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Stowarzyszenie ma osobowść prawną wg ustawy nr 83/1990 s, o stowarzyszeniach obywateli
zgodnie z późniejszymi zmianami przepisów i działa jako dobrowolne , niedochodowe,
niezależne i nie polityczne stowarzyszenie terenie Republiki Czeskiej .
Zostało zarejestrowane 24. 9. 2010 i otrzymało nr regonu IČO 22854932.

Cele stowarzyszenia są następujące:

1. Wspieranie rozwoju zamku Sztramberk;
2. Ochrona, restaurowanie i rekonstrukcja, ruchomego i nieruchomego majątku i
dziedzictwa kulturalnego;
3. Obrona i realizacja wspólnych interesów i uzasadnionych żądań członków
stowarzyszenia;
4. Pomoc w pozyskiwaniu nowych informacji i podnoszenie poziomu kwalifikacji naszych
członków;

W celu realizacji powyższych celów stowarzyszenie podejmuje następujące działania:
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1. Realizuje działalność w zakresie ochrony zabytków, wartości kulturalnych i
przyrodniczych, źródeł informacji i kapitału ludzkiego terenie kompleksu zamku Sztramberk;
2. Nabywanie na własność majątku materialnego i niematerialnego, dysponowanie i
gospodarowanie nim;
3. Rozwija działalność informacyjną i doradczą dla gmin, społeczności i stowarzyszeń;
4. Organizuje, seminaria, szkolenia, wykłady, przeglądy, kursy i konferencje
5. Organizuje podróże studyjne, staże i we współpracy z biurami podróży także wycieczki;
6. Organizuje społeczne niepolityczne kampanie i akcje petycyjne;
7. Realizuje niedochodową działalność publikacyjną i wydawniczą.
8. Uczestniczy postępowaniach przed organami administracji publicznej
9. Współpracuje ze stowarzyszeniami, które mają podobne cele działalności;
10. Dba o wymianę informacji z innymi organizacjami, instytucjami i osobami w RC i za
granicą.
11. Poszukuje sponsorów, darczyńców i potencjalnych partnerów w RC i za granicami;

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub chęci członkostwa prosimy o kontakt mailowy t
ruba@valasske-kralovstvi.cz
.

Zapraszamy!

Historia zakonów rycerskich
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Zakony rycerskie powstawały pod koniec XI i w ciągu XII wieku, przede wszystkim związynych z
wyprawami krzyżowymi do Ziemi Świętej. Zakony stopniowo stawały się znaczącymi , które
majątkami – posiadłościami zakładano w czasie w czasie w regionie morza Śródziemnego

Pierwotnie zamiarem zakonów była opieka nad (chorymi) pielgrzymami do Ziemi Świętej,
stopniowo na czoło wysułęa siŁ przeważyła ich zbrojna ochrona a zwałszcza szerzenie
chrześcijaństwa (dlatego w znakach heraldycznych tych zakonów często pojawia się krzyż) i
zwalczania islamu. Członkowie zakonu łączyli w ten sposób tradycjnne śluby zaknne (ubóstwo,
czystość, posłuszeństwo) z obowiązkiem wali z niewierzącymi tzn. poganami. Kolejne zakony
powstawały na terenie Hiszpanii i północnowschodniej Europie.

Z postępem czasu ich rola armii przeciwko Arabom i w szerzeniu chrześcijaństwa zmałała,
zákony skoncentrowały się na uzaskaniu właduy państwowej i gromadzeniu majątku. To
prowadziło do konfliktów zarówno z Stolicą Apostolską, tak z władcami świeckimi, w niektórych
wypadkach do konfiskáty ich majątki i rozwiązania zakonu.

Działalność zakonśw, które przetrwały do dnia dzisiejszego jset wyłącznie charytatywna,
chopciaż ich struktura wewnątrzna często przypomina średniowieczne tradycje. W XIX i XX
wieku powstało kilka zakonów, które odwoływały się do tradycji średniowiecznych. W
większości chodziło jednak i fikcyjne imitacje.
Dokumenty PDF do pobtania:
Rejestracja Rycerze Zamku Sztramberk
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Statut stowarzyszenia Rycerze zamku Sztramberk

4/4

