Výroční zpráva 2021
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 grantových 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
„Tam Vám nikdá nic neporoste, tam je navážka!“
Jeden z ohlasů veřejnosti na konečný návrh vzhledu Koperníku

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 akcí, 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 skrze participační aktivity: Realizujeme průzkumy, veřejná projednání a ankety,
čímž zjišťujeme a ověřujeme názory a přání místních občanů.
2. 2. Sociální problém, popis problému
Chomoutov v roce 2021 byl stále ovlivněn pandemií Covid-19. To významně oslabilo ochotu
obyvatel setkávat se na hromadných akcích i je organizovat. Zaměřili jsme se proto v rámci
zefektivnění své činnosti na péči o veřejný prostor. Péče o něj se v Chomoutově stále
ukazuje jako velká slabina a do něj jsme proto občany cíleně vtahovali:
1. Rozvíjet kultivovaný dialog – 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 naší lokalitě. >> Organizovali jsme proto při rozvoji veřejného
prostoru moderované debaty/ projednání, zjišťovali jsme názory občanů
v individuálních anketách.
2. Vytvářet atraktivní a bezpečný prostor k pohybu po lokalitě pro organizované akce i
každodenní setkávání obyvatel.
>> Koordinujeme projekt Koperník – trochu jiná náves za účelem proměny tohoto
veřejného prostranství v centru obce.
>> Pečujeme o část pěší stezky u řeky Moravy.
>> Pečujeme o okolí památného dubu.
>> Podporujeme iniciativu Bezpečný Chomoutov. V rámci dialogu s Magistrátem
města Olomouce usilujeme o prosazení zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty na
ulici Dalimilova-Štěpánovská 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 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 - Štěpánovská.
Chceme zachovat příznivé životní podmínky pro místní obyvatele a aktivně vyhledáváme
příležitosti k tomu je kultivovat a rozvíjet. Věnujeme se naplňování 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 podílet se na rozvoji
lokality a o aktivní a kreativní trávení volného času.
Podskupinou jsou pak místní organizace a firmy.
2.3.2. Naše aktivity a jejich popis
V roce 2021 jsme se zaměřovali na péči o veřejný prostor a dále na přizývání občanů do
rozhodování. Na to jsme navazovali své projekty a dobrovolnické aktivity.
Dárcovská kampaň na Koperník (Via)

březen - duben

Travní labyrint na Koperníku (Via)

květen

Zklidnění průtahu: Kulatý stůl (OLK)

červen

Komunitní brigády pro Koperník (Via)

červenec - listopad

Zklidnění průtahu - sběr podnětů: Veřejné
projednání, anketní průzkum (OLK)

září

Výsadba stromů na Koperníku a založení
švestkového sadu (SFŽP)

říjen

Péče o ochranné pásmo památného dubu
Svatý Ján, 2x (CHKO LP)

květen, říjen

Údržba hledačky s pokladem „Komáří
stezky“

celoročně

Vysvětlivky:
Via – projekt Nadace Via – Živá komunita „Koperník – trochu jiná náves“
OLK – projekt Olomouckého kraje „Pro děti dětí“
SFŽP – projekt Státního fondu životního prostředí „Stromy pro Chomoutov“
CHKO LP - realizováno v rámci celoroční spolupráce s Agenturou ochrany přírody Litovelské Pomoraví

Podrobný popis:
a) Koperník – trochu jiná náves (Via)
Revitalizační projekt oblíbeného veřejného prostoru v centru obce přešel v roce 2021
do realizační fáze. V březnu jsme spustili dárcovskou sbírku na platformě Darujme.cz.
Na proměnu Koperníku přispělo 56 občanů téměř 80 tisíc korun. Někteří finance
zaslali přímo na účet spolku. Od Nadace Via jsme získali dalších 20 tisíc korun jako
bonus za úspěšnou sbírku. Komise MČ zajistila od Magistrátu města Olomouce
příspěvek ve výši 300 tis. Kč.
V červnu jsme na ploše Koperníku vytvořili se souhlasem odb. zeleně MMOL - jako
experiment ve veřejném prostoru - dočasný travní labyrint, který vzbudil zájem dětí i
médií. V jeho centru byla umístěna dřevěná soška komára od místního truhláře
Zbyňka Musila.

Travní labyrint, červen 2021

Od července do listopadu jsme postupně zorganizovali více než sedm komunitních
brigád a díky nim jsme zajistili: seč plochy před stavebními pracemi, natírání dřeva
pro altán, kopání základů a montáž altánu, úpravu terénu po stavebních pracech na
ploše, výsadbu zeleně, zálivku a zaštěpkování dřevin. Vrcholnou brigádou byla
výsadba stromů, keřů a květin, které se zúčastnilo více než 40 občanů. Dobrovolníci
investovali do realizace projektu v roce 2020-21 (koordinace, administrace, příprava
altánu, brigády) celkem přes 650 hodin práce.
V roce 2022 Koperník čeká dokončení: Výroba a umístění laviček a infografiky
(dárcovské cedulky, cedule o proměně místa s návštěvním řádem).
Počet aktivně zapojených účastníků: 65 občanů a 7 zapojených firem/ organizací.

Brigáda - natírání dřeva pro multifunkční altán, září 2021

b) Pro děti dětí (OLK)
V rámci projektu na podporu prorodinných aktivit jsme se – vzhledem k pokračujícím
pandemickým opatřením a nastavené strategii spolku – zaměřili na péči o veřejný
prostor, aby lépe sloužil potřebám místních rodin.
Pro veřejnou plochu Koperníku vznikl prvotní grafický návrh návštěvního řádu, který
je přátelský k rodinám s dětmi. Ten bude doladěn v rámci konečné verze cedule
k proměně místa v roce 2022.

ukázka návštěvního řádu pro Koperník

Podpořili jsme však především iniciativu občanů Bezpečný Chomoutov ke zklidnění
frekventované ulice Dalimilova-Štěpánovská. Cílem iniciativy je, aby se zde mohly
bezpečně pohybovat nejohroženější cílové skupiny - děti a senioři.
V červnu jsme proto v hasičské zbrojnici zorganizovali kulatý stůl
vedený facilitátorem se zástupci Magistrátu města Olomouce, zástupci dopravního
odboru Olomouckého kraje, hejtmana a ředitele městské policie.

Kulatý stůl iniciativy Bezpečný Chomoutov, červen 2021

Na základě zde dohody u kulatého stolu následovalo v září, ve spolupráci
s Magistrátem města Olomouce (Útvar hlavního architekta), veřejné projednání
s občany ke sběru podnětů pro zklidnění ulice a také paralelní online anketní
průzkum, jehož součástí bylo pocitové mapování. Na tisk anketních lístků, které
v rámci zpropagování participace roznášeli místní dobrovolníci, zajistila příspěvek
Magistrátu Komise MČ Chomoutov. Výsledky ankety zpracovala Univerzita Palackého.

Veřejné projednání ke sběru podnětů, září 2021

Získané podněty poslouží Útvaru hlavního architekta (ÚHA) pro návrh koncepčního
zklidnění, resp. vytvoření zadání pro dodavatele, který koncepci zpracuje. Cílem je
navrhnout zklidnění veřejného prostoru ulice jak z dopravního tak z urbanistického
pohledu. Zadání má být prodiskutováno na ÚHA na začátku roku 2022.
Počet účastníků: 11 osob (kulatý stůl), 40 osob (projednání), 250 osob (anketní
průzkum).
c) Stromy pro Chomoutov (SFŽP)
Projekt umožnil na konci října vysadit 24 vzrostlých stromů v centru Chomoutova.
Část byla vysazena 14 stromů na Koperníku, jde o různé druhy (lípy, javory, jedlé
kaštany, okrasné třešně, dub, buk). Dalších 9 stromů pro veřejný sad je vysazeno na
přilehlém soukromém pozemku naproti kovošrotu. V rámci sadu je vysazeno sedm
švestek a dvě lípy.
K výsadbě se i přes vlnu viróz a pandemie sešlo cca 40 dospělých a dětí, k dobré
náladě přispělo odborné vedení architektky při výsadbě, výborný guláš a další sladké i
slané dobroty a dětské tvořivé dílny. K úspěchu akce přispělo i slunečné počasí.

Úvodní školení k výsadbě stromů na Koperníku, říjen 2021

d) Péče o ochranné pásmo památného dubu (CHKO LP)
Jedním z našich oblíbených míst v Chomoutově je památný dub zvaný Svatý Ján, který
stojí při polní cestě ve směru na Černovír. Jeho stáří se odhaduje na více než 300 let,
přesný věk nyní není znám. V roce 2020 došlo k jeho rozštěpení bleskem a ulomení
poloviny stromu. Navázali jsme tehdy komunikaci s CHKO Litovelské Pomoraví a
nakonec se domluvili na péči o okolí stromu. V květnu jsme poprvé vyklučili náletové
dřeviny a oseli okolí stromu luční směsí, v říjnu pak provedli druhou seč strunovou
sekačkou. Záměrem do budoucna je najít udržitelný vzhled této plochy jako
hodnotného místa k zastavení a k výhledu po okolí pro pěší a cyklisty.
Do péče se letos zapojilo 10 dobrovolníků.

Péče o okolí památného chomoutovského dubu, květen 2021

e) Údržba komáří stezky
Celoročně dostupnou hledačku za pokladem Co vyprávěl komár?, která vede po
Chomoutovu, spolek pravidelně udržuje čistou a seče ji. Proběhlo 5 sečí a 12 doplnění
koleček (15 hodin práce). Materiál potřebný k seči hradíme z provozu spolku, práci na
údržbě stezky vykonáváme zdarma. V roce 2021 stezka přilákala přibližně 120
návštěvníků, část tvořila několik školních skupin.
2.4. Propagace
Snažíme se, aby se o našich aktivitách dozvědělo co nejširší spektrum občanů Chomoutova a
přilehlého okolí. Využili jsme k tomu místní rozhlas a plakáty ve vývěskách a na budově
hasičárny. Dále využíváme k propagaci své webové stránky a facebookový profil spolku a
také sdílíme informace přes 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.
Spolupracujeme skrze tiskové zprávy s médii jako je Český rozhlas Olomouc, Olomoucký
deník či Olomoucká drbna.
3.1. Použité zdroje k naší činnosti
Naše činnost stojí z významné části na práci dobrovolníků. Jedná se o 5 – 15 osob z řad
dobrovolníků a členů spolku, kteří během roku každý odpracuje dle svých možností 8 až
několik stovek hodin. Náš tým měl v roce 2021 jednu osobu na správu sítí na DPP.
Nestabilní část fungování spolku tvoří způsob financování činnosti. To je závislé na úspěchu
grantových řízení, dílčích 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),
dočerpávali jsme loňský grant Nadace Via (Koperník – trochu jiná náves) a získali jsme 1
příspěvek Komise MČ Chomoutov/MMOL (na tisk anketních lístků ke zklidnění průtahu).
Komise MČ také zajistila přímý příspěvek Magistrátu na projekt Koperník– trochu jiná náves
na mlatové povrchy a většinu materiálu altánu.
K neviditelným leč zásadním zdrojům patří i sdílení zkušeností s podobně naladěnými lidmi a
komunitními organizacemi z celé ČR. Využívali jsme k tomu sdílecích setkání Nadace Via
(osobně i online) a konzultací s mentory a experty na daná témata.
3.2. Odvedená práce
V roce 2021 jsme vlastními silami zrealizovali, i přes nepříznivou epidemiologickou situaci
spojenou s Covid-19, či se partnersky zapojili do více než 15 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 můžeme být 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.
5.2. Stav organizačního rozvoje
V uplynulém roce zůstala členská základna spolku stejná, rozšířil se však masivně okruh
dobrovolníků, kteří se zapojili do brigád v rámci projektu Koperník.
V návaznosti na tento vývoj je novou výzvou systémověji uchopit práci s dobrovolníky s cílem
zajistit kvalitu a dlouhodobou udržitelnost své činnosti.
5.3. Klíčové osoby
Členové statutárního orgánu – fundraising, pokladník: Lenka Introvič, předsedkyně.
Propagace spolku – správa sítí a editor tiskových zpráv a e-zpravodaje: Sára Davídková;
správa webu: Honza Mikulka.
Údržba/ seč ploch, koordinace stavebních prací na Koperníku – Zbyněk Musil
Pomoc s organizací komunitních brigád a zajištění občerstvení – Zuzka Denková, Anička
Musilová.

ČÁST D
6. Zapojené organizace
V roce 2021 jsme v rámci své činnosti spolupracovali s těmito organizacemi:
 Magistrát města Olomouce, Komise městské části Chomoutov* – partner při realizaci
projektu Koperník a zklidňování průtahu obcí.
*Partnerství s Komisí MČ pro nás nebylo ani v uplynulém roce snadné. V nejnáročnějších
chvílích práce jsme namísto pomoci čelili projevům neochoty aktivně se na záměrech podílet.
Docházelo k neustálému zpochybňování našeho úsilí, nadřazenému nárokování nekonečných
debat a bohužel i k aktivnímu podněcování nenávisti v interní i veřejné komunikaci. Na
podzim roku 2021 tato dynamika vyvrcholila slovním útokem člena KMČ (ODS) na náš spolek
na veřejném projednání ke zklidnění průtahu. Na jeho chování jsme podali stížnost na Radu
města Olomouce a doporučili nastavení takových etických pravidel a vzdělávání pro členy
Komisí MČ, které jim umožní vykonávat zodpovědněji svou službu pro občany.
 MŠ Baarova – propagace aktivit spolku.
 Univerzita Palackého v Olomouci – pocitové mapy, zpracování výsledků ankety.
 CHKO Litovelské Pomoraví – konzultace k aktivitám ve veřejném prostoru, spolupráce
na péči o okolí památného dubu.
 Knihovna města Olomouce – poskytnutí zázemí pro činnost spolku.

ČÁST E
7. Finance a rozpočet za rok 2021
Účetnictví vede externí účetní. Kontrola je prováděna předsedkyní spolku.
Provozní náklady
Nákup materiálu
Mzdy
Provozní režie
Náklady celkem

156 091 Kč
9 650 Kč
87 732 Kč
253 473 Kč

Příjmy
Granty a dotace (Olomoucký kraj)
Dary (sbírka na Koperník, interní sb. na činnost)
MMOL/ KMČ (tisk anketních lístků - průtah)
CHKO LP (péče o okolí dubu)
Příjmy celkem

17 600 Kč
104 244 Kč
5 400 Kč
8 050 Kč
135 294 Kč

Rozdíl příjmů a nákladů
Bezúročná půjčka k předfinancování dotace SFŽP (člen J. Mikulka)

-118 179 Kč
20 000 Kč

Poděkování
Magistrátu města Olomouce a Komisi MČ Chomoutov za úřední a finanční podporu, která
v Chomoutově umožnila realizovat náročné projekty s významným dopadem pro zdejší
komunitu.
Nadaci Via za laskavou a přitom profesionální podporu v naší činnosti.
Knihovně města Olomouce zastoupené paní ředitelkou Lenkou Pruckovou za otevřenost a
poskytované zázemí v místní knihovně.
Mateřské škole Baarova za pomoc s propagací našich aktivit mezi rodiči.
Zvláštní poděkování patří Zbyňkovi Musilovi za jeho vysoce zodpovědný přístup a osobní
nasazení při koordinaci stavebních prací (nejen) na Koperníku – zvláště pak za jeho úsilí
vložené do návrhu a montáže altánu. Věnoval Chomoutovu více než 200 hodin svého času,
bez jakéhokoliv nároku na honorář.
Díky mnoha dalším jednotlivcům – členům našeho spolku, dobrovolníkům, dárcům,
expertům a fanouškům Chomoutova – protože díky jejich důvěře a přispění se u nás daří
budovat silnější komunitu a atmosféru spolupráce. Díky nim nacházíme pro místní výzvy
nová, dosud (zdánlivě) nemožná, řešení.

