Zpravodaj
Kobylnického impéria
říjen 2018

Velevážené členky a vele-

se zabývají jednotlivé or-

vážení členové Kobylnic-

gány spolku, tedy prezi-

Plán akcí
říjen-listopad
2018

kého impéria,

dent, státní rada a vláda.

•••

Něco na úvod

právě se díváte na něco,
co se tváří jako první informační zpravodaj Kobylnického impéria. Rád

Ne všechny činnosti budou

navenek

a proto je důležité o nich

Dále by zde měly být

formoval členy spolku

články se zhodnocením

o činnosti Kobylnického

proběhlých

impéria pravidelně, po-

ností. Nesmí samozřejmě

kud možno každý měsíc

chybět ani pozvánky na

vždy na výročí založení

následující akce.

dého měsíce. První vydání budiž výjimkou. :-)
Co by tedy mělo být součástí takového interního
spolkového zpravodaje?
V první řadě by zde měly
být informace o tom, čím

Volby do zastupitelstev obcí
5. a 6. října 2018

•

Dýňo-drakiáda
6. října 2018

•

Sobotín
12. až 14. října 2018

•

Oslava 100 let od vzniku československého státu: - sázení
stromu v parku – Divadelní hra
Járy Cimrmana České nebe
20. října 2018

•

Změna času 3»2
28. října 2018

•

Státní svátek ČR – den vzniku
samostatného
československého státu
28. října 2018

•

Halloween a zvěřinové hody
3. listopadu 2018

•

Babské hody
17. listopadu 2018

•

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

psát a sdělovat je.

bych tímto způsobem in-

spolku, tedy 13. den kaž-

•

vidět,

akcí

a čin-

No a v neposlední řadě
zde budou samozřejmě i
různé další články, které
zrovna někdo sesmolí.
Tak snad to k něčemu
bude :)
Michael Ulbrich, prezident

O co tady jde?
Myšlenka na založení spolku

stanov, názvu spolku, sídle

Statutárním orgánem je prezi-

je stará jako Metuzalém. Pama-

spolku a prvním prezidentovi.

dent (Michael Ulbrich).

tuji si, že jsem o ní začal uvažo-

Nyní je tedy spolek oficiálně

vat a že jsme se o ní bavili,

zaregistrován, jsme klasickou

když jsem byl poprvé hlavní

právnickou

stárek. Psal se tehdy rok 2012,

IČO, apod.

takže už je to nějakých 6 let.

osobou,

máme

Jak jsem psal, bylo potřeba vytvořit stanovy spolku, tedy ja-

ložení spolku diskutovali tro-

kousi naši nejvyšší spolkovou

chu více, ale pořád zůstávalo

ústavu, která popisuje organi-

jen u diskuzí. Postupně se mě-

zaci a funkci spolku.

měl. Z obyčejného spolku se
nakonec přešlo k jakémusi fiktivnímu státu. A myslím si, že
k lepší variantě jsme se nakonec nemohli dostat.

rada (Vít Barták, Vlastimil
Knotek, Šimon Kvasnička, Pavel Šťastný, Michael Ulbrich).

No v poslední době jsme o za-

nila i forma, jakou by spolek

Výkonným orgánem je státní

Dalším výkonným orgánem je
vláda. Zatím nicméně není
jmenovaný

žádný

ministr

vlády. Čekáme, až se činnost
spolku trochu ustálí. Členy

Činnost spolku máme ve sta-

vlády jmenuje a odvolává pre-

novách popsanou poměrně ši-

zident.

roce, zejména proto, aby nás
úzké zaměření příliš nelimitovalo a abychom měli např.
větší možnosti při žádostech
o dotace:

„Hlavní

činností

spolku je práce s dětmi a mládeží,
hájení a ochrana zájmů mládeže v
Kobylnicích, podpora a rozvoj zájmové,

kulturní,

společenské

a sportovní činnosti, podpora vinařství a vinohradnictví, podpora
a rozvoj volnočasových aktivit,
pořádání zájmových, kulturních,
Když se v kalendáři objevil pá-

prezident byl určen při zalo-

chat jen tak, a sešli jsme se ve

zační strukturu spolku.

senátu. Pak prezidenta bude

SENÁT

a spolek založili.

se musí shodnout na obsahu

zatím jmenuje sám prezident.
orgánů je do prvního zasedání

Šťastný a Michael Ulbrich

k založení spolku 3 osob, které

žení spolku a členy státní rady
Funkční období těchto prvních

Pavel

Z hlediska práva je potřeba

spoň jednou ročně.

ších akcí.“
Stanovy také určují organi-

Barták,

spolku. Musí se scházet ale-

Prozatím je situace taková, že

datum prostě nemůžeme neVít

nát, který tvoří všichni členové

společenských, sportovních a daltek 13., řekl jsem si, že takové

složení

Nejvyšším orgánem je pak se-

volit senát a senát také bude
PREZIDENT

STÁTNÍ
RADA

volit i samotné členy státní
VLÁDA

rady.
Michael Ulbrich, prezident

Co máme za sebou?
13. 7. 2018

21. 8. 2018

V pátek 13. července byl spo-

Kobylnické

bylo

Státní rada předvolala na své

lek oficiálně založen. Zaklada-

soudem oficiálně zaregistro-

zasedání Rudy Prusa jako

teli byli Vít Barták, Pavel

váno jako spolek.

předsedu TJ Sokol Kobylnice.

Šťastný, Michael Ulbrich.

25. 8. 2018

Společně

4. 8. 2018

Konala se akce Kácení máje,

Prezidentem

16. 9. 2018
impérium

Kobylnického

kterou Kobylnické impérium

impéria byli jmenováni členy

spolupořádalo. Účast nebyla

státní rady Vít Barták a Pavel

velká, přišlo tak 35 lidí, ale zá-

Šťastný.

bava byla. :)

8. 8. 2018

25. 8. 2018

Konalo

se

první

státní rady. Státní rada schvá-

schválila 2 podané přihlášky

lila zákon o členství ve spolku

do spolku, načež šla na bar.

noven na 200 Kč za rok. Dále
státní rada schválila vzor při-

27. 8. 2018
Státní rada schválila podané
přihlášky do spolku.

9. 8. 2018

ria byli pomáhat stárkům ze

12. 8. 2018
Státní rada probírala organizační záležitosti pro konání
akce Kácení máje.

19. 8. 2018
Prezidentem

Kobylnického

impéria byl členem státní rady
jmenován Šimon Kvasnička.

19. 8. 2018
Státní rada pokračovala v diskuzi o Kácení máje. Státní rada
dále jmenovala pana Lubomíra Šmída do funkce místodržícího Kobylnic a pověřila
ho správou Kobylnic.

nice. Dále státní rada schválila

22. 9. 2018
Konal se táborák v Hloušku.
Celkem se v průběhu večera

23. 9. 2018
Stání rada předvolala na své
starostu obce Kobylnice. Spo-

Zástupci Kobylnického impéDvorsk s pokácením máje a jejím odvozem z lesa.

2. 9. 2018
Prezidentem

mezi námi a TJ Sokol Kobyl-

zasedání Lubomíra Šmída jako

30. 8. 2018

přihlášky do spolku.

tách a o možné spolupráci

objevilo 15 lidí.

hlášky do spolku.

Státní rada schválila podané

o našich plánovaných aktivi-

léta.

Státní rada na Kácení máje

cích. Členský příspěvek je sta-

diskutovali

konání táboráku na ukončení

zasedání

a zákon o členských příspěv-

jsme

lečně jsme diskutovali o našich
plánovaných
a o možné

aktivitách

spolupráci

mezi

námi a obcí. Dále státní rada
probírala orientační plán pro

Kobylnického

impéria byl členem státní rady
jmenován Vlastimil Knotek.

následující činnosti.

25. 9. 2018
Kobylnické impérium si zalo-

2. 9. 2018

žilo bankovní účet.

Státní rada probírala organi-

30. 9. 2018

zační záležitosti pro konání
akce v Sobotíně.

Státní rada schválila rozpočet
na rok 2018, svůj jednací řád,

9. 9. 2018

zákon o disciplinárním řízení,

Státní rada pokračovala v dis-

zákon o vedení seznamu členů

kuzi o akci v Sobotíně.

spolku.

12. 9. 2018

změny stanov a svolání se-

Probrala

možné

Kobylnické impérium získalo

nátu. Dále se zabývala oslavou

kartu do Makra.

100 let od založení ČSR.

Mezinárodní dny
v měsíci říjnu 2018
•

•

•

Světový den cyklistiky
Světový den vegetariánství
pondělí 1. 10. 2018
Světový den hospodářských
zvířat
Mezinárodní den nenásilí
úterý 2. 10. 2018

Co máme před sebou?
Obecně bychom mohli bu-

Další oblastí bude pořádání

doucí činnost Kobylnického

veřejných akcí – kulturních,

impéria rozdělit do něko-

sportovních,

lika kategorií.

zájmových. Prozatím se ne-

V první řadě to bude samozřejmě recese. Vzhledem ke
zvolenému formátu spolku

společenských,

chceme příliš hrnout do větších projektů a rádi bychom se
spíše zaměřili na vnitřní činnost

spolku.

V plánu

už

Mezinárodní den zvířat
čtvrtek 4. 10. 2018

jako státu to prostě jinak ne-

Mezinárodní den úsměvu
pátek 5. 10. 2018

deme mít ústavu, budeme

Mezinárodní den boje proti
popáleninám
pondělí 8. 10. 2018

hymnu, pečeť atd. K dalším

•

cím se meze nekladou, něja-

Poslední oblastí bude vnitřní

Světový den pošty
úterý 9. 10. 2018

kou

představu

spolková činnost. Tedy čin-

máme, ale každopádně bu-

nost zaměřená na členy Kobyl-

•

Světový den duševního
zdraví
středa 10. 10. 2018

deme rádi za jakékoliv ná-

nického impéria. Spočívat by

měty. K recesi nám určitě

měla ve vytváření všemož-

mohou pomoci i meziná-

ného spektra aktivit se zamě-

rodní dny, které jsou vlevo

řením pouze na členy spolku.

uvedeny, a které si některé

Může se jednat o sportovní ak-

o recesi přímo říkají.

tivity (volejbal, florbal, fotbal,

•
•

•

•

•

•
•
•

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
sobota 13. 10. 2018
Mezinárodní den bílé hole
Světový den žen žijících na
venkově
pondělí 15. 10. 2018
Mezinárodní den proti
McDonald's
úterý 16. 10. 2018
Světový den úrazů
středa 17. 10. 2018
Den stromů
sobota 20. 10. 2018
Světový den pro rozvoj informací
středa 24. 10. 2018

jde. Budeme mít vládu, bumít

vlajku,

státní

znak,

různým recesistickým akzákladní

Druhou oblastí, kterou bychom se chtěli zabývat, jsou
hody. Chtěli bychom se zapojit do pomoci stárkům
s přípravou hodů a případně i s pomocí finanční či
metodickou. Ta hlavní činnost samozřejmě stále zůstane na stárcích, ale jako
spolek může např. mít na
starosti, aby se organizace
hodů

začala

řešit

včas

nicméně pár akcí máme a postupně se je budeme snažit zařazovat do plánu. I třeba spolupráci s obcí Kobylnice na
Slovensku.

stolní tenis, plavání, bowling,
minigolf, cyklistika, turistika,
geocaching,

stolní

fotbal,

šipky, kulečník, pétanque, paintball, lasergame, …), hospody, táboráky, soutěže, zájezdy,

exkurze,

přednášky,

deskové a společenské hry, karetní hry, kino, divadlo, členské turnaje, … Možností je
opět nekonečno.
Jinak

budeme

samozřejmě

v dubnu, nebo aby měly

rádi za jakýkoliv námět na čin-

hody vizi i na delší časový

nost nebo aktivitu.

horizont, a ne zpravidla jen
na jeden aktuální rok.

Michael Ulbrich, prezident

Volby do Zastupitelstva obce Kobylnice
Za pár dnů nás po 4 letech opět

nechtějí. Kandidují lidé, kteří

je

čekají volby do zastupitelstev

jsou obci prospěšní, ale také ti,

obce.

obcí.

kteří obci moc prospěšní nej-

Z posledních let jsme byli

obsazení

zastupitelstva

Do voleb jde 30 kandidátů,

sou.

z nichž se volí 15 členů zastu-

zvyklí na to, že do voleb kan-

Není samozřejmě mým úko-

pitelstva obce. Ve volbách mů-

didovalo

subjektů.

lem říkat vám, koho máte,

žete dát křížek celé straně,

V letošních volbách kandidují

nebo nemáte volit. Co však

čímž dostane každý z kandi-

pouze 2 strany – KDU-ČSL (re-

zejména jako členové Kobyl-

dátů této strany jeden hlas.

prezentuje

Šmídová)

nického impéria můžete ve

Nebo můžete dát hlas kaž-

a TOP 09 (reprezentuje Lubo-

volbách zvážit, je právě člen-

dému jednotlivému kandidá-

mír Šmíd). Lídrem kandidátky

ství kandidátů v Kobylnickém

tovi napříč stranami a celkem

KDU-ČSL je

Lukáš Žáček

impériu. Ze všech 30 kandi-

takto rozdělit 1 až 15 hlasů.

a lídrem TOP 09 je Lubomír

dátů jsou právě čtyři členy Ko-

Šmíd. Celé kandidátky jsou

bylnického impéria. Jejich se-

zveřejněny na internetových

znam spolu s umístěním na

stránkách volby.cz.

jednotlivých kandidátkách je

několik

Dana

Jako v každých volbách, kan-

Jak je naším dobrým volebním
zvykem, tak v pátek se sejdeme v hospodě, abychom
mohli po důkladném promyš-

uveden na konci článku.

lení krátce před 22. hodinou

didují lidé, kteří do zastupitel-

Není důvod očekávat, že by po

odejít k volbám. Třeba se tam

stva patří, ale také ti, kteří tam

volbách, i vzhledem ke kandi-

s některými z vás potkáme.

nepatří. Kandidují lidé, kteří

dujícím stranám, došlo ke

do zastupitelstva chtějí, ale

změně na pozici starosty. Co

také ti, kteří tam vlastně ani

však můžeme reálně ovlivnit,

Kandidátní listina
číslo

název

Michael Ulbrich, prezident

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1

TOP 09

2

Ulbrich Michael

26

TOP 09

BEZPP

1

TOP 09

9

Štěpánek Petr

29

TOP 09

BEZPP

1

TOP 09

14

Barták Vít

24

TOP 09

BEZPP

2

KDU - ČSL a NEZÁVISLÍ

15

Kvasnička Šimon

19

KDU-ČSL

BEZPP

Kobylnické impérium, z. s., Na Návsi 4, 664 51 Kobylnice, IČ 07 33 44 94

