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Spolek v kostce


Kolik nás je

Od 21. 3. 2020, kdy byl spolek oficiálně zapsán ve veřejném 
rejstříku, se počet členů rozrostl celkem na 25. 


Kde jsme vidět
Máme webové stránky: 
http://aktivnikrhanice.cz

Máme vlastní spolkový e-mail: 
spolek@aktivnikrhanice.cz

A také jsme na Facebooku a na něm máme 
více než 150 pravidelně nás sledujících:  
https://www.facebook.com/aktivnikrhanice

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-%24firma?ico=09017429&jenPlatne=VSECHNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-%24firma?ico=09017429&jenPlatne=VSECHNY
http://aktivnikrhanice.cz
mailto:spolek%40aktivnikrhanice.cz?subject=Napi%C5%A1te%20n%C3%A1m
https://www.facebook.com/aktivnikrhanice
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Co jsme udělali a co nás čeká
Prohlédněte si projekty, které jsme vytvořili, realizovali 

nebo na kterých jsme se jako spolek účastnili.

 Realizované projekty  |   Projekty s dotací  |   Pracujeme na tom

Ukliďme Krhanice / Ukliďme Česko
Letos jsme uklízeli opět individuálně, pro zájemce jsme při-
pravili pytlomaty a rukavice na dvou místech v Krhanicích, 
na podzim plus i v Prosečnici, a sesbíraný a donesený odpad 
následně vytřídili. Zatímco jaro bylo na úklid úspěšné a sebra-
ných/vytříděných odpadků několik pytlů, podzim chabý, 
a navíc jsme zaznamenali pokus o ukradení pytlů a rukavic.  

 Březen, říjen 2021

Velikonoční
Stezka pro rodiny s dětmi v době lockdownu měla velký 

úspěch, prodlužovali jsme dokonce její trvání. Tentokrát jsme 
ji vedli do míst nad osadou Svatovice, trochu se horolezilo, 

trochu brodilo, odměna čekala na všechny.

 Březen/Duben 2021
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Výlet nejen pro členy č. 2
Účast chabá (asi všichni furt zahradničili...), 
zážitek a legrace velké.

 Červen 2021

Krhanický kros
1. ročník a super akce díky hlavní organizátorce Petře 
Dvořákové a všem, kteří jí pomohli. Zatímco dospělí běžci 
se potili v kopcích nahoru dolů, děti soutěžily přímo 
na Sokolce. Ceny věnovali místní podnikatelé a to málo, 
co se vytěžilo, šlo na podporu projektu Lavičky do krajiny. 
Účast: 13 dospělých závodníků, dětských nepočítaně.

 Červenec 2021  |   Místní podnikatelé

Promítání fotek
Promítání fotografií a povídání o Barmě/Myanmaru 

s Jardou Horou, fotografem, cestovatelem, 
lektorem a životním optimistou. Bylo skvělé 

a doufejme, že ne poslední.

 Červenec 2021
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Letní kino č. 2 s piknikem 
Tentokrát se na základě ankety mezi členy spolku promítal 
snímek Rocketman. Hlasování se překlopilo v jeho prospěch 
na poslední chvíli. Letos bylo podpořeno finanční dotací z 
obecní pokladny – dotace byla využita na pronájem filmu a 
techniky, zatímco poplatky pro OSA a obci atd. šly ze vstup-
ného. Zúčastnilo se necelých 50 platících.

 Srpen 2021  |  Dotace obce Krhanice 

Přednáška Ovocné stromy 
v zahradách a krajině
Podvečerem na Sokolce provedl pomolog Vojtěch Ptáček, 
který se mimo jiné zabývá mapováním ovocných dřevin na 
Jílovsku. Přednáška se konala na podporu výsadby ovocné 
aleje, pomohla vybrat správné odrůdy i určit plody zájemcům 
a účastníkům.

 Říjen 2021 |  Dotace Nadace Via

Zažít Krhanice jinak
Náš letošní majstrštik. O pořádání jsme rozhodli na schůzi 

na konci června, podali žádost o dotaci, získali ji a pak už se 
rozjel kolotoč plánování. Na jedno odpoledne jsme promě-
nili náves u krámu na místo, které žije lidmi a pro lidi. Skvělá 
kapela Crazy Boys of Prague, restauračka U Vrby, výstavy, 

stánky, zmrzlina, atd. přilákalo cca 250 lidí!

 Září 2021 |  Dotace Nadace Via, 
České spořitelny a obce Krhanice
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Adopce ovocných stromů
1. listopadu jsme zveřejnili výzvu k adopci ovocných stromů 
do aleje. Na výběr bylo 10 ks vysokokmenných ovocných 
stromů, odrůdy: Matčino, Ribstonské, Čistecké lahůdkové, 
Panenské české, Řehtáč soudkovitý. Rozebraly se během 
následujícího týdne.

 Listopad 2021

Praktický seminář/přednáška
Přímo na místě výsadby ovocné aleje nás čeká s p. Ptáčkem 
odborná přednáška a praktický seminář řezu stromů.

 Jaro 2022

Výsadba aleje
A v neděli 14. listopadu to vypuklo. 

Vyvrcholení letošního roku - obnovili / vysadili jsme 
za pomoci dobrovolníků ovocnou alej. Skvělá akce. 

Psali o nás i na Posázaví a na webu Sázíme 
budoucnost, kterýžto výsadbu podpořil. 

 Listopad 2021  |  Dotace Nadace Partnerství
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Děkujeme všem členům, 
kteří se zapojili, věříme, 
že být aktivní má smysl. 

Lavičky do krajiny
Máme dotaci, máme vybraná místa, máme dřevo a šikovného 
člověka, který na lavičkách pracuje... My pracujeme na získá-
ní souhlasů majitelů pozemků usadit lavičku na konkrétních 
místech. Usazení je naplánováno na jaro 2022 a jak jinak než 
brigádně a zábavně.

 Probíhá |  Dotace Nadace Via  



- 9 -

Jak hospodaříme


Příjmy a náklady v roce 2021

Vybrali jsme 1.500 Kč na členských poplatcích (opět ne všichni zaplatili).
Získali jsme dotaci 15.740 Kč na realizaci projektu Ovocná alej od Nadace Partnerství.
Získali jsme dotaci 1.000 Kč na přednášku o ovocných stromech od Nadace Via.

Získali jsme dotaci 33.332 Kč na projekt Lavičky do krajiny.
Získali jsme a vyčerpali dotaci 10.000 Kč (obec Krhanice) 
a 8.000 Kč (od Nadace Via) na projekt Zažít město jinak.

Utratili jsme 9.630 Kč za akci Letní kino.
Utratili jsme 1.122 Kč jako provozní náklady (hosting www stránek).


Kolik nám zbylo

Podívejte se na transparentní účet u Fio banky, na kterém 
shromažďujeme vedle členských poplatků také získané dotace.
Pokladna disponuje ke dni 29. 12. 2021 hotovostí: 2.951 Kč

Na účtu je ke dni 29. 12. 2021: 40.783 Kč

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101814299


Aktivní Krhanice, z.s.
IČ: 09017429, Krhanice 35, 257 42 Krhanice 

www.aktivnikrhanice.cz

http://aktivnikrhanice.cz

