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VÝŇATEK ZE STANOV MATICE ZÁŠOVSKÉ 
 

Matice zašovská, z.s.  
je dobrovolný, samosprávný, nepolitický a neziskový svazek osob, které pojí společný zájem 
na obnově a vhodném využití místní kulturní památky bývalého trinitářského kláštera a na 
dalším rozvoji Zašové jako poutního místa Valašska. 
 
Účelem a hlavním posláním spolku je 
1)     přispět k rozvoji a zatraktivnění areálu bývalého trinitářského kláštera jako významného 
duchovního, sociálního a kulturního centra poutního místa Zašová  
2)     zasazovat se o to, aby celkové využití areálu trinitářského kláštera nebylo proti duchu 
působení tohoto řádu a křesťanských klášterů obecně 
 
V zájmu naplnění účelu spolku bude tento podle svých sil a možností a ve spolupráci s obcí 
Zašová jako vlastníkem kláštera v rámci své hlavní činnosti usilovat zejména o to 
 

- aby stavební úpravy objektu bývalého trinitářského kláštera vedly pokud možno       
k rehabilitaci historické klášterní architektury  

- aby byla respektována památnost objektu 
- aby dílo řádu trinitářů, jakož i obou kongregací sester zde v minulosti působících, 

bylo vhodným a důstojným způsobem prezentováno a připomínáno 
- aby nové využití areálu spočívalo v takových činnostech, které nebudou v rozporu 

s původním posláním a křesťanskou historií objektu  
- aby při zajišťování provozu areálu kláštera zde získávaly pracovní uplatnění 

především osoby z řad místních občanů, které jsou nějakým způsobem 
znevýhodněné na trhu práce 

- aby poutníci i ostatní návštěvníci kláštera zde nacházeli vhodné zázemí, včetně 
možnosti ubytování a stravování 

- aby se celý areál kláštera stal přívětivým, harmonickým místem kultivujícím 
občanskou pospolitost a zvláště mládež 

 
K dosažení uvedených cílů a v tomto duchu bude spolek  

- pomáhat shromažďovat prostředky na obnovu a provoz areálu v tom smyslu a        
za tím účelem, jak je uvedeno výše 

- po vzoru trinitářů podporovat aktivity směřující k ochraně křesťanů 
pronásledovaných pro svou víru 

- publikační a další osvětovou činností propagovat poutní místo Zašová 
- působit na mládež ve snaze podpořit u ní kladný vztah ke všem pozitivním 

hodnotám a k tradicím spojovaným s tímto poutním místem a klášterem  
- spolupracovat se všemi subjekty zainteresovanými ve věci areálu zašovského 

kláštera a pokud možno usměrňovat jejich činnost tak, aby se přibližovala ideálním 
cílům spolku  

- spolupracovat na zvelebení a zhodnocení nemovitostí patřících k areálu kláštera, 
nakolik mu to bude majitelem objektu umožněno 

 
 
 
 



 
 
ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

 
Přirozeným předpokladem smysluplného členství je vzhledem k účelu a činnosti spolku 

kladný vztah ke křesťanským tradicím a hodnotám.  

Členství ve spolku je řádné, čestné, nebo přidružené  

Řádné členství 

Jako symbolický odkaz na tradici uplatňovanou v zašovském klášteře je maximální počet 

řádných členů spolku stanoven na 13 osob, přičemž pro regulérní činnost spolku není 

nezbytné, aby byl tento stav naplněn. O přijetí nového člena rozhoduje členská schůze tajným 

hlasováním. Na přijetí za řádného člena spolku nevzniká zájemci nárok, a to ani v případě, že 

současný počet řádných členů nenaplňuje kvótu 13 osob. 

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ 
-  

Přidružené členství nabízí spolek osobám, kterým je sympatický cíl a snažení 
spolku a chtějí být tomuto snažení byť jen symbolicky nebo nepřímo nápomocni.  
 

Přidružené členství se může týkat právnických osob a fyzických osob starších 18 let 
nebo nezletilých dětí starších 12 let.  

 

Přidružené členství vzniká předáním vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacením 
členského příspěvku. Nezletilí a studenti členský příspěvek neplatí. U nezletilého 
zájemce o přidružené členství musí přihlášku spolupodepsat jeho zákonný zástupce.  
 

Povinnosti: Status přidruženého členství předpokládá, že člen bude způsobem 
přiměřeným svým možnostem a věku podporovat činnost spolku. Dospělý zájemce  
o přidružené členství uhradí dobrovolný roční členský příspěvek – v neurčené výši.  
 

Práva: fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby mají právo účastnit se veřejných 
členských schůzí spolku, přednášet zde své návrhy a připomínky. Spolek zajistí, aby 
přidružení členové byli vhodným způsobem informováni o činnosti spolku. Nezletilí 
využívající přidruženého členství mohou pod záštitou spolku a pod dohledem 
pověřené dospělé osoby organizovat vlastní setkávání a vyvíjet činnost v souladu 
s posláním spolku. 

 

 
Plný text platných stanov a další informace: www.matice-zasovska.cz 
 
Adresa spolku:   Matice zašovská, z.s. 
                                  Zašová 45 
                                  756 51  
 

Kontakt: matice-zasovska@email.cz 
Transparentní účet: 2901231219/2010 

 

IČO: 06066992 

   

 MATICE ZAŠOVSKÁ, z.s.  -   přidružené členství  -  PŘIHLÁŠKA 

 Děkujeme Vám, že chcete osobně podpořit činnost našeho spolku. 
 Prosíme, aby přihláška byla vyplněna pečlivě, čitelně a pravdivě.  
 Vyplněnou přihlášku i svůj první členský příspěvek můžete předat  

na kontaktním místě spolku - v Relaxačním centru SALZA Zašová 
 V následujících letech budete mít možnost uhradit svůj dobrovolný 

členský příspěvek vždy osobně na veřejné členské schůzi nebo kdykoliv 
během roku přímo na účet spolku. Při úhradě příspěvku přímo na účet 
uvádějte do zprávy pro příjemce: „členský příspěvek“ +  SVÉ JMÉNO  

 
 

P Ř I H L Á Š K A 

Potvrzuji svým podpisem, že se formou přidruženého členství hlásím 

k Matici zašovské, k jejím ideálům a cílům. 

Souhlasím se zněním stanov, zvláště s články týkajícími se 

přidruženého členství (viz. citace ze spolkových stanov na další straně). 

Souhlasím, aby tato má přihláška i s uvedenými osobními údaji byla 

archivována vedením spolku.  
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