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Valná hromada zvolila staronové vedení
Konečně bez roušek, respirátorů a desinfekce a v pravidelném májovém termínu
se mohla po dvou letech sejít Valná hromada Matice svatohostýnské. Neděle 1. května však pro ty, kdo se jí rozhodli zúčastnit,
nebyla sváteční, ale spíše pracovní.
Mši svatou celebroval tradičně otec arcibiskup Jan Graubner, aniž by kdokoli v
bazilice tušil, že jeho přítomnost na setkání
přátel mariánského poutního místa již nebude samozřejmostí. Olomoucký arcibiskup se jen necelé dva týdny po zasedání
valné hromady stal na přání papeže Františka arcibiskupem pražským a primasem
Českým. O jeho nástupci v čele olomoucké
arcidiecéze nebylo zatím rozhodnuto. Arcidiecézi spravuje jako apoštolský administrátor až do 2. července 2022, kdy se ujme
nového úřadu v Praze.
Hlasovalo 158 členů
V den zasedání Valné hromady Matice svatohostýnské však stejně jako další členové
zamířil do Jurkovičova sálu. Na programu
byla volba členů výboru a kontrolní komise na příštích pět let. O funkci se ucházeli
všichni dosavadní členové výboru a zájem o
zapojení do práce ve vedení sdružení měla
také bývalá vedoucí hospodářské správy
Matice svatohostýnské paní Dagmar Fojtů.
Do tajného hlasování se zapojilo celkem
158 členů. Volební lístky zpracovala volební
komise. Výsledek volby potvrdil ve funkcích
celý výbor z minulého období. Jeho členové
jsou: Ivo Buráň, Ing. Josef Dostál, Ing. Vít
Gorej, Dr. Zdeňka Jančíková, MUDr. Mo-

O složení výboru a kontrolní komise rozhodla volba přítomných členů MSH. Foto: František Ingr/Člověk a Víra

řic Jurečka, P. Vladimír Kelnar, P. František
Král, Josef Pavelec, MUDr. Zdislava Tělupilová a Josef Tkadlec. Předsedou Matice
svatohostýnské si nově zvolení členové
opět zvolilo MUDr. Jurečku a místopředsedou Ing. Dostála.
Hospodaření kontroluje komise
Součástí programu byla také volba členů
kontrolní komise, jejímž posláním je kontrola hospodaření Matice svatohostýnské.
Minulý tým, který se pod vedením Ing.
Jindřicha Pokorného, scházel čtyřikrát
ročně, seznámil přítomné členy s výsledkem své činnosti. Komise nezjistila
žádné pochybení v účetnictví organizace
výboru a hospodářské správy. Neeviduje
ani žádné stížnosti. Výsledek hospodaření
skončil v kladných číslech a jmění Matice
svatohostýnské je ve výši 13. 806 332 Kč
uložena na účtu č. 901.
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Porostou výdaje za energie

Aktivity pro děti a mládež

O tom, jak se na Svatém Hostýně hospodaří s příspěvky členů a výnosy z pronájmu
restaurací, prodejních stánků, ubytovacích
služeb nebo větrné elektrárny, podal zprávu
vedoucí hospodářské správy Josef Kužel.
Mzdové náklady v roce 2021 oproti roku
2020 poklesly o 250 tisíc korun na částku
2 miliony 750 tisíc. Pokles způsobil menší
počet brigádníků. Starostí hodpodáře je
rostoucí ceny energií, které se negativně
odrazí na výdajích. Na příspěvcích a darech
bylo vybráno v roce 2020: 2,037 milionu a
v roce 2021 pak 2,300 milionu korun. Mezi
ostatní dary je nutno započítat velkorysý
dar olomouckého arcibiskupství ve výši 13
milionů korun na stavbu nové přístupové
cesty. Ostatní výnosy z hospodaření také
meziročně vzrostly z 8,695 tisíc Kč v roce
2020 na 9.128 885 Kč v roce 2021. Lidé se
po opadnutí covidové pandemie začali na
Svatý Hostýn zase vracet a také utrácet za
služby, které jim Matice Svatohostýnská
poskytuje.

Při čekání na výsledek voleb byla příležitost
informovat shromážděné členy o dalších
činnostech Matice svatohostýnské. Dr.
Zdeňka Jančíková představila aktivity pro
děti a mládež, které zahrnují každoroční
soutěž s následnou výstavou obrázků v
bazilice, vydávání publikací a stánek na
Pouti rodin na sklonku prázdnin.

Členové a důvěrníci. Kolik nás je?
Příspěvek na téma „členská základna a
důvěrníci“ představili Marie Loučková a
Lubomír Vývoda. Seznámili přítomné s
aktuálním stavem počtu členů. K datu 1.
1. 2021 měla Matice svatohostýnská 6778
členů, k datu valné hromady jejich počet poklesl o 279 lidí na 6442. V evidenci
však chybí řada údajů, podle nichž by bylo
možné jednotlivé členy dohledat, kontaktovat a ověřit jejich existenci. O úmrtí členů
se Matice svatohostýnská dozví jen tehdy,
když organizaci rodina zesnulého kontaktuje.

Řešení dopravní infrastruktury
P. Vladimír Kelnar informoval o investičních plánech Matice svatohostýnské, při řešení dopravní infrastruktury,
která byla zahájena stavbou nové přístupové cesty k poutním domům. První dvě
etapy zahrnující úpravu autobusové točny a novou asfaltovou silnici k poutním
domům, budou dokončeny do konce roku
2022. Další 4 etapy zahrnující stavby záchytného parkoviště pro osobní automobily, parkoviště pro zázemí poutních domů,
úpravu pěší zóny a nové informační centrum budou realizovány postupně podle
možnosti financování. Při zahájení stavby
přislíbil hejtman Zlínského kraje Radim
Holiš dotaci ve výši 10 milionů korun. Přes
půl milionu korun se již podařilo shromáždit na účtu, který Matice svatohostýnská
zřídila k financování dopravní infrastruktury a počítá také s úvěrem a využitím dotačních titulů. Část prostředků však bude
muset investovat ze svých zdrojů, mezi něž
patří také dary členů.
Příští valná hromada je naplánována na neděli 7. 5. 2023. Mše svatá v 9.30. Zasedání v
Jurkovičově sále v 10.30 a v 11.00 hodin.
Pavel Siuda

