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Přihlášk a
za člena spolku
Matice svatohostýnsk á

Zvelebujte s námi
Svatý Hostýn!

Staňte se členy spolku
Matice svatohostýnsk á
Milí ctitelé Panny Marie Svatohostýnské!
Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna. Naše poutní místo nemá vlastní farnost. Zveme Vás dnes do velké
svatohostýnské rodiny s prosbou:
Staňte se členy spolku Matice svatohostýnská a tím přispějete svým podílem, službou a prací
k rozkvětu Svatého Hostýna. Pomozte nám zvelebovat naše poutní místo zasvěcené Panně
Marii Nanebevzaté a uchovat jej jako místo osobního setkávání s Bohem i pro příští generace.

O co se Matice svatohostýnská stará?
• 	 Stará se především o světské objekty a budovy, jejich drobné a velké opravy, zajišťuje projekty, plánování a zúčtování finančních prostředků na tyto projekty, provozuje rozhlednu,
muzeum, parkoviště, toalety, zajišťuje úklid vrcholu Hostýna, péči o zeleň, odklízení sněhu.
• 	 Společně s duchovní správou a organizátory velkých poutí vytváří podmínky, aby se tato
velká shromáždění konala v důstojných podmínkách.
• 	 Reguluje dopravní přístupnost tak, aby zejména pěší poutníci a zdravotně postižení měli
zajištěnou dobrou dosažitelnost vrcholu Hostýna.
• 	 Provozuje ubytování v poutních domech, formou smluvních pronájmů zajišťuje jídlo a občerstvení pro poutníky a ubytovací hostinec Ovčárnu.
• 	 Dohlíží na provoz prodejních stánků, zajišťuje doplňkové služby a prodej upomínkových
předmětů.
• 	 Spolek Matice svatohostýnská také zajišťuje výrobu a prodej ekologické elektrické energie.
• 	 Vydává časopis Listy svatohostýnské, provozuje internetové stránky a vydává další písemné,
obrazové a zvukové materiály o Svatém Hostýně a spolupracuje se zástupci sdělovacích prostředků.
• 	 Matice svatohostýnská nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale
působí na Svatém Hostýně celoročně. Služby hojně využívají i turisté.
Pokud máte zájem o vstup do spolku Matice svatohostýnská, vyplněnou přihlášku odevzdejte důvěrníkovi Matice svatohostýské ve Vaší farnosti nebo ji odevzdejte při návštěvě Svatého
Hostýna na recepci v poutním domě č. 3, případně ji zašlete na naši adresu nebo pošlete na
e-mail: matice@hostyn.cz
Členství ve spolku Matici svatohostýnská opravňuje ke slevě na ubytování na Svatém Hostýně.
Za členy spolku Matice svatohostýnská je každý týden sloužena mše svatá, za zemřelé členy je
sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.
Výbor Matice svatohostýnské

Přihlášk a za člena
Matice svatohostýnské z.s.
Příjmení:
Jméno:		Titul:
Datum narození:
Bydliště (obec):		

PSČ:

Ulice:		

Číslo domu:

Farnost:

Diecéze:

Děkanát:

Kontaktní telefonní číslo (případně i u příbuzných):
E-mailová adresa:
Profesní odbornost (nepovinné):

1. Přihlašuji se dobrovolně za člena Matice svatohostýnské, z. s.
2. Prohlašuji, že jsem seznámen s programem Matice svatohostýnské, z. s., a že se na něm chci podílet.
3. Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy Matice svatohostýnské, z. s., respektovat závěry valných
hromad, obecně platné morální a právní normy.
4. Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek, výše příspěvku je v souladu s usnesením valné
hromady a dle finančních možností.
5. Prosíme o pečlivé vyplnění všech požadovaných údajů o sobě, které budeme používat jen pro potřebu spolku a neposkytneme je dále v souladu s Informacemi k GDPR (viz dole). S ohledem na snížení nákladů na poštovné, tisk a lepší operativnost uveďte zejména kontaktní telefon a e-mailovou
adresu a to i takovou, kterou používají např. příbuzní ochotní Vám oznámit, že máte poštu.

Datum:

Podpis:

Přihlášku zašlete poštou na adresu: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov
nebo e-mailem: matice@hostyn.cz (v tomto případě zašlete její sken s podpisem).
Informace k GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů
Vážení přátelé, Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776 (dále jen Matice), se sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem osobních
údajů svých členů, které nám při vzniku členství poskytnete. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Matice vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme
po celou dobu Vašeho členství v Matici. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu,
na omezení zpracování a právo vznést námitku. Při skončení členství v Matici máte také právo na vymazání Vašich osobních údajů.

Ze stanov spolku
Matice svatohostýnsk á
(Celé stanovy najdete na internetových stránkách www.hostyn.cz)
Matice svatohostýnská je spolek, podle zákona č. 89/2012 Sb., registrovaný u Krajského soudu
v Brně. Matice svatohostýnská vznikla na konci 19. století. Jejím účelem bylo zachování významu Svatého Hostýna pro Římskokatolickou církev. Matice svatohostýnská pokračuje v tradici
správy tohoto poutního místa a snaží se uchovat tuto významnou církevní a kulturní památku
České republiky i pro příští generace.

Účel spolku
Uchovat křesťanský ráz Svatého Hostýna zachovat a rozvíjet toto významné poutní místo
a kulturní památku pro další generace, poskytovat služby poutníkům a návštěvníkům Svatého
Hostýna, zejména občerstvení a ubytování.

Členství ve spolku
Členem může být fyzická osoba - katolický křesťan, který se zavazuje respektovat tyto stanovy. Osoby mladší 15 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Na základě písemné přihlášky
schvaluje přijetí za člena výbor Matice svatohostýnské.

Členství ve spolku zaniká
•
•
•
•

úmrtím
vystoupením (písemná forma)
vyloučením (závažné porušení stanov)
zánikem spolku

Práva členů
• účastnit se valných hromad, hlasovat na nich (členové od 15 let), vyjadřovat se ke všem projednávaným záležitostem
• členové starší 18 let mohou volit a být voleni do výboru a kontrolní komise (podmínkou pro
zvolení je členství v délce trvání alespoň jednoho roku)
• být informován o činnosti spolku

•
•
•
•

dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
oznamovat změny potřebné pro řádnou evidenci členů
platit každoročně členské příspěvky (výši schvaluje valná hromada)
aktivně přispívat k činnosti spolku

Orgány spolku
•
•
•
•

valná hromada – nejvyšší orgán, schází se zpravidla jednou za rok
výbor – výkonný orgán, jedenáctičlenný, schází se zpravidla jednou měsíčně
kontrolní komise – kontrolní orgán, pětičlenný, volený opět valnou hromadou
předseda výboru a místopředseda – statutární orgán
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Povinnosti členů

