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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 2019 má 

spolek 35 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. sledováním aktuálně vypsaných výzev nadací a nadačních fondů v daných oblastech a aktivní 

účastí v těchto výzvách 

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

d. organizací vlastních akcí 

  



4/Činnost a aktivity spolku v roce 2019 

* Zahájení roku 2019 v Novém Habří, setkání obyvatel na kruhovém objezdu a novoroční přípitek 

* Sousedské bruslení na rybníku v Novém Habří a hokejové středy pro sbližování velkopopovických 
komunit na umělém „rybníku“ v Kostelci u Křížku 

    

* Podpora sportu – organizace pravidelných volejbalových tréninků pro veřejnost v prostorách 
tělocvičny velkopopovické školy. I volejbalové pondělky, již dávno nejsou jenom záležitostí hráčů 
z Nového Habří. 

*Organizace akce Čistý Ladův kraj pro lokalitu Nové Habří. Již tradičně se zapojili malí i velcí. Odpoledne 
se opékaly buřty a organizovala se Valná hromada spolku Nové Habří z.s. 

   

  



* Zvony pro Velké Popovice. Organizace výbory zvonů pro Velké Popovice (projekt spolku z roku 2018), 
transportu zvonů, vysvěcení, zajištění instalace do zvonice kostela. Poděkování všem podporovatelům 
proběhlo na slavnostní bohoslužbě, na které se nové zvony sv. Vladimír a sv. Václav poprvé rozezněly. 
Aktivita spolku strhla pozornost médií, které tento výjimečný projekt se zájmem sledovaly. Do podpory 
projektu se zapojili desítky lidí, z Nového Habří i dalších lokalit. Spolu dokážeme velké věci. 

   

* Příprava projektu pro grantovou výzvu Kozel lidem 2019 – organizátor Plzeňský Prazdroj s odbornou 
garancí Nadace rozvoje občanské společnosti. Předložen projekt Táta a syn. Bohužel, letos neúspěšný 
žadatel. 

* Příprava projektu pro doplnění mobiliáře a interaktivních prvků v Přírodním parku Velkopopovicko. 
Organizátor Nadace Via v rámci komunitního programu Dokážeme víc, spolu s Českou spořitelnou a 
Nadací České spořitelny vybraly ze 66 přihlášených projektů 19 k realizaci. Náš byl mezi nimi a získal 
50tis korun. Kromě toho projekt podpořilo ve veřejné výzvě 11 soukromých dárců, kteří darovali 20tis. 
korun a Česká spořitelna přidala dalších 20tis. korun. Obec podpořila iniciativu částkou 10tis. korun. Díky 
této iniciativě se u pivovarských studní objevila koncem roku nová lavička s přístřeškem a věž poznání. 

 



* Cesta, cesta, cesta – pořád jedna z našich priorit. Ani v roce 2019 jsme v boji o dotažení cesty pro Nové 
Habří nepolevili. Řada jednání s obcí, finalizace projektové dokumentace pro realizaci dešťové 
kanalizace, organizace petice za novou silnici, kterou podpořilo přes 200 lidí, a nakonec podpora 
projektu na veřejném zasedání vedení obce před koncem roku. To všechno přispělo k tomu, že obec 
vyčlenila peníze na realizace kanalizace, která zajistí odvod a retenci dešťové vody z lokality. Realizace je 
plánovaná na rok 2020. Věříme, že následovat bude finalizace povrchu místní komunikace v lokalitě. 
Díky všem za podporu. 

  

* Organizace výroby a osazení nové lavičky a věže poznání v přírodním parku Velkopopovicko.  

   

     

  



* Otevřený dopis policejnímu prezidentovi – na podzim roku 2019 se obce jihovýchodně od Prahy staly 
terčem vykrádačů nemovitostí. Poté, co se obětí této organizované skupiny stal jeden z členů našeho 
spolku, napsali jsme otevřený dopis policejnímu prezidentovi a na problém upozornili média. 
Komunikovali jsme s médii, mluvili o problému se zástupci obce, na veřejném zasedání obce jsme sdíleli 
s občany své poznatky. To vedlo k tomu, že policie značně zvýšila počty policistů a výrazně posílila hlídky 
v ulicích. Policie také vytvořila speciální skupinu vyšetřovatelů a začala intenzivněji komunikovat se 
zástupci obcí v postiženém regionu. 

   

* Druhá Valná hromada z.s. Nové Habří spojená s tradičním vánočním krmení zvěře v přilehlém lese.  
Milí sousedé, jsme rádi, že vás máme! 

  

* V průběhu celého roku pravidelní schůzky s vedením obce. Řešíme témata jako údržba zeleně a údržba 
komunikací. 



5/Finanční zpráva za rok 2019 

Zapsaný spolek Nové Habří realizuje veškeré své příjmy a výdaje prostřednictvím transparentních 
běžných účtů.  
K 31.12.2019 má spolek 2 běžné účty  
107-4927240227/0100 (provozní účet spolku) a  
115-4489210297/0100 (účet projektu Zvony pro Velké Popovice).  
 
Celkové příjmy v roku 2019 byly 394 263,51 Kč. Tvořily je příspěvky členů, získané dotace a dary pro 
projekty spolku a dále pak dary pro projekt Zvony pro Velké Popovice.  
 
Celkové výdaje roku 2019 činily 1 114 277,94 Kč. Výdaje tvořily platby dodavatelům zejména za realizaci 
dodávek pro projekt Zvony pro Velké Popovice, dále pak lavičky a věže poznání, drobné provozní výdaje 
spolku a bankovní poplatky za vedení účtu a transakce.  
 
Majetek zapsaného spolku Nové Habří ke dni 31.12.2019 představoval 143 016,55 Kč a byl tvořen 
zůstatky hotovostí na běžných účtech zapsaného spolku.  
 
Závazky zapsaného spolku Nové Habří byly ke dni 31.12.2019 ve výši 0 Kč.  

Rok 2019 Příjmy 2019 celkem 394 263,51 Kč 

 Výdaje 2019 celkem -1 114 277,94 Kč 

 Majetek k 31.12.2019 celkem 143 016,55 Kč 

 Závazky k 31.12.2019 celkem 0 Kč 

 

 

6/Poděkování 

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

v roce 2019 a těšíme se na viděnou při aktivitách spolku v roce 2020.  

 

Za radu spolku  

Ing. Jiří Randák, Ing. Luboš Papcún, Ing. Jozef Ryšavý, Ing. Richard Unruh, Ing. Michal Žitník 

Velké Popovice 31.12.2019 


