
 

 

Výroční zpráva 2019 

 
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, nejen v Chomoutově. 

Na úvod 

 

„Já těm lidem nerozumím, já nevím, co vlastně chtějí.“ 

Blanka Masaryková, nejaktivnější členka spolku roku 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu zpracovala Lenka Introvič s pomocí Kateřiny Kohoutové 
Kontaktní údaje: E lenka@losvesinos.cz, T 774 036 086
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ČÁST B 
 
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 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 let došlo k rozmachu a oživení místních tradičních akcí: 
chomoutovský Advent, Masopust, Pálení čarodějnic, Dětský den, Přání jubilantům aj. a k 
založení aktivit nových – klubík Vesinek, kapela POKUS band, vydávání novin.  
Nadále však zůstávají nenaplněny tyto potřeby komunity: 
  

1. Chybí zde, díky nepřítomnosti základní školy, vhodné prostředí a aktivity pro CS děti 

6 -12 let a mládež (hřiště, kroužky). >> Našim cílem je řešení a akce podporovat či 
sami organizovat. Dalším problémem, se kterým pracujeme, je sociální izolace 

mladých rodin. >> Našimi aktivitami se je snažíme zapojovat do dění, provozujeme 
Klubík Vesinek či podporujeme rodinné tvořivé dílny. 

2. Chomoutov je významně definován intenzivní dopravou na hlavní průjezdní silnici 
Dalimilova. Obyvatelé nemají možnost bezpečného pohybu po obci či k přesunu do 
klidových zon (jezero Poděbrady/ Chomoutovské, Lovecká chata). >> Aktivně 
usilujeme o zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.  

3. Usilujeme o zatraktivnění veřejného prostoru. >> Detekujeme příležitosti v 
Chomoutově, upozorňujeme na ně, aktivně pomáháme realizovat tak, aby tato místa 
mohla sloužit ke kulturním akcím, ke sportování či jen k sousedskému setkávání. 

 
2.2.1. Rozsah problému 
Chomoutov je díky své poloze vzdálen ruchu velkoměsta. Je potenciální oázou klidu, při 
zachování výborné dostupnosti infrastruktury a zároveň nádherné přírody s typickými 
vodními plochami. Zdá se být místem velmi atraktivním k bydlení.  
Tomu však zcela neodpovídá kvalita a množství veřejných prostranství ani kapacita zdejších 
veřejných budov k setkávání obyvatel. Neodpovídá tomu bezpečnost na frekventované 
průjezdní silnici Dalimilova. 
Je potřeba zachovat příznivé životní podmínky pro místní obyvatele a aktivně vyhledávat 
příležitosti k tomu je kultivovat a rozvíjet. Ať již skrze nárazové komunitní akce či 
naplňování dlouhodobých strategických cílů ve veřejném prostoru. 
 
2.3. Naše vize 
Našimi aktivitami pro rodiny s dětmi, mládež, dospělé i seniory se snažíme v Chomoutově 
vytvářet atmosféru přátelství a otevřenosti.  
Ve spolupráci s místními aktéry chceme cíleně rozvíjet dobré sousedské vztahy tak, aby se 
zde cítili dobře jak staro tak novousedlíci. 



 

Chceme zvýšit zájem místních obyvatel o místo, kde žijí, a poskytovat jim zázemí a prostor 
pro seberealizaci a 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, JK Verona, 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 
V roce 2019 jsme pokryli širokou škálu aktivit: 

Beseda s Petrem Linduškou (KnB) 29.1. 

Klubík Vesinek  01 – 12/2019 

Nedělní deskovky (OLK) 01, 03, 05, 09, 11/2019 

Setkávání při kapele POKUS band* (OLK) 03 – 12/2019 

Noc s Andersenem 29.3. 

Rybářský kurz pro děti 04 – 05 a 09 – 10/2019 

Noviny Chomáč* 05, 07, 11/2019 

Pálení čarodějnic - stezka odvahy* 27.4. 

Vydání publikace o Chomoutovu (KnB) 6 - 12/2019 

Pocitové mapování 6/2019 

Letní kino (OLK) 12.7., 2.8. 

Sousedská slavnost/ Křest publikace 14.9. 

Vánoční čajová dílna (OLK) 22.11. 

Chomoutovský Advent* - tvůrčí dílny, 
POKUS band (OLK) 

12/2019 

Vysvětlivky: *na akci se pouze podílíme (propagačně či organizačně), KnB – akce je součástí projektu Knihovna 

nás baví/grant Nadace Via, OLK – akce je součástí projektu Chomoutov pro rodinu/ grant Olomouckého kraje. 

 
Podrobný popis akcí: 
 

a) Beseda s Petrem Linduškou 
Povídání, autorské čtení a prodej knih. V rámci projektu Knihovna nás baví, který 
zatraktivnil novým vybavením a oživil novými akcemi chomoutovskou knihovnu, 
proběhla beseda s hanáckým spisovatelem a autorem divadelních her Petrem 
Linduškou. Pro nízký zájem tento typ aktivit nebude dále pokračovat. 
 

b) Klubík Vesinek 
Klubík v místní knihovně je místem setkávání pro děti ve věku 0 – 3 let a jejich rodiče. 
Nabízí 1x týdně nenáročný dopolední program, zorganizoval také 4 výlety (Rozárium, 
Sluňákov, Kosíř, ZOO). Koordinátorka klubíku krom programu řeší úklid, obnovu 
herního vybavení, občerstvení.  
Akce zasáhla děti a rodiče (20 rodin) z Chomoutova a přilehlých městských částí a 
obcí Horka a Štěpánov. 



 

c) Nedělní deskovky 
Deskovky byly určeny pro mezigenerační setkávání dospělých a mládeže, hrálo se 
v místní knihovně. Do akce se zapojilo do 10 osob a pro tuto CS nebude dále 
pokračovat. 
 

d) Setkávání při kapele POKUS band* 
Mezigenerační setkávání mladých i seniorů při hudbě a krátkých scénkách, které 
probíhá v místní hasičárně, sousedských setkáních či ve veřejném prostoru. Činnost 
kapely spolek podpořil zakoupením ozvučení a propagačně. Založila a vede Bára 
Omelková. Kapela vystoupila během roku na 5 místních akcích (rozloučení 
s předškoláky v MŠ, táborák na Koperníku, táborák na fotbalovém hřišti, sousedská 
slavnost, Advent) a zasáhlo tak více než 300 diváků. 
 

e) Noc s Andersenem  
Březnové nocování v naší knihovně s programem pro děti ve věku 6-12 let. Téma 
„Chomoutov je ostrov“ bylo inspirováno knihou Robinson Crusoe. Plnění úkolů uvnitř 
i na noční dobrodružné stezce zakončené táborákem přilákalo 17 dětí. Akci 
organizovalo 10 dobrovolníků. 
 

f) Rybářský kurz pro děti 
Komunitně-vzdělávací akce realizovaná ve spolupráci s Rybářským svazem Olomouc 
umožnila dětem během března-května absolvovat teorii a získat rybářský lístek a na 
podzim pak společně lovit na místních vodách. 
CS: 5 dětí. 
 

g) Noviny Chomáč  
Noviny, které informují o dění a akcích v Chomoutově, dostává každý občan 
Chomoutova. Vyšly v rozsahu 12 – 24 stran, v počtu 430 ks, 3x ročně. Poslední číslo 
umožnilo inzerci. Koncept novin se stále vyvíjí. Vydavatelsky a spolufinancováním 
noviny zajistil spolek, na dodávání textů se kromě místních organizací a občanů 
podílela Komise, která též zajistila hlavní financování.  
 

h) Stezka odvahy při Pálení čarodějnic* 
Pálení čarodějnic organizované SDH a KMČ obsahuje vždy také večerní stezku odvahy 
v místním lesíku při řece Moravě. Spolek se aktivně zapojil do realizace a od 19.30 do 
21.30 hodin v efektních kostýmech vystrašil přes 80 místních dětí a dospělých. 
 

i) Vydání publikace o Chomoutovu 
Více než 3 roky připravovaná publikace o historii a současnosti Chomoutova vyšla 
v červnu, v počtu 200 ks. Autorem knihy „Historie a současnost dědiny Chomoutov“ 
je historik Jakub Huška, který připravil její obsah a grafiku. Financování částečně 
zajistila Komise, z větší části vydání podpořili v online sbírce Darujme.cz místní 
občané (37 osob), menší část šla z grantu Nadace Via – Živá komunita. Distribuce 
knihy proběhla v knihovně, v hostinci Chomout a na zářijové sousedské slavnosti. 
 
 
 



 

j) Pocitové mapování 
Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a s podporou Komise proběhlo online 
mapování veřejného prostoru v Chomoutově. Proběhla také 2 osobní setkání 
v knihovně. Zapojilo se necelých 40 občanů. Výsledky mapování ukazují oblíbená a 
negativně hodnocená místa či kde se pěší a cyklisté cítí/ necítí bezpečně. Výsledky 
jsou trvale dostupné na https://www.pocitovemapy.cz/chomoutov-2019/nahled. 
Výsledky slouží samosprávě k lepšímu hájení zájmů občanů a spolku pro dílčí akce a 
strategické projekty. 
 

k) Letní kino 
První letní kino proběhlo v červenci (Ať žijí duchové! v retro verzi) a druhé v srpnu 
(Coco, na moderním nafukovacím plátně) na fotbalovém hřišti. TJ Sokol Chomoutov 
zajistil pro obě akce občerstvení. Akce se zúčastnilo celkem na 150 dětských a 
dospělých diváků. 

 
l) Sousedská slavnost 

Na Koperníku proběhla sousedská slavnost spojená se křtem publikace o 
Chomoutovu. Program odstartovaly komentované procházky. Odpoledne pak 
zástupci KMČ a spolku Los Vesinos knihu společně pokřtili. Odpolední program akce 
nabídl tvůrčí dílny pro děti, street-artový workshop u kovošrotu, knižní výměnu, 
fotopoint s dobovými kostýmy, občerstvení formou sousedského rautu a vystoupení 
dvou živých kapel – místního POKUS bandu spolu se seniory a hostující kapely Joys 
from Lost. Akce se zúčastnilo cca 40 osob. 

m) Vánoční čajová dílna 
V knihovně proběhla tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi. Účastníci vyráběli ozdoby 
skládané z čajových sáčků, malování čajem aj. dárky z čajové směsi. 
 

n) Chomoutovský Advent*  
Tradiční akce Komise MČ Chomoutov, kdy po 4 adventní soboty probíhá setkávání 
obyvatel u stromečku na Koperníku. Spolek se podílel skrze prorodinný grant -tvůrčí 
dílny pro děti a vystoupení POKUS bandu. Akce má celkovou návštěvnost cca 300 lidí. 

 

2.4. Propagace 

Snažíme se, aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum občanů v Chomoutově 
a v přilehlém okolí. Využíváme k tomu noviny Chomáč, které jsou doručovány do každé 
schránky, dále plakáty, které instalujeme na 5 vývěskách a hasičárně v Chomoutově, 
případně v přilehlých obcích a městských částech. Dále využíváme k propagaci své webové 
stránky a facebookový profil spolku a také KMČ Bydlím v Chomoutově. 
Spolupracujeme skrze tiskové zprávy se serverem  a reportáže s médii TV Morava, Český 
rozhlas Olomouc či Olomoucká drbna. 
  



 

3. Sociální dopad 
3.1. Použité zdroje k naší činnosti 
Naše činnost stojí z významné části na prací dobrovolníků. Jedná se o 5 – 12 osob z řad 
dobrovolníků a členů spolku, kteří během roku každý odpracují 20-500 hodin. Náš tým nemá 
žádného placeného zaměstnance. 
Účetnictví zajišťuje externí účetní.  
 
Nestabilní část fungování spolku tvoří nadále způsob financování činnosti. Ten je závislý na 
úspěchu grantových řízení či podpoře samosprávy, případně na darech od místních firem či 
komunity. Z toho plyne i velký podíl dobrovolnické práce, která je pro fungování spolku 
nezbytná. Bez ní by nebylo možné naše aktivity vůbec realizovat. 
 
3.2. Odvedená práce 
Tento rok jsme realizovali či se partnersky zapojili do 14 komunitních akcí, které měly dopad 
na více než 700 obyvatel. Získali jsme 1 dotaci Olomouckého kraje (projekt na podporu 
prorodinných aktivit Chomoutov pro rodinu) a 1 grant (Rychlá rota Nadace Via – veřejná 
kampaň za zklidnění dopravy v Chomoutově) a 3 příspěvky Komise MČ Chomoutov. 
 
4. Naše cíle 
Naši snahou je vytvářet přívětivý prostor a podmínky pro místní tak, abychom mohli spolu 
příjemně 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 jsme hrdí. 
 
ČÁST C 
5. Organizační struktura a tým 
5.1. Organizační struktura 
Spolek Los Vesinos je v tuto chvíli veden jednočlenným statutárním orgánem, předsedkyní 
spolku. Členové a dobrovolníci se setkávají průběžně k jednáním nad dílčími akcemi formou 
pracovních skupin. 
Účetnictví spolku vede externí účetní. 
 
5.2. Stav organizačního rozvoje 
V současnosti se tým spolku nachází ve fázi formování, s občasnými prvky bouření.  
Došlo k diverzifikaci aktivit do tří hlavních směrů: jeden cílí na dlouhodobé zlepšení stavu 
veřejného prostoru, druhý podporuje komunitní aktivity, tj. setkávání a sdílení občanů, třetí 
zvyšuje informovanost obyvatel skrze noviny či publikaci. Výzvou aktuálně zůstává, jak se v 
nastavených aktivitách vzájemně efektivně podpořit a zajistit tím jejich kvalitu a udržitelnost. 
 
5.3. Klíčové osoby 
Členové statutárního orgánu - směřování spolku, jednání s partnery, fundraising, pokladník: 
Lenka Introvič (předseda). 
Propagace spolku – web Honza Mikulka, facebook a plakáty Blanka Masaryková. 
Kontakt s místní samosprávou – Blanka Masaryková, Jaroslav Švarc, Katka Kohoutová, Bára 
Omelková. 
  



 

ČÁST D 
6. Zapojené organizace 
Dlouhodobě spolupracujeme s těmito hlavními partnery: Komise městské části Chomoutov,  
Knihovna města Olomouce. 
 
Komunikujeme v rámci své činnosti také s TJ Sokol Chomoutov, SDH Chomoutov, MŠ 
Baarova, Jezdeckým klubem Verona, CHKO Litovelské Pomoraví, Jachetním klubem Olomouc, 
Rybářským svazem v Olomouci a neformálním uskupením OKUS. 
 
ČÁST E 
7. Finance a rozpočet za rok 2019 
Účetnictví vede externí účetní, je vedeno v ekonomickém programu PREMIER system. 
Kontrola je prováděna předsedkyní spolku. 
 
Provozní náklady 
Nákup zboží                 617 Kč 
Nákup materiálu          23 103 Kč 
Provozní režie         137 888 Kč  
Celkem                                 161 608 Kč 
 
Příjmy 
Inzerce              1 600 Kč 
Dary              12 000 Kč 
Granty a dotace (Nadace Via - Program Rychlá rota,  
Olomoucký kraj - prorodinné aktivity, online sbírka Darujme.cz)     88 300 Kč 
Příspěvky (KMČ/MMOL - prorodinný projekt, publikace, noviny)      65 000 Kč 
Příjmy z prodeje publikace            30 480 Kč 
Celkem         197 380 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Poděkování 
 
Děkujeme našim klíčovým partnerům:  
Komisi městské části Chomoutov (potažmo Magistrátu města Olomouce) v čele s předsedou 
Petrem Vepřekem za finanční, organizační a propagační podporu, která nám umožnila 
realizovat komunitní aktivity s významným dopadem pro zdejší komunitu. 
Knihovně města Olomouce zastoupené paní ředitelkou Lenkou Pruckovou za otevřenost 
našim nápadům a poskytnutí zázemí pro akce v místní knihovně. 
 
Ondrovi Jay Přibylskému děkujeme za vtipnou grafiku plakátů a obálek novin Chomáč. 
Děkujeme RC Heřmánek zastoupenému Petrou Tenglerovou za vzdělávací podporu v oblasti 
prorodinných aktivit a Klubíku ze Štěpánova zastoupeného Petrou Kožušníkovou za 
konzultace. 
Hostinci Chomout děkujeme za pomoc s distribucí publikace o Chomoutovu. 
Letnímu kinu Olomouc děkujeme za zapůjčení stolů pro Sousedskou slavnost. 
 
A především děkujeme všem členům spolku a dobrovolníkům za jejich pomoc: 
  
Blance Masarykové.. za nakažlivé nadšení a pomoc s většinou aktivit uplynulého roku, 
Báře Omelkové.. za srdce vložené do rozvoje chomoutovské nové kulturní scény,  
Míše a Jardovi Švarcovým.. za praktickou a technickou podporu, když nám docházel dech, 
Katce Kohoutové.. za perfektní naplánování a organizaci Noci s Andersenem, 
Monice Martínkové.. za každotýdenní pomoc s úklidem Klubíku a za revizi textu publikace, 
Markovi s Jirkou.. za tvůrčí dílny, které pravidelně obohacují zdejší komunitní akce, 
Romanu Mrázkovi.. za ochotu sdílet fotografie, které dokumentují současný Chomoutov, 
Andree Seidlové.. za ochotu sdílet závažný problém a inspirovat k systémovým řešením, 
Daně Švestkové.. za kuchyňku – nejoblíbenější herní prvek - darovanou dětem do Klubíku 
A Honzovi Mikulkovi.. za správu webu a vedení rybářského kroužku. 
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783 35 Olomouc - Chomoutov

Ze dne:

Majetek
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)

SOUČET MAJETKU (ř. 1 až 12)

Kontrolní číslo (ř. 1 až 13) 

01
02
03
07
08
09
10
11
12

13
99

Závazky
Rezervy
Závazky
Úvěry
Opravné položky k nabytému majetku (pasivní)

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

14
15
16
17

18
19
20

14 017

133 5 962
26 208 55 651

26 341 75 630
52 682 151 260

26 341 75 630

řádek

řádek

Na začátku období Na konci období

Na začátku období Na konci období

Výkaz o majetku a závazcích

Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Ostatní
Uzávěrková úprava příjmů

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

01
02
03
04

05
99

12 000

44 080
88 160

13 209Nákup materiálu
Nákup zboží
Mzdy
Platby pojistného
Provozní režie
Uzávěrková úprava výdajů

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

06
07
08
09
10
11

12
13
99

33 128

90 417

46 337
-2 257

Příjmy

Výdaje

řádek Za sledované období

řádek Za sledované období

Výkaz příjmů a výdajů

Vypracoval(a): ..................................................................................

32 080

dle § 8
dle § 9
dle § 10

Příjmy Výdaje Zisk


