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1/Základní informace 

Občanské sdružení Nové Habří o.s. bylo založeno 24.4.2013 jako dobrovolné sdružení občanů, kteří mají 

zájem aktivně se podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a rozvoji části obce Velké 

Popovice – Nové Habří.  

Na základě legislativních požadavků byla k 13.10.2015 provedena změna právní formy a sdružení se 

změnilo na zapsaný spolek. 

Spolek působí na území obce Velké Popovice. 

IČO: 01629204 

Spisová značka L 25679 vedená u Městského soudu v Praze 

Adresa: Nové Habří 507, 251 69 Velké Popovice 

Předseda: Ing.Jiří Randák 

Místopředseda: Ing. Luboš Papcún 

Bankovní spojeni: 107-4927240227 / 0100 

Název bankovního ústavu: Komerční banka, sídlo centrály Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

Email: novehabri@gmail.com, webové stránky: http://www.novehabri.cz/ 

https://www.facebook.com/novehabri 

 

 

2/Organizace z.s. 

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Ke konci roku 2017 má 

spolek 30 členů. Rada spolku je výkonným orgánem spolku a má 5 členů. Předsedou spolku byl zvolen 

Ing. Jiří Randák, místopředsedou Ing. Luboš Papcún. 
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3/Vymezení činnosti 

Činnost spolku je vymezena stanovami. Spolek je dobrovolnou organizací občanů, jehož cílem je 

organizace prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí a rozvoje komunitního života.  

Snaží se především  

a. aktivně podílet na ochraně přírodního parku Velkopopovicko a zachování jeho klidového území 
pro další generace, podporovat udržitelný rozvoj v oblasti 

b. zvyšovat kvalitu životního prostředí v části obce Velké Popovice - Nové Habří 
c. spolupracovat s příslušnými subjekty na výstavbě důstojné komunikace k přírodnímu parku 

Velkopopovicko v části obce Velké Popovice - Nové Habří 
d. propagovat a udržovat rozvoj cestovního ruchu ve Velkých Popovicích a v přilehlém přírodním 

parku Velkopopovicko 
e. vytvářet kulturní a společenskou platformu a zázemí pro individuální aktivity jednotlivců i 

skupin, spolupracovat s jinými spolky, jejichž činnost je v souladu se stanovami spolku 

 

Spolek se snaží vytčených cílů dosáhnout především: 

a. aktivní komunikací s příslušnými úřady 

b. sledovaním aktuálně vypsaných výzev nadací a nadačních fondů v daných oblastech a aktivní 

účastí v těchto výzvách 

c. využitím finančních přispěvků členů, darů fyzických a právnických osob 

d. organizací vlastních akcí 

  



4/Činnost a aktivity spolku v roce 2017 

* Zahájení roku 2017 v Novém Habří, setkání obyvatel na kruhovém objezdu a novoroční přípitek 

* Již tradiční novoroční výšlap na vrchol - tentokrát na horu Říp 

* Organizace sousedských zimních sportovních aktivit na rybníku v Novém Habří

 

* Organizace hokejových zápasů pro děti i dospělé na rybníku v Habří i v sousední obci Kostelec u Křížků 

 

* Podpora lokálních kulturních akcí – Myslivecký ples, Masopustní průvod masek 



* Nové Habří ve 2017 vyslalo do Pražského půlmaratonu a Maratonu své závodníky ☺ 

  

* Organizace úklidové akce Čistý Ladův kraj 2017 – účast přes 50 obyvatel Nového Habří

 

* Setkání Valné hromady spojené s opékáním buřtů po úspěšné úklidové akci – ohniště na hrázi rybníka

 

* Zpracování podnětu do Programu 2020 Lesy ČR. Projekt: Velké Popovice – Les jako veřejný prostor na 
okraji Přírodního parku Velkopopovicko. Záměr na realizaci laviček a stolu v lese, naučných tabulí o 
místním lese, mini lanové stezky pro děti a bosé stezky. 



* Zpracování žádosti o příspěvek v programu Kozel lidem, organizátor Pivovar Velkopopovický Kozel na 
projekt Zvony pro Velké Popovice /úspěšný žadatel, 65tis. Kč/ + 10tis. Kč dar spolku v rámci akce Koncert 
pro zvony v místním kostele 

* Realizace a kampaň pro podporu projektu Zvony pro Velké Popovice. Náš spolek průběžně jedná se 

obcí i církví o získání další podpory a realizaci. Darovat jakoukoliv částku můzou všichni - soukromé 

osoby i firmy. Dvěma sponzorům, kteří přispějí částkou 250.000 Kč, umožní katolická církev pojmenovat 

dva nové zvony dle jejich zadání. Více info k tomu jak přispět akci Zvony pro Velké Popovice rádi podáme 

na richard@unruh.cz

 

* Přípravná fáze projektu workoutového hřiště – určení pozemku ve spolupráci s obcí, výběr a dodávka 
prvků do vytendrovaného dodavatele, dodávka prvků a uskladnění před realizací. Dokončení - jaro 2018. 

* Podpora lokální sportovní akce – podzimní závod horských kol POKR2017, za Nové Habří začínáme 
s nominacemi juniorů ☺ 



  

  



* Podpora lokální sportovní akce – podzimní závod horských kol Van Gillern Cup 2017 

 

* Podpora sportu – organizace pravidelných volejbalových tréninků pro veřejnost v prostorách 
tělocvičny 

* Podpora tradic – organizace podzimní halloweenské koledy, mikulášská koleda, zpívání vánočních 
koled a Vánoční krmení zvěře v přilehlém lese 

 

 

* V průběhu celého roku pravidelní schůzky s vedením obce  
- údržba zeleně  
- údržba komunikací  



 
5/Finanční zpráva za rok 2017 

Zapsaný spolek Nové Habří realizoval veškeré své běžné příjmy a výdaje prostřednictvím bankovního 

účtu  107-4927240227/0100. Za účelem evidence příjmů a výdajů spojených s projektem Zvony pro 

Velké Popovice zřídil k 28.4.2017 samostatný bankovní účet 115-4489210297/0100.  

Celkové příjmy v roku 2017 tvořily 87 514 Kč. Představovaly je příspěvky členů ve výši 6 500 Kč, dále pak 

vrácené poplatky za bankovní služby i za uplynulé roky ve výši 1014 Kč a dary na projekt Zvony pro Velké 

Popovice ve výši 80 000 Kč. 

Celkové výdaje činily 4 077 Kč. Za webové stránky zapsaného spolku bylo vydáno 2399 Kč, na materiál, 

občerstvení a akce spolku bylo vydáno 620 Kč. Poplatky za bankovní služby zaplacené za rok 2017 

představovaly 1058 Kč. 

Majetek zapsaného spolku Nové Habří ke dni 31.12.2017 představoval 156 483 Kč a byl tvořen zůstatky 

hotovostí na běžných účtech zapsaného spolku. 

Závazky zapsaného spolku Nové Habří byly ke dni 31.12.2018 0 Kč. 

 

 

6/Poděkování 

Děkujeme všem svým členům, podporovatelům a příznivcům za podporu a aktivní účast na akcích spolku 

v roce 2017 a těšíme se naviděnou při aktivitách spolku v roce 2018.  

 

Za radu spolku Ing. Jiří Randák, Ing. Ľuboš Papcún, Ing.Jozef Ryšavý a Ing. Richard Unruh 

Velké Popovice 31.12.2017  

Rok 2017 Příjmy 2017 celkem 87 514 Kč          

Výdaje 2017 celkem 4 077 Kč-            

Majetek k 31.12.2017 celkem 156 483 Kč        

Závazky k 31.12.2017 celkem 0 Kč


