Výroční zpráva o činnosti v roce 2014
Sdružení pro Vízmburk v roce 2014
Jaký byl rok 2014 na našem hradě? Jak hodnotíme uplynulé období? To bych chtěl
v následujících řádcích čtenářům povědět.
Dá se říci, že od roku 2008, kdy jsme poprvé zatli sekery do náletových dřevin
v příkopě hradu, je každý rok nějakým způsobem přelomový a pro hrad neobyčejně
důležitý. Od roku 2012, kdy byla zpracována a schválena projektová dokumentace,
nabírá vidina záchrany hradu Vízmburk stále jasnější podoby. V roce 2014 došlo ke
dvěma zásadním rozhodnutím. Po mnoha letech zákazu vstupu se nádvoří hradu
stalo poprvé oficiálně přístupné. Opravy hradu se mohou realizovat svépomocnou
prací nadšených brigádníků pod dozorem pracovníků Národního památkového
ústavu. Obě tato rozhodnutí přispěla k razantnějším záchranným pracím. V červnu
jsme o víkendech zahájili brigádnickou činnost. O prázdninách se na hradě pracovalo
nepřetržitě až do Vízmburských slavností. Během 4 měsíců jsme svépomocí
přizdívali západní hradbu a západní část věže. Nově jsme zdili nádvorní líc věže až
do výše 2 metrů. Koncem prázdnin jsme se pustili do vyčištění severní části věže
směrem k parkánu. Tam jsme dosáhli výše 2,5 m. Vykonali jsme práci rozpočtovanou
na 900 tisíc Kč. Během těchto prací jsme spotřebovali takřka 40m3 kamene, velké
množství suti a 25m3 písku. Suť jsme prosívali a používali ve formě písku a kamene
do vnitřních výplní věže. Pracujeme podle schválené středověké receptury. V roce
2014 jsme získali 150 tisíc Kč od Královéhradeckého kraje, 120 tisíc Kč od obce,
kámen v hodnotě 50 tisíc Kč od NPÚ a zhruba 70 tisíc Kč od soukromých a firemních
dárců. Na naši činnost nám přispěly i některé okolní obce, města a Svazek obcí
Jestřebí hory. V říjnu jsme obdrželi 200 tisíc Kč od Nadace ČEZ na vybudování
muzea v naší škole.
A jak šel rok 2014?
Počátek roku 2014 nebyl nikterak příznivý. V únoru si neznámý zloděj odnesl část
plechování nové střechy a tento čin nás stál zhruba 25 tisíc Kč. Bohužel bylo tedy
nutné udělat změny v již realizovaném projektu, což mě stálo hodně večerů
strávených u počítače. Nicméně změnu se povedlo vyřídit a v červnu jsme získali
dotaci 1,1 mil. Kč a splatili půjčku, kterou jsme měli na realizaci zastřešení v roce
2013.
Obrovským úspěchem bylo 5. místo v celostátní soutěži veřejných sbírek Máme
vybráno. Během 5 dnů hlasovalo pro naši sbírku zhruba 10000 uživatelů mailové
adresy. Naše sdružení tak získalo na opravu hradu 5 tisíc Kč. V úterý 27. května
jsme se zúčastnili slavnostního předávání ocenění, které se konalo v dominikánském
klášteře v Praze.
V sobotu 10. května se konalo zahájení sezóny na Vízmburku pod názvem
Devatero řemesel. Již podruhé mohli návštěvníci prožít starodávný trh. Akce byla
věnována období kolem roku 1866. Vystoupila zde kapela Klapeto a Manové
Přemysla Otakara tentokrát v oblečení z Prusko - rakouské války. Úpičtí střelci zde
měli střelnici a manželé Nešněrovi a spol. předvedli módní přehlídku v dobových
šatech. Zhruba 500 návštěvníků se přišlo podívat též na nové zastřešení hradu, které
bylo zhotoveno na podzim roku 2013.
V sobotu 7. 6. se uskutečnil na hradě již šestý Dětský den. Pro děti zde byly
připraveny pohádkové úkoly. Během odpoledne děti shlédly dvě loutková
představení od Trubadůra z Kornelia. K dispozici byl i skákací hrad. Soutěžní kartičku

si vyzvedlo 109 dětí, které za splněné úkoly dostaly balíčky se sladkostmi a drobnými
hračkami. Každý si tak přišel na své. Během odpoledne prošlo hradní branou na
nádvoří asi 80 návštěvníků, které zajímal nový zrekonstruovaný stav hradu. Na akci
celkem dorazilo okolo 250 návštěvníků.
Ve čtvrtek 12. června se konala vernisáž výstavy Hrad Vízmburk - tajemství a
poklady v Polici nad Metují. Byla to poslední putovní výstava o hradu.
Od 13. do 18. července 2014 se konal první historický tábor pro děti od 7 do 13 let.
Děti spaly v ubytovně TJ Sokol Havlovice, jedly v místní škole a většinu času trávily
na hradě Vízmburk. Vyráběly batikované šátky, odlévaly sádrové kachle, vyráběly
drobnosti z přírodnin, opékaly vuřty atd. Seznamovaly se s historií a se starodávnými
řemesly. Většina dětí se už těší na příští tábor, který se koná opět letos.
O víkendu 6. - 7. září se uskutečnily již 7. novodobé slavnosti na Vízmburku. Během
dvou dnů navštívilo náš hrad 450 lidí. V sobotu shlédli středověkou kapelu Rebule,
alchymistu Bavora Rodovského a šermíře ze skupiny Servus Bellum. V neděli pak po
krásném průvodu se představili Manové Přemysla Otakara a tanečnice Yalla Raqs.
Z prastarých ručnic stříleli šermíři ze skupiny Servus Bellum. Krásné počasí nám
přálo a návštěvníci mohli být spokojeni. Příchozí obdivovali letošní stavební opravy
na věži. Na své si přišli též obdivovatelé střelby z kuší a luků. Úpičtí střelci tady měli
opět svoji střelnici.
Během podzimu jsme připravovali budoucí minimuzeum s názvem Okénko do
historie naší obce. Expozice bude věnována nejen hradu Vízmburk, ale i našim
slavným rodákům a historii obce.
A co nás čeká v roce 2015?
V sobotu 25. dubna se uskuteční slavnostní otevření minimuzea. Dále budeme opět
pořádat tradiční kulturní akce na hradě. Budeme pokračovat ve stavební obnově
hradu. Připravujeme též velký česko – polský projekt na realizaci celého zastřešení
hradu. Tento projekt společně s městy Červený Kostelec a Zabkowice Slaskie
budeme podávat do výzev Euroregionu Glacensis. Jednáme o zvýšení věže a
zpřístupnění věže jako vyhlídky.
Úkolů a práce je před námi ještě dost. Věříme však, že společným neutuchajícím
nadšením dojdeme ke kýženému cíli – záchraně a zpřístupnění hradu Vízmburk pro
další generace.
Za naše sdružení moc děkuji všem příznivcům hradu, kteří nám fandí, přispívají
a pomáhají. Držte nám palce a přijďte se k nám podívat.
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