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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017



Úvodní slovo

Rok 2017  byl  ve  spolku  především obdobím příprav  všech  podkladů  pro   účast
v soutěži o získání grantu na celkovou rekonstrukci budovy Věžičky a její  přilehlé
zahrady.  Na  přípravě  projektové  dokumentace  jsme  spolupracovali  s projekční
kanceláří Ing. Jiřího Lampy z Příbora. 

S velkou  pozorností  jsme  sledovali
vyhlášení  všech  výzev  na  podporu
rozvoje komunitních center a vybírali,
do  které  z nich  chceme  náš  projekt
podat  a  tak  se  ucházet  o  získání
finanční podpory. 

Přestože  nás  tato  celoroční  aktivita
stála  hodně  sil  i  finančních
prostředků,  snažili  jsme  se  v našich
skromných  podmínkách  naplňovat
také  hlavní  poslání  spolku  a  to
usilovat  o  zlepšení  života   nejen
v naší  obci,  o  propojení  aktivit  lidí
různých  zájmů,  věkových  skupin
i vzdělání. 

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 se bude ve Věžičce dít po rekonstrukci?

Během tohoto roku jsme se také více soustředili na upřesnění toho, co ve Věžičce
budeme dělat. Ne, že bychom to nevěděli už předtím, dali jsme tomu ale konkrétnější
obrysy. A co to tedy bude?

Kulturní centrum

Co se týká talentu všeho druhu, Rybí má z čeho vycházet. V naší obci se narodil
malíř  Adolf  Zábranský,  známý zejména pro své ilustrace knih.  Z  Rybího pochází
dirigent Vladimír Válek a narodil se tady také kytarista kapely Citron, Jindra Kvita.
Také v současnosti v Rybím žijí lidé, kteří se umělecké tvorbě věnují profesionálně
nebo amatérsky ve svém volném čase. Nebo jsou to lidé, kteří by se třeba touto
cestou rádi vydali, ale neměli příležitost a odvahu se do toho pustit. Ve Věžičce jim
k tomu chceme dát prostor.

Tam,  kde  dříve  býval  starý  obchod,  se  budou  konat  výstavy  členů  našeho
komunitního centra, tedy lidí,  kteří budou naše centrum navštěvovat, ať už z naší
obce nebo z okolí. Prostor bychom chtěli dát také profesionálním umělcům.

Dříve by v naší obci divadelní kroužek, který navštěvovaly děti ve starém kině. Díky
přeměně rybského kina v nové byty kroužek ztratil zázemí pro své zkoušky a zároveň
pro svá vystoupení.  Tradici  divadelního kroužku a dílen bychom chtěli  obnovit  ve
Věžičce,  protože  jak  pravil  zakladatel  novodobých  olympijských  her  Pier  de
Cuobertin: Kdo si hraje, nezlobí.

Chtěli bychom se také věnovat tanečním dílnám. Tanec pro každého znamená něco
jiného,  je  to  ale  především  svoboda,  očista  duše,  zábava,  odpočinek,  krása,
inspirace. Taneční dílny budou určeny nejen dětem, ale zapojit se bude moci každý,
kdo bude chtít. A jak je vidět třeba na rybských plesech, nejeden Rybjan je doslova
skrytý talent.

O tom,  že  Rybí  je  muzikální  dědina,  není  pochyb.  Máme za  sebou dva  ročníky
hudebního festivalu FishFest, kde vystupovali zatím jen rybští muzikanti…dá se říci
odkojenci místní pobočky základní umělecké školy, za jejíž otevření vděčíme hlavně
paní Markétě Melčákové. Věžička tak bude místem, kde se budou moci hudebně
rozvíjet a prezentovat nejen děti, ale i dospělí, v prostorách bývalého obchodu pak
budou pravidelně probíhat koncerty.
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Výchovně vzdělávací centrum

Věžička bude také místem pro vzdělávání různého druhu. V přilehlé chalupě bychom
rádi zřídili klubovnu a učebnu, kde budeme pořádat řemeslné dílny, třeba pro domácí
kutily  nebo dílnu truhlářskou,  a  tvořivé  umělecké dílny,  jako pletení  košíků,  ruční
práce, batika, zkrátka na co bude nálada.

Co si představit pod pojmem sousedské vaření? Ve Věžičce bude kuchyňka, kterou
chceme využít mimo jiné také ke společnému vaření. Chtěli bychom třeba vyzkoušet
to, jak kuchtily naše babičky nebo jak se pekl domácí chleba. Měli  jsme možnost
uspořádat ve Věžičce Restaurant Day, tedy tzv. amatér restauraci, která měla velký
úspěch…v tom budeme určitě pokračovat.

Ve Věžičce budou probíhat  také vzdělávací  workshopy zaměřené na prevenci  se
specifiky lidí různých věkových kategorií.  Jde třeba o témata finanční gramotnost,
zvládání stresu, pracovně-právní vztahy, školství a vzdělávání apod.

V  našem  vzdělávacím  centru  bychom  rádi  otevřeli  jazykový  klub  (podle  zájmu
a preferencí), třeba takový češtinářský klub by mohl být hodně zajímavý. Člověk se
může naučit hodně i tím, že se jen dívá kolem sebe, zachycuje věci nebo situace
okolo nás a snaží se je předat dál. V Rybím je mnoho lidí, kteří mají fotografování
jako  koníčka,  chtěli  bychom  tak  otevřít  fotoklub,  kde  budou  moct  sdílet  svoje
zkušenosti a realizovat nápady. V budově starého obchodu se bude pravidelně konat
filmový klub zaměřený spíše na artové filmy nebo dokumenty.  Tady bychom také
chtěli pořádat různé cestovatelské a vzdělávací přednášky.

Speciálním  místem  v  našem  komunitním  centru  bude  Útulna.  Největší  výzvou
plánované přestavby je půdní  prostor  s věžičkou.  Ten je krásný a fantastický,  že
může sloužit jen vznešeným účelům. Chceme, aby v něm bylo útulno, nazvali jsme
ho proto „útulna“. Bude to místo odpočinku při čaji, kávě, při četbě knih nebo hraní
deskových  her,  místo  pro  klábosení  s  kamarády  nebo  jen  pro  tiché  přemýšlení
o obyčejných  i  neobyčejných  věcech  kolem nás.  Zatím  je  to  prostor,  který  čeká
na odhalení  své  atmosféry.  Tady musíme být  velmi  opatrní  a  prostor  plánovanou
rekonstrukcí nezkazit.
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A jak se nám v uplynulém roce dařilo?

Čtení při svíčkách

Po loňském úspěšném čtení  při  svíčkách jsme se rozhodli,  že tuto akci  budeme
pořádat pravidelně a tak jsme se tentokrát v čase svátku Hromnic v pátek 3. února
sešli  nad „Kyticí“  od Karla Jaromíra Erbena a z ní  pak přednášeli  krásně ponuré
verše tohoto klasika české literatury. Opět jsme si tak připomněli, že každý špatný čin
nebo jen myšlenka bývá stonásobně potrestána. Básník nám tak připomíná, že se
máme chovat bezúhonně, nezištně, jen tak máme šanci na lepší budoucnost.

Pletení tatarů ve škole

V předvelikonočním týdnu jsme po dohodě s ředitelkou základní školy uspořádali pro
školní družinu pletení tatarů – nezbytnou výbavu chlapců na pondělní velikonoční
„šmigrust“. Při splétání pomlázky ze čtyř prutů jsme vymysleli postup, při níž si děti
vzájemně pomáhaly. Domů si pak děti odnášely nejen krásně upletený a vyzdobený
tatar, ale i poznání, že se vzájemná spolupráce vyplatí.

Vítání jara

Do rozkvetlé jarní přírody  (7. května) jsme pozvali  všechny, aby společně s námi
přivítali  jaro.  Vzali  jsme  s sebou  kytary,  rozdělali  ohníček,  na  něm  opékali  buřty
a zapíjeli je pivem a vodou ze studánky a dobrá akce byla na světě. 

Stavební povolení pro Věžičku

Dne 2. 6. je pro náš spolek významným dnem, získali jsme totiž pro naši plánovanou
rekonstrukci stavební povolení. Pan Ladislav Pekárek nám pak zpracoval rozpočet
na celou stavbu. Protože jde o architektonicky zajímavou stavbu z 30. let minulého
století, snažil se při zpracování rozpočtu o využití materiálů z tehdejší doby. Cena
rekonstrukce  se  tak  vyšplhala  na  12  miliónů.  Trochu  se  nám  při  tomto  zjištění
podlomila kolena.
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Restaurant Day

V neděli 20. srpna jsme po roce opět uspořádali Rastaurant Day. Se svou kuchyní se
přišlo pochlubit sedm kuchařů. Nabídka byla velmi pestrá od tradičních českých jídel
(brynzové  knedlíky)  až  po  velmi  chutná  jídla  ze  zdravé  kuchyně  (pomazánka
z červené čočky na domácím chlebu). Nikomu ze zúčastněných nevadilo, že venku
lilo  jako  z konce,  před  touto  slotou  jsme  se  i  se  všemi  dobrotami  ukryli
do prostorného  sálu  Věžičky  a  společně  tak  strávili  v dobré  pospolitosti
hezký prázdninový čas.

Dýňodraní

Celé září tvořila výzdobu před roubenkou úroda dýní nejen nejrůznějších velikostí
i tvarů,  ale  i  různého využití  v kuchyni.  Na svátek  sv.  Václava jsme připravili  pár
osvědčených  dýňových  receptů  a  nabízeli  všem  návštěvníkům  společně
s vystavenými  dýněmi,  které  jak  doufáme,  našly  své  uplatnění  v kuchyni  nebo
při podzimní výzdobě před domy. Při této příležitosti jsme opět otevřeli pro všechny
zájemce prostory Věžičky a sbírali další nápady na její budoucí využití.
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Podání žádosti na podporu projektu „Otevřeno všem“

V říjnu  jsme  využili  vyhlášeného  dotačního  programu  MAS  Lašsko  –  Operační
program zaměstnanost – Sociální začleňování, komunitní práce a komunitní centra I.
a  podali  žádost  na  podporu  projektu,  který  jsme  nazvali  „Otevřeno  všem“.  Jeho
hlavním cílem je zahájení a úvodní zajištění provozu nově otevřeného komutnitního
centra, které bude sloužit jako místo setkávání všech generací, místo důvěry všech
ohrožených  osob  a  vytvářet  zázemí  pro  duševní  rozvoj,  tvořivost,  inspiraci.
Předpokládáme,  že  zahájení  provozu  bude  po  dokončení  rekonstrukce  Věžičky
od září 2019. Na tomto projektu jsme spolupracovali s projektovým poradcem paní
Michaelou Václavkovou z Havířova.

Čtení při svíčkách

Dušičkové čtení při svíčkách jsme tentokrát věnovali pohádkám. Návštěvníci donesli
pohádky,  které  měli  ve  svém dětství  moc  rádi  nebo  které  mají  rádi  dnes.  Velmi
zajímavá  byla  pohádková  knížka  napsaná  lašským nářečím,  které  se  ještě  před
padesáti lety u nás v Rybí používalo. Snad se podaří uchovat znalost tohoto ještě
nedávno používaného jazyka i příštím generacím místních obyvatel.  

Vyhlášení grantového programu

V závěru roku 2017 byl vyhlášen pro nás dlouho očekávaný program 4. výzva MAS
Lašsko – IROP – Sociální infrastruktura – Sociální služby a komunitní centra. A tak
začala  velmi  náročná  příprava  žádosti  o  získání  podpory  na  rozvoj  našeho
komunitního centra – budovy Věžičky, která se týká i jeho samotné rekonstrukce.
Žádost musí být zpracována a podána do 15. dubna 2018.

Koncert pro Věžičku

Předposlední den roku 2017 uspořádalo volné sdružení rybských muzikantů a jejich
přátel  hudební  setkání  na podporu  rekonstrukce Věžičky.  Postupně se na pódiu
prostřídalo  cca  deset  velmi  dobrých  hudebníků,  kteří  zahráli  všem  posluchačům
písničky napříč nejrůznějšími hudebními žánry od lidových písniček, přes evergreeny
až po současnou muziku. Toto setkání spolku nejenže přineslo spolku do pokladničky
peníze, ale zároveň jsme si tak opět potvrdili,  že náš projekt má širokou podporu
místních lidí, ale i obyvatel z novojičínského regionu.
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Čeho chceme dosáhnout v roce 2018

Letošní rok bude zcela zaměřen na rekonstrukci budovy. Do 15. dubna 2018 podáme
žádost o získání  grantu na rozvoj  komunitního centra Věžička,  pro jeho úspěšné
podání musíme vyřešit pár důležitých věcí. Chceme také vysoutěžit stavební firmu,
která bude provádět samotnou rekonstrukci budovy. Na zpracování těchto dvou pro
nás  zcela  zásadních  projektů  budeme  spolupracovat  s Ing.  Tomášem Macečkem
z firmy ITM Institut pro vzdělávání a poradenství z Ostravy. A pokud se vše podaří,
plánujeme, že se v druhé polovině roku rozběhne samotná přestavba. 

I přestože prostor okolo Věžičky bude v letošním roce zabrán stavební společností,
budeme  pokračovat  v aktivitách,  které  se  povedly  v minulém  roce.  Určitě  opět
společně  přivítáme  jaro  uprostřed  probouzející  se  přírody,  vymyslíme  místo  pro
pořádání Restaurant Day, nevzdáme se ani čtení při svíčkách a slibně se rozvíjející
akce „Dýňobraní“. I v letošním roce chceme být nápomocni při pořádání obecních
akcí. 
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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            0,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti            0,- Kč
Ostatní příjmy (vklady členů spolku) 130.000,- Kč
Celkové příjmy na běžném účtu 130.000,- Kč

Příjmy na transparentním účtu
Státní dotace a granty            0,- Kč
Obecní dotace a granty(výtěžek ze vstupného Fishfest)            0,- Kč
Zahraniční dotace a granty            0,- Kč
Sponzorské dary     5.000,- Kč
Příjmy z vlastní činnosti   11.160,- Kč
Ostatní příjmy            0,- Kč
Státní dotace a granty            0,- Kč
Celkové příjmy na transparentním účtu   16.160,- Kč

Příjmy v roce 2017 celkem 146.160,- 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)  webhosting,  elektronický
podpis

    1.095,- Kč

Opravy            0,- Kč
Služby (zpracování projektové žádosti Otevřeno všem)   25.000,- Kč
Služby (platby za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
Věžičky,  poplatky  ČEZ  Distribuce  za  připojení  k NN,  polatky
stavebnímu úřadu)

204.510,- Kč

Odpisy majetku            0,- Kč
Ostatní  náklady  (pojištění,  pokuta  za  nedoložení  vyúčtování
k transparentnímu účtu)

    3.131,- Kč

Celkové výdaje z běžného účtu 233.736,- Kč
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Výdaje z transparentního 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 2017 celkem 233.736,- 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.

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