Výročná správa
2005

Historicko – Astronomická Spoločnosť

Vedenie združenia
Predseda
Peter Martinisko
Podpredseda pre Historickú časť
Róbert Mazánik
Podpredseda pre Astronomickú časť
Jakub Kapuš
Predseda kontrolnej a revíznej komisie:
Zuzana Mičová
Členovia
Miroslav Toman, Peter Mrázik, Martin Munich, Ľubica Mičová, Monika
Martinisková, Mária Martinisková, Alexandra Mikušková

Externí spolupracovníci a odborný dohľad:
Mgr. Mária Ružôňová, pracovníčka KPU Trenčín
Ing. arch. Martin Bóna, hradológ
Slovenský Skauting

Finančná Správa
PRÍJMY

Č.r. Nezdaňovaná činnosť
1

2

04

Z členských príspevkov

14

Ostatné
Daňové úpravy

16

Príjmy celkom

17

VÝDAVKY

1350
11 113,00

12 463,00

Č.r. Nezdaňovaná činnosť
3

4

Služby

Zdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť
4

8 145,70

5

Mzdy
Platby do poistných fondov

6
7

Ostatné

10

Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov spolu

3 863,00
12 008,70

11

454,30
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Daň z príjmov

MAJETOK

Č.r.

0

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2
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Peniaze

31,5

09

Bankové účty

644,26

10

Majetok celkom

ZÁVÄZKY

Záväzky
Záväzky celkom
Rozdiel majetku a záväzkov

Č.r.

675,76

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

1

4900

3
4

4900
-4 224,24

Práce na hrade Lednica








Vyčistený hrad od náletov
Hrad vstupuje do povedomia ľudí z obce
Spolupráca z obcou
Zapojenie skautingu do obnovy
Posledné kresby nedotknutého hradu
Propagácia hradu v médiách: SME, TA3

Členstvo HAS v organizáciách
Rada Mládeže Trenčianskeho kraja, členovia, zástupca vo funkcií podpredsedu
Zachráňme hrady, členovia, zástupca vo funkcií podpredsedu

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
Žigmunda sa majiteľmi stali Bielikovci, ktorých dcéra sa vydala za Blažeja
Podmanického. V rokoch 1432 - 1434 ho ovládli husiti. Počas zápasov o uhorský
trón vydal v roku 1475 Lednicu Matej Korvín svojmu prívržencovi Nehézovi a
panovník Vladislav II. daroval Lednicu v roku 1504 Podmanickovcom. Keďže 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
udržiaval 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 príťažok k Lednickému kaštieľu a kým ešte v roku 1830 stáli všetky budovy, na
vyobrazeniach o 70 rokov neskôr je to už len ruina.
Exteriér:
Hrad, postavený na strmom brale, sa skladal z troch od seba odstupňovaných častí a
bol takmer neprístupný. Z malého, nižšie položeného 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 umožňoval vstup do
skalného tunela. Až neskôr tu vybudovali delovú baštu. Tunel bol jediný prístup na
nádvorie stredného hradu, kde boli hlavné palácové stavby, obytné budovy pre
služobníctvo, hospodárske miestnosti, sklady a byt kastelána. V najvyšších
miestnostiach stredného hradu boli schody do veže, z ktorej sa dalo prejsť na
plošinu, kde začínali i do skaly vytesané schody na najvyššie položenú prírodnú
pozorovateľňu.

Na záver by som chcel všetkým, ktorý sa podieľali na činnosti Historicko – Astronomickej Spoločnosti,
poďakovať a vyjadriť nádej, že sa budeme ďalej stretávať a tvoriť.
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