tisková zpráva ze 13. srpna 2014
Pokladnička na sbírku na Libušín na Pustevnách již nebude umístěna
Rožnov pod Radhoštěm – Po vyhodnocení všech závažných stanovisek dospělo vedení Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k tomu, že již nebude dále na Pustevnách umístěna
pokladnička s možností přispět hotovostně do sbírky na obnovu vyhořelého objektu Libušín.
„Velmi si vážíme přístupu a zájmu lidí o obnovu vyhořelého objektu Libušín na Pustevnách. Vzhledem
k neblahé zkušenosti z minulých dnů (odcizení pokladničky na Pustevnách 5.8.2014) jsme dospěli
k závěru, že nebudeme dále ji zde, do venkovních prostor na horách, umísťovat, neboť i sebelepší
zabezpečení a ochranný mechanismus nezabrání zcela úmyslu odcizení na tomto odlehlém místě.
Lidé mají možnost nadále přispívat do dalších oficiálních sbírkových pokladniček, jejichž přesný
seznam a umístění naleznou na našich webových stránkách. Všechny tyto pokladničky jsou úředně
zapečetěny a mají vždy osvědčení o konání veřejné sbírky. Návštěvníci mohou přispět do pokladničky
i přímo u vstupu/pokladen do muzea v Rožnově pod Radhoštěm“, uvedl Jindřich Ondruš.
Veřejná sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách nadále pokračuje. Je možné přispět
hotovostně do více než 20 pokladniček (seznam pokladniček naleznete zde), umístěných napříč
regionem, či převodem na účet 107-6978880207/0100. Aktuální stav sbírkového konta je
7 121 530,89,- Kč (stav ke 12.8.2014). Dalšími možnostmi, jak přispět, je zaslání DMS PUSTEVNY na
87 777 v ceně 30,- Kč/SMS s tím, že 28,50,- jde na sbírkové konto. Zájemci si mohou i nadále koupit
pamětní výtěžkovou měděnou medaili, jejíž koupí rovněž přispějí na sbírku (k zakoupení e-shopu na
www.zlate-mince.cz). Objekt Libušína, který zachvátil 3. března 2014 rozsáhlý požár, je nyní zastřešen
ocelovou konstrukcí a je vyhlášeno výběrové řízení na zadávací dokumentaci na projektové řízení.
Oficiální výsledky policejního vyšetřování na zjištění příčiny požáru nejsou prozatím k dispozici.
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