
 
Sdružení pro Vízmburk v roce 2019 

 
Kalendářní rok 2019 jsme zahájili tradičním Vízmburským vejšplapem, který se konal 5. 

ledna 2019 a akce se zúčastnilo cca 100 lidi. První brigáda se konala 16. 3. 2019, při které jsme 
vyhloubili díry pro budoucí betonové patky nového podia. To se povedlo vybudovat během března 
a dubna, kdy firmy Pařízek a Volhejn zhotovili kovové konstrukce a dřevěnou střechu. Vše tak bylo 
připravené na 4. května, kdy se uskutečnila akce s názvem Devatero řemesel. Při této příležitosti 
jsme otevřeli v západním paláci tzv. HODOVNÍ MÍSTNOST, kterou jsme vytvořili za přispění 
Královéhradeckého kraje. Návštěvníci zde mohli shlédnout gotické stoly, lavice, keramické a 
skleněné nádoby, které hradní posádka v dobách 14. – 15. století používala. Dále jsme tuto 
místnost vyzdobili v žlutomodrých barvách.  

Během jara se nám podařilo dokončit rekonstrukci hradní studny. V sobotu 11.května byl 
hrad součástí jubilejního 30. ročníku pochodu VÁCLAVICE-HAVLOVICE. Na cestě členové 
našeho sdružení připravili dětskou trasu od Devíti křížů až ke hradu plnou úkolů pro děti i dospělé. 
Dne 8.června patřil hrad výhradně dětem, a to na akci POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN na hradě, kde 
bylo možné se setkat se všemi možnými pohádkovými postavami, které děti provázely určenými 
úkoly. Akce se zúčastnilo cca 100 dětí.  

V sobotu 22. června jsme byli pozváni městem Česká Skalice, abychom se zúčastnili 
středověkého víkendu v polské Swidnici, který byl věnován Anně Swidnické (třetí manželka císaře 
Karla IV). Bohužel rok 2019 nebyl moc přívětivý na počasí v termínech, kdy se konaly akce na 
hradě. Divadlo z července muselo být přeloženo na konec srpna a koncert v srpnu musel být 
úplně zrušen. O ukončení návštěvní sezóny se postarala akce Vízmburské slavnosti, ale jak bylo 
již řečeno, tak nám počasí ani na tuto akci nepřálo. Dokonce jsme slyšeli i zajímavé moudro: 
„Když chceš vědět, kdy bude pršet, podívej se na kulturní kalendář Vízmburku“. Členové našeho 
sdružení se zúčastnili zájezdu na Slovensko a Ukrajinu, kde se konal středověký den. Vybavili 
jsme i ostatní účastníky dobovými kostýmy.  

Během říjnových brigád jsme zpevnili skálu opěrnou zdí u vlčí jámy a zabezpečili tím část 
západního parkánu. O víkendu 2.-.3. listopadu se členové sdružení zúčastnili konference spolku 
ZACHRAŃME HRADY, kterého jsme členem, na tvrzi Kurovice, kde se řešily otázky záchrany 
českých památek a objektů.  

Koncem března jsme se dozvěděli, že náš projekt s názvem PO STOPÁCH SPOLEČNÉ 
STŘEDOVĚKÉ HISTORIE uspěl v Českopolském programu Interreg V. Získali jsme tedy na 
financování zastřešení hradu, opravu sklepů, vybudování vyhlídky na věži, vytvoření výstavních 
expozic, turistickou stezku a propagaci cca 15,3 mil. Kč. Již nyní víme, že celkový rozpočet bude 
okolo 17,8 mil. Kč. Chybí nám tak 2,5 mil. Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Realizace akce bude dlouhá cesta, ale věříme, že se vše podaří úspěšně 
realizovat. Během léta jsme se s polskými partnery sešli celkem 3x, abychom řešili detaily 
projektu. Ve středu 13. listopadu se uskutečnila v Kulturním domě v Havlovicích zahajovací 
konference, která měla za cíl seznámit příchozí s aktivitami, které budeme v rámci projektu 
realizovat. Aktivity na polské straně přijeli představit přátelé z města Zabkowice Slaskie. 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele zastřešení hradu. Bude li vše v pořádku 
a vybereme li dodavatele, bude se na hradě od března do konce roku stavět. O všem podstatném 
vás budeme informovat na www.vizmburk.cz.  

Hrad Vízmburk během letošní sezóny navštívilo přes 5000 spokojených návštěvníků. 
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají. I nadále funguje sbírka na 

sbírkovém účtu číslo 2301218790/2010 u Fio Bank. V současné době je na účtu 275 280 Kč, které 
budou použity na opravy hradu. Budeme rádi, když naši činnost jakýmkoli způsobem podpoříte. 
Děkuji zde za podporu obci Havlovice, panu starostovi ing. Pavlu Dvořáčkovi, městu Úpici, 
Královéhradeckému kraji, Svazku obcí Jestřebí hory, městu Červený Kostelec, Česká Skalice, 
firmě, Ex Terra, GMC Software Technology za finanční dary a pracovní výpomoc.  

Věříme, že v letošním roce uděláme veliký krok k celkové záchraně hradu.  
 


