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Už od 1. března 2021 mohou lidé finančně podpořit výstavbu 

Poustevníkovy zvoničky na Pustevnách 

  

Na platformě HITHIT je od prvního března 2021 možno přispět na stavbu unikátní 

Poustevníkovy zvoničky na Pustevnách. Cílem realizace zvoničky z dílny výtvarníka 

Pavla Cupáka je připomenout minulost Pusteven, které nesou své jméno po poustevnících. 

Ti zde žili už od středověku. Nová zvonička má upozornit na skutečnost, že Pustevny, 

které jsou dnes nejnavštěvovanějším místem v Beskydech, měly také bohatou duchovní 

historii. Poustevníkova zvonička na Pustevnách z více jak 300 let starého dubového dřeva 

má stát přímo na místě bývalé poustevny. Tvůrci zvoničky chtějí na její stavbu vybrat na 

Hithitu během 45 dní jeden milion korun. 

Vybrané peníze půjdou na transparentní účet a pokryjí nejen výrobu a ukotvení 4,5 metru 

vysoké zvoničky včetně odlití zvonu, ale také rozsáhlejší zemní práce zahrnující také úpravu 

okolí zvoničky, tvorbu a instalaci informačního systému a nezbytné administrativní úkony 

spojené s její výstavbou. „Pro ty, kteří projekt finančně podpoří, máme připraveny originální 

odměny. Záleží na výši příspěvku: od děkovných listů, přes výrobky z ovčí vlny, až po dřevěný 

model zvoničky od Pavla Cupáka, anebo zmenšenou kopii zvonu přímo ze zvonařské dílny“, 

popisuje odměny pro přispěvatele místostarostka Trojanovic Ivana Vrtalová. Jména dárců, kteří 

přispějí významnější částkou, se objeví na základové patce zvoničky a největších donátorů 

dokonce na zvonu nové zvoničky. 

Za iniciativou stavby Poustevníkovy zvoničky na Pustevnách stojí skupina, složená z autora 

návrhu zvonice, starosty a místostarostky obce Trojanovice a dalších nadšenců, kteří svými 

nápady a prací přispěli k tomu, aby se celý projekt dostal do fáze realizace. Velmi důležitým 

symbolickým aspektem, je podle iniciátorů to, aby se na stavbu zvoničky složili lidé. Poslední 



doložený pustevenský poustevník Felix, který zemřel v roce 1784, totiž také získal peníze na 

svůj poustevnický zvon z příspěvků dárců.  

Připomínka historie Pusteven, které jsou dnes bohužel mnohými vnímány jako místo komerce 

a přelidněnosti, vzešla z podnětu trojanovského rodáka a pamětníka Josefa Petra. „Nyní máme 

možnost složit se na něco, co bude mít za mnoho let obrovskou historickou hodnotu. Pojďme 

spojit síly, pojďme společně přispět, aby tato zvonička připomínala to, co je s historií Pusteven 

spojeno po stovky let tak, aby i budoucí generace nezapomněly“, doplnila Ivana Vrtalová. 

Přispívat na stavbu Poustevníkovy zvoničky na Pustevnách na platformě HITHIT je možné od 

1. března do 14. dubna 2021 na odkazu: https://www.hithit.com/poustevnikova_zvonicka 

Pokud se podaří vybrat dostatečné množství prostředků, mohla by nová zvonička na Pustevnách 

zazvonit už letos o letních prázdninách. 
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