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Činnost výboru MSH v roce 2020
MUDr. Zdislava Tělu-
pilová zvolena novým 
zapisovatelem na jedná-
ních výboru (3/2020).
Nový televizní dokument o činnosti MSH 
Poselství z hor (3/2020).
Zahájena revize smluvních vztahů mezi 
MSH a příslušnými nájemci (3/2020).
Řešení problematiky nouzového stavu v rám-
ci koronavirové pandemie (3/2020).
Cena povolenky k výjezdu na SH a parkování 
zvýšena na 100,- Kč (1/2020).
Paní Dagmar Fojtů s odchodem do důchodu 
podala výpověď z pracovního místa vedoucí 
hospodářské správy (4/2020).
Pan Ing. Zbyněk Domanský podal rezignaci 
na funkci člena výboru MSH (6/2020).
Problematika těžby stromů napadených 
kůrovcem (6/2020).
Instalace nového vysílače telefonického sig-
nálu T-Mobile (6/2020).
Výměna starých oken na rozhledně (6/2020).
Oprava střechy na prodejním stánku č. 20 
(6/2020).
Nová publikace o  Svatém Hostýně (Josef 
Pala: Svatý Hostýn v  proměnách času)
(7/2020).
Výběrové řízení na funkci vedoucího hospo-
dářské správy MSH (7/2020).
Pan Josef Kužel se stal novým vedoucím hos-
podářské správy MSH (7/2020).
Povolení ke stavbě venkovního posezení u re-
staurace Poutního domu č. 3 (7/2020).
Opravy liturgických předmětů a  doplnění 
liturgických knih kaple v Poutním domě č. 3 
(8/2020).

Valná hromada a  se-
tkání důvěrníků MSH 
z  důvodu přetrvávající 
pandemické situace 

přesunuty na rok 2021 (8/2020).
Kolaudace (8/2020) a otevření Kavárny pod 
bazilikou (prodejního stánku s občerstvením 
s terasou a altánkem u Poutního domu č. 1) 
(9/2020).
Harmonogram ukončení rekonstrukce 
vodovodu a  položení elektrického kabelu 
a  optického vlákna  (podzim–zima 2020, 
jaro 2021).
Likvidace nelegitimní skládky odpadů 
(9/2020).
Vybudování hřiště a dětského koutku na Sva-
tém Hostýně (9–10/2020).
Demolice stavby WC zařízení na točně jako 
první fáze realizace projektu Dopravní in-
frastruktury (10/2020).
Podzimní práce v terénu a úklid odpadů při 
Národní pracovní brigádě (10/2020).
Předschválení žádosti o dotaci na klubovnu 
s víceúčelovým využitím (podzim 2020).
Revize nájemních smluv k  prodejním 
stánkům a nájemcům restaurací (11/2020).
Inventarizace a  kategorizace poutních 
předmětů pro Svatohostýnské muzeum 
(12/2020).
Dovybavení pokojů v  Poutním domě č. 3 
(12/2020).
Svatohostýnský kalendář na rok 2022 je 
v  tisku a vyjde v měsíci dubnu. Bude dis-
tribuován přes důvěrníky.

Mořic Jurečka
předseda výboru MSH
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