Hrad Vízmburk v roce 2016
Nový rok začíná na hradě vždy již několik sezón Vízmburským vejšlapem. I v roce 2016
jsme se sešli 3. ledna, abychom si společně připili na lepší zítřky našeho hradu. Asi 40
příchozích si opeklo vuřty a na nádvoří jsme si přiťukli s panem kastelánem Ivanem Češkou.
Únor bývá ve znamení výroční členské schůze. V posledních letech spojujeme naše
setkání i s nějakou zajímavostí a proto jsme tentokrát zvolili pevnost Stachelberg. Je dobré
seznámit se s prací podobných nadšenců. Tato setkání bývají velmi inspirativní a dodávají chuť
a sílu do další práce.
V zimních měsících se činnost sdružení zaměřuje na přípravu nové sezóny a také na
propagační a vzdělávací akce. Nejinak tomu bylo v březnu 2016. Tentokrát jsem přednášel
v městské knihovně v Novém Městě nad Metují. Historie a současnost hradu přilákala asi 25
posluchačů, kteří shlédli fotografie a videa z odkrývání hradu ale i ze současných aktivit našeho
sdružení.
Během zimy a jara jsme společně s pracovníky NPÚ zpracovávali změnu projektové
dokumentace a změnu stavebního povolení. Došlo k zásadní změně v pojímání torza věže.
Nová dokumentace již počítá se zpřístupněním věže, tedy vybudováním schodiště
a vyhlídkových plošin na věži. Dále se počítá s opravami sklepů a zpřístupněním opravených
prostor. V budoucnu zde budou vytvořeny historické expozice. V květnu jsme podávali žádost
o dotaci v programu Česko-polské spolupráce Interreg V. V prosinci byly vydány výsledky
a náš projekt, bohužel, ve velké konkurenci neuspěl. V roce 2017 budeme žádat v nové výzvě
a budeme doufat, že tentokrát uspějeme.
První brigády jsme uskutečnili již v březnu. Během jara jsme pracovali na JV části
hradu. Odkryli jsme základy a vyzdili zhruba 25m hradby do výše 2 – 2,5m. Zazdili jsme tak
otvor, kterým do hradu vlézali škůdci hradu. V létě jsme opravovali východní sklep, průčelí
jižního paláce a příčku v SV místnosti.
Ještě před první kulturní akcí jsme instalovali ve sklepě šatlavu a v Z místnosti expozici
fotografií z doby výzkumu.
V sobotu 7. 5. se konalo zahájení návštěvní sezóny s názvem Devatero řemesel. Za
zvuků flašinetu a písní potulného barda mohli návštěvníci shlédnout středověké řemeslníky,
například kováře, písaře, košíkáře, středověkou výrobu kroužkové zbroje, tkaní, výrobu
kožených taštic a jiné. Svou troškou do mlýna přispěli i členové sdružení, s keramickou dílnou
Petr Kalenský, s výrobou historických šperků František Tuček, s hudebním vystoupením jedna
z nejmladších členek Barbora Baudyšová a s poutavou ukázkou středověkých zbraní a strojů
vlastní výroby Ivan Pulchart. Program zpestřila přednáškou o útrpném právu SHŠ Metropolis.
Počasí nám přálo, maso vonělo do dáli a pivo teklo proudem.
Hrad navštívilo 350 spokojených návštěvníků, kteří odcházeli s pocitem nádherně stráveného
jarního dne.
V neděli 5. 6. se konal tradiční dětský den. Bohužel, počasí nám nepřálo, ale to nás
nedoradilo. Členové sdružení se přizpůsobili situaci a soutěže přemístili pod zastřešené části
hradu. Ty, které se nedaly přemístit, se odehrávaly v přestávkách mezi přeháňkami vydatného
deště. Děti si tak, i přes nepřízeň počasí, vyzkoušeli naše nové hradní puzzle z dílny Ivana
Pulcharta, malovali keramické přívěsky, kreslili podobiznu Karla IV a jiné.
Pro děti bylo již tradičně připraveno loutkové představení. Divadlo "Kozlík" předvedlo dvě
pohádky, které se dětem velice líbily. I přes nepřízeň počasí hrad navštívilo cca 40 statečných
dětí, které si den u nás velmi užily.
Ve sváteční úterý 5. 7. hostil náš hrad, již podruhé představení "Noc na Karlštejně"
divadelního souboru NA TAHU z Červeného Kostelce. Beznadějně vyprodané představení
mělo opět obrovský úspěch. Počasí nám opět přálo a letní večer byl protkán báječně podanými

písněmi z muzikálu. Diváci se skvěle bavili a pivo s medovinou tekly proudem. Účinkující byli
za svůj výkon odměněni obrovským potleskem ve stoje.
Dne 20. 7. byl hrad pro veřejnost uzavřen, jelikož se zde konala svatba. Oslava se nesla
v maškarním duchu. V hradním příkopě byl stan s občerstvením. Novomanželům přejeme
spoustu šťastných společných let plných lásky a doufáme, že tato událost nebude pro náš hrad
poslední.
V sobotu 3. 9. 2016 proběhly již 9. Vízmburské slavnosti. Program byl opět bohatý.
Návštěvníky přivítalo, za zvuků středověké hudby skupiny Rebule, řinčení štítů a mečů skupin
historického šermu Manové Přemysla Otakara a Servus Bellum. Představení byla, jako vždy,
plná akce a napětí. Ve 13 hodin přijel na hrad císař Karel IV. s družinou. Přivítal ho tehdejší
majitel hradu Jiřík z Dubé. Připravena byla středověká hostina, během které zazněly písně
z muzikálu Noc na Karlštejně. Na programu byl také opravdový kat. Ten měl svou přednášku
o útrpném právu na nádvoří hradu. Jeho barvitý a velice podrobný výklad s ukázkou některých
praktik na návštěvnících, plně vtáhl přítomné obecenstvo do dob temného středověku. Na
vlastní kůži si to vyzkoušela i členka sdružení Erika Palmová. Slavnosti měly opět obrovský
úspěch a již se těšíme na jubilejní 10. ročník.
Dne 22. října jsme společně navštívili zámek v Novém Městě nad Metují a poté nás
kastelán zámku v Ratibořicích provedl prostory, do nichž bylo přemístěno takřka 300
architektonických článků z hradu Vízmburku, které byly více než 20 let schovány v Hejnově
statku. Teprve vloni v létě je NPÚ převezl do Ratibořic, kde budou podrobeny dalšímu
zkoumání.
Ve dnech 10. a 11. 11. se konalo setkání spolků, které se starají o české hrady, na hradě
Pořešín. Setkalo se zde více jak 30 představitelů spolků zabývajících se péčí o zříceniny
a hrady.Každý ze zúčastněných spolků předvedl prezentaci svého hradu. Dále se projednával
postup při záchranných pracích, shánění grantů a dotací, zkušenosti s postupem při jednání
s úřady atd. Za náš hrad se akce zúčastnili: Jaroslav Balcar, Martin Baudyš a Roman Kuzník.
Ze setkání jsme přivezli spoustu nových poznatků, kontaktů a nápadů na zlepšení a inovace.
V roce 2017 se setkání uskuteční v našem kulturním domě.
V roce 2017 dojde k převratné události. Od 1. 3. začne pracovat na hradě správce na
plný úvazek Martin Baudyš. Bude organizovat veškerou činnost, tedy kulturní, stavební
i propagační. Je to veliký nadšenec historie a věřím, že hrad posune mílovými kroky vpřed.
I nadále budou pokračovat svépomocné stavební práce. Pro návštěvníky hradu připravujeme
několik překvapení. Takže přijďte pobejt.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají. I nadále funguje sbírka na
sbírkovém účtu číslo 870800028/5500 u Raiffeisen Bank. V současné době je na účtu 91 256
Kč, které budou použity na opravy hradu. Nadále fungují dárcovské DMS. Děkuji zde obci
Havlovice, panu starostovi ing. Pavlu Dvořáčkovi, městu Úpici, Královéhradeckému kraji,
Svazku obcí Jestřebí hory, firmě Ex Terra, GMC Software Technology, TE Connectivity za
finanční dary a pracovní výpomoc. Věřím, že i v letošním roce uděláme velký krok k celkové
záchraně hradu. Vše podstatné najdete na www.vizmburk.cz.
Mgr. Jaroslav Balcar, místopředseda

