Sdružení pro Vízmburk v roce 2012
Rok 2012 se nesl ve znamení prezentace archeologických nálezů z hradu.
V pátek 11. května se uskutečnila v Červeném Kostelci vernisáž výstavy „Hrad
Vízmburk – tajemství a poklady“, kterou uspořádalo Sdružení pro Vízmburk ve
spolupráci s Muzeem
Podkrkonoší Trutnov a Městskou knihovnou Červený
Kostelec. Návštěvníci zde mohli shlédnout výsledky naší desetileté práce,
zachráněné, zkonzervované a doposud nikdy neprezentované archeologické nálezy
z hradu. Součástí prezentace byl dobový film „Vízmburk“ manželů R. a B.
Futterových a retrospektivní film o historii a současnosti hradu Mgr. J. Košťála
s názvem Jak se budí hrad, který můžete shlédnout i nyní na
http://www.youtube.com/watch?v=Sk7XhZzzZbE. Výstava byla ukončena 16. září a
navazuje na ni vernisáž stejnojmenné výstavy v Trutnově, která se konala 18. října.
Vernisáž si nenechalo ujít asi 120 odborníků z oblasti historie Trutnovska i občanů,
kteří se o středověkou historii zajímají. Výstava zde bude pokračovat až do září roku
2013.
Ve dnech 9. - 11. 5. se uskutečnila ve Zliči u České Skalice mezinárodní
konference „Vyhlídky na věčnost“, kterou pořádala společnost Labrys, o.p.s. a
Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory NPÚ-ÚOP Josefov. Konference se věnovala
problematice záchrany a prezentace torzální architektury na území ČR, Slovenska a
Polska. Zúčastnili se jí zástupci památkových ústavů ČR a SR, Archeologického
ústavu Akademie věd České republiky, Archeologického ústavu Slovenské akademie
věd, Univerzity ve Varšavě a Toruni, VŠCHT Praha, několika muzeí, zástupci
neziskových organizací i architekti, kteří se podílejí na záchraně kulturních památek.
Jeden celý blok byl věnován problematice záchrany hradu Vízmburk. Ředitel NPÚÚOP v Josefově Ing. Oldřich Pešek zde odborné veřejnosti poprvé představil ideový
záměr záchrany hradu Vízmburka, na jehož realizaci se podílí Sdružení pro
Vízmburk, o.s.
V sobotu a v neděli 14. a 15. července se při příležitosti 40. výročí od zahájení
archeologického výzkumu na hradě uskutečnilo setkání „vykopávek“. Tito lidé,
vesměs současní odborníci v oblasti historie, na hradě strávili i celých 12 pracovních
sezón. O prázdninách, tehdy studenti archeologie, postupně vykopávali hrad ze sutin
do současné podoby. Všichni mají na své tehdejší brigády krásné vzpomínky.
V těchto lidech je i nadále vytvořeno k našemu hradu velmi silné pouto. Všichni mají
zájem našemu sdružení v další činnosti pro hrad pomoci.
Jedním z „vykopávek“ je i pracovník Národního památkového ústavu v Praze
PhDr. Vladislav Razím. V sobotu 14. července představil na hradě svoji publikaci
Vízmburk – raně gotický hrad a jeho proměny. Publikace vyhodnocuje architekturu
hradu v historických souvislostech. Mapuje stavební změny hradu od jeho vzniku
v polovině 13. století až do jeho zániku v roce 1447. Je to nejrozsáhlejší a
nejpropracovanější kniha o hradu Vízmburku, kterou si lidé mohou zakoupit na
obecním úřadě v Havlovicích, na hradě nebo přímo u J. Balcara za 200 Kč.
Během loňského roku se opět uskutečnilo 5 kulturních akcí v rámci
Vízmburského kulturního léta 2012 přímo na hradě. Zahájení návštěvní sezóny se
uskutečnilo v sobotu 5. května. Od 14 hodin se o kulturní program postarali kapela
Rebule, taneční skupina Acronia a rytíři ze skupiny Soldateska krále Klacka. V neděli
10. června se od 14 hodin uskutečnil tradiční dětský den. Loutkoherec Trubadůr
z Kornelia sice dorazil, ale jelikož celý den vydatně pršelo, odehrál své představení
jen pro hrstku věrných v improvizovaném divadle na zastřešeném podiu. V sobotu
14. července se konala další akce. Vystoupil zde houslový virtuos Karel Výborný.

Zlatým hřebem byl křest nové knihy Dr. Vladislava Razima "Vizmburk – raně gotický
hrad a jeho proměny", která byla vydána u příležitosti 40. výročí od zahájení
archeologického výzkumu na hradě. V sobotu 18. srpna se konalo historické
odpoledne na hradě Vízmburk. Vystoupily zde tanečnice ze skupiny Eglal. Úpičtí
střelci nás seznámili se středověkými palnými zbraněmi a ukázali své šermířské
umění. Pro děti zde byly připraveny hry s tematikou hradu, skládání puzzlí, hledání
pokladu, střelba z luku a projížďky na koni. V sobotu a v neděli 8. a 9. září se konaly
již páté Vízmburské slavnosti. V sobotu zde vystoupili Úpičtí střelci – páni z
Vízmburku a tanečnice Yalla Raqs. Pro děti zde byly soutěže o ceny: hledání
pokladu, střelba z kuše a luku, střelba z katapultu, poznávání pohádek, skládání
puzzlí a kostek. V neděli se uskutečnil historický průvod od Devíti křížů. Tentokrát se
sešlo celkem 10 koní. Na nich jel pan Tas z Vízmburka, hradní paní a Manové
Přemysla Otakara. V programu dne vystoupila středověká kapela Řemdich. Své
umění předvedli Manové Přemysla Otakara a rytíři ze Soldatesky krále Klacka. O
koních povyprávěli pánové z Náchodské kavalérie.
V neděli 7. října mohli všichni turisticky založení občané v naší zemi shlédnout
v televizi na ČT1 pořad Toulavá kamera, který začínal reportáží o osídlování
severního toku řeky Úpy a o našem hradu.
V únoru 2013 spatří světlo světa nová publikace, kterou sepsal Mgr. Jan
Košťál a kolektiv (M. Soukupová, J. Mazáčková, L. Macháňová a G. Dreslerová)
„Vízmburk – příběh zapomenutého hradu“. Tato publikace jako první uvádí rozbor
archeologických nálezů. Kniha bude populárně naučného charakteru doplněná o
řadu fotografií z období výzkumu, kreseb nálezů, plánků a barevných ilustrací,
rekonstruujících hradní život. Zájemci si ji budou moci zakoupit na obecním úřadě
v Havlovicích, na hradě nebo přímo u J. Balcara za 250 Kč.
V červnu bylo Sdružení pro Vízmburk úspěšné v získání financí z programu
Leader EU. Získali jsme 138 tisíc Kč na zpracování stavební dokumentace na novou
střechu. Ta současná neumožňuje provázet návštěvníky hradem po celou sezónu.
Na dokumentaci začala pracovat odborná firma Jan Chaloupský z Trutnova. Na akci
úzce spolupracujeme s NPÚ v Josefově. Během podzimu se uskutečnilo asi 10
setkání mezi představiteli NPÚ, MěÚ Trutnov, projektantem a zástupci sdružení.
Projektová dokumentace na nové zastřešení je hotova a stavební řízení již běží. Po
dlouhých 30 letech je rozhodnuto o konečné podobě stavebních úprav a v tomto roce
zažádáme o první finance na realizaci tohoto převratného projektu. Sdružení pro
Vízmburk získalo hrad do dlouhodobého pronájmu. Je to první krok k získání hradu
do vlastnictví. Na jaře zahájíme přípravné práce: vyčištění nádvoří a studny,
zavezení východních místností do úrovně podlah a vyčištění jižního parkánu. V
létě bychom mohli zahájit výměnu střechy na západním paláci. K realizaci
projektu potřebujeme dobrovolníky na práci, materiál (kolečka, lopaty,
krumpáče, železné hrábě, košťata, motyčky atd.) a hlavně finance. Pokud nám
chcete pomoci, zavolejte na 777/005790 nebo napište na j.bekur@tiscali.cz.
Aktuality najdete na www.vizmburk.cz.

