Výroční zpráva o činnosti za rok 2013
Hrad Vízmburk ožívá
V roce 2013 byl pro hrad Vízmburk neobyčejně úspěšný. V lednu nabylo právní moci
stavební povolení na Zastřešení hradu Vízmburk – postupné zpřístupnění hradu.
Znamená to, že podle projektové dokumentace schválené všemi dotčenými orgány
můžeme v budoucích letech nejen vyměňovat provizorní lešeňové zastřešení za
nové, ale též můžeme rekonstruovat zborcené kamenné konstrukce.
Proto jsme ihned v dubnu požádali o dotaci na zastřešení západního křídla hradu a
hned se nám povedlo získat 1,1 mil. Kč v programu Leader EU prostřednictvím MAS
Království Jestřebí hory. Ale jak sehnat potřebnou finanční spoluúčast ve výši 125
tisíc Kč. Rozhodli jsme získat tyto prostředky veřejnou sbírkou.
Veřejná sbírka měla neuvěřitelný úspěch. Během 5 měsíců bylo potřebných 125 tisíc
Kč vybráno. Sbírku lidé podpořili buď přímo na hradě při akcích či během
prázdninového provozu nebo zasláním financí na účet sbírky. Bylo neuvěřitelné
sledovat, jak lidé podporují tuto památku. Sbírku podpořili lidé z Prahy, Brna,
Olomouce, dokonce i z Německa. Byl jsem mile překvapen, že sbírku podpořilo i
velké množství havlováků v čele se zastupiteli. Je vidět, že občané naší vesnice jsou
dobrými patrioty a svých předků včetně „svého“ kulturního dědictví si váží. Vždyť i
v tomto ohledu zde máme oproti okolním obcím něco, čím se budeme moci v
budoucnu chlubit.
Jíž brzy na jaře jsme se pustili do prvních brigád zhruba po 30 letech od ukončení
výzkumu na hradě. Očišťovali jsme okolí hradu i nádvoří. V dubnu Zdeněk Honzera
společně s ostatními členy našeho sdružení vyčistil studnu (cisternu) až na dno. Po
30 letech byla studna opět čistá a objevila se zde zase voda. V květnu jsme zahájili
práce na vyčištění odtokového kanálu z nádvoří a ten jsme zatrubnili do vsakovací
jímky. Byl to nutný předpoklad k zahájení prací na západním křídle.
Samotné práce na zastřešení byly zahájeny počátkem srpna. Pracovníci firmy Rehis
Havlíčkův Brod vyzdili části rozsypaných zdí a připravili kotvy pro ocelovou
konstrukci. Firmy Movis a Pařízek vyrobily a osadily pomocí jeřábu ocelovou
konstrukci a pracovníci firmy Rest Tu opět jeřábem nakladli na konstrukci trámy a
pokryli celou střechu.
V sobotu 2. listopadu se konal na hradě Den otevřených dveří, kde mohli návštěvníci
shlédnout výsledky letošních aktivit. Tentýž den se v podvečerních hodinách konala
video a fotoprezentace a představení plánů do budoucna. Nadále bude sdružení
shánět finance na realizaci celého postupného zastřešení hradu. Následným krokem
je zpřístupnění hradu široké veřejnosti po celou turistickou sezónu. Dále se bude
připravovat expozice některých nálezů či replik přímo na hradě v zastřešených
prostorách. Souběžně se zastřešováním bude možné rekonstruovat některé prvky
hradní výzdoby a osazovat buď originály či repliky zpět do míst, kam náleží.
I po 2. listopadu členové sdružení nezaháleli. Dobré počasí umožnilo zahájit přípravy
na stavební práce v příštím roce. Na nádvoří hradu jsme dopravili pásovým
dopravníkem a na kolečkách zhruba 5 m3 kamene.
Mimořádnou událostí pro hrad bylo vydání zbrusu nové publikace Mgr. Jana Košťála
– Vízmburk – příběh ztraceného hradu. Publikace pojednává nejen o historii a
architektuře hradu ale prvně mapuje a dokumentuje archeologický nálezový fond,
který byl v době výzkumu na hradě vykopán. Zde se můžete dozvědět, odkud kupci

dovezli na hrad keramické nádobí, odkud pocházely skleněné číše, jaké kovové
předměty se zde dochovaly a proč zde nenajdeme žádné zbraně. Osobně si myslím,
že by tato knížka společně s publikací Havlovice a čas neměla chybět v žádné
rodinné knihovně místních občanů.
Abychom neopomněli kulturní akce v loňském roce je nutné připomenout zahájení
sezóny, dětský den a slavnosti:
V sobotu 4.5. se na Vízmburku uskutečnilo zahájení sezóny pod názvem "Devatero
řemesel". V odpoledním programu vystoupila hudební skupina Klapeto z Náchoda.
Rytířské vystoupení obstarala skupina historického šermu Servus Bellum. Na flétny
zahrály děti z uskupení Pišťci ze Zobcoburgu. Návštěvníci zde mohli obdivovat při
práci ševce, kováře, svíčkaře, přadleny, tkadleny, písařky, košíkáře a šperkařky. K
vidění byl pastevec s ovcemi a sedlák s králíky, slepicemi a holuby. Zlatým hřebem
akce byl křest knihy "Vízmburk – příběh ztraceného hradu", kterou si mohou lidé
koupit za 290 Kč.
V sobotu 8. června se na hradě Vízmburk konal dětský den. Návštěvníci shlédli dvě
loutkové pohádky i vystoupení tanečnic z úpické Základní umělecké školy A. M.
Buxton. Děti plnily zajímavé úkoly. Vstupné bylo dobrovolné, výtěžek akce 6500 Kč
byl použit na zastřešení hradu. Ve slosování byl losován tablet, traktor na pískoviště
a malovací medvídek. Počasí nám přálo a akce se nadmíru vydařila.
Ve dnech 21. a 22. září se konaly již 6. Vízmburské slavnosti. V sobotu navštívil svůj
hrad Tas z Vízmburka s historickým průvodem. Rytíři ze skupin Solutus a Metropolis
předvedli svá umění. Verdečtí střelci stříleli z palných zbraní a Úpičtí střelci si pro
návštěvníky připravili střelnici, kde si mohli všichni vyzkoušet střelbu z luku. V sobotu
hrála středověká kapela Miritis, v neděli zase skupina Lev.h.art. Příchozí mohli
shlédnout probíhající stavební práce. Bohužel, počasí nebylo moc příznivé a to se
odrazilo na návštěvnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům Sdružení pro Vízmburk za neutuchající
aktivitu a práci pro naši ojedinělou kulturní památku. Poděkování patří představitelům
naší obce a dalších obcí, kteří nás finančně podporují, Svazku obcí Jestřebí hory a
Královéhradeckému kraji. Největší poděkování patří všem, kteří věnovali na
záchranu této památky finanční prostředky. Veřejná sbírka i nadále trvá. V tomto roce
máme další velký cíl: dozdít věž zhruba do výšky 4 m. Bude to akce namáhavá, ale
výsledek určitě opět potěší všechny příznivce této památky. I v roce 2014 přijďte
pobejt. Bližší informace najdete na www.vizmburk.cz
nebo na tel. 777005790
Jaroslav Balcar, místopředseda

