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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 2020 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 2020 

* Rok jsme zahájili již tradičním novoročním setkáním a přípitkem. To jsme ale ještě netušili, že to bude 

poslední společná akce na dlouhou dobu. Rok 2020 byl totiž bohužel poznačen řadou protipandemických 

omezení. Řada aktivit, které spolek a jeho členové organizují nebo se jich účastní tak bylo zrušeno. 

Setkávat jsme se od března sice moc nesměli, ale individuální aktivitám a toulkám po krásném okolí rok 

2020 zase přál. 

 

*Na jaře jsme vypořádávali projet Zvony pro Velké Popovice. Realizace tohoto projektu proběhla v roce 
2019. Z prostředků, které se pro zvony nashromáždily a po realizaci zbyly, spolek Nové Habří podpořil 
kostel a to darem ve výši 86 500 Kč. Tento dar byl určen pro nové okenice kostela.  

*Na konci května, hned jak to opatření umožnily, potkali jsme se na hrázi rybníka v Novém Habří. Sešli 
jsme se každý s vlastním pytlem a ulizeli okolí rybníka, ČOV, les směrem k pivovarským studnám a Dalešku 
(náhrada akce Čistý Ladův kraj). Večer za odměnu už tradičně točený Kozel 11°, pro děti buřty, pro dospělé 
vepřovou kýta díky Nadaci VIA a mikrograntu na obnovu komunitního života po koronavirové karanténe.   

   



*V září spolek nabídl pomoc při úklidu lesa poničeného těžbou dřeva napadeného škůdci. Zapojil se malí i 
velcí a za jednu sobotu se povedlo uklidit část lesa v Brtnici. Proběhla také druhá valná hromada spolku. 

   

*Podzim sebou bohužel zas přinesl zpřísnění pravidel pro akce a setkávání. Takže jsme se zase o to víc 
toulali se po našem kraji. 

 

* V průběhu roku spolek pracoval na přípravě projektu pro grantovou výzvu Kozel lidem 2020 – 
organizátor Plzeňský Prazdroj s odbornou garancí Nadace rozvoje občanské společnosti. Předložili jsme  
projekt Sochy pro Velké Popovice, na který se povedlo získat grant ve výši 93 000 korun. Realizace projektu 
proběhne v roce 2021. Na úspěch připíjíme, čím jiným než Kozlem   

     



 

*V roce 2020 uběhlo 15 let od dne, kdy se v Novém Habří začala výstavby cesty. Díky aktivitě našeho 
spolku, ochotě obce situaci v Novém Habří řešit a podpoře vedení obce a zastupitelů se v roce 2020 
v Novém Habří realizovala dešťová kanalizace a napojení Smetanové ulice, ze které do Nového Habří 
přitékala značná část dešťové vody. Obec taky zadala vypracování/aktualizaci projektové dokumentace 
pro samotnou silnici v naší lokalitě. Spolek s obcí a dalšími subjekty dál aktivně jedná, mluví taky s majiteli 
parcel a obyvateli Nového Habří a snažíme se najít cestu jak silnici v lokalitě dokončit (ideálně v roce 2021). 
Věříme, zastupitelé obce vyslyší náš hlas, a že 103 obyvatel nebo majitelů parcel s trvalým pobytem v obci 
silnici ke svým domovům dostanou. Více o tom, proč by zde měla být silnice naleznete na webu spolku - 
https://www.novehabri.cz/cesta/  

   

* Druhá valná hromada spolku kvůli krizové situaci v roce 2020 neproběhla. Členy spolku jsme ale o dění 
průběžně informovali a také jsme je oslovili formou strukturovaného dotazníku, ve kterém jsme řešili 
postoj členů k spolufinancování silnice tak, abychom měli pro jednání s obcí v ruce relevantní vstupy. 

* V roce 2020 také odpadlo tradiční organizované krmení zvěře. Takže alespoň individuálně a v kruhu 
rodin jsme se zastavili u krásného betlému a přáli si, aby byl rok 2021 úspěšný a plný zdraví a dobrých 
zpráv. 
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5/Finanční zpráva za rok 2020 

Zapsaný spolek Nové Habří realizuje veškeré své příjmy a výdaje prostřednictvím transparentních běžných 
účtů. K 31. 12. 2020 má spolek 1 běžný účet s číslem 107-4927240227/0100 (provozní účet spolku). Druhý 
běžný účet číslo 115-4489210297/0100 vytvořený pro projekt Zvony pro Velké Popovice byl v průběhu 
zrušen, jelikož projekt byl ukončen.  
 
Celkově bylo na účty spolku v roku 2020 připsáno 123 919,00 Kč. Příjmy tvořily je příspěvky členů, získané 
dotace a dary pro projekty spolku a vrácené bankovní poplatky.  
 
Celkově bylo z účtů spolku v roce 2020 odepsáno 122 368, 46 Kč. Výdaje roku 2020 tvořily platby 
dodavatelům za nákupy pro akce pořádané spolkem a za nákup tiskárny, dále bankovní poplatky za vedení 
účtu a transakce a drobní provozní výdaje.  
 
Majetek zapsaného spolku Nové Habří ke dni 31. 12. 2020 představoval 144 567,09 Kč a byl tvořen 
zůstatkem hotovostí na běžném účtu zapsaného spolku.  
 
Závazky zapsaného spolku Nové Habří byly ke dni 31. 12. 2020 ve výši 0 Kč.  

Rok 2020 Na účty připsáno celkem 123 919,00 Kč 

 Z účtů odepsáno celkem -122 368,46 Kč 

 Majetek k 31. 12. 2020 celkem 144 567,09 Kč 

 Závazky k 31. 12. 2020 celkem 0 Kč 

 

 

6/Poděkování 

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

v roce 2020 a těšíme se na viděnou při aktivitách spolku v roce 2021.  

 

Za radu spolku  

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

Velké Popovice 31. 12. 2020 


