
Záznam ze setkání s důvěrníky Matice svatohostýnské (dále MSH) v Jurkovičově sále na 

Svatém Hostýně, neděle 2. září 2018  

 

Přítomní za výbor MSH: o. Šolc SJ, PhDr. Jančíková, MUDR. Tělupilová, MUDr. Jurečka, Ing. 

Dostál, PhDr. Juráň, p. Tkadlec, Ing. Buráň, Ing. Žůrek a p. Kopecká (oba za KK).  

Důvěrníci dle prezenční listiny: 82 (z celkového počtu 187) a bylo přítomno taky 10 hostů. 

 

Setkání bylo zahájeno poutní mší sv. v bazilice. Hlavním celebrantem byl o. arcibiskup Jan, 

který se z dalšího jednání v Jurkovičově sále omluvil s ohledem na rodinnou oslavu svých 

kulatých narozenin.  

Celý pořad jednání moderoval PhDr. Juráň, který ho také zahájil přivítáním přítomných. Pak 

předal slovo o. Šolcovi. Ten vedl úvodní modlitby a po úvodních formalitách taky přednesl 

krátké duchovní zamyšlení. 

Následovalo seznámení přítomných s programem, který byl předtím schválen výborem MSH. 

PhDr. Juráň poděkoval důvěrníkům za jejich činnost, která je velice důležitá pro činnost MSH. 

Podobně formulovaná poděkování se vyskytla v mnoha dalších příspěvcích. Následně byla 

podána informace o změnách ve výboru. Byl zvolen nový předseda, MUDr. Jurečka z Příbora 

a výbor byl doplněn do plného počtu kooptováním MUDr. Tělupilové z Vizovic. Oba se taky 

důvěrníkům představili. 

Informace o činnosti výboru za poslední období přednesl místopředseda výboru Ing. Dostál. 

Viz samostatná příloha, která je nedílnou součástí tohoto záznamu.  

Dále vystoupil MUDr. Jurečka, poděkoval svému předchůdci za vykonanou dlouholetou 

činnost a doplnil výčet místopředsedy o další akce, kterým se výbor věnoval nebo bude 

věnovat (herní areál, zlepšení podmínek pro telefonování, defibrilátor, automat na 

povolenky ke vjezdu, rozdělení kompetencí členů výboru tak, aby všichni nemuseli dělat 

všechno). Taky zmínil návaznost na to, co výbor řešil a navrhoval k řešení už v minulosti. 

K členské základně se vyjádřila PhDr. Jančíková, která důvěrníky seznámila s tím, že 

v současné době má MSH 6824 členů. Znamená to přírůstek oproti začátku roku 2018, kdy 

nás bylo 6731. Apelovala na všechny přítomné, aby se zapojili do náboru nových a zejména 

mladších členů. K tomu má přispět taky propagační balíček, který důvěrníci obdrželi. Při 

činnosti ve farnostech je dobré zajistit, aby duchovní měli pochopení pro členy MSH ve 

farnosti. Za tímto účelem taky vyjíždějí členové výboru na besedy o Svatém Hostýnu. 

Referovala taky o tom, jak se výbor snaží zatraktivnit vrchol Hostýna pro rodiny s dětmi a pro 

mládež. Zavzpomínala taky na nedávnou arcidiecézní pouť rodin, na které měla MSH dva 

stánky. 

P. Fojtů - MSH hospodařila v 1. pololetí 2018 (do 31.8) se ziskem 870 tis Kč, seznámila 

přítomné se strukturou hlavních příjmů a výdajů a s náklady na provedené hlavní opravy. Na 

účtech máme 10,683 mil. Kč. 



P. Tkadlec hovořil o nutnosti realizace dopravní obslužnosti. Pokouší se najít dotační tituly, za 

jejichž pomoci bude možno alespoň některé etapy realizovat. Pohovořil taky o přípravě 

filmového dokumentu o MSH a její působnosti na Svatém Hostýně. Dokument by mohl 

podpořit zájem dalších příznivců Svatého Hostýna o členství a aktivní zapojení do práce MSH. 

P. Tkadlec taky usiluje o dotace na revitalizaci přístupové cesty k rozhledně. Seznámil 

přítomné s tím, že nový stánek před poutním domem č. 1 se začne realizovat až na jaře 

příštího roku. 

Diskuze: 

Ing. Lednický V. z Vizovic má špatné zkušenosti s provozem restaurace v PD č. 3, chybí 

slibovaný vyvolávací systém pro vyzvedávání objednané stravy. V závěru podpořil záměr 

vybudovat hrací koutek (spíše kout) pro děti. 

Paní Toflová L. z Kozlovic zavzpomínala jako jedna z nejstarších členek MSH na těžké začátky 

MSH, po odchodu Ústavu do Chvalčova. Pochválila to, co se zde vybudovala a zlepšilo. 

Zmínila se taky o hospodaření s vodou na Svatém Hostýně. 

Mgr. Loučková M. upozornila přítomné na problémy kolem vypravovaných farních autobusů 

s poutníky, kteří jsou v některých případech imobilní a nemají ani doprovod. Přístupová cesta 

a prostor kolem baziliky neumožňuje, aby se běžné a zejména vysoké autobusy dostaly do 

její blízkosti. Příznivější situace je kolem malých a nízkopodlažních autobusů. Ty veliké musejí 

zůstat na parkovišti pod točnou. Za točnou je dopravní značka zakazující vjezd autobusu. 

Donutí-li vedoucí poutního zájezdu řidiče, aby značku porušil, jde pak vše (i případná škoda) 

na konto řidiče. V této poutní sezóně už se tak stalo. Taky bylo vzpomenuto zábradlí s madly, 

které bylo kdysi uprostřed schodiště. 

Pan Cícha F. z Nedašova kritizuje nedostatečné vytápění v zimě v kapli PD č. 3  

Paní Plachá J. z Želechovic doporučuje aby v restauracích mohla být nabídka jídel i o menší 

hmotností, nebo dětská, v lavicích, kde lidé klečí doplnit vyplněnou podložkou pod kolena. Je 

stále více lidí, kteří mají kolena operovaná. 

K některým námětům předneseným důvěrníky naznačil nový předseda a vedoucí HS řešení, 

ale všechny připomínky budou průběžně projednávány na schůzích výboru a bude se hledat 

smysluplné řešení. O jejich výsledku budou informace zejména na internetových stránkách.  

Všem se taky dostalo pozvání na koncert duchovní hudby „Za nebeskou bránou II.“ do 

baziliky. Koncert byl určen jako odměna speciálně pro důvěrníky a pro členy MSH. 

Na závěr se účastníci jednání společně pomodlili, dostali požehnání pro sebe i svoje rodiny 

od o. Šolce a zazpívali mariánskou píseň z kancionálu. 

 

Zapsal:  Buráň, Kozlová 

 

 


