Zpráva o činnosti výboru
Vážení členové Matice svatohostýnské, vážení důvěrníci, sestry a bratři.
Na začátku mého krátkého zhodnocení naší činnosti za období od konání valné hromady bych
Vám chtěl vyjádřit upřímné poděkování za Vaši práci, kterou pro Pannu Marii Svatohostýnskou
i Matici ve svých farnostech vykonáváte. Všichni jsme si velmi vědomi toho, o jak náročnou,
zodpovědnou, obětavou a zejména záslužnou práci jde. Uvědomujeme si, jak důležitou roli
v každém společenství hraje komunikace. Ano, máme internet, máme televizi, máme noviny,
telefony a další výdobytky moderní doby, nic ale nenahradí komunikaci mezilidskou - osobní.
A právě tuto roli plníte Vy. Za to Vám všem upřímné – Pán Bůh zaplať.
A nyní k tomu, co důležitého se událo v uplynulém období. Výbor se od květnové valné
hromady scházel v řádných termínech každý měsíc a mimo tyto termíny se sešel jednou
mimořádně za účelem konání výběrového řízení na pronájem penzionu Ovčárna.
Nejdůležitější záležitostí, se kterou jsme se museli vyrovnat byla abdikace předsedy Matice
svatohostýnské, Mgr. Lubomíra Vývody, který se z osobních a rodinných důvodů vzdal
počátkem měsíce června této náročné funkce i svého působení ve výboru Matice
svatohostýnské. Nejen já osobně, ale zcela určitě všichni stávající i bývalí členové výboru a
věřím, že můžu mluvit i za Vás všechny ostatní členy Matice svatohostýnské, mu touto cestou
chceme poděkovat za vše, co pro Matici a Svatý Hostýn za dobu svého dlouholetého působení
ve výboru vykonal. Nebylo toho málo, mnohdy to nebylo jednoduché a já musím jenom
obdivovat jeho nadhled, obětavost, rozvahu, férovost a snahu věci vždy řešit tak, aby vedly
k rozkvětu našeho poutního místa a byly ke cti a chvále Panny Marie Svatohostýnské. Luboši,
ještě jednou, upřímné díky a ať Tobě a celé Tvé rodině Pán Bůh žehná a Panna Maria ať Vás
všechny ochraňuje.
Ve vší vážnosti nastálé situace se výbor usnesl věc neuspěchat a důkladně zvážit další postup.
Bylo rozhodnuto, že výbor bude doplněn o dalšího člena z kandidátů do výboru, kteří byli
voleni při posledních volbách a to v pořadí podle počtu obdržených hlasů. Jako první tak byla
oslovena paní doktorka Tělupilová, která nabídku přijala a tak ji tímto osobně vítám mezi námi.
Plně obsazený výbor pak ze svých řad při schůzi dne 10.8. volil nového předsedu. Tím se stal
MUDr. Mořic Jurečka, kterého si dovoluji Vám tímto představit a samozřejmě mu chci za nás
všechny popřát hodně zdaru v této zodpovědné funkci.
Co výbor řešil dále?
Pronájem penzionu Ovčárna – přihlásilo se celkem 5 uchazečů, proběhlo dvoukolové
výběrové řízení, na základě kterého se novým provozovatelem stala paní Andrea Stloukalová
– Janováčová.
Dopravní obslužnost – do konce roku předpokládáme dokončení stavebního řízení a vydání
stavebního povolení. Následná realizace bude závislá na našich finančních možnostech a
zejména na případné možnosti získání finančních dotací z jiných zdrojů – stát, kraj apod.

Nové logo MSH – byla oslovena různá grafická studia, od kterých výbor obdržel 5 návrhů. Do
druhého kola byly vybrány návrhy grafického studia paní Martiny Hydrákové a grafické
studio Kleinwechter, které bylo nakonec se svým návrhem nejúspěšnější.
Investiční záměry:
a) přístavba k poutnímu domu č. 1 – na stavbu již bylo vydáno stavební povolení, proto bylo
vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. V nabídkách byla některými uchazeči
doporučena odlišná technologie tesařských částí stavby, proto bude věc konzultována
s projektantem. Realizaci stavby předpokládáme v jarním období roku 2019
b) rekonstrukce komunikace k rozhledně, oplocení vodárny a větrné elektrárny – realizaci
rovněž plánujeme až na jaro roku 2019, zejména z toho důvodu, že prověřujeme možnosti
využití některých dotačních titulů
c) rekonstrukce opěrné zdi pod PD č. 1 – jedná se o havarijní stav, nicméně jde o prostorově
rozsáhlejší stavbu, finančně náročnou, u které je potřeba důsledně zvážit další postup.
Oprava vodovodního řádu – zejména se jedná o opravy pramenných jímek, rezervoáru a
čerpacích stanic.
Větrná elektrárna – špatný technický stav, prozatím je funkční. Jedná se v současné době o
významný zdroj finančních prostředků. Proto zjišťujeme možnosti výměny stávajícího zařízení
za nové.
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