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Veřejná sbírka 
na opravu a zastřešení hradu Vízmburk

 Vážení přátelé,
 obracíme se na Vás s žádostí podpory našeho projektu, jehož cílem je 
zastřešení hradu Vízmburku,  jeho zpřístupnění a zatraktivnění. V loňském roce se 
Sdružení pro Vízmburk, z. s. podařilo získat dotaci v hodnotě 15,3 mil. Kč v rámci 
programu  Interreg V na projekt s názvem Po stopách společné středověké historie, 
jehož partnerem je polské město Zabkowice Slaskie. Z projektu bude financováno 
zastřešení hradu a další kamenické práce, vytvoření expozice a vytvoření naučné 
stezky po 19 hradních objektech mezi Vízmburkem a zámkem Zabkowice Slaskie      
v celkové hodnotě cca 18,8 mil. Kč. Z dalších zdrojů máme možnost získat 3 mil. Kč.    
V současné době máme na účtu 275 tisíc Kč a potřebujeme tedy získat ještě 225 tisíc 
Kč na spolufinancování projektu.
 Máte - li možnost nám v tom pomoci a není vám osud této gotické památky 
lhostejný, přispějte nám na číslo účtu 2301218790/2010 u Fio Bank.
Věříme, že hradu společně pomůžeme a že bude brzy turistickou atrakcí naší obce       
i širokého okolí, tak jako v dávné minulosti, kdy byl centrem panství. Celý projekt 
realizován v roce 2020 a s výsledky naší práce se budete moci seznámit na jaře 2021.
Pomozte nám šířit tuto zprávu svým známým. 
 Dárci obdrží dle výše svého daru na vyžádání pernamentku pro 1 osobu na 
kulturní akce pořádané na hradě Vízmburk v následujících letech.

Dar v částce: 250 Kč ...... vstup na rok 2020 
  450 Kč ...... vstup na roky 2020 - 2021
  800 Kč ...... vstup na roky 2020 - 2022
          1000 Kč ...... vstup na roky 2020 - 2023

Více informací o projektu či možnostech naší podpory získáte na našem 
webu: www.vizmburk.cz či nás sledujte na 

www.facebook.com/hradvizmburk
nebo www.instagram.com/hrad_vizmburk

Stav sbírky můžete sledovat na našem transparentním účtu u FioBank:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2301218790

Vizualizace konečného zastřešení hradu Vízmburk
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