Hrad Vízmburk v roce 2015
Oprava hradu Vízmburk do plánovaného stavu je běh na velmi dlouhou trať. Jsem rád,
že v loňském roce jsme uběhli další veliký kus této trati. Činnost Sdružení pro
Vízmburk se dělí na 3 části, které jsou stejně důležité. První oblastí je postupná
rekonstrukce hradu a stavební práce. Druhá oblast je prezentace hradu a pořádání
kulturních akcí. Třetí oblastí je systematická diplomatická, projektová, archeologická,
přednášková a publikační činnost.
Na konci března 2015 jsme zahájili práce na Vízmburku. Během jara jsme se několikrát
sešli na brigádách, kde jsme očišťovali nánosy suti na jižní části hradu a přiváželi
materiál na nádvoří. Také jsme celý areál hradu pohrabali a připravili na návštěvnickou
sezónu. Od 1. července jsme na hradě pracovali v 6 osobách. Získali jsme dotaci od
úřadu práce na 2 stavební dělníky. Tito pracovali na hradě až do konce října. Během
léta jsme zvýšili líc věže od severu zhruba o 1m, opravili jsme věž od nádvoří do stavu,
který je již takřka definitivní s postupným přizděním rozpadajících se zdí do výše 7m
nad kuchyní. V srpnu jsme zahájili též stavební práce na jižní straně hradu, kterou jsme
do října dozdili do výše 1,5 - 2,1m. Během léta se uskutečnilo několik kontrolních dnů
a pracovníci NPÚ v Josefově v čele s p. ředitelem ing. Balským byli velmi spokojeni
s kvalitou provedené práce. Zajímavou událostí byla firemní brigáda společnosti GMC
Software. 15 pracovníků této firmy přijelo v pátek 25. září ráno z Hradce Králové
a pustilo se do zakopávání elektrického přívodu na nádvoří hradu. Starý poškozený
hliníkový kabel byl vyměněn. Po práci měli na hradě zasloužený odpočinek
s občerstvením. Moc děkujeme a věříme, že v letošním roce nám opět pomohou.
Během roku 2015 se uskutečnilo na hradě 5 kulturních akcí: Zahájení návštěvní
sezóny – Devatero řemesel, Dětský den, Divadelní představení Noc na Karlštejně,
Rockový koncert a již 8. Vízmburské slavnosti. Veliký úspěch mělo zahájení sezóny
dne 2. května. Více než 500 návštěvníků se přišlo podívat na historická řemesla. Na
hradě jsme mohli vidět ševce, řezbáře, košíkáře, písmomalířku, sedláky, přadlenu,
tkadlenu atd. K poslechu hrál flašinetář Veterán. Své umění předvedl alchymista
Bavor Rodovský. Historickou atmosféru doplnila skupina historického šermu
Metropolis. Hrad v tento den navštívilo také velké množství pochodníků pochodu
Václavice Havlovice.
Největší úspěch sezóny mělo divadelní představení divadelního souboru Na Tahu
z Červeného Kostelce. V neděli 5. července od 20,30 hodin zazněly na našem hradě
známé písně tohoto muzikálu. Již v 19 hodin byla kapacita hlediště vyprodána
a několik desítek návštěvníků jsme museli poslat domů. Písně Lásko má, já stůňu
zvedly veškeré diváctvo ze sedadel a herci si na závěr vysloužili standing ovation.
Příznivce této divadelní hry ale můžeme potěšit. V letošním roce se bude na hradě
konat repríza zřejmě opět v prvních červencových dnech.
V sobotu 3. ledna jsme zorganizovali 1. Vízmburskej vejšlap na hrad. Členové
sdružení a jeho příznivci vyrazili od Horákových na hrad. Tam jsme si připili společně
s kastelánem ratibořického zámku a zároveň Vízmburku p. Češkou na lepší kondici
hradu a též na zdraví všech zúčastněných. Dále jsme opekli vuřty a popili medovinu.

Během roku 2015 jsme připravovali novou vizualizaci hradu. Práce na této vizualizaci
bylo poměrně hodně, ale výsledek stojí za to. Věřím, že v nejbližší době jej uvidíte na
našich webových stránkách. Dále probíhalo vytváření vizualizace současného stavu
pro potřeby změny střešní konstrukce nad věží. Tato je již nyní také hotová.
Dne 9. dubna se konala v městské knihovně v Červeném Kostelci přednáška Jana
Košťála a Jaroslava Balcara o historii a současnosti hradu Vízmburk. Na přednášku
přišlo asi 50 návštěvníků.
V sobotu 25. dubna bylo slavnostně otevřeno muzeum hradu Vízmburku a obce
Havlovice s názvem Vízmburk – příběh ztraceného hradu ve 2. patře naší školy.
Během jara bylo přivezeno do Havlovic 80 banánových beden s archeologickými
nálezy. Zbylých 70 beden bude dovezeno v letošním roce. Expozice v naší škole se
skládá z mnoha kovových, skleněných, kostěných a hlavně keramických nálezů.
Nachází se zde i maketa kachlových kamen s dobovými reliéfy a měděný kotel,
největší nalezený kotel v České republice. Návštěvníkům zde promítáme 3 filmy
o historii, archeologickém výzkumu a současnosti hradu. Během letošního roku
navštívilo muzeum 540 návštěvníků. Muzeum bylo vytvořeno z finančního daru
Nadace ČEZ.
V květnu se konala opět internetová soutěž o nejlepší sbírku s názvem Máme vybráno.
Bohužel i díky některým nepřátelům hradu, kteří záměrně hlasovali pro jiné sbírky,
jsme tentokrát neuspěli a skončili na 12 místě.
V červenci se opět uskutečnil historický tábor pod vedením Anety Doležalové. Všech
20 dětí odjíždělo v pátek po týdnu plném dobrodružství spokojeno a většina chce přijet
opět letos. Hledáme tímto 3 vedoucí, nejlépe studentky či absolventky pedagogické
školy, které by měly zájem tento tábor vést.
A plány do letošního roku? Na jaře budeme podávat žádost do českopolské výzvy na
dokončení zastřešení a rekonstrukce hradu. V případě úspěchu nás bude čekat velká
„papírová válka,“ tedy výběrová řízení, prováděcí stavební dokumentace, další
administrativa a spousta diplomatické práce. V rámci projektu by měly být opraveny
též sklepy a vnitřní prostory hradu, kde bude zřízena expozice replik archeologických
nálezů. V roce 2016 by měly být zbudovány kamenné schody místo provizorních
dřevěných a nové zastřešení podia. Na jaře by mělo být pro návštěvníky zpřístupněno
sklepení, kde bude otevřena expozice vězení. Od jara budeme pokračovat ve stavební
opravě východní části hradu. Budeme shánět z úřadu práce opět 2 – 3 stavební dělníky
a též 2 průvodkyně na letní sezónu.
Sdružení pro Vízmburk má v současnosti 36 členů, kteří věnují svůj volný čas naší
kulturní památce. Díky nim náš hrad vzkvétá a brzy se stane dominantou naší obce.
Závěrem děkuji všem lidem, kterým není osud hradu Vízmburk lhostejný, kteří nám
různými formami pomáhají a kteří propagují naší památku ve svém okolí. Zvláštní
poděkování patří za finanční podporu Nadaci ČEZ, obci Havlovice,
Královéhradeckému kraji, městu Úpice, Svazku obcí Jestřebí hory, městu Rtyně
a dalším dárcům. Hlavní poděkování patří panu starostovi Pavlu Dvořáčkovi.
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