Ročenka Matice Křemešnické
o.p.s.

za rok 2014

vydala Matice Křemešnická o.p.s. v dubnu 2015
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Vznik Matice Křemešnické
Původní spolek „Matice Křemešnická“ založil Msgre. F. B.
Vaněk spolu s ThDr. J. Tatzauerem a českobudějovickým biskupem
ThDr. Š. Bártou dne 17. prosince 1935. Tento spolek provozoval svoji
činnost až do roku 1951, kdy se musel pod nátlakem vševládnoucí
Komunistické strany Československa rozpustit.
Myšlenky na obnovu Matice se objevovaly během doby
vícekrát. Jedním z pokusů o variaci na Matici Křemešnickou bylo
založení Fondu na obnovu Křemešníku v rámci tehdejší Národní
fronty. Celý projekt skončil s příjezdem ruských tanků a následnou
tzv. normalizací.
Po roce 1989 s myšlenkou obnovy Matice Křemešnické
pravděpodobně jako první přišel známý pelhřimovský restaurátor
pan Jaroslav Benda.
Konkrétnější představy o založení Matice Křemešnické se
začaly rýsovat od roku 2012, kdy na Křemešníku probíhala první
sezóna komentovaných prohlídek kostela a přilehlých kaplí. Při
přípravě průvodcovských komentářů se nejprve přišlo na to, že zde
vůbec kdy Matice Křemešnická existovala a při bližším pátrání se
postupně odhalovala její bohatá historie. Také se našel seznam členů
žijících v Pelhřimově. Při úklidu budov na Křemešníku byly objeveny i
složky obsahující dokumenty Matice Křemešnické společně se všemi
jejími ročenkami.
To vše vedlo k tomu, že na podzim roku 2013 byl farní radě
v Pelhřimově přednesen návrh na založení nové Matice Křemešnické.
Už tenkrát bylo hlavní myšlenkou opravit a smysluplně využívat
budovy na poutním místě Křemešník.
Na konci října roku 2013 se podařilo shromáždit skupinu lidí,
které osud Křemešníka nebyl lhostejný.
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Během několika schůzek se domluvilo vše potřebné k založení
(obnovení) Matice Křemešnické jako obecně prospěšné společnosti.
Zakládací smlouva společnosti je umístěna i na našich webových
stránkách.
Iniciátory a tedy i oficiálními zakladateli Matice se stali Vít
Škoda a jeho syn Vít Škoda (ml.). Vít Škoda, který organizoval veškeré
schůzky, byl také jmenován ředitelem Matice. Počet členů správní
rady byl stanoven na šest. Prvními členy správní rady se stali: J.
Blažek, J. Matějů, P. Holkup, M. Březina, M. Vaňková, V. Škoda ml.
Počet členů dozorčí rady byl stanoven na tři. Jejími prvními členy
jsou: Miloslav Paták, Milan Paták a J. Klubal.
Všechny potřebné dokumenty byly zpracovány a koncem
listopadu 2013 odeslány Krajskému soudu v Českých Budějovicích.
Matice Křemešnická o.p.s. byla 13. prosince 2013 zapsána u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, a tím oficiálně vznikla. Logo Matice
vytvořil Mgr. Radek Benda. Velký dík patří všem, kteří se na založení a
vzniku obnovené Matice Křemešnické podíleli.
V zakládací smlouvě je zakotvena možnost stát se členem
Matice Křemešnické, stejně jako tomu bylo i u původního spolku.
Tuto možnost už využilo 56 „odvážlivců“. Děkujeme všem za tento
způsob vyjádření podpory činnosti Matice, ale máme ještě co
dohánět, vždyť původní Matice Křemešnická měla v dobách
největšího rozkvětu 1.994 členů!
Od svého založení si Matice Křemešnická získala mnoho
podporovatelů. Doufáme, že naší činností jim nedáme důvod se za
nás stydět. Za každý nápad, jak by Matice Křemešnická mohla svou
činnost zlepšit a rozšířit, budeme každému vděční.
Spoléháme na Boží požehnání a na naše i Vaše modlitby
k Bohu Trojjedinému.
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Vize Matice Křemešnické
V období příprav založení společnosti dostali všichni
zúčastnění za úkol přemýšlet nad dlouhodobými cíli obnovovaného
„spolku“. Na další schůzi pak vykrystalizovalo několik myšlenek, na
kterých se shodla většina zúčastněných. Vize Matice Křemešnické tak
dostala své konkrétní obrysy. Stručně se dá shrnout do těchto bodů:
1. rekonstrukce budov bývalé školy, fary a hájovny v poutním areálu
Křemešník k všestrannému využití pro potřeby veřejnosti a
farnosti Pelhřimov.
2. zřízení stálé muzejní expozice věnující se vzniku původní Matice
Křemešnické, její činnosti a jejímu násilnému ukončení v době
komunismu. Expozice by se dále věnovala osobnostem Msgre.
Vaňka a ThDr. Tatzauera. Součástí expozice by byla i ukázka školní
třídy z období Rakouska-Uherska, jako připomínka existence
obecné školy na Křemešníku.
3. obnovení celoročních poutí na Křemešníku. Matice chce navázat
na tradici tohoto poutního místa k Nejsvětější Trojici a chce posílit
jeho sakrální význam nejenom pro náš region. Matice připravuje
poutní trasy pro pěší a cyklisty, které povedou z velkých měst
(Praha, Brno, České Budějovice, aj.).
Z cílů, které se díky úsilí mnoha členů Matice podařilo naplnit,
můžeme uvést:
1. vydavatelská činnost,
2. organizace hlavní Křemešnické pouti v r. 2014,
3. Noc kostelů na Křemešníku,
4. zajištění prohlídek na Křemešníku v kostele Nejsvětější Trojice,
přilehlého Větrného zámečku, ambitů a kaplí,
5. zajištění prohlídek s průvodcem v kostele sv. Bartoloměje
v Pelhřimově a
6. Křemešnické léto 2014 – duchovní a kulturní program na
Křemešníku během celého léta.
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Pouť Matice Křemešnické – 71. výročí úmrtí F. B. Vaňka
Dne 1. dubna 2014 uplynulo 71 let od úmrtí Msgre. Františka
Bernarda Vaňka, který zemřel za své vlastenecké postoje
v nacistickém koncentračním táboře Dachau. Matice Křemešnická se
rozhodla k tomuto výročí uspořádat společně s pelhřimovskou
mládeží v sobotu 29. března 2014 pěší pouť na Křemešník.
Smyslem celé akce bylo vyjádřit poděkování za celoživotní
působení pelhřimovského děkana Msgre. Vaňka v pelhřimovské
farnosti. Námahou pěší poutě jsme se symbolicky připojili k jeho
nejvyšší oběti, kterou podstoupil pro lásku k Bohu a své vlasti.
Od pelhřimovského kostela vyšla skupinka 10 poutníků v čele
s vikářem P. Jaromírem Stehlíkem. Krátce před ní vyšla v mladickém
tempu mnohem větší skupina mládežníků v čele s kaplanem pro
mládež P. Vojtěchem Vágaiem. Obě skupiny se pak spojily u Zázračné
studánky, kde se každý občerstvil svačinkou připravenou z domu.
Od 16:00 hodin za pomoci přenosného reproduktoru proběhla
krásná pobožnost křížové cesty. Tou dobou se k nám začali přidávat i
další farníci a členové Matice, kteří dojeli na Křemešník auty, či
putovali odjinud než z Pelhřimova. Poté následovala mše svatá
v kostele Nejsvětější Trojice. Této příležitosti ke vzpomínce na Msgre.
Vaňka využilo mnoho lidí a lavice v kostele se téměř zaplnily.
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Křemešnická pouť 2014
Hlavní Křemešnická pouť probíhala od soboty 14. června a
vyvrcholila v neděli 15. června 2014 bohoslužbou, kterou celebroval
pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Matice
Křemešnická doplnila pouť o 1. ročník řemeslných trhů.
Bohoslužeb, prohlídek a celého doprovodného programu se
zúčastnilo cca 2.500 lidí. Při hlavní mši svaté byla veřejnosti
představena kniha "Křemešnickou stezkou" od autorky Marie
Zajíčkové. V průběhu pouti se prodalo více jak 270 knih.

Kulturní činnost Matice Křemešnické
První ročník Křemešnického léta zahrnoval šest koncertů a pět
bohoslužeb s následnou přednáškou. Cyklus akcí probíhal
od 20. června do 27. září 2014. Akce celkem navštívilo přibližně 1.000
lidí. Větší návštěvnost měly bohoslužby, kde se pokaždé sešlo cca 130
lidí. Na koncertech bylo rozpětí návštěvníků asi od 50 do 120.
Na adventní koncert 7. prosince 2014 si našlo čas 60
posluchačů. Vystoupily komorní pěvecké sbory "Lumen" a
"In pace".
Poslední koncert roku 2014 v neděli 28. prosince patřil Schole
z Vyskytné a pěveckému sboru "Řekni všem". Tento vánoční čas
přilákal téměř 130 posluchačů.
Všechny tyto akce byly pořádány s úmyslem propagace
Křemešníku. Dobrovolné vstupné bylo a nadále i bude použito na
přípravné a projektové práce na obnovu budov na Křemešníku
(škola, fara, hájovna). Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast a
podporu.

-5-

Prohlídky v kostele sv. Bartoloměje
V roce 2014 se Matice Křemešnická rozhodla, se svolením
pana vikáře P. Stehlíka, provádět v pelhřimovském kostele svatého
Bartoloměje prohlídky s průvodcem.
Smyslem celého projektu bylo, kromě jiného, přiblížit
turistům osobnost Msgre. Vaňka, který je nesmazatelně spojen
s Pelhřimovem a s kostelem sv. Bartoloměje. Díky Msgre. Vaňkovi se
může pelhřimovský farní kostel pochlubit například originální
křížovou cestou od Viktora Foerstera a Františka Bílka, případně
celoročně vystavenými dřevěnými jesličkami od posledně
jmenovaného umělce.
Uvědomovali jsme si, že prohlídky ve farním kostele, kde se
denně slaví mše svatá, nemohou probíhat ve stejném duchu jako
v muzeu nebo na zámku. Proto jsme se snažili do textů pro průvodce
zapracovat nenásilně i evangelijní zvěst. Věříme, že i přes mladý věk
průvodců, kterým bylo většinou 15 nebo 16 let, padla tato snaha,
alespoň u některých turistů, na úrodnou půdu.
Prohlídky probíhaly v červnu a v září o sobotách a o nedělích,
v červenci a v srpnu každý den. Celkem bylo provedeno cca 650
návštěvníků. Trochu nás překvapily poměrně časté návštěvy
zahraničních turistů. Na to jsme zareagovali překladem podstatných
částí výkladu do německého a anglického jazyka.
Byli jsme také potěšeni kladnými ohlasy turistů na prohlídku
kostela. Někteří dokonce projevili zájem zakoupit si i text o historii
kostela sv. Bartoloměje. To nás přivedlo k myšlence vydat brožuru
k tomuto tématu. Nápadu se ujal Václav Peltan, varhaník a také jeden
z průvodců. Václav připravuje knížku, která se bude věnovat nejen
kostelu sv. Bartoloměje, ale chce se zmínit i o všech sakrálních
stavbách v Pelhřimově a jeho nejbližším okolí.
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Prohlídky kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku
Komentované prohlídky na Křemešníku probíhají od července
roku 2012. První sezónu prohlídky probíhaly pouze v pátek a o
víkendu. Poté se postupně přidávaly další dny, až jsme se dostali na
„plný provoz“ tj. od dubna do června víkendy a svátky, celé
prázdniny od pátku do neděle a také ve svátky, v září a v říjnu opět
víkendy.
V roce 2012 jsme provedli asi 1.000 poutníků, v roce 2013 asi
2.500 poutníků. Tyto první dvě sezóny se za prohlídky vybíralo
dobrovolné vstupné. Letošní rok bylo zavedeno pevné vstupné a
provedli jsme asi 4.000 návštěvníků, tedy zatím nejvíce.
S tím, jak se zvětšoval počet prohlídkových dní, tak se
zvětšoval i počet průvodců. Z původních tří vzrostl počet na sedm.
První sezónu prohlídky probíhaly pouze v kapli Mrtvých a
kostele Nejsvětější Trojice. Druhou sezónu se nám povedlo kapli
Korunovace Panny Marie uvést do alespoň částečně
provozuschopného stavu, a tak se okruh rozšířil.
Letos jsme k prohlídkovému okruhu přidali část Větrného
zámečku. Jsme vděční panu Kovářovi, že nám objekt zpřístupnil.

Anketa Zlatá jeřabina 2013 a Křemešník
V r. 2014 byl Křemešník zviditelněn i v rámci ankety Zlatá
jeřabina. Anketu každoročně pořádá Kraj Vysočina. Anketa má za cíl
ocenit za uplynulý rok nejlepší počin v oblasti Péče o kulturní dědictví
na území Vysočiny. Hlasovat může laická i odborná veřejnost. Poutní
místo Křemešník bylo zastoupeno restaurováním lesní křížové cesty
a restaurováním oltáře českých patronů včetně relikviáře s replikou
Svatováclavské koruny.
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Mezi 30 obnovenými památkami v roce 2013 na Vysočině se
Křemešník umístil na krásném 4. místě za projekty jako jsou
restaurování varhan v kostele sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou,
obnova střešního pláště kostela sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad
Jihlavou a oprava části hradu v Ledči nad Sázavou.
Všem, kteří v anketě hlasovali pro Křemešník, děkujeme.
Avšak především děkujeme těm, kteří za obnovou památek na
Křemešníku stáli. Zvláště pak panu Jaroslavu Bendovi, který prováděl
většinu restaurátorských prací.

Vydavatelská činnost
První publikací obnovené Matice Křemešnické se stala útlá
knížka "Cestou kříže". Jde o reprodukce 14 zastavení unikátní křížové
cesty z kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově autorů malíře Viktora
Foerstera a grafika Františka Bílka. Obrazy jsou doplněny básněmi
v próze kněze – spisovatele Msgre. Františka Bernarda Vaňka. Knížka
byla opětovně vydána po více než 100 letech. Tibor Varga knihu
jazykově upravil a opatřil doprovodnými texty. Toto nové vydání bylo
představeno v březnu roku 2014 v pelhřimovském kostele.
Další knihou je premiérové vydání sbírky "Křemešnickou
stezkou" od Marie Zajíčkové. Knížka je určena zejména pro děti a
obsahuje veršované příběhy a pověsti, které mají vztah ke
Křemešníku a okolí. Kniha není jen ke čtení, ale je doplněna
černobílými obrázky, které si mohou děti vybarvit. Kniha byla
představena v červnu roku 2014 o hlavní křemešnické pouti.
Matice Křemešnická také vydala stolní a nástěnný kalendář
na rok 2015 s obrazy Křemešníku a okolí. Autorem zdařilých fotografií
a grafického zpracování je Luděk Kos.
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Dotace z fondů města Pelhřimov a kraje Vysočina
V roce 2014 podala Matice Křemešnická žádost o podporu
z dotačního programu Fondu Vysočiny "Edice Vysočiny 2014" na
vydání publikace "Putování na Křemešník".
Uvedený dotační titul byl vypsán na podporu regionální
literatury. Objem finančních prostředků pro tento dotační titul byl
200 tis. Kč, objem podaných žádostí však značně převýšil alokovanou
podporu. Projekt Matice nezískal dostatečnou podporu v hodnocení
a nebyl podpořen. Na záměru se však dále pracuje a Matice se pokusí
najít jiné finanční zdroje k jeho vydání.
Dále Matice Křemešnická zažádala o příspěvek
z Rozvojového fondu města Pelhřimova na kulturní program
Křemešnické léto 2014. Žádost byla schválena a příspěvek činil
17 tis. Kč.

Výroční schůze Matice Křemešnické
Výroční
schůze
Matice
Křemešnické
se
konala
23. listopadu 2014 od 12 hodin. Schůzi předcházela mše svatá
v kostele Nejsvětější Trojice. V přímluvách bylo pamatováno na členy
Matice Křemešnické - obnovené i původní.
Jednání výroční schůze Matice Křemešnické se uskutečnilo
v salónku Hotelu Křemešník, kde účastníky uvítala členka Matice a
zároveň provozovatelka hotelu Magda Vaňková.
Výroční schůzi zahájit ředitel Matice Vít Škoda, který
pozdravil všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.
Na programu jednání byly tyto body:
1. seznámení se se záměrem na využití a stavební úpravy budov
v areálu poutního místa Křemešník (informaci s představením
studie podal Jiří Blažek),
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2. informace o Křemešnickém kulturním létě 2014 pořádaném Maticí
a dalších akcích na Křemešníku (informaci podal Vít Škoda ml.),
3. informace o vydavatelské činnosti (informaci podal Jan Matějů),
4. informace o příjmech a výdajích Matice Křemešnické do listopadu
2014 (informaci podal Milan Paták),
5. diskuse členů (na závěr).
Poděkování za zajištění občerstvení patří Magdě Vaňkové,
výborné moučníky a další dobroty přispěly k hezké atmosféře
setkání.
Výroční schůze se zúčastnilo 31 členů Matice Křemešnické.
Někteří vážili cestu až z Brna.

Rekonstrukce budov na Křemešníku
Krátce po znovuobnovení činnosti Matice Křemešnické
začali její členové řešit problém, jak naložit s budovami na
Křemešníku, které jsou ve vlastnictví pelhřimovské farnosti.
V průběhu času došlo na jednání s farností (s P. Jaromírem
Stehlíkem) a následně s Biskupstvím českobudějovickým o možnosti
využití a případného dlouhodobého pronájmu těchto budov.
Pro činnosti se zaměřením na muzejní expozice, setkávání
mladých a podobné typy akcí by bylo dobré využít budovy původní
školy, fary a také hájovnu - lesovnu.
Ohledně průvodcovské činnosti a zázemí spojené s velkými
akcemi, jako je např. pouť, došlo na jednání o možnostech využívání i
dalších budov na Křemešníku. Jde o samotný kostel Nejsvětější
Trojice a také o přilehlé ambity s kaplemi.
V průběhu měsíců ledna a února roku 2014 byla díky mírné
zimě provedena pasportizace budov, tj. zaměření a popis stavu
budov dle současného stavebního uspořádání. Této činnosti se
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nejvíce věnoval a našim pomocníkem byl Vojtěch Březina, t.č. student
stavební fakulty.
Poté došlo na hledání konkrétního využití budov a jejich
případných nutných stavebních změn. Zpracovány byly také
předběžné rozpočty pro opravy těchto budov v různých variantách
(cca 13-15 mil. Kč).
V nejhorším stavebně-technickém stavu je budova hájovny,
kde jedna varianta počítá dokonce s demolicí a postavení nové
budovy v podobném rozsahu. V průběhu léta roku 2014 byl ke
spolupráci přizván Ing. arch. František Čekal, který po několika
konzultacích vytvořil technickou studii možného využití budov a
přilehlých prostor poutního místa na Křemešníku.
Studie je zpracována poměrně odvážně. Nevěnuje se jen
stavební stránce budov, ale také nadčasově navrhuje jejich funkční
úpravu. Studie se také dotýká celého prostoru poutního místa,
včetně venkovního prostoru pro bohoslužby a setkávání lidí v době
příznivého počasí.
Návrh na využití budov je koncipován zejména s využitím pro
mládežnické aktivity, část jako muzejní expozice s orientací na
působení Msgre. F. B. Vaňka na Křemešníku a část pro konferenční
aktivity.
Předmětná studie byla postoupena ředitelce Národního
památkového ústavu v Telči PhDr. Martině Veselé s tím, že studie
bude posouzena odborníky z jejího poradního sboru a bude případně
základem pro jednání s orgány statní a veřejné správy při dalších
řízeních.
Nelze zároveň opomenout cenovou stránku plánovaných
stavebních úprav a změn. Jak již bylo zmíněno, řádově by šlo o částku
ve výši cca 15 mil. Kč. Z hlediska výše částky se nám vše může jevit
jako nesplnitelný a nerealizovatelný sen, jako něco, co přesahuje
naše možnosti. Jde však o vizi a celý záměr lze realizovat postupně.
Jsme si vědomi nutnosti hledat finanční příležitosti na pomoc při
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realizaci našich záměrů, postupně proto členové Matice oslovují
partnery a sponzory pro naplnění odkazu našich předků - pro
zachování a rozvoj poutního místa Křemešníku. Historie nám ukazuje,
že je nutno mít vysoké cíle a pak se vždy najdou, dříve či později,
cesty k jejich naplnění. Toto musí být i naším mottem při práci na
obnově poutního místa.

Výsledek hospodaření za rok 2014
Matice získala výnosy z nepodnikatelských hlavních činností
za rok 2014 ve výši 198 tis. Kč. Výdaje Matice s prováděním hlavních
činností činily 201 tis. Kč. Příjmy Matice z doplňkové hospodářské
činnosti (prodej knih, kalendářů, aj.) byly 175 tis. Kč, náklady na
doplňkovou činnost dosáhly 68 tis. Kč. Výsledek hospodaření Matice
Křemešnické o.p.s. za rok 2014 je +104 tis. Kč. Aby se získané finanční
prostředky z roku 2014 ve výši 104 tis. Kč nestaly předmětem daně
z příjmů, měla by Matice použít zdroje z roku 2014 ke krytí nákladů
hlavních nepodnikatelských činností nejpozději do konce roku 2017.

Počet členů
K 31. 12. 2014 měla Matice Křemešnická celkem 56 členů.
Nejmladšímu členovi je 16 let. Nejstarší člen oslavil 82. narozeniny.
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Sponzoři Matice Křemešnické
V roce 2014 podpořilo Matici Křemešnickou finančními dary,
službami a poskytnutými reklamními plochami šest podnikatelských
subjektů:

Vaněk – výroba nábytku s.r.o.

Tradeko s.r.o.

Bumbálek Luboš – prodej vodoinstalatérského a topenářského
materiálu

Ganttex s.r.o. – Ing. Antonín Chmelař
Cukrárna U Brány – Ing. Josef Sankot
PALLAS CONSULTING s.r.o. - Ing. Miloslav Paták
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Dále Matici Křemešnickou podpořily i mnohé fyzické osoby.
Z dárců lze jmenovat např. Ing. Hanu Hadravovou a Ing. Jiřího Blažka,
oba z Pelhřimova. Seznam dárců pečlivě vedeme, avšak někteří dárci
si nepřejí být jmenováni.
Všem dárcům i členům Matice Křemešnické, kteří mnohdy
svůj členský příspěvek přepláceli, upřímně děkujeme.
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Příloha pro děti
Milé děti,
já jsem trpaslíček Křemínek a mnohé jste se se mnou již
setkaly v knížce "Křemešnickou stezkou". Připravil jsem pro Vás
nějaké úkoly a doufám, že se Vám budou líbit. Moc rád bych se s Vámi
setkával i nadále v ročenkách Matice Křemešnické.
Představím Vám své zvířecí kamarády, které si vybarvíme,
pak dostanete hádanku. Zkusíte uhádnout jména našich svatých?
Dnes Vám představím svého kamaráda zajíčka. Nejčastěji ho
můžete potkat někde na louce u chutné travičky, ale dokáže se i
skvěle schovat mezi suchými větvemi a pak vylekat děti, když jim
náhle vyskočí u nohy. Umíte také kličkovat a pelášit jako on?
Přeji příjemnou zábavu,

Váš Křemínek.
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Přihláška člena

Matice Křemešnické o.p.s.
Část pro Matici Křemešnickou o.p.s.
( Doručte prosím na kontaktní adresu nebo odevzdejte
při bohoslužbách v Pelhřimově nebo na Křemešníku)
Příjmení (název firmy popř. zástupce)
………………………………………………..…………………………………………
Datum
Jméno……………………………..…. narození (IČ)………………………………….
Adresa (sídlo firmy) …..…………………………………………………………..………
……………………………………………………………….. PSČ ………………..….
Telefon …………………........ E-mail ……………………………………..………….

Prohlášení:
Činnost společnosti se řídí Zakládací smlouvou a Statutem Matice Křemešnické o.p.s.
Oba dokumenty jsou veřejně přístupné na www.matice-kremesnicka.cz. Členství
vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
Tímto se přihlašuji ke členství v Matici Křemešnické o.p.s., zavazuji se k respektování
její Zakládací smlouvy a Statutu včetně každoroční úhrady členského příspěvku.

Forma možné spolupráce : (zakřížkujte vybrané nebo doplňte)
(nemusí se vyplňovat)

o propagace společnosti
o poskytnutí reklamní plochy
o obstarávání finančních prostředků
o brigádnická činnost
o specifická odborná činnost ( doplňte např. truhlář…, možnost uspořádat koncert, přednášku…)
………………………………………………………………………………………………..…

datum …………………………

podpis ………………………………………………………
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Matice Křemešnická o.p.s.
Informace pro člena Matice Křemešnické o.p.s.
(Prosím oddělte a uschovejte)
Děkujeme, že jste se rozhodl(a) vstoupit do Matice
Křemešnické o.p.s. a podpořit tak úsilí o zvelebení a oživení poutního místa
Křemešník. Členem se stáváte vyplněním přihlášky a zaplacením členského
příspěvku. Všechny členy Matice Křemešnické budeme alespoň jednou ročně
informovat o dění ve společnosti. Rádi uvítáme Vaší aktivitu, návrhy a jakoukoli
jinou spolupráci. Také prosíme o Vaší duchovní podporu.
Příjmení (název firmy popř. zástupce) ………..……………………………….………..…….
Datum
Jméno………………….……………..narození (IČ) ………………………....……..….
Adresa (sídlo firmy)……………….……………………………………….PSČ……………

Možnosti úhrady členského příspěvku
V hotovosti:

viz kontaktní adresa, při bohoslužbách, nebo v kanceláři
Římskokatolické farnosti Pelhřimov, Děkanská 8, 393 01 Pelhřimov
Bezhotovostní převod na účet číslo: 66554436/2010
Variabilní symbol: - fyzické osoby – rok za který se platí členský příspěvek (X) a datum
narození ve tvaru (XXXXDDMMRR)
Příklad: člen narozený 1.2.1966 platící příspěvek na rok 2014 uvede
variabilní symbol ve tvaru 2014010266
- právnické osoby – IČ a ještě doplní specifický symbol,
kde se uvede rok, za který se platí příspěvek
Zpráva pro příjemce: jméno člena popř. název firmy
Kontaktní adresa: Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov
tel: 777 598 955, 737 279 873, 775 765 955, e-mail: maticekremesnicka@seznam.cz
Výše členského příspěvku
(Případná změna výše členských příspěvků pro následující roky je stanovena rozhodnutím správní rady, tato
změna bude zveřejněna na www.matice-kremesnicka.cz)
Výdělečně činný člen ……………………………………… 400 Kč
Nevýdělečně činný člen (studenti, důchodci,atd.) ………. 200 Kč
Právnické osoby …………………………………………... 1.000 Kč
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vydala: Matice Křemešnická o.p.s.
Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov, IČ:02439191
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