
Záznam ze setkání s důvěrníky Matice svatohostýnské, 
 
které se konalo v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně v neděli 1. září 2019. 
 
Účast – 79 důvěrníků, o. arcibiskup Jan a 7 členů výboru. 
 
Setkání vedl PhDr. Josef Juráň, který zahájil jednání, přivítal o. arcibiskupa, přítomné 
důvěrníky a omluvil neúčast předsedy MSH MUDr. Mořice Jurečky. Následovalo seznámení 
účastníků s připraveným programem a úvodní duchovní slovo. 
 
To přednesl P. Ing. Josef Stuchlý, M.A., SJ - superior, duchovní správce a rektor baziliky. 
Vyjádřil taky obdiv, uznání a dík za neocenitelnou práci důvěrníků – jste vzácní lidé, 
zprostředkujete duchovní spojení Svatého Hostýna s lidmi, nesete poselství, děláte 
evangelizaci, jste napojeni na Pannu Marii a zážitek se setkání určitě ponesete dál … 
 
Hlavní zprávu o činnosti výboru přednesl místopředseda MSH Ing. Josef Dostál. Také v ní 
ocenil činnost důvěrníků. Výbor schůzuje jednou za měsíc a vyjmenoval hlavní body, 
kterými se na svých jednáních zabýval (přístavba prodejního stánku vedle Poutního domu 
č.1 bude ukončena do zimy, rekonstrukce Leopoldovy studny jako hlavního zdroje vody pro 
Hostýn, rekonstrukce vodovodního řádu a souběžného řešení přívodu elektřiny, posílení 
signálu pro mobilní telefonování, projekt dopravní obslužnosti s tím, že je vydáno stavební 
povolení na informační centrum vedle točny v němž budou taky WC, havarijní stav oken 
rozhledny, herní venkovní areál pro děti, zmínil se o nemovitosti, daru členky MSH, 
proběhla architektonická soutěž na jednotné řešení prvků drobné architektury na vrcholu 
Hostýna). 
 
Pan Josef Tkadlec, starosta Horního Lidče 
Přetrvávající problém starých a nemohoucích poutníků k snadnějšímu přístupu k bazilice, 
vize dopravní obslužnosti je finančně náročný úkol, má 5 etap. Filmový dokument „Poselství 
z hor“, který se realizuje společně s poutním místem Turzovka, připravuje TV Noe, obsahově 
bude zaměřeno na činnost MSH a bude to taky určitě jedna z účinných forem propagace 
Svatého Hostýna.  
P. Josef Stuchlý – vysvětluje změny v duchovní správě, hovořil o svém předchozím působení. 
Duchovní správa pečuje o baziliku a ambity, Jurkovičovu křížovou cestu, probíhá oprava 
Sarkandrovky vše bez dotací. Otec doporučuje, aby se MSH nezabývala novými investicemi, 
ale zaměřila se jen na záchovnou údržbu. Současné trendy na Svatém Hostýně - přibývá 
turistů a ubývá poutníků – jak tuto situaci řešit? Turisté často nevědí, jak se mají chovat 
v bazilice. 
 
Paní Dagmar Fojtů informovala o činnosti hospodářské správy a o financích. 
 
MUDr. Zdislava Tělupilová – informace o členské základně, nyní celkem 6.809 členů, 185 
důvěrníků, přibylo 143 nových členů, zemřelo 112 členů, průměrný věk důvěrníků je 68 
roků. S P. Františkem Králem uskutečnili 4 návštěvy farností, pozvěte nás, rádi přijedeme. 
 



Ing. Ivo Buráň se zmínil o problematice větrné elektrárny a možnostech dalších 
obnovitelných zdrojů energie a případných dotací, problematice nouzového napájení 
v případě výpadku dodávky el. energie, budoucnosti internetu na Hostýně a o nových 
formách pobytů pro seniory,  
 
Z další diskuze (diskuzní příspěvky budou na programu schůzí výboru MSH): 
 
Nová důvěrnice z Nového Jičína – máme 58 členů, z toho 9 nových, objíždím na kole i se 
synem různé lidi – někdy jsme přijati, někdy ne. Doporučuje místo hracího centra pro děti 
vybudovat nové lavičky a klidové centrum pro starší poutníky. 
O. arcibiskup připomenul, jak architekt D. Jurkovič, koncipoval to, kde má být na Hostýně 
duchovní prostor a co je pro komerci a ubytování. Dělicí čára je schodiště, nalevo má být 
duchovno a napravo komerce. S tím bychom měli stále kalkulovat. Podpořil taky záměry, 
aby se vybudovaly jednoduché venkovní prostory pro hry dětí, jsou to naši potenciální 
nástupci i v tom poutnictví. 
Paní Mgr. Marie Loučková – vzpomíná na dopis dr. Juráně z r. 1992 s přihláškou do MSH a 
nabídkou svých zkušeností a práce v oboru potravinářském, na návštěvu Slavičína s P. 
Králem, nová důvěrnice paní primářka zorganizovala besedu. 
Ing. Václav Lednický – dopravní obslužnost se řeší už mnoho let, projekty stály přes 1 mil., 
informační středisko dopravu nevyřeší. 
Pan Štefka, Slušovice – problém starých a nemocných dostat se k bazilice, autobusy je tam 
nedopraví, třeba najít řešení do nové poutní sezóny, jinak budou poutní autobusy jezdit 
jinde (např. do Štípy, kde jsou dobré podmínky pro jejich parkování). 
P. Stuchlý – taxi, mikrobus, doprovodné automobily doprovázející poutní autobus vyvezou 
hendikepované. 
Paní Fojtů – nutné nahlásit předem, přijedou na parkoviště služebním autem a odvezou 
k bazilice. 
O. arcibiskup – spojit se s Charitou, mají speciální auta pro převoz invalidů – prozatímní 
řešení. 
Důvěrník z Val. Meziříčí – problém psích exkrementů na louce, louka je MSH, zakázat psy? 
PhDr. Juráň – pro nemoc musí ukončit činnost ve výboru, navrhuje za sebe Josefa Pavelce, 
podle stanov rozhodne výbor. 
 
Závěr - o. arcibiskup požehnal zúčastněným a jejich rodinám, popřál šťastnou cestu domů. 
Rozloučili jsme se zpěvem mariánské písně. 
 
 
Zaznamenali: 
Olga Kozlová 
Ivo Buráň 


