HRADISKO
zřícenina hradu
Rožnov
18. dubna 2015
I v letošním roce se zapojil náš odbor do celorepublikové akce na
podporu výstavby Bezručovy chaty na Lysé hoře. Tentokrát jsme
v rámci akce Vystup na svůj vrchol zorganizovali kontrolu na
vrcholu Hradisko u zříceniny hradu Rožnov.
Počasí moc nepřálo. Velmi chladno, jen 30C, zataženo a sem tam
spadlo i pár vloček. Ale nedá se nic dělat. Kdo se dá na vojnu, musí
bojovat. Moc se mi nechce, ale balím malý stoleček, židli, teplé
oblečení, svačinu, horký čaj a vyrážím na vrchol Hradisko, který se
nachází jen kousek od Rožnova p. R. Manželka, jelikož je na
nemocenské, musí tentokrát zůstat doma. Přijde za mnou až
později v rámci vycházek. Dorážím na vrchol, do 1. patra hradu.
Přízemí je zcela pod zeminou, ve které rostou mohutné buky.
Velké množství materiálu z hradu posloužilo v dávných letech
Rožnovanům při stavbě svých příbytků, a tak hrad byl postupně
zcela rozebrán. Krátce po 10. hodině začínají chodit první turisté.
Ovšem jen malé množství cíleně, v rámci akce Vystup na svůj
vrchol. Musím zde vydržet do 15. hodiny, kdy kontrola končí.
Postupně přichází i členové našeho odboru. Musím vyzdvihnout
účast Dany a Arnošta Borškových a Marie a Zdeňka Vaňurových.
Oba manželské páry patří k nejstarším členům odboru, a přesto i
v tomto nevlídném chladném počasí cestu na Hradisko našly.
Kolem tři čtvrtě na tři doráží i Miluška, pomáhá mi balit a pomalu
sestupujeme do Rožnova p. R. Cestou se nám otevírají pěkné
pohledy na Radhošť a sídliště Písečná, v pozadí s Velkým
Javorníkem.
Celkem náš odbor během tříleté akce Vystup na svůj vrchol
zorganizoval kontroly na Karlově kopci – Jurkovičova rozhledna, u
rozhledny Miloňová a na vrcholu Hradisko u zříceniny hradu
Rožnov, a tak aspoň trochu přispěl na stavbu Bezručovy chaty na
Lysé hoře, která by měla být otevřena v polovině roku 2015.
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