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Stavební úpravy na Svatém Hostýně byly zahájeny

Stavební stroje navážejí materiál na novou přístupovou cestu k poutním domům. Největší investiční akce Matice svatohostýnské byla zahájena v březnu a bude dokončena v prosinci letošního roku. Foto: Ivo Buráň

Požehnáním stavby a pamětní desky o. arcibiskupem Janem Graubnerem
byly ve středu 23. března
2022 slavnostně zahájeny
práce na prvních dvou etapách v rámci řešení projektu „Dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně“.
Hned v následujících dnech pak generální
dodavatel stavby, firma STRABAG a.s.,
zahájil práce na úpravě prostoru stávající autobusové točny a vybudování nové
příjezdové komunikace k poutnímu domu
č. 3. Jak to na staveništi vypadá, jsme si
povídali s členem výboru Matice svatohotýnské Ing. Josefem Dostálem.
Co všechno jste museli připravit a zařídit
ještě předtím, než na místo přijel první
bagr?
V období před vlastním zahájení prací bylo
nutné provést nejdůležitější přípravné prá-

ce. Byly vytyčeny průběhy všech známých
podzemních vedení a byla provedena revize
jejich technického stavu. Z důvodu dodržení termínu vegetačního klidu byly vykáceny
stromy, které se nacházely v trase budoucí
cesty. Většina dříví byla převezena na farní
dvůr a bude sloužit k vytápění fary a baziliky.
Na místě se také objevil plot a značky se
zákazem vjezdu. Dá se na Svatý Hostýn
dostat v nějaké omezené míře autem?
Kdo může okolo staveniště projet?
První nezbytnou nutností před zahájením
vlastních prací bylo zajištění bezpečnosti
stavby. Prostor stavby byl oplocen z důvodu eliminace pohybu nepovolaných osob
a bylo instalováno přechodné dopravní
značení tak, aby byl v maximální možné
míře zajištěn přístup a příjezd na Svatý
Hostýn nejen pro všechny poutníky a ubytované, ale i pro ty, kdo se starají o zajištění
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chodu Svatého Hostýna – duchovní správa, zaměstnanci, stánkaři apod.

Na co se mají připravit poutníci, kteří se
během léta vydají na Svatý Hostýn?

Narazili jste během příprav a po zahájení stavby na nějaké komplikace?

Současný stav se zajištěním příjezdu
i přístupu není pro návštěvníky Svatého
Hostýna moc příjemný. Komplikovaný
průjezd přes staveniště i po objízdné trase, problémy s parkováním, fyzicky náročnější chůze ze spodního parkoviště,
prach a hluk strojů v průběhu pracovních
dnů a spoustu dalších drobných nepříjemností určitě ke spokojenosti poutníků
nepřispívají. Nicméně si touto cestou dovoluji vás všechny, kdo jste Svatý Hostýn
v uplynulých dnech navštívili nebo se jej
v blízké době chystáte navštívit, poprosit
o maximální možnou dávku tolerance,
porozumění a přizpůsobení se aktuální
situaci. Všichni věříme, že se stavbu s pomocí Boží a Panny Marie podaří do konce
letošního roku dokončit a nová cesta přispěje k větší spokojenosti všech návštěvníků Svatého Hostýna.

Souvisely se stavem a celkovou situací podzemních vedení. Bylo zjištěno, že některá
jsou ve špatném technickém stavu a bude
nutné je před zakrytím stavbou dát do pořádku. Za zmínku stojí nutnost výměny kabelu elektrické přípojky pro Ovčárnu a oprava kanalizační přípojky ze stávajících WC.
Co se od března již podařilo z nové přístupové cesty zrealizovat?
Stavba byla zahájena bouráním opěrné
zídky u autobusové točny. Zídka byla
rozebrána a kameny z ní byly očištěny
a uloženy, aby mohly být jako místní materiál využity při dalších stavbách v rámci
Svatého Hostýna. Potom už najely na stavbu bagry a nákladní auta a byly zahájeny
zemní práce na trase budoucí cesty. Dnes
je již zemní pláň ve stadiu, kdy si s určitou
dávkou fantazie dokážeme domyslet, kudy
nová cesta povede a jak asi bude vypadat.

Děkuji za odpovědi.
Pavel Siuda

Bankovní účet pro dary na novou cestu
Dovolujeme si uctivě poprosit všechny naše milé podporovatele, členy MSH i ostatní případné dobrodince poutního místa, o pochopení pro tento projekt a dle možností i obětavou
podporu. Takové dary můžete směřovat na speciálně k tomuto účelu zřízený účet Matice
svatohostýnské u Equa bank.

č. účtu 1036432627/6100, VS 12.
Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a při mši svaté. Ať dobrotivý Bůh odplatí
vaši štědrost a Panna Maria Svatohostýnská, jejíž přímluvy se na počátku tohoto projektu
dovoláváme, vás ochraňuje na všech vašich cestách.

