Zpravodaj
Kobylnického impéria
13. listopadu 2018

Jak dopadlo zasedání senátu?
V sobotu 10. listopadu se konalo

bavili o proběhlých aktivitách a o

první zasedání Senátu Kobylnic-

plánu na následující měsíce. Za-

kého impéria jakožto nejvyššího

znělo mnoho podnětů a určitě se

Plán akcí
listopad-prosinec
2018

orgánu spolku.

jimi budeme intenzivně zabývat

•••

Senát tvoří všichni členové spolku

a mnohé jistě budeme realizovat.

a jako takový by se měl scházet

Druhá část byla ve znamení vo-

alespoň jednou ročně. Senátu pří-

leb. Funkční období volených or-

sluší volit a odvolávat prezidenta

gánů spolku je jednoleté a sou-

a členy státní rady, schvalovat sta-

časným zvoleným orgánům tedy

novy a rozhodovat o těch nejdůle-

skončí v listopadu 2019.

žitějších záležitostech v rámci zaměření činnosti spolku.

A jaké byly zvoleny orgány? Prebrich a členy státní rady Vít Bar-

sedání senátu pozveme i zástupce

ták, Šimon Kvasnička, Pavel

obce a ostatních spolků v Kobyl-

Šťastný, Jakub Tesař, Andrea

nicích (sokolů a hasičů). Jak Lu-

Chudáčková a Klára Malinková.

Šmída,

tak

Babské hody
17. listopadu 2018

•

Státní svátek ČR – Den
boje za svobodu a demokracii
17. listopadu 2018

•

Kobylnice zpívají až do
rána
1. prosince 2018

•

Rozsvěcení vánočního
stromu
2. prosince 2018

•

Zasedání zastupitelstva
6. prosince 2018

•

Den otevřených dveří
v ZŠ Kobylnice
14. prosince 2018

•

Turnaj v nohejbale
15. prosince 2018

•

Vánoční koncert
Zlaťanky
23. prosince 2018

•

Zpívání u betléma
24. prosince 2018

zidentem byl zvolen Michael Ul-

Bylo rozhodnuto, že na první za-

bomíra

•

i Rudolfa

Prusa a Jiřího Pecla jsme si však
nejprve pozvali na seznámení na
„kobereček“ na zasedání státní
rady. Nakonec se nicméně jak Jiří
Pecl z pracovních, tak Ruda Prus

Samozřejmě gratulace všem zvoleným členům státní rady a poděkování všem předchozím členům státní rady za jejich dosavadní činnost při vzniku spolku.

ze zdravotních důvodů omluvili

Po oficiálním ukončení zasedání

ze zasedání senátu a z hostů se

senátu pak následoval zaslou-

zúčastnil jenom starosta obce.

žený panák a dál už to snad net-

V první části jsme schvalovali některé dokumenty, a hlavně se

řeba popisovat 😊

Struktura členů Kobylnického impéria
Ke dni 13. 11. 2018 má spolek 24 členů, kteří mají

Věková struktura členů

zaplacený členský příspěvek. Zatím je pozitivní,
že počet členů stále roste. Dále spolek také eviduje

12

ještě několik přihlášek, u kterých však zatím člen-

10

ský příspěvek zaplacený není.
8
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Rozšiřování členské základny bude určitě jednou
z činností, kterou se bude spolek v následujícím
září

říjen

listopad

období zabývat. Rozšířit členskou skupinu a zapojit ostatní do činnosti spolku může být nicméně

Prakticky 2/3 členů spolku jsou muži (17 členů)

iniciativou každého z nás, a pokud by kdokoliv

a 1/3 ženy (7 členů). Průměrný věk člena spolku je

věděl o někom, kdo by se mohl nebo chtěl do

25 let. Nejvíce členů je pak ve věku od 25 do 29 let.

spolku zapojit, nebojte se jej oslovit 😊

Členské příspěvky teď a potom
Členské příspěvky tvoří v současné chvíli po-

a stanoveny ve výši 100 Kč měsíčně. Tuto změnu

měrně zásadní část příjmů spolku. Vzhledem

musí nicméně ještě schválit státní rada, a to vydá-

k tomu, že jsme velmi nedávno založený spolek,

ním nového zákona o členských příspěvcích.

nemáme, oproti sokolům nebo hasičům, ani žádnou budovu, ani žádné zavedené činnosti, prostřednictvím kterých by bylo možné financovat
jednotlivé aktivity spolku.

Přestože ještě státní rady bude diskutovat o způsobu vybírání členských příspěvků, je pravděpodobné, že jedna z upřednostňovaných variant,
která zaznívala i na zasedání senátu, bude zasílání

Při založení spolku byly pravidelné členské pří-

členského příspěvku z bankovního účtu prostřed-

spěvky stanoveny ve výši 200 Kč za rok. V rámci

nictvím trvalého příkazu.

diskuzí na zasedání senátu bylo členy Kobylnického impéria navrženo zvýšení členského příspěvku. Toto zvýšení by mělo usnadnit financování jednotlivých činností spolku.
Senát se v hlasování prakticky jednomyslně shodl
na tom, aby členské příspěvky byly zvýšeny

Senát věří, že pro většinu členů spolku by nemusel být problém členský příspěvek v navrhované
výši zaplatit, a to jak u pracujících, tak u studentů,
a že zvolené řešení zvýší možnosti spolku vyvíjet
nejrůznější aktivity.

Mezinárodní dny
v listopadu a prosinci
•

Den bez aut
14. listopadu 2018

Co máme za sebou?
5. a 6. října

divadelním

Proběhly volby do zastupi-

České nebe od Járy Cimrmana.

telstva obce Kobylnice.

•

Mezinárodní den tolerance
16. listopadu 2018

•

Mezinárodní den
studentstva
17. listopadu 2018

•

Mezinárodní nekuřácký den
18. listopadu 2018

•

Světový den toalet
19. listopadu 2018

12. až 14. října

Světový den dětí
20. listopadu 2018

chatě v sobotíně.

•
•

Světový den pozdravů
Světový den televize
21. listopad 2018

•

Mezinárodní den bez
nákupů
25. listopad 2018

•

Mezinárodní den boje
za vymýcení otroctví
2. prosince 2018

•

•

•

Mezinárodní den
dobrovolníků
5. prosince 2018
Světový den dětství
Mezinárodní den hor
Mezinárodní den solidarity
s ženami a dětmi Afriky
11. prosince 2018
Mezinárodní den lidské
solidarity
20. prosince 2018

představením

Přes víkend jsme byli na

10. listopadu
Konalo se první zasedání senátu Kobylnického impéria.

20. října
U výročí 100 let založení republiky obec v parku zorganizovala slavnostní sázení
stromu

následované

Co máme před sebou?
Co by nás mohlo čekat

nebo někde dál, samozřejmě

v příštích týdnech? Nejblíže

pár hospod nebo něco sportov-

v řadě jsou určitě Babské

nějšího. Pár námětů vzešlo i ze

hody 😊

zasedání senátu a určitě ještě

Pak možná nějaký ten sklípek, adventní trhy v Brně

něco vymyslíme. A proto zůstaňte s námi 😊
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