Tisková zpráva ze dne 4. 3. 2014
Valašské muzeum v přírodě má deklarovanou podporu při obnově Libušína
Rožnov pod Radhoštěm – V 9.00 dopoledne se v úterý 4. 3. 2014, den po požáru objektu Libušín na
Pustevnách, setkali v jednacích prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
představitelé muzea s představiteli obcí mikroregionu na obou stranách radhošťského hřebene,
Matice Radhošťské a Pohorské jednoty Radhošť. Předmětem jednání byl nástin plánu dalšího
postupu při odstraňování následků ničivého požáru a kroky vedoucí k záchraně prvků a obnově této
památky.
„Od včerejšího dne proběhly a probíhají v objektu Libušína veškeré vyšetřování, která jsou nutná
k zjištění příčin požáru. Následovat bude předání objektu správci, tj. muzeu. Prozatím nám bylo
předáno pouze požářiště. Během dnešní dne probíhá statické posouzení a následné dny budou ve
vyklizení a zabezpečení objektu. Na půdě muzea byl vytvořen koordinační tým, který se bude podílet
na postupném znovuobnovení objektu do provozuschopného stavu. Muzeum deklaruje zároveň i
koordinační funkci směrem k dalším subjektům – obcím, podnikům apod., které chtějí být nápomocni
při obnově této jedinečné památky. Jsem přesvědčen, že obnovíme Libušín do jeho původního stavu.
Pomoc při obnově této Národní kulturní památky již byla přislíbena i z úst zřizovatele muzea –
Ministerstva kultury. Stejný zájem vyjádřil Zlínský kraj prostřednictvím hejtmana Stanislava Mišáka.
Stejně tak nás podporují místní samosprávy, spolky a velká spousta jednotlivců. “, uvedl Jindřich
Ondruš, ředitel muzea.
„Jsem přesvědčená, že nejen pro obyvatele Valašska jsou Pustevny a zde vybudované Jurkovičovy
objekty podobnou srdeční záležitostí, jako je například pro obyvatele naší země Národní divadlo“,
uvedla starostka Rožnova Markéta Blinková.
„Přesná podoba podpory nebyla prozatím konkretizována. Objekt byl samozřejmě pojištěn a o tom,
co bude z pojistky kryto, budeme v tomto týdnu jednat se zástupci pojišťovny a Ministerstva kultury
ČR. Základní prostředky pro obnovu budou hrazeny z pojistky, pro získání dalších potřebných
prostředků vyhlašujeme veřejnou sbírku – informace zde. Rozsah poškození je tak velký, že budeme
dělat nové stavební povolení, do kterého bude nutno zahrnutou další práce nad rámec rekonstrukce
objektu z roku 1999. To se týká především požadavků na nosnost stropů nebo požární předpisy“,
konkretizoval Jindřich Ondruš.
„Tímto bychom chtěli zároveň poděkovat všem, kteří se na záchraně objektu podíleli, podílejí a
vyjadřují nám i morální podporu. Nejsme schopni ani reagovat na všechny tyto reakce, všem aspoň
touto formou děkujeme“, doplnil Jindřich Ondruš.
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