Výroční zpráva 2020
ČÁST A
Poslání
Dlouhodobým posláním spolku je dosáhnout proměny a oživení alespoň jednoho veřejného
místa v Chomoutově, které by lákalo k setkávání obyvatele všech věkových skupin.
Los Vesinos realizuje samostatně či ve spolupráci se svými partnery kulturní či komunitní
akce, a to buď jednorázově nebo formou komplexních projektů. Spolkové aktivity mají
stimulovat občany k většímu zájmu o místo, kde žijí, o místní kulturu a podporovat
otevřenou občanskou společnost, nejen v Chomoutově.
Na úvod
„Ať je Chomoutov lepší místo pro život, na každý den.“
Zbyněk Musil, dobrovolník

Výroční zprávu zpracovala Lenka Introvič
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 a dlouhodobě usilujeme o
zkrášlení veřejného prostoru. Propojujeme lokální možnosti Chomoutova s inspirací mimo
lokalitu – z jiných míst Česka či ze zahraničí. Věnujeme se propagaci demokratických hodnot
ve své komunitě: Realizujeme průzkumy, veřejná projednání a ankety, čímž zjišťujeme a
ověřujeme názory a přání místních občanů.
2. 2. Sociální problém, popis problému
Chomoutov v roce 2020, stejně jako téměř celý svět, ovlivnila pandemie Covid-19. O to více
vynikla „slabá místa“ naší lokality, která reflektujeme ve své činnosti:
1. Umění kultivovaného dialogu – různost názorů často nevede v současné společnosti,
ani u nás v Chomoutově, k vzájemné inspiraci a obohacení ale ke konfliktu a k
blokování vývoje v lokalitě. >> Pořádáme proto moderované debaty a projednání,
zjišťujeme názory občanů v individuálních anketách.
2. Chybí nám atraktivní a bezpečný prostor pro větší akce i denní setkávání obyvatel.
>> Koordinujeme projekt Koperník – trochu jiná náves za účelem proměny tohoto
veřejného prostranství v centru obce.
3. Intenzivní doprava na krajském průtahu Dalimilova-Štěpánovská negativně dopadá
na kvalitu života místních občanů. Ti nemají možnost bezpečného pohybu po obci či
k přesunu do klidových zón (jezero Poděbrady/ Chomoutovské, Lovecká chata). >>
Usilujeme o zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty a zkrášlení tohoto veřejného
prostoru.
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 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 i sportovní 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).
2.3.2. Naše aktivity a jejich popis
V roce 2020 jsme i přes nepříznivá epidemiologická opatření realizovali tyto aktivity:
Nocování v knihovně s Divadlem na cucky

leden

Klubík Vesinek v knihovně

Leden, únor

Mentoring pro solo rodiče

celoročně

Veřejná kampaň za zklidnění dopravy na
průtahu obcí (Via)

celoročně

Fotoprojekt Chomoutov (ZUŠ, UPOL)

Únor, březen

Noviny Chomáč*

Duben, říjen

Fotovýstava + Sociologický průzkum (ZUŠ,
UPOL)

Červen

Dotisk publikace o Chomoutovu

Červen

Letní kino*

Červenec, srpen

Komáří stezka (OLK)*

Září

Veřejné projednání k záměru revitalizace
Koperníku (Via)*

Září, prosinec

Vysvětlivky:
* - akce v partnerství s KMČ,
Via – akce je podpořena grantem Nadace Via,
OLK – akce je podpořena grantem Olomouckého kraje – prorodinné aktivity.
ZUŠ – akce se konala ve spolupráci se ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc
UPOL – akce se konala ve spolupráci s katedrou sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci

Podrobný popis akcí:
a) Nocování v knihovně s Divadlem na cucky
V lednu proběhla z pátku na sobotu v chomoutovské knihovně divadelní přespávačka
pro děti ve věku 6 - 13 let.
Program využíval dramatické techniky a byl inspirován knihou Ester Staré: Největší
přání. Děti se spolu s lektorkou Kristýnou ponořily do příběhu jednoho plyšového
koníka. Na akci spolupracovalo olomoucké Divadlo na cucky. Zúčastnilo se 12 dětí.
b) Klubík Vesinek v knihovně
V lednu a únoru jsme organizovali v místní knihovně setkávání rodičů s nejmenšími
dětmi (0 – 3 let). Vzhledem k nastupující epidemii byla aktivita od února po zbytek
roku přerušena.

c) Mentoring pro solo rodiče
Během roku poskytovala vyškolená mentorka Lenka podporu třem solo maminkám
během individuálních online setkání přes platformu Zoom.
d) Veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí (Via)
Navázali jsme na pocitové mapování z r. 2019, které ukázalo vysokou míru rizika
vnímanou zdejšími občany v prostoru krajského průtahu. Projekt podpořený Nadací
Via – Rychlá rota zviditelnil příběhy místních občanů o tom, jaké situace v tomto
prostoru zažívají a jak se necítí bezpečně při pohybu ve své domovské lokalitě.
Příběhy byly zveřejňovány na facebookovém profilu Bezpečný Chomoutov a v
médiích. Iniciativa občanů jednala o problematice také se zástupci Magistrátu –
náměstkyní Evou Kolářovou, se zástupci Olomouckého kraje.
Podařilo se vyjednat dílčí opatření (nový přechod u autobusové zastávky, umístění
úsekového měření, osvětlení stávajících přechodů). Nadále však zůstává problémem
hlučnost a prašnost, nedostatek zeleně, bezpečný prostor pro cyklisty, chybějící
parkovací místa či chybějící chodníky na okrajích obce. To vše by bylo možné řešit
urbanisticko-dopravní studií, o niž občanská iniciativa nadále usiluje.
e) Fotoprojekt Chomoutov
Žáci ZUŠ M. Stibora pod vedením lektora Juraje Sosny uspořádali na začátku roku
2020 v prostorách své školy výstavu doku-fotografií k naší lokalitě, které nově
nasbírali.
f) Noviny Chomáč*
Vydali jsme jarní a podzimní číslo novin (370 ks), tištěno barevně, o dvanácti
stranách. Vzhledem k cyklickým neshodám s partnerem KMČ na obsahu a vyváženosti
spolupráce na novinách, byla tato aktivita ukončena. Spolek pokračuje v informování
o svých aktivitách na webu a v měsíčním newsletteru VesiNovinky, k němuž je možné
přihlásit se na webu www.losvesinos.cz.
g) Fotovýstava na Koperníku + sociologický průzkum (ZUŠ, UPOL)
Spolu se ZUŠ M. Stibora a se studentkami sociologie UPOL jsme uspořádali
fotovýstavu pod širým nebem na Koperníku. Na akci přijali pozvání primátor Miroslav
Žbánek a náměstkyně Eva Kolářová. Během výstavy byl veřejnosti představen záměr
studentů realizovat v lokalitě sociologický průzkum formou tzv. fotoelicitace
(rozhovory s místními občany nad fotografiemi z lokality). Průzkum probíhal až do
jara roku 2021. Hudební doprovod na výstavě zajistila místní kapela POKUS band.
Akce přilákala na 50 návštěvníků.
h) Dotisk a distribuce publikace o Chomoutovu
Zajistili jsme dotisk 50 ks publikace Historie a současnost dědiny Chomoutov od
Jakuba Hušky. Tu jsme po zbytek roku distribuovali přes svého partnera, Hostinec
Chomout. Část dotisku byla využita k prezentaci lokality při jednáních se zástupci
kraje, magistrátu apod.

i) Letní kino*
Letní kino oživilo další místní oblíbený veřejný prostor s kvalitním zázemím –
fotbalové hřiště TJ Sokol Chomoutov. Dvě promítání rodinných filmů přilákala k
návštěvě této plochy přibližně 180 malých a velkých diváků.
j) Komáří stezka (OLK)
Celoročně dostupnou hledačku za pokladem, která vede po Chomoutovu, vytvořilo
přes léto v místní knihovně 5 dobrovolníků, pod vedením přizvaného experta na
interpretaci místního dědictví Ladislava Ptáčka. Stezka byla spuštěna v září a
opakovaně se objevila v médiích – např. v Českém rozhlase Olomouc, TV ZZIP a ve
vysílání České televize Déčko. Jen do konce roku přilákala přes 70 návštěvníků
z celého Olomouckého kraje.
k) Veřejné projednání k záměru revitalizace Koperníku (Via)*
V rámci přípravy studie veřejné plochy Koperník, která má být v brzké době
revitalizována, jsme ve spolupráci s Komisí MČ Chomoutov zrealizovali dvě veřejná
projednání.
První projednání se konalo v září, v přívětivém prostředí hostince Chomout, za účasti
vybrané architektky a s podporou paních učitelek MŠ. Ty vedly hlídací koutek pro
nejmenší děti, Spolek rodičů Smržice vedl architektonickou dílnu pro větší děti.
Občané mohli na setkání vůči ploše vydefinovat své potřeby, obavy a přání a přiřadit
jim váhu.
Druhé projednání proběhlo, vzhledem ke zhoršení epidemie Covid-19, online.
Architektka na základě podnětů vypracovala konečnou studii, kterou schválila Rada
města Olomouce. V roce 2021 má dojít k realizaci stavebních úprav (altán, mlatové
cestičky) a ke komunitní výsadbě dřevin a kvetoucích záhonů. V roce 2022 pak
k umístění laviček a infografiky (dárcovské cedulky aj.).
2.4. Propagace
Snažíme se, aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum občanů v Chomoutově
a v přilehlém okolí. Využili jsme k tomu noviny Chomáč, které byly doručeny do každé
schránky, dále plakáty, které instalujeme v 5 vývěskách a na budově hasičárny. Dále
využíváme k propagaci své webové stránky a facebookový profil spolku a také profil KMČ
Bydlím v Chomoutově.
Jsme členy národních sítí aktivních lidí (Nadace Via, Síť pro rodinu) a skrze jejich platformy a
vzdělávací akce také sdílíme informace o své činnosti a zkušenostech.
Pravidelně spolupracujeme skrze tiskové zprávy s médii jako je Český rozhlas Olomouc,
Olomoucký deník, Olomoucká drbna či TV Morava.

3.1. Použité zdroje k naší činnosti
Naše činnost stojí z významné části na prací dobrovolníků. Jedná se o 5 – 15 osob z řad
dobrovolníků a členů spolku, kteří během roku každý odpracovali 20-300 hodin. Náš tým
neměl v roce 2020 žádného placeného zaměstnance.
Nestabilní část fungování spolku tvoří nadále způsob financování činnosti. To je závislé na
úspěchu grantových řízení či příspěvcích samosprávy, případně na darech od firem či
občanů. Z toho plyne i velký podíl dobrovolnické práce, která je pro fungování spolku
nezbytná. Bez ní by nebylo možné naše aktivity vůbec realizovat.
Získali jsme 1 dotaci Olomouckého kraje (projekt na podporu prorodinných aktivit), 1 grant
Nadace Via (Živá komunita: Koperník – trochu jiná náves) a 3 příspěvky Komise MČ
Chomoutov/MMOL (noviny, letní kino, komáří hledačka – dřevěné mince). Komise MČ také
zajistila přímý příspěvek MMOL na práci architektky pro projekt Koperník – trochu jiná náves.
3.2. Odvedená práce
V roce 2020 jsme zrealizovali či se (i přes nepříznivou epidemiologickou situaci spojenou
s Covid-19) partnersky zapojili do více než 10 komunitních akcí, které měly dopad v naší
lokalitě, v kraji i v rámci celé republiky.
4. Naše cíle
Naši snahou je vytvářet přívětivý prostor a kvalitní podmínky pro každodenní život. Abychom
spolu mohli příjemně trávit volný čas, svobodně si vyměňovat 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 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 uplynulém roce se tým spolku opět částečně obměnil, paralelně s aktivitami zaměřenými
více na veřejný prostor.
V návaznosti na tento vývoj bude zapotřebí aktualizovat vizi a misi spolku (v rámci
strategického plánování v roce 2021), s cílem zajistit kvalitu a udržitelnost naší činnosti.
5.3. Klíčové osoby
Členové statutárního orgánu – vize a mise, fundraising, pokladník: Lenka Introvič.
Propagace spolku – správa webu Honza Mikulka; facebook a tiskové zprávy Lenka Introvič.
Komáří stezka, organizační tým Koperníku a veřejná kampaň Bezpečný Chomoutov – Katka
Kohoutová, Zbyněk Musil, Romana Rickardtová, Zuzka Denková, Anička Musilová, Monika
Martinková, Pavla Funková.

ČÁST D
6. Zapojené organizace
Dlouhodobě spolupracujeme s těmito partnery: Komise městské části Chomoutov, Knihovna
města Olomouce a MŠ Baarova.
Komunikovali jsme v rámci své činnosti také s Univerzitou Palackého v Olomouci, ZUŠ M.
Stibora, CHKO Litovelské Pomoraví, TJ Sokol Chomoutov, SDH Chomoutov, Jezdeckým
klubem Verona, Jachetním klubem Olomouc, Rybářským svazem v Olomouci a s neformálním
uskupením OKUS.
ČÁST E
7. Finance a rozpočet za rok 2020
Účetnictví vede externí účetní, je vedeno v ekonomickém programu PREMIER system.
Kontrola je prováděna předsedkyní spolku.
Provozní náklady
Nákup zboží
Nákup materiálu
Provozní režie
Celkem
Příjmy
Granty a dotace (Nadace Via – Živá komunita,
Olomoucký kraj - prorodinné aktivity)
Příspěvky (KMČ/MMOL: noviny, letní kino,
mince pro komáří stezku)
Příjmy z prodeje publikace
Celkem

58 Kč
7 950 Kč
145 283 Kč
153 291 Kč

125 000 Kč
64 650 Kč
4 410 Kč
194 060 Kč

Poděkování
Děkujeme klíčovým partnerům:
Komisi MČ Chomoutov (potažmo Magistrátu města Olomouce) za finanční příspěvky, které
nám umožnily realizovat náročné projekty s významným dopadem pro zdejší komunitu.
Knihovně města Olomouce zastoupené paní ředitelkou Lenkou Pruckovou za otevřenost
našim nápadům a poskytované zázemí pro naše akce v místní knihovně.
Mateřské škole Baarová za pomoc s hlídáním dětí na veřejném projednání ke Koperníku.
Hostinci Chomout za pomoc s distribucí publikace o Chomoutovu.
Nadaci Via za ocenění i profesionální podporu v naší činnosti.
Divadlu na cucky za kvalitní vzdělávací akci pro místní děti.
Juraji Sosnovi a jeho žákům za vytrvalé dokumentování a zviditelňování naší lokality.
Veronice Gigalové za odvahu a kreativitu při zkoumání naší periferie.
Sáře Davídkové děkujeme za trpělivost a profesionalitu při editaci textů pro noviny Chomáč.
A především děkujeme členům spolku, dobrovolníkům a fanouškům, bez jejichž důvěry,
podpory a spolupráce bychom nedosáhli ani zlomku výsledků…

