpna Balada pro banditu, 14. září Dožínky na Pořešíně. 

 

Klub přátel spolku Hrady na Malši 

V roce 2019 se významně rozrostla základna členů klubu přátel na celkem 58 členů, kteří nám chodí 

pomáhat a připravovat akce. 

 

Spolupráce s městem Kaplice   

I roce 2019 proběhl na hradě Pořešín předstihový záchranný výzkum pod společnou režií města 

Kaplice a spolku Hrady na Malši.  

 


