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NOVÉ HABŘÍ Z.S. 

 

  Grantové programy 

Jaké grantové programy jsme využili?  

 Zvony pro Velké Popovice 

Jak jsme daleko a kolik nám ještě chybí? 

  Dešťovka a cesta 

Kdy už bude cesta? Proč to tolik trvá a nic 

není vidět? 

  Volby do zastupitelstva 

Měla naše účast ve sdružení Nezávislých s 

podporou ODS a STAN úspěch? 

  Workoutové hřiště 

Co je workout a proč máme to hřiště? 

  Vánoční procházka 

Je naše hezká sousedská tradice v 

ohrožení? 

  Valná hromada v lese 

Kdy bude a proč vlastně? 

GRANTOVÉ PROGRAMY 

I letos jsme zvažovali, do kterých grantových programů se 

zapojit a jaké projekty zvolit. Grant Kozel Lidem je už tradicí a jsme 

v něm úspěšní i díky Vaším hlasům v internetovém hlasování. 

Naopak, moc se nám nedaří v Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme, 

který je výhodný jenom pro obce s vlastní prodejnou Tesco.  

V minulosti jsme se zapojili taky do grantových programů Lesy 

ČR – Program 2020, Nadace Kooperativa, Nadace Generali a České 

Pojišťovny, bohužel bezvýsledně. Úspěchu jsme ale dosáhli po přímém 

doporučení jednoho z členů na dotační program Dobrá Koruna pro 

zaměstnance Raiffeisen Bank a získali jsme příspěvek na antukové 

volejbalové hřiště. 

http://www.novehabri.cz
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Uvítáme proto Vaše náměty jak na komunitní projekty nejen pro 

Nové Habří, tak na vhodné grantové programy ve Vašich firmách a 

institucích. Dlouhodobě spolupracujeme s NROS (Nadace rozvoje 

občanské společnosti), která je mentorským a kontrolním orgánem pro 

činnost spolků. Bez požehnání NROS je prakticky nemožné dosáhnout 

na dotace od velkých firem a nadací. Cílem NROS je pomáhat 

efektivně, cíleně a transparentně, je proto garantem zodpovědně 

využité dotace na konkrétní účel. 

 

  ZVONY PRO VELKÉ POPOVICE 

       Cílem projektu 

"Zvony pro Velké 

Popovice" je vrátit 

funkční zvony do 

zvonice kostela 

Panny Marie 

Sněžné, které zde 

více než pět set let 

měly své pevné 

místo. Svým hlasem 

udávaly rytmus 

života obce a zdobily 

slavnostní 

okamžiky.   

Věděli jsme, 

že při cílové částce 

850.000 Kč to bude 

běh na dlouhou trať. 

Prvních 65.000 Kč od 

Kozla nám hodně pomohlo s další propagací projektu a myšlenka na 

realizaci kdysi v budoucnu nám už nepřišla tak abstraktní. Velkou 

zásluhu na celém projektu má Richard Unruh, který s nápadem na 

obnovu zvonů přišel a v říjnu pro nás získal klíčových 400.000 Kč od 

obce Velké Popovice. Projekt jsme dál propagovali osobně na různých 

místních akcích, na našem webu a 

facebooku. Podpořili jsme povědomí 

o akci polepem aut za nezištné 

pomoci našeho snad nového člena 

rady spolku, Michala Žitníka. Ozvalo 

se několik soukromých dárců a 

místních patriotů, se kterými jsme 

podepsali darovací smlouvy na 

různé částky od 500 až 20.000 Kč.  
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Dalším nemalým darem byl výtěžek z koncertů v místním 

kostele Panny Marie Sněžné, které spoluorganizoval Martin Tušl 

z Krámský.  

Na transparentním účtu pro obnovu zvonů nám svítí částka 

610.176 Kč a věříme, že o Velikonocích bychom mohli zvony rozeznít. 

Navíc se ozvali dárci, kteří reagovali na naši výzvu pojmenování zvonů 

při darování částky 100.000 Kč. Momentálně jsme před podpisem 

darovacích smluv a částky budou převedeny na účet obnovy zvonů 

v prosinci a v lednu.  

Chybí nám tedy pár desítek tisíc a věříme, že s pomocí občanů 

Velkých Popovic to dáme dohromady.  Je docela důležité si 

připomenout, že projekt obnovy zvonů není veřejnou sbírkou. 

Nemůžeme tedy přímo žádat veřejnost o příspěvek a dárci musí být 

předem identifikováni. Připravujeme proto několik podpůrných 

místních akcí před Vánoci, které by mohly zvýšit místní povědomí o 

projektu a inspirovat případné dárce.  

Jednou z připravovaných akcí je i Vánoční hudba pro zvony, 

která zazní ve vzorné lidové knihovně v úterý, 18.prosince od 19:00. 

Vystoupí dobře známí hudebníci – Pavel Verner a Barbara Kürstenová 

s hosty. Koncert bude příležitostí přispět na obnovu zvonů. Pro štědré 

dárce budou připraveny dárkové hudební balíčky, kterými můžete 

potěšit své blízké. Vstupné je dobrovolné.  

 Pro místní patrioty z Nového Habří se nabízí možnost 

fakultativního zájezdu do zvonařské dílny Dytrychových v Brodku u 

Přerova. Paní majitelka nás totiž pozvala na slavnostní odlévání zvonů 

někdy v březnu. V případě zájmu zájezd rádi zorganizujeme za velmi 

příznivou cenu, kde její část bude darem na projekt zvonů. 
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  “Cesta je cíl” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE A  CESTA 

        Jak jistě víte, stav komunikace v Novém Habří stál za vznikem 

našeho zapsaného spolku v roce 2013. I když se může zdát, že jsme se 

za těch pár let neposunuli, opak je pravdou. Udělali jsme spolu s obcí 

a projektanty největší kus práce, kterou zatím není vidět.  

        Začínali jsme s nerealizovatelným projektem dešťové kanalizace, 

který počítal s umístněním některých prvků na soukromých pozemcích. 

Asi nemusíme vysvětlovat, že vlastníkům dotčených pozemků se to 

nelíbilo a souhlas s umístněním stavby by nepodepsali. Bez souhlasů 

není možné požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. Projekt 

bylo tedy nutné přepracovat a to stojí řádově desítky až stovky tisíc. 

Navíc, iniciativa a tedy i objednávka projektových prací musela být od 

obce jako od investora.  

Určitě si vzpomenete na schůzku s bývalým vedením obce 

v místní knihovně, kde starostka se svým právníkem zpochybnila převod 

pozemků pod cestou na obec. V takovém stavu nejde dělat nic, jen se 

pustit do právní bitvy, nebo počkat na volby.  

Naštěstí, s dalším vedením obce byla domluva daleko lepší a pan 

místostarosta Libor Vejvara nám hodně pomohl. Nový projekt objednaný 

obcí už respektuje soukromé vlastnictví pozemků a řeší i výhrady 

Plzeňského Prazdroje, který má v dotčené oblasti studny a čističku 

odpadních vod. Projekt počítá i s odvodem dešťové vody přitékající z ulic 

Smetanova (od školky) a Sokolská (od Sokolovny). 

Dnes je již veškerá dokumentace, vyjádření a souhlasy 

dotčených stran na Vodoprávním odboru v Říčanech. Dělí nás pár dnů 

od vydání územního a stavebního povolení na dešťovou kanalizaci, která 

byla podmínkou ve stále platném stavebním povolení pro asfaltovou 

komunikaci. V takovém stavu připravenosti projektu je už možné žádat 

ministerstvo, kraj nebo obec o finance. To za těch 5 let možné nebylo 

a kdo tvrdil opak, mluvil zřejmě o černé stavbě na obecních pozemcích.   

V novém vedení obce máme již zastoupení ve finančním výboru 

i radě obce. Budeme tedy hledat zdroje financování pro dokončení 

komunikace v Novém Habří přímo u zdroje. Společně s obcí se obrátíme  

na kraj se žádostí o financování alespoň etapové výstavby dešťové 

kanalizace a cesty. Pevně věříme, že v tomto volebním období si všichni 

společně zatančíme na krásném černém asfaltu. 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA  

V říjnových volbách do zastupitelstva jsme nic nenechali náhodě 

a aktivně se zapojili v rámci sdružení Nezávislých s podporou ODS a 

STAN. Na kandidátce byl Jiří Randák a Richard Unruh, oba členové rady 

našeho zapsaného spolku a místní patrioti. Jirka byl zvolen 

zastupitelem, členem rady a předsedou finančního výboru, k čemu mu 

všichni gratulujeme. Na základě koaliční dohody mají zástupci 

Nezávislých také starostku (Václava Zímová), místostarosty (Lenka 

Matoušová, Tomáš Chramosta). Máme tedy příležitost být u důležitých 

rozhodování vedení obce. Věříme, že nové vedení bude konstruktivní v 

řešení našich priorit, proto se nebojte starostku nebo místostarosty 

kontaktovat napřímo s dotazy ohledně investic do komunikací a dalších 

projektů v našem okolí. Ukažme, že nás rozbitá cesta trápí všechny. Čím 

víc nás bude pravidelně obec s tímto problémem kontaktovat, tím lépe. 

 

VÁNOČNÍ PROCHÁZKA 

         Tradice krmení zvířátek na Štědrý den spojená s procházkou do 

lesa k lavičce je milým pozastavením v předvánočním shonu a taky 

příležitost popřát hezké svátky všem sousedům. Zub času nám lavičku 

bohužel vzal a my pracujeme na instalaci nové z mobiliáře Ladova kraje. 

Rádi bychom zachovali tuto hezkou Vánoční tradici pro naše děti, aby 

měly vzpomínku na Vánoce doma v Novém Habří. Letos se můžeme 

projít o pár stovek metrů dál, k boudě Lesů ČR, kde je lavice se stolem 

pod přístřeškem. Bude to důstojné místo pro valnou hromadu našeho 

spolku, na které přijmeme do rady z.s. Michala Žitníka. Snad se všichni 

z lesa vrátíme v dobré kondici a těch pár metrů navíc nám ve sváteční 

hojnosti jídla a pití určitě neuškodí.  

 

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 

        Na hrázi rybníka V Habří byla dokončena poslední etapa rozšíření 

workoutového hřiště. Přibyly další hrazdy, žebřiny, stálky a svislá hrazda.  

Z programu Kozel lidem jsme získali 20.000 Kč a od obce Velké 

Popovice zbývajících 22.000 Kč.  

       Naše workoutové hřiště se stává nejen místem tréninků, ale také 

místem, kde lidé nenuceným způsobem a zdarma podporují zdraví své 

i zdraví nadcházejících generací. Takovou aktivitou inspirují a přitahují 

další, většinou mladé přívržence a působí tak jako prevence rizikového 

chování. 
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VALNÁ HROMADA V LESE 

Náš zapsaný spolek má dle stanov povinnost alespoň dvakrát za rok 

svolat valnou hromadu. Jak jistě víte, jednu pravidelnou máme v dubnu po akci 

Čistý Ladův Kraj. Druhá valná hromada je už tradičně spojena s Vánoční 

procházkou. Na té letošní budeme kromě pravidelného náboru nových členů i 

volit pátého člena rady z.s. Nejvhodnějším kandidátem je Michal Žitník - je to 

mladá krev, plný energie, nápadů a jako táta malé Elišky taky s přemírou 

volného času. Hodně nám pomohl v kampani pro obnovu zvonů, polepy aut jsou 

jeho dílo. Věříme, že Michala zvolíme jednohlasně a bude platným členem rady 

našeho spolku.  

 

ZÁVĚREM 

            Doufáme, že se Vám naše první vydání občasníku z Nového Habří líbilo. Ozveme 

se znovu, až bude potřeba podělit se s Vámi o novinky, projekty nebo úspěchy. Vlastně 

dřív – budeme chtít zaplatit členské příspěvky, které zůstávají na částce 500 Kč za člena 

(ne rodinu). Pro technicky zdatné a líné přikládáme QR kód pro platbu za jednoho člena 

v roce 2018.  Příspěvky jsou samozřejmě dobrovolné, ctíme ale princip rovnosti a 

budeme rádi za každou korunu. Na zůstatky bankovních účtů se můžete podívat na 

našem webu, nebo na odkazech níže. Sledujte náš web a lajkujte facebook, kde 

informujeme průběžně o aktuálních akcích a událostech, které se týkají Nového Habří 

nebo okolí.  

Přejeme všem poklidný adventní čas! 

   

                                                                                             http://www.facebook.com/novehabri  

 

                                     novehabri@gmail.com  

                                         http://www.novehabri.cz  

 

                                                                                            Nové Habří z.s., Nové Habří 507, 25169 Velké Popovice 

 

  Zvony pro Velké Popovice, č.ú. 115-4489210297 / 0100 

 

Účet pro členské příspěvky, č.ú. 107-4927240227/0100 

 

http://www.facebook.com/novehabri
mailto:novehabri@gmail.com
http://www.novehabri.cz/
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/transparentni-ucet-nove-habri-z-s-czk
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/nove-habri-o-s-nove-habri-o-s-czk

