Hrad Vízmburk v roce 2017
Rok 2017 byl zahájen tradičním Novoročním vejšlapem. Členové sdružení a
příznivci hradu se sešli v hojném počtu za mrazivého sobotního odpoledne na
nádvoří hradu, kde připili na úspěšný nový rok. V březnu se konala
každoroční Valná hromada v havlovické škole. Projednaly se úspěchy roku
2016 a naplánoval se program a rozpočet na rok 2017. Od 1. března také
nastoupil nový správce hradu Martin Baudyš. Jeho úkolem bylo v první řadě
vybudování nového, bezpečnějšího schodiště na hrad, umístění reklamních a
směrových cedulí hradu a další zatraktivnění hradu. Jeho úkolem bylo také
zajištění úspěšné turistické sezóny. V průběhu jarních měsíců proběhlo
několik brigád, při kterých členové sdružení probudili hrad ze zimního spánku.
Zametly se střechy, odhrabalo spadané listí a upravilo se okolí hradu, aby byl
hrad připraven na návštěvníky. Jednou z novinek letošního roku je též nové,
upravené parkoviště, které je pro naše návštěvníky zdarma. Na Velký pátek
14. dubna 2017 jsme hrad poprvé otevřeli návštěvníkům. Čekalo na ně již
nové schodiště, nově opravený stánek, ale také klobásky na ohni a průvodce
v dobovém kostýmu. Oficiálním zahájením sezóny 2017 však byl, jako každý
rok, řemeslný jarmark Devatero řemesel. Ten se konal v sobotu 6. května. V
podhradí jsme mohli shlédnout středověkou výrobu kroužkové zbroje, tkaní,
výrobu kožených tašvic, písmomalířství nebo si například vyzkoušet točení na
keramickém kruhu. K poslechu zahrálo dívčí seskupení Ecce!Puellas,
pobavili nás šermíři a uchvátily gotické tanečnice s dobovými tanci v
překrásných róbách. Protože se snažíme pro naše návštěvníky mít každý rok
něco nového, letos máme novinek hned několik. Patří mezi ně nové
vstupenky, nové upomínkové předměty (magnetky, otvíráky, trojhránky...), ale
také nově vybavená šatlava ve sklepení hradu, figuríny v dobových
kostýmech či informační štíty k místnostem hradu. Sdružení se zúčastnilo
soutěže "MÁME VYBRÁNO" a umístili jsme se na krásném 9. místě, což je v
tak velké konkurenci úžasné.
V sobotu 4. června se konal dětský den, který se nesl v duchu rytířského
turnaje. V červnu jsme též reprezentovali hrad na každoročním Úpění. Naše
plavidlo s hradní posádkou dorazilo do cíle jako poslední, ale důležitá byla
naše účast. Na nádvoří byla umístěná socha Tase ze dřeva, kterou pro nás
vytesal náš dvorní sochař Libor.
V okolí hradu byly umístěny směrové tabule a byly též umístěny reklamní
bannery, aby se o našem hradu dozvědělo více lidí. 11. srpna se přehnala
přes hrad a jeho okolí veliká bouře. Bouře náš hrad nezdolala, ale lámala
stromy a brala střechy. Některé stromy spadly na cestu k hradu, a proto
musel být zrušen plánovaný koncert středověké hudby. Náš hrad v srpnu
hostil divadelní spolek Lipany z Vrchlabí, který zahrál hru DÍVČÍ VÁLKA,
kterou navštívilo přes sto lidí, kteří nelitovali, protože se velice bavili.
Hradní sezona byla tradičně ukončena již 10. Vízmburskými slavnostmi, které
byly zahájeny průvodem od 9 křížů a můžeme říct, že účast byla hojná.
Hudby se zhostila skupina GRÁL a o zábavu se starala šermířská skupina

SERVUS BELLUM a kat PAVOUK, který dokázal velice živě lidem povídat a
předvádět, jak fungovalo útrpné právo ve středověku. Ke zhlédnutí bylo i
taneční vystoupení, sokolníci, ohňová show a tradičně nechybělo ani dobré
občerstvení a dobré pití.
Po skončení sezony ale naše sdružení nezahálelo. Na brigádách jsme
zpevňovali zdi a klenby. Čistili jsme nádvoří.
Aby Tasovi nebylo smutno při střežení našeho hradu, tak mu sochař během
října vytesal jeho drahou ženu, která s ním bude sdílet hrad.
Na začátku listopadu naše sdružení uspořádalo výstavu o Vízmburku na
Krajském úřadu v Hradci Králové. Byla zde zobrazena historie hradu,
archeologický výzkum a hlavně práce našeho sdružení. V sobotu 4. 11. se
členové sdružení vypravili, na již tradiční posezonní výlet, tentokrát do
partnerského města Ząbkowice Śląskie navštívit tamní hrad.
O víkendu 10. - 12. listopadu jsme měli tu čest hostit Svatomartinskou alianci,
která se zabývá ochranou a správou hradů a zřícenin. Jednání navštívil
náměstek ministra kultury Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. Během odpoledne
pak vznikla Svatomartinská aliance - Asociace správců památkových objektů,
byly schváleny stanovy a byla zvolena Výkonná rada a Revizní komise. Díky
této spolupráci se našemu sdružení a hradu otevřou nové možnosti.
V pondělí 11. prosince se konal ve vědecké knihovně v Hradci Králové
přednáškový večer o Vízmburku. Asi 25 příchozích posluchačů bylo velmi
spokojeno.
Rok 2017 byl zakončen výrobou již čtvrtého hradního kalendáře. Ten vyrábí
členové sdružení a zobrazuje události na hradě. Koupí tohoto kalendáře
podpoříte opravu hradu.
V září jsme podali projekt do druhé výzvy Česko polské spolupráce v rámci
programu Interreg V. O výsledku budeme informováni během března 2018.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří nám pomáhají. I nadále funguje sbírka
na sbírkovém účtu číslo 2301218790/2010 Fio Bank. V současné době je na
účtu 120 000 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, městu Česká Skalice, městysi Rtyně v Podkrkonoší, 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.
Martin Baudyš a Mgr. Jaroslav Balcar

