V Havlovicích 20. 11. 2013
Vážený pane (paní),
jménem Sdružení pro Vízmburk, o.s. si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o
finanční příspěvek či dar na činnost našeho sdružení v roce 2014.
Sdružení pro Vizmburk, o. s. vzniklo na počátku roku 2002, v době 30. výročí
zahájení archeologických výzkumů na hradě Vizmburk. Cílem činnosti sdružení je
záchrana archeologických nálezů i záchrana hradu samotného.
Rok 2013 byl ve znamení velkých změn pro hrad Vízmburk. Hned v květnu 2013
spatřila světlo světa nová publikace, kterou sepsal Mgr. Jan Košťál a kolektiv „Vízmburk
– příběh zapomenutého hradu“.
Na jaře 2013 zahájilo Sdružení pro Vízmburk, o.s. přípravné práce na
zahájení stavebních: vyčištění nádvoří a studny, zavezení východních místností do
úrovně podlah a opětovné vytvoření kanalizačního systému ven z hradu. V létě
jsme zahájili výměnu střechy na západním paláci. Dne 2. 11. byl veřejnosti
představen výsledek letošních prací.
V příštím roce, bohužel, neočekáváme žádnou „velkou“ dotaci v řádu set
tisíc Kč. Přesto chceme i nadále za podpory obce Havlovice i okolních obcí a
sponzorů pokračovat v realizaci našeho smělého plánu postupné Zastřešení hradu
Vízmburk. Cílem našich prací v roce 2014 je vyzdění věže hradu do výšky 2,5 – 4m
dle projektu. K realizaci této části projektu potřebujeme finance na materiál
(kámen, písek, vápno, bílý cement) i na zaplacení odborné stavební firmy. Celkové
náklady na dostavbu věže odhadujeme na 250 tisíc Kč.
Dovolujeme si tímto požádat Vaší firmu o finanční příspěvek, který by částečně
pokryl náklady, které budeme vynakládat na opětovný rozvoj této památky. Věříme, že
Vaše firma má zájem na rozvoji této kulturní památky z hlediska oživení cestovního
ruchu v naší oblasti. Jsme přesvědčeni, že společnými silami a prostředky se nám podaří
hrad Vízmburk a jeho kulturní dědictví zachránit pro budoucí generace.
Dovolujeme si Vám též nabídnout novou publikaci o hradu, která by mohla být
Vaším prezentačním materiálem. Naši organizaci stál tisk knihy 120 tisíc Kč a museli
jsme si tyto peníze půjčit.
Věříme, že ve Vašem rozpočtu najdete volné finance, které budou více či méně
významnou částkou celkové potřeby sdružení. Za odměnu Vám můžeme poskytnout
vstupenky na naše kulturní akce na hradě pro Vaše zaměstnance.
Za jakýkoli příspěvek Vám děkujeme.
Mgr. Jan Košťál a Mgr. Jaroslav Balcar
Sdružení pro Vizmburk, o.s.
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