Výroční zpráva 2018
ČÁST A
Poslání
Spolek Los Vesinos byl založen v březnu 2018 jako podpora autonomie občanů a Komise
městské části Chomoutov.
Dlouhodobým cílem spolku je dosáhnout proměny a oživení alespoň jednoho veřejného
místa v Chomoutově, které by lákalo k setkávání obyvatele všech věkových skupin.
Los Vesinos realizuje ve spolupráci se svými partnery kulturní či komunitní akce, a to buď
jednorázově nebo formou komplexních projektů. Spolkové aktivity mají stimulovat lidi
k většímu zájmu o místo, kde žijí, o místní kulturu a podporovat otevřenou občanskou
společnost v Chomoutově.
Na úvod
„Vesino je novodobý vesničan a hlavně dobrý soused. Typicky je to přistěhovalecnovousedlík, což mu umožňuje mít nový, neotřelý pohled na příležitosti v péči o své okolí a
komunitu.
Místo, kde zrovna žije, má chuť objevovat a rozvíjet. Může mít zkušenosti se životem
v zahraničí. Jeho láska ke světu a pocit vděčnosti jsou pro něj nekonečným zdrojem energie,
nadšení, kreativity...“
Lenka Introvič, předsedkyně spolku

Výroční zprávu zpracovala Lenka Introvič s pomocí Katky Kohoutové a Blanky Staňkové.
Kontaktní údaje: lenka@losvesinos.cz, tel. 774 036 086.
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ČÁST B
Spolek Los Vesinos v prvním roce svého působení podpořil a zorganizoval četné komunitní
akce. Začali jsme průzkumem zájmu občanů o revitalizaci starého sokolského hřiště,
následovalo historicky první divadlo v Chomoutově; pomohli jsme s realizací stezky odvahy
na Pálení čarodějnic, došlo k oživení veřejného prostoru – konkrétně ještě stále probíhá
roční projekt, jehož cílem je přerod místní knihovny na komunitní centrum; podílíme se také
na přípravě a vydání publikace o historii a současnosti Chomoutova a konečně jsme hrdým
partnerem ročního dokumentárního projektu, který mapuje život dnešních Chomoutovanů.
Tyto aktivity jsou podrobněji popsány ve výroční zprávě níže.
2.1. Oblast působení
Oblast našeho působení je zaměřena na rozvoj a kultivaci chomoutovské komunity.
Zaměřujeme se na pořádání méně tradičních komunitních akcí, kdy propojujeme lokální
možnosti Chomoutova s inspirací mimo lokalitu – z jiných míst Česka či ze zahraničí.
Věnujeme se také propagaci demokratických hodnot ve své komunitě – formou průzkumů či
veřejných anket a také osobním dotazováním zjišťujeme a ověřujeme názory a přání
místních občanů.
2. 2. Sociální problém, popis problému
V Chomoutově během posledních 4 let došlo k výrazné kulturní proměně. Lokalita, která
dlouhá léta živořila, ať už díky depresi po povodních v roce 1997 či díky nízké angažovanosti
tehdejších představitelů samosprávy, ožila. Zásluhu na tom měla především Barbara
Omelková, předsedkyně Komise 2014 - 18. Dokázala obnovit spolupráci s místními spolky a
vtáhnout je zpět do dění, oživit místní tradiční akce (Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský
den, zpívání jubilantům aj.) ale také založit aktivity nové (chomoutovský Advent, kroužky,
spuštění přípravy podkladů pro publikaci o Chomoutově).
Mnoho potřeb chomoutovské komunity však i nadále zůstalo nenaplněno:
1. Chybí zde nezávazné aktivity umožňující setkávání různých věkových skupin, nejen
jako forma placeného konzumu (hospody, obchod). >> Našim cílem je tyto akce
aktivně organizovat.
2. Chomoutov je v současnosti ovlivněn a definován intenzivní dopravou a nedostatkem
parkovacích míst. Hlavní ulice není příjemným místem k pohybu obyvatel a chybí
alternativní stezky. >> Vyhledáváme stezky v přírodě, mimo silnice, podél řeky
Moravy či polí a chceme je oživovat a upravovat tak, aby zvaly místní k procházkám.
3. Dalším problémem, se kterým pracujeme, je sociální izolace rodin. >> Našimi
aktivitami se je snažíme zapojovat do dění, rozjeli jsme Klubík Vesinek, Nedělní
deskovky, tvořivé dílny.
4. Důležitým tématem je pro nás kultivace veřejného prostranství k volnému setkávání
obyvatel. >> Našim cílem je detekovat tyto příležitosti v Chomoutově, upozorňovat
na ně, případně kultivaci prostoru aktivně pomoci realizovat tak, aby pak místo
mohlo sloužit při kulturních akcích, ke sportování či jen k sousedskému povídání.

2.2.1. Rozsah problému
Chomoutov je díky své poloze relativně vzdálen od hluku velkoměsta. Je oázou klidu, při
zachování výborné dostupnosti infrastruktury a zároveň nádherné přírody s typickými
vodními plochami. Tím je místem velmi atraktivním k bydlení.
Tomu však zcela neodpovídá velikost a množství veřejných ploch ani vnitřních kapacit
stávajících veřejných zařízení sloužících k setkávání obyvatel.
Je potřeba zachovat příznivé životní podmínky pro místní obyvatele a taková místa setkávání
cíleně vyhledávat, kultivovat a rozvíjet.
2.3. Naše vize
Našimi aktivitami pro rodiny s dětmi, mládež, dospělé i seniory se snažíme udržovat tuto
městskou část Olomouce jako příjemné místo k životu.
Ve spolupráci s místními aktéry chceme cíleně rozvíjet dobré sousedské vztahy tak, aby se
zde cítili dobře jak starousedlíci, tak novousedlíci.
Chceme stimulovat zájem místních obyvatel o místo, kde žijí, a dávat jim zázemí a prostor
pro seberealizaci i kulturní vyžití.
2.3.1. Cílové skupiny
Naší cílovou skupinou jsou obyvatelé Chomoutova bez dalšího omezení věku, sociálního
postavení či pohlaví, tedy - děti, senioři i dospělí, kteří mají zájem o aktivní a kreativní trávení
volného času.
Podskupinou jsou pak místní organizace (Mateřská škola, Knihovna, Sokol, Hasiči, Jachetní
klub, CHKO Litovelské Pomoraví) a samospráva (KMČ), která shromažďuje názory místních
občanů. Setkáváme se s jejich zástupci a diskutujeme s nimi další příležitosti rozvoje v naší
lokalitě.
2.3.2. Naše aktivity a jejich popis
Realizujeme a zapojujeme se do široké škály komunitních aktivit:
Průzkum k revitalizaci sokolského hřiště*
19.1. – 19.2.
Divadlo Vinnetou – poslední ústřel*
22.4.
Stezka odvahy/ Pálení čarodějnic*
28.4.
Fotoprojekt „Chomoutov očima studentů“*
1.9.2018 – 31.5.2019
Veřejné projednání k oživení knihovny
12.9.
Beseda s Romanem Mrázkem/ výstava
4.10.
exotických fotografií
Tvůrčí dílny s Jurajem
20.10, 10.11.
Klubík Vesinek
Od 7.11.2018 dále
Nedělní deskovky
18.11.
Beseda s Kubou Huškou/ publikace o
22.11.
Chomoutovu
Vánoční dílny*
24.11.
*na akci se pouze podílíme (propagačně, technicky či organizačně)

Popis výše jmenovaných akcí:
a) Průzkum k revitalizaci sokolského hřiště*
Průzkum jsme ve spolupráci s TJ Sokol připravili po obsahové a technické stránce
(text, letáky, online dotazník), zpracovali výsledky a vyhodnotili je. Propagaci
průzkumu a výsledků zajistila Komise MČ. TJ Sokol výstup dotazníku využil k dalšímu
jednání uvnitř své organizace. Byla podána žádost o změnu územního plánu, která
však z důvodu formálního nesplnění pravidel TJ Sokol musela být stornována. V tuto
chvíli je tedy jednání opět na začátku a míč zůstává na straně TJ Sokol.
Průzkumu se zúčastnilo 91 domácností, což odpovídá cca 25 % obyvatel lokality.
Výstup byl zveřejněn na FB a webu spolku.
b) Divadlo „Vinnetou – poslední ústřel“*
Divadlo se konalo v místní hasičárně. V Chomoutově se tento typ akce odehrál
historicky vůbec poprvé. Spolek pozval litovelský ochotnický soubor s osvědčeným
komediálním kusem, zajistil tisk plakátů a vstupenek. S prodejem vstupenek pomohly
místní firmy: Obchod u Tomáše a Hostinec Chomout. Komise MČ akci finančně a
propagačně podpořila.
Akce se zúčastnilo téměř 70 návštěvníků, což byla i maximální kapacita sálu
v hasičárně.
c) Stezka odvahy/ Pálení čarodějnic*
Již tradiční chomoutovská akce se koná na prostranství zvaném Koperník a slouží k
přivítání jara. Pro místní je první společenskou akcí v roce.
Organizaci zajišťuje Komise MČ a hasičský spolek. Spolek se podílel na realizaci stezky
(strašení) formou zapojení 3 kostýmovaných dobrovolníků a pomocí s úklidem.
Akce se zúčastnilo cca 70 návštěvníků.
d) Fotoprojekt „Chomoutov očima studentů“*
Projekt realizují studenti ZUŠ Miloslava Stibora, obor fotografie. Od září do května
formou dokumentární fotografie zachycují život v Chomoutově. Studenti fotí místní
přírodu s typickými vodními plochami, každodenní život obyvatel, veřejné akce, ale
také problematické jevy, s nimiž se místní potýkají. Studenti si díky široce pojatému
tématu postupně osvojují jednotlivé fotografické techniky a seznamují se s životem
v obci. Projekt vyvrcholí putovní výstavou, která začne na podzim 2019 na ZUŠ
Miloslava Stibora, poté se přesune do Chomoutova a případně na další místa v
Olomouci.
Akci realizuje 13 studentů oboru fotografie. Spolek zajišťuje propagaci, doprovod v
terénu a zprostředkoval první kontakty s místními.
e) Veřejné projednání k oživení knihovny
Akce byla úvodní aktivitou ročního projektu „Knihovna jako komunitní centrum“,
realizovaného s podporou Nadace Via a Jablotron, Net4gas. Jednání se zúčastnili
aktivní místní občané a zástupci celkem 5 místních organizací: Mateřské školy,
Knihovny města Olomouce, Sokola, Komise MČ a spolku Los Vesinos. Jednání
umožnilo shromáždění nápadů na nové aktivity a tím určilo i potřebné nové

materiální vybavení. Došlo k zasíťování mezi organizacemi a zapojení nových
dobrovolníků do činnosti spolku.
Akce se zúčastnilo 13 lidí z 5 organizací.
f) Beseda s Romanem Mrázkem/ výstava exotických fotografií
První oficiální akce po revitalizaci prostor knihovny. Místní fotograf Roman Mrázek
popovídal necelou hodinu o svém pravidelném cestování za exotikou bez jazykové
výbavy. Návštěvníci se zároveň mohli pokochat vystavenými velkoformátovými
fotografiemi vodních zvířat, které pak byly k vidění ještě celý následující měsíc
v galerii knihovny a také lákaly návštěvníky při vstupu do budovy hasičárny.
CS: 17 osob.
g) Tvůrčí dílny s Jurajem (20.10. Fotografická dílna, 10.11. Dílna malby a kresby)
Dílny proběhly pod vedením zkušeného lektora Juraje Sosny. Akce byla určena pro
děti od 6 let a nadšené dospělé. Dílny se konaly po 2 soboty od 9 do 15 hodin v
chomoutovské knihovně. Část programu byla realizována venku v terénu. Dílna
Keramiky byla přesunuta na začátek roku 2019.
CS: 8 osob
h) Klubík Vesinek
Od listopadu 2018 mají místní rodiče s nejmenšími dětmi (0 - 3 let) svůj prostor
k setkávání v místní knihovně. Program Klubíku Vesinek probíhá 1x týdně, vždy ve
středu od 9 do 11 hodin. Děti mají k dispozici hrací koberec a základní sadu hraček,
posezení a pohankové podsedáky. Samozřejmostí jsou dětské knihy. Záchod je
vybaven nočníkem a redukcí na mísu. V prostorách se zouváme, boty lze nechat v
šatně u vstupu do knihovny. Rodiče mají k dispozici své posezení u velkého stolu,
zdarma mají k dispozici teplé nápoje (káva, čaj). Kočárky lze nechávat dole pod
schodištěm či je vynést do 1.patra.
CS: 25 osob (Chomoutov, Horka, Bystročice)
i) Nedělní deskovky
Deskovky slouží k propojení komunity – dospělých a teenagerů. Nedělní odpoledne
proběhly zatím 2x, začínalo se deskovkou Dixit a pokračovalo vždy novou hrou. Hry
jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Utkává se formou volné hry,
pokročilí i formou turnaje o ceny. Během hraní byly účastníkům k dispozici čaj a káva.
Drobné občerstvení bylo zajišťováno společně - každý donesl, co má rád nebo čím
chtěl pohostit ostatní.
CS: 10 osob
j) Beseda s Kubou Huškou
Beseda s tvůrcem dlouho očekávané publikace o historii a současnosti Chomoutova
proběhla v chomoutovské knihovně. Dozvěděli jsme se, jak vypadá práce historika v
dnešní době, co jsou nejčastější překážky úspěšného vydání takového díla a na jaké
skryté příběhy k místům, kudy denně procházíme, během přípravy narazil.
CS: 17 osob

2.4. Propagace naší činnosti
Naši činnost propagujeme, tak aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum
občanů v Chomoutově a přilehlém okolí. Využíváme k tomu tištěné plakáty a letáky, které
instalujeme na 4 nejvíce exponovaných místech v Chomoutově. Dále využíváme své webové
stránky a facebookový profil spolku a Komise MČ Chomoutov.
Také spolupracujeme s médii TV Morava a Český rozhlas Olomouc.
3. Sociální dopad
3.1. Použité zdroje k naší činnosti
Naše činnost je z většinové části tvořena prací dobrovolníků. Jedná se o 7 – 10 osob z řad
dobrovolníků a/nebo členů spolku, kteří během roku každý odpracují cca 50-100 hodin.
Účetnictví organizace zajišťuje externí účetní.
Další část týmu dobrovolníků tvoří členové partnerských organizací jako jsou KMČ
Chomoutov, kteří pomáhají či spolupořádají komunitní akce.
Náš tým neměl v prvním roce své činnosti žádného placeného zaměstnance.
3.2. Odvedená práce
Tento rok jsme zorganizovali či se partnersky zapojili do 10 komunitních akcí a zavedli 1
službu. Tyto akce a službu využilo za rok 2018 celkem více než 500 osob.
3.3. Společenský dosah (impakt)
Definice problému
Nedostatek
veřejných míst k
setkávání

Vklad (použité
zdroje)
8 dobrovolníků,
kteří zajistili
organizaci.
Grant Nadace Via,
program Živá
komunita.

Výkon (aktivity)
Realizace či
spolurealizace 9
komunitních akcí,
které celkem za rok
navštívilo
Přes 150 dětí a
dospělých.
Oživení místní
knihovny.
Realizace průzkumu
k revitalizaci starého
sokolského hřiště.

Nedostatečná

Stálí členové i

Realizace průzkumu

Přínos (stávající
dopad)
Díky akcím došlo
k vytvoření
jednorázových i
pravidelných
příležitostí k
setkávání pro místní
obyvatele, což
vede k jejich aktivaci
a většímu zapojení
(seniorů, dospělých,
rodičů s dětmi).
Místní se mezi sebou
znovu poznávají a
lokalita získává zpět
svůj ráz místa, kde se
mezi sebou lidé znají.
Tento fakt vede ke
zvýšení pocitu
bezpečí a obecně
k větší vzájemné
otevřenosti a
spolupráci.
Tyto akce vedou k

aktivace občanů
v oblasti veřejného
dění kolem nás

jednorázoví
dobrovolníci spolku
LV a KMČ, naše
know-how.

k revitalizaci starého
sokolského hřiště.
Došlo k zapojení 25%
obyvatel.

posílení sebevědomí
místní
komunity a udržení
demokratických
hodnot v ní.

Realizovali jsme
průzkum zájmu o
oživení knihovny vč.
Veřejného
projednání. Zapojilo
se 25 osob.
Dlouhodobá
udržitelnost činnosti

Práce členů spolku a
dobrovolníků,
grantové know-how,
podpora partnerů

V roce 2018 jsme
podali 4 grantové
žádosti (TechSoup,
Nadace Via/Živá
komunita, T-mobile,
Viability Net), z nichž
3 uspěly a 2 jsme
nakonec využili.
Drobné zdroje
čerpáme také
z příjmů z větších
komunitních akcí
(Divadlo).
Naši činnost
podpořila také KMČ
Chomoutov (úhrada
Divadla) a Knihovna
města Olomouce
(zajištění výmalby a
galerie se závěsnými
lištami). Jedná se o
významnou podporu,
bez které bychom
nemohli naše aktivity
realizovat v takovém
kvalitě.

V roce 2018 se nám
podařilo získat
z grantů cca 80.000
Kč, na peněžních a
hmotných
darech cca 8.000 Kč.
Vlastní činností
(divadlo) jsme pak
získali cca 3.500 Kč.
Od partnerů jsme
získali příspěvek
umožňující rozvoj
naší činnosti a
realizaci akcí cca
15.000 Kč.

4. Naše cíle
Našim dlouhodobým cílem je zajistit trvale udržitelnou činnost spolku, tj. aktivizovat a
propojovat místní komunitu a kulturní dění.
Naši snahou je vytvářet přívětivý prostor pro místní, kteří tak mohou společně trávit volný
čas, vyměňovat si a sdílet své zkušenosti a pečovat o své okolí. Zároveň chceme aktivně
ovlivňovat dění v chomoutovském veřejném prostoru tak, aby se lokalita stala oázou, na niž
jsou místní hrdí.
ČÁST C
5. Organizační struktura a tým
5.1. Organizační struktura
Spolek Los Vesinos je v tuto chvíli veden jednočlenným statutárním orgánem, předsedkyní
Lenkou Introvič. Členové spolku se setkávají průběžně k jednáním nad dílčími akcemi formou
pracovních skupin.
Propagaci spolku (web, facebook, letáky na akce) zajišťují Lenka Introvič, Bára Omelková,
Katka Kohoutová a Blanka Staňková.
Fundraising (dary a granty) řeší Lenka Introvič.
Účetnictví spolku vede externí účetní.
5.2. Stav organizačního rozvoje
V současnosti se spolek nachází ve fázi růstu. Za první rok své existence jsme si vytvořili
základní model fungování a nyní je cílem rozšiřovat svou členskou/ dobrovolnickou základnu
tak, aby akce, které pořádáme, nepřetěžovaly tytéž členy týmu. Rozložení práce mezi více
osob umožní rozvíjet nové komunitní aktivity. Pro následující rok proto bude potřeba rozdělit
práci do konkrétních pozic/rolí.
Nestabilní část fungování spolku tvoří způsob financování naší činnosti, který je z velké části
závislý na úspěchu grantových řízení, případně na darech od místních firem či komunity.
Z toho plyne i velký podíl dobrovolnické práce, která je pro fungování našeho spolku
nezbytná. Bez ní bychom nemohli naše aktivity vůbec realizovat.
5.3. Klíčové osoby
Členové statutárního orgánu v roce 2018 - směřování spolku, jednání s partnery, pokladník:
Lenka Introvič (předseda).
Propagace spolku a kontakt s místní samosprávou – web Honza Mikulka, facebook a plakáty
Lenka Introvič, Katka Kohoutová, Blanka Staňková, Bára Omelková, Jaroslav Švarc.
Fundraising – granty a dary Lenka Introvič.

ČÁST D
6. Zapojené organizace
Dlouhodobě spolupracujeme s těmito organizacemi: Komise městské části Chomoutov,
Knihovna města Olomouce, ZUŠ Miloslava Stibora.
Navázali jsme dále komunikaci s TJ Sokol Chomoutov, Hasiči, MŠ Baarova, CHKO Litovelské
Pomoraví, Jachetním klubem Olomouc a Rybářským svazem v Olomouci.

ČÁST E
7. Finance a rozpočet za rok 2018
Účetnictví vede externí účetní a je vedeno v ekonomickém programu Pohoda. Kontrola je
prováděna předsedou spolku.
Provozní náklady
Nákup zboží
Nákup materiálu
Provozní režie
Celkem
Příjmy
Dary
Granty (Nadace Via - Program Živá komunita)
Příjmy z komunitních akcí (vstupné - Divadlo)
Celkem

2 848 Kč
37 507 Kč
63 007 Kč
103 362 Kč

5 000 Kč
80 450 Kč
3 500 Kč
88 950 Kč

Poděkování:
Děkujeme klíčovým partnerům za důvěru a spolupráci:
Komisi městské části Chomoutov (resp. Magistrátu města Olomouce), Knihovně města
Olomouce a ZUŠ Miloslava Stibora.
Děkujeme místním firmám za pomoc s propagací: Obchod u Tomáše, Pekařství Ptačník,
Zlatnictví a Kadeřnictví.
Ondrovi Jay Přibylskému děkujeme za jeho úžasné grafické ztvárnění plakátů pro naše akce.
Děkujeme RC Heřmánek a Klubíku ze Štěpánova za podporu v oblasti prorodinných aktivit.
Hostinci Chomout za opakovaný věcný dar formou občerstvení.
A především děkujeme všem členům spolku a aktivním dobrovolníkům a fanouškům za jejich
práci a pomoc:
Báře Omelkové, Katce Kohoutové, Míše a Jardovi Švarcovým, Blance Staňkové, Romanu
Mrázkovi s manželkou, Lence Introvič a Honzovi Mikulkovi, Monice a Jardovi Martínkovým,
Andree Šrámkové, Kamile Korábečné a dalším.

Uzávěrkové výkazy
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Výkaz o majetku a závazcích
Majetek

řádek

Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Zásoby
Pohledávky
Peníze a ceniny
Bankovní účty
Majetkové cenné papíry a vklady
Ostatní finanční majetek
Opravné položky k nabytému majetku (aktivní)

01
02
03
07
08
09
10
11
12

SOUČET MAJETKU (ř. 1 až 12)

13
99

Kontrolní číslo (ř. 1 až 13)

Závazky

řádek

Rezervy
Závazky
Úvěry
Opravné položky k nabytému majetku (pasivní)

14
15
16
17

SOUČET ZÁVAZKŮ (ř. 14 až 17)
Jmění podnikatele (ř. 13 - ř. 18)
Kontrolní číslo (ř. 14 až 19)

18
19
20

Na začátku období

Na konci období

133
26 208

26 341
52 682
Na začátku období

Na konci období

26 341

Výkaz příjmů a výdajů
Příjmy
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Ostatní
Uzávěrková úprava příjmů

01
02
03
04

PŘÍJMY CELKEM (ř. 1 až 4)
Kontrolní číslo (ř. 1 až 5)

05
99

Výdaje

129 703

129 703
259 406
Za sledované období

řádek

Nákup materiálu
Nákup zboží
Mzdy
Platby pojistného
Provozní režie
Uzávěrková úprava výdajů

06
07
08
09
10
11

VÝDAJE CELKEM (ř. 5 až 9)
Rozdíl příjmů a výdajů (ř. 5 - ř. 12)
Kontrolní číslo (ř. 6 až 13)

12
13
99

Příjmy

Za sledované období

řádek

37 507
2 848

63 007

103 362
26 341
233 065
Výdaje

Zisk

dle § 8
dle § 9
dle § 10
Vypracoval(a): ..................................................................................

