
Vážení a milí podporovatelé Svatého Hostýna, členové Matice 
svatohostýnské, důvěrníci a taky další příznivci poutního místa 
 

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o osobní 
účast na jarní výsadbě stromků v našem 
„matičním“ lese, který jsme v loňském a 
předloňském roce museli kvůli kůrovci vytěžit.  
 
Na část ploch jsme na podzim loňského roku 
vysadili cca 600 malých smrčků. Někteří z Vás 
se do podzimního zalesnění už aktivně zapojili, 
oslovili své přátele a přišli pomoci. Za to jim 
patří velké a upřímné poděkování.  
Bohužel loňský suchý podzim, holomrazy a 

letošní suché jaro se na loňské výsadbě negativně projevilo – velká část 
zasazených stromečků uschla a bude se muset vysadit znovu. I dosavadní průběh 
jara mi přidělává starosti a byl jsem dlouhou dobu na vážkách, zda se do jarní 
výsadby pustit či nikoliv. Máme ale objednané stromky (3500 ks smrků a popř. i buk) 
a byl bych rád, kdyby se nám podařilo je včas zasadit. K tomu je ale potřeba 
dostatek pracovitých rukou. Pro Vaši představu, průměrně fyzicky zdatný a 
netrénovaný dospělý člověk je schopen zasadit pod motyku cca 100–150 stromků 
za den. To znamená, že jeden člověk by sadil toto množství celý měsíc. Když nás 
ale bude 20–30 tak věřím, že to zvládneme za den.   
 
Chtěl bych Vás proto tímto zdvořile požádat a poprosit o účast na této akci.  
 
První zalesňovací den plánuji už na tuto sobotu, tj. 2. dubna se srazem v 8:00 
u Poutního domu č. 3. Má se ochladit a měly by se objevit i nějaké srážky, což by 
stromečkům výrazně pomohlo. Další brigády pak budou organizovány podle zájmu 
brigádníků v následujících dnech, a to i ve dnech pracovních. Pokud nás bude málo 
a nezvládneme zasadit všechno, budeme v práci pokračovat podle možností i 
v dalších dnech. To znamená, že i ti, kteří teď v sobotu nebudou moci přijít a rádi by 
nám pomohli, budou mít příležitost v následujících dnech.  
 
Nebráním se ani zájemcům, kteří by mohli v jiných dnech než o sobotách (v neděli 
ale pracovat nebudeme). Spolu s panem Josefem Kuželem (vedoucím hospodářské 
správy matice) to dokážeme organizačně zajistit a rádi se budeme brigádníkům 
věnovat i v běžné pracovní dny. 
  
Z organizačních důvodů prosím, abyste se informovali na termíny sázení na mém 
kontaktu (email – jodos@seznam.cz, tel. 733 741 341). 
 
Všem Vám děkuji za vstřícnost, ochotu a pomoc a vyprošuji stálou přízeň naší 
Ochránkyně - Panny Marie Svatohostýnské. 
 
Se srdečným pozdravem 
Josef Dostál 
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