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Místo úvodního slova trocha historie

V srpnu roku 1930 dostavěl pan Bajer uprostřed vesnice Rybí u silnice vedoucí do
Nového Jičína dům s věžičkou. Dům s věžičkou byl vystavěn podle budov, které se

ve  dvacátých  letech  minulého  století
těšily veliké oblibě ve Spojených státech
Amerických. A tak se díky podnikavému
panu  Bajerovi  tato  velmi  zajímavá
architektura dostala i k nám do Rybí. 

Tento  dům  sloužil  zprvopočátku  jako
pekárna,  od  poloviny  70.  let  zde  byla
provozována  samoobsluha,  poté  však
byla nahrazena novým obchodem a dům
zůstal  veřejnosti  uzavřen.  Pro  své
potřeby  jej  používali  jeho  tehdejší
majitelé – rodina Kvitova.

V roce  2014  se  začala  rodit  občanská
aktivita  za  záchranu  této  regionálně
zajímavé  dominanty.  A  tak  po  dohodě

s vlastníkem Davidem Kvitou proběhlo prvé setkání všech zájemců i zvědavců, kteří
společně hledali nové využití pro tento dům. Ze všech diskusí nakonec vyplynulo, že
ideálním řešením pro záchranu „Věžičky“ by bylo založit spolek. A tak v září 2015
bylo zápisem u soudu schváleno založení Společenského centra Věžička Rybí. 

Na společných posezeních všech zájemců o nové využití Věžičky byly vybrány tyto
aktivity:

 volnočasové centrum pro jedince i neformální skupiny 
 „anglický klub“
 zkušebna pro muzikanty
 hudební setkávání 
 divadelní dílny
 řemeslné kroužky, aneb živé muzeum
 sousedské vaření
 turistická ubytovna

Všemi silami našeho mladého sdružení se tedy snažíme o vytvoření dobrého zázemí
v naší Věžičce, abychom mohli realizovat všechny aktivity, které jsme si ve Věžičce
vysnili.
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Poslání spolku Věžička

NEŽIJME JEN VEDLE SEBE ALE TAKÉ SPOLU

Chceme místo,  kde  se  lidé  mohou  setkávat,  rozvíjet  se,  dovědět  se  něco
zajímavého, inspirovat, tvořit,  pobavit nebo se potkat jen tak nad miskou dobrého
čaje.

Usilujeme o zlepšení života v naší obci, jinými slovy jde nám o rozvoj místní komunity
prostřednictvím našeho společenského centra.

Cílem činnosti je vytváření neformálních aktivit, které nenásilnou formou propojí lidi
různých zájmů, věkových skupin i vzdělání. Ambicí je i vzájemné propojení aktivit lidí
zdravých a handicapovaných. Činnost centra bude také zahrnovat aktivity zaměřené
na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže a rovněž prevenci rizik u seniorů.
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Co jsme v uplynulém roce dělali

Pořízení budovy čp. 102 Věžičky včetně pozemku

Na  konci  roku  2015  jsme  získali  do
svého  majetku  budovu  čp.  102 včetně
přilehlé  zahrady.  Tento  nemovitý
majetek  nám  daroval  jeden  ze  členů
spolku  David  Kvita  s tím,  že  budova
bude  využívána  na  podporu  rozvoje
místní komunity.  

Získaná budova Věžičky byla vystavěna
v roce  1930  a  od  té  doby  na  ní
neproběhla  žádná  větší  oprava.  Stav
budovy je v současné době havarijní. Je
tedy  potřeba  provést   rozsáhlou
rekonstrukci  tak,  aby  byly  zároveň
splněny  všechny  normy  pro  využívání
budovy  veřejností.  Naše  představa  je
taková,  že  se  budeme  snažit  zachránit  co  nejvíce  její  venkovní  vzhled  i vnitřní
interiéry. Zkrátka zachovat tuto zajímavou dominantu obce.

Účast ve vzdělávacím programu Viadukt-Průvodce Nadace VIA

Byli  jsme vybráni  do vzdělávacího programu Nadace VIA Viadukt-Průvodce,  který
prostřednictvím cyklu tematických workshopů seznamuje aktivní jednotlivce a mladé
neziskovky s různými oblastmi pro jejich rozvoj a fungování důležitými. Workshopy
byly pořádány jednou měsíčně od ledna do července 2016. S Nadací VIA jsme stále
v kontaktu a sledujeme možnosti zapojení do dalších projektů nadace.

Vyhlášení veřejné sbírky

Pro  záchranu  budovy  čp.  102  „Věžičky“  jsme  vyhlásili  od  1.  února  2016
do 31. ledna. 2018 veřejnou sbírku. Tato sbírka bude využívána na úhradu nákladů
spojených s rekonstrukcí budovy. 

Pojištění

V březnu jsme uzavřeli s Českou spořitelnou smlouvu o pojištění majetku. 
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Zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy

Pro  zpracování  projektové  dokumentace  na  rekonstrukci  Věžičky  jsme  oslovili
mladého projektanta Ing. Martina Lampu se sídlem Pod Haškovcem 1553, Příbor.
Společně hledáme kompromisy mezi tím, co bychom chtěli ve Věžičce mít a co je
možné z hlediska norem.

Velký úklid Věžičky

První  týden  v měsíci  dubnu jsme věnovali  velkému úklidu  Věžičky.  Předcházející
majitelé  měli  totiž  v této  budově  jedno  velké  skladiště.  Využili  jsme  proto

velkoobjemového  sběru  pořádaného
obcí  a  všechny  nepotřebné  lety
nashromážděné věci vyvezli.  Rázem se
otevřely prostory v celé své kráse a naše
představa pro kolik lidí vlastně můžeme
akce   pořádat  získala  jasnější  obrysy.
Zároveň jsme při úklidu objevili zajímavé
skvosty,  které chceme uchovat a využít
pro budoucí interiéry Věžičky.

Setkání nad projektovými studiemi

1. května jsme pozvali do Věžičky všechny obyvatele obce Rybí, připravili jsme jim
malé  občerstvení  a  seznámili  jsme  je  se  třemi  možnými  návrhy  na  rekonstrukci
Věžičky. Společně jsme tak hledali ideální stavební řešení.  
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FishFest

Na  květnové  přehlídce  hudebníků
a kapel v obci Rybí jsme měli připravený
stánek,  kde  jsme  široké  veřejnosti
představili  náš  nově  založený  spolek
a jeho  cíle.  Na  podporu  rekonstrukce
Věžičky jsme také zahájili prodej placek
s naším  logem.  Vstupné  na festivalu
vybrané  bylo  věnováno  na  účet  naší
veřejné sbírky.

Restaurant Day

V souladu s myšlenkou, že jídlo lidi sbližuje, jsme v neděli 14. srpna uspořádali první
Restaurant  Day.  Myšlenkou  bylo  příjemné  sousedské  posezení  u  dobrého  jídla,
ochutnávka  netradičních  jídel  a  výměna  receptů  mezi  zúčastněnými.  Na  akci  si
otevřelo svoji restauraci osm kuchařů a všechno jídlo bylo s láskou snědeno.

Dýňobraní

Od Rybské pouti 14. září jsme měli před domečkem vystavenou úrodu dýní. Protože
jsme však chtěli, aby i tyto dýně našly uplatnění v kuchyni, uspořádali jsme den před
svátkem sv. Václava „Dýňobraní“. Kdo potřeboval dýni, tomu jsme ji dali. A do hodiny
si  všechny dýně našly svého nového majitele.  Při  této  příležitosti  jsme příchozím
představili konečnou verzi projektu na rekonstrukci Věžičky.

Čtení při svíčkách

V období svátku Dušiček jsme se sešli na prvním čtení při svíčkách. Atmosféra jasně
naváděla na čtení pověstí z našeho kraje a samozřejmě čtení povídek s hororovými
prvky.  Krásně  strašidelná  atmosféra  nás  přivedla  na  myšlenku  pokračovat
v podobných akcích i nadále. 
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Čeho chceme dosáhnout v roce 2017

Do konce března 2017 chceme získat právoplatné stavební povolení pro rekonstrukci
Věžičky a  zároveň  usilovat  o  získání  financí  z vyhlášených grantových  programů
určených na rozvoj místních komunit. V ideálním případě také vybrat stavební firmu,
která bude rekonstrukci provádět a zahájit samotnou stavbu.

Chceme  také  samozřejmě  pokračovat  v  pořádání  akcí  pro  veřejnost,  ať  už
v prostorách  Věžičky  nebo  jiných,  a  tím  dostat  naši  činnost  více  do  povědomí
místních  občanů  i  těch  přespolních.  Přesnější  harmonogram  zatím  není  hotov,
z připravovaných akcí na rok 2017 bychom chtěli jmenovat Čtení ve Věžičce z Kytice
K.J. Erbena, Vítání jara, FishFest,  Restaurant Day, koncert pro hluchoněmé nebo
různé přednášky, výstavy a koncerty.
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Naše finance

Spolek Společenské centrum Věžička Rybí má zřízeny 2 účty. Oba jsou vedeny u Fio
banky, takže vedení účtů je bezplatné.

1. Běžný účet pro právnické osoby; č. účtu 2800891437/2010
2. Transparentní účet; č. účtu 2000907859/2010

Výkaz zisků a ztrát

Příjmy na běžném účtu pro právnické osoby
Státní dotace a granty           0,- Kč
Obecní dotace a granty           0,- Kč
Zahraniční dotace a granty           0,- Kč
Sponzorské dary     1000,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti           0,- Kč
Ostatní příjmy (vklady členů spolku) 238.000,-Kč
Celkové příjmy na běžném účtu 239.000,-Kč

Příjmy na transparentním účtu
Státní dotace a granty             0,-Kč
Obecní dotace a granty (výtěžek ze vstupného
FishFest)

  20.320,- Kč

Zahraniční dotace a granty             0,-Kč
Sponzorské dary    36.658,-Kč
Příjmy z vlastní činnosti             0,-Kč
Ostatní příjmy             0,-Kč
Státní dotace a granty             0,-Kč
Celkové příjmy na transparentním účtu   56.978,- Kč

Příjmy v roce 2016 celkem 296.878,-Kč

Výdaje z běžného účtu pro právnické osoby
Mzdy            0,-Kč
Ostatní osobní náklady            0,-Kč
Odvody            0.-Kč
Cestovné            0.-Kč
Materiál a DHM            0.-Kč
Nájemné            0.-Kč
Energie, vodné, stočné            0.-Kč
Provozní režie (telefonní poplatky, PHM)            0.-Kč
Opravy            0.-Kč
Služby  (platby  za  zpracování  projektové
dokumentace  na  rekonstrukci  Věžičky,
webhosting)

126.829,-Kč

Odpisy majetku            0.-Kč
Ostatní náklady (pojištění)     1.250.-Kč
Celkové výdaje z běžného účtu 128.079,-Kč
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Výdaje z běžného účtu pro právnické osoby
Mzdy             0.-Kč
Ostatní osobní náklady             0.-Kč
Odvody             0.-Kč
Cestovné             0.-Kč
Materiál a DHM             0.-Kč
Nájemné             0.-Kč
Energie, vodné, stočné             0.-Kč
Provozní režie (telefonní poplatky, PHM)             0.-Kč
Opravy             0.-Kč
Služby             0.-Kč
Odpisy majetku             0.-Kč
Ostatní náklady             0.-Kč
Celkové výdaje z transparentního účtu             0.-Kč

Výdaje v roce 2016 celkem  128.079,-Kč
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Orgány spolku, lidé a kontakty

Nejvyšším  orgánem  spolku  je  členská  schůze,  která  se  schází  nejméně  jednou
ročně.

Předseda spolku je statutárním orgánem, zastupuje spolek ve všech věcech.

Společenské centrum Věžička Rybí z. s. 

IČ:   04387317
Sídlo:   Rybí čp. 102, 742 65 Rybí
Číslo účtu:   2800891437/2010
Účet veřejné sbírky:   2000907859/2010

Předsedkyně spolku: 
Radka Honešová

Tel.:  +420 / 606 127 321

Emailová adresa:  
info@vezickarybi.cz

Facebook:
www.facebook.com/VezickaRybi

Webové stránky:  
www.vezickarybi.cz
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Poděkování 

Děkujeme všem lidem, kteří společně s námi věří, že se podaří v prostorech Věžičky
vybudovat komunitní centrum, které bude přístupné všem lidem dobré vůle.

Děkujeme také dárcům, kteří  nám pomáhají  finančními  dary,  dobrou radou,  nebo
také dobrovolnou prací na údržbě Věžičky.

Děkujeme  všem  mediálním  partnerům  za  podporu  i  propagaci  našich  aktivit
v novinách i rozhlase, a jmenovitě také Kristýně a Tereze z Nadace VIA za výbornou
spolupráci.

Děkujeme obci za podporu a také za vstřícný přístup všech úředníků, se kterými
jsme se při svém jednání setkali.
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