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1. Základní informace 
 
Občanské sdružení Zbečník náš domov bylo dne 19. dubna 2012 zaregistrováno na Ministerstvu 
vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/88471/12-R  a bylo mu přiděleno IČO 22743537. 
 
 
 
 
 

2. Organizační struktura  
 
Nejvyšším orgánem občanského sdružení Zbečník náš domov je členská schůze, 
kterou tvoří všichni členové sdružení a je svolávána nejméně jednou ročně. 
Ustavující schůze se uskutečnila dne 3. května 2012.  
 
Výkonným orgánem občanského sdružení je 3 členná rada, ustanovená rozhodnutím Členské 
schůze, složená z předsedy pana Michala Lembeje, místopředsedy pana Lukáše Pospíšila a paní 
Kateřiny Smutné na funkční období 3 let. 
 
V roce 2013 čítala členská základna celkem 9 aktivních členů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

3.  Cíle občanského sdružení 
 

 rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci, 

 prosazovat všeobecné zájmy občanů Zbečníka a blízkého okolí, 

 podporovat a realizovat akce zaměřené na zachování tradic v obci, 

 ochrana a obnova kulturních a historických památek v obci a blízkém okolí, 

 ochrana a obnova zeleně vč. zlepšování životního prostředí v obci, 

 tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické. 

 
 
 
 

4. Činnost a aktivity občanského sdružení v roce 2013 

 
 Projekt „Školní zahrada ZŠ a MŠ Zbečník – relaxační zázemí pro rodiče s dětmi“  

Občanské sdružení Zbečník náš domov získalo v roce 2012 grant v hodnotě 45 000 Kč z Fondu T-
Mobile pro regiony s projektem „Školní zahrada ZŠ a MŠ Zbečník – relaxační zázemí pro rodiče 
s dětmi“. V roce 2013 probíhala samotná realizace tohoto projektu.  

Realizace výše zmíněného projektu pomyslně 
započala 18. března, kdy se konala ve zdejší 
základní škole schůzka zástupců občanského 
sdružení Zbečník náš domov se zástupci MěÚ 
Hronov a ZŠ Hronov. Na této konstruktivní 
schůzce jsme nastínili naše představy a 
předložili plány. Na druhou stranu jsme byli 
seznámeni s představou MěÚ Hronov o podobě 
dětského hřiště. Shoda panovala i v podmínkách 
používání toho místa, jak pro potřeby školy, tak 
pro veřejnost a k tomu bylo nutné vytvořit 
provozní řád.  

 
Poté následovalo období vyměřování, schvalování, podání ohlášení o stavbě pergoly a vše 
probíhalo za vědomí města Hronova a ZŠ Hronov. 
 
Začátkem měsíce května Technické služby vyřezali 
přerostlé nevzhledné keře podél chodníku a 
prořezali suché větve na vzrostlých jehličnanech.  
V červnu už mohlo o.s. přistoupit k 
veřejným brigádám, kde jsme v nejprve upravovali 
plochy před školou z důvodu, že na ploše za školou 
externí firma budovala hřiště s prolézačkami. 
Parkové úpravy obnášeli terénní úpravy, 
odstranění starých keřů, vyčištění záhonů od 
starých kořenů a nakonec jsme připravili okolí 
školy k novému osázení. 
 
 



 
Dále jsme vytvořili základy pro pergolu, 
vybetonovali základové patky a poté se plocha 
zasypala štěrkem. V této fázi nastoupil truhlář 
spolu se členy o.s. a vytvořil pergolu. 
 

 
 

V závěru letních prázdnin jsme nechali dovést na 
pozemek školy hlínu potřebnou k novému osazení 
rostlin v areálu školy. S výsadbou jsme vyčkávali 
na příznivější klimatické podmínky pro uchycení 
rostlin a keřů. Poté jsme předem připravené 
plochy osázeli novými keři a rostlinami. 

  
V měsíci září byla na pergole zhotovena střešní krytina s oplechováním, kterou financovalo 
město Hronov. 
 
V měsíci listopadu byly nakoupeny zatravňovací 
dlaždice a lavice.  
Pracovalo se zejména na dokončení plochy pod 
pergolou. Nejprve bylo vyrovnáno a zhutněno podloží. 
Následně byla na plochu nanesena vrstva jemného 
štěrku a poté položeny zatravňovací dlaždice. Lavice 
byly uskladněny a na své místo budou instalovány 
v jarních měsících roku 2014. 
 
Tímto byla realizace projektu zdárně dokončena. 
 
 
 
 

 Webové stránky 
 
Občanské sdružení Zbečník náš domov i nadále provozuje webové stránky www.zbecnik.com     
a www.zbecniknasdomov.webnode.cz  za účelem informování spoluobčanů nejen o dění ve 
sdružení, ale i o celkovém dění ve Zbečníku.       
 
 
 

 Pozorování hvězdné oblohy 
 
Další ročník Pozorování hvězdné oblohy se konal 
17. května ve Zbečníku u pěchotního srubu T-S5 „U 
křížku“. I tentokrát ho uspořádalo občanské 
sdružení Zbečník náš domov ve spolupráci 
s Astronomickým klubem Police nad Metují a 
Okrašlovacím Spolkem Vojenské Historie Lomnice 
nad Popelkou.  
 
Po loňské úspěšné astronomické akci jsme si 
tentokrát bohužel museli vystačit bez většího 
zkoumání vesmíru. Důvodem bylo počasí, které 
nám tentokrát nepřálo a zřejmě i to byl důvod, že 
se této akce zúčastnilo „pouze“ padesát účastníků.    

Nikomu to však nevadilo, jelikož doprovodný program nabízel dostatek zábavy. Kromě 
prohlídky pěchotního srubu T-S5, byla připravena soutěž ve střelbě z airsoftové pušky, kroket, 
přetahování lana a již tradiční vědomostní astronomická soutěž pro děti. Všichni, kteří se 
zúčastnili soutěží, byli po zásluze odměněni drobnými cenami.  
 

file:///C:/Users/lembejm/Downloads/www.zbecnik.com
file:///C:/Users/lembejm/Documents/Zbečník/Občanské%20sdružení/www.zbecniknasdomov.webnode.cz


 

 Výlet do Stroužného 

Ve sváteční pátek 5. července jsme uspořádali 
výlet do Stroužného. Z Hronova jsme se ráno 
vypravili linkovými autobusy do Machova, odkud 
jsme již putovali po svých. Cestou z Machova 
jsme míjeli skokanské můstky a po chvilce 
mírného stoupání jsme se zastavili u Studánky 
pod Borem. Následně jsme se vydali do 
náročného stoupání na vyhlídku u Sypací skály, 
která se nachází pod vrcholem Boru. Za 
vynaložené úsilí jsme byli odměněni úžasným 
výhledem do okolní krajiny. Z tohoto krásného 
místa jsme již pohodlně pokračovali do 
Stroužného, kde jsme měli v plánu oběd 
z vlastnoručně vylovených ryb. Výlov pstruhů byl snadným úkolem i pro děti, které se celou 
cestu na toto dobrodružství těšily. Po obědě z výborně připravených pstruhů jsme se vydali do 
Žďárek. Cílem naší zastávky bylo Občerstvení DK, kde jsme si prohlédli novou nevšední atrakci 
zdejšího kraje. Těžko uvěřit tomu, že je ve Žďárkách k vidění klokan, ale je tomu tak. Po této 
zastávce jsme pokračovali přes poříčské letiště směrem na Hronov, kde byl náš výlet 
v podvečerních hodinách ukončen.  

 

 

 Výlet do Jestřebích hor 
 
 V sobotu 12. října jsme naplánovali výlet do 
Jestřebích hor. Časně ráno jsme se nechali 
odvézt linkovým autobusem do Červeného 
Kostelce, odkud jsme vlakem pokračovali do 
Malých Svatoňovic. Odtud jsme vyrazili přes 
náměstí s malou zastávkou u Mariánské 
studánky s pramenitou vodou. Pokračovali 
jsme pohodovým tempem překrásně 
zbarvenou krajinou až k plánovanému 
občerstvovacímu bodu – Jestřebí boudě, kde 
jsme si dali oběd a doplnili tekutiny. Po 
dobrém obědě jsme vyrazili směrem 
k Žaltmanu. Počasí bylo překrásné a tak naše 
tempo nebylo nijak závratné. Na rozhledně 

byl úžasný výhled do okolí a jen málokomu se chtělo zpět dolů. Poslední část trasy byla 
zpestřena hledáním hub a zkoumáním většiny řopíků, které jsou na rozdíl od těch „našich“ 
neporušeny. Všechna tato dobrodružství nakonec prodloužila naše putování o nějakou tu 
minutku a tak místo úprku na plánovaný autobus jsme zvolili návštěvu v bohdašínské hospodě. 
A udělali jsme moc dobře. Tlačenka byla vynikající a přísun chybějících tekutin byl na vysoké 
úrovni. Krátce po sedmé večerní jsme vyrazili za mírného mrholení na autobusovou zastávku 
v Horním Kostelci, odkud se domů nechali dovézt stejným řidičem, který nás ráno vypravoval 
na cestu. 

 
 
 
 



 
 
 

5. Finanční zpráva 
 
Dne 27.6.2012 byl založen běžný účet číslo 2200275278/2010 pro občanské sdružení Zbečník 
náš domov ve Fio banka, a.s. pobočka Náchod, Tyršova 64. 
 
 
Stav účtu ke dni 31.12.2013 činil:  1 144,35 Kč 
Stav pokladny ke dni 31.12.2013 činil:  0 Kč 

 
 

 
 

6. Plán činnosti na rok 2014 

 Pokračování v provozování webových stránek www.zbecnik.com a 

www.zbecniknasdomov.webnode.cz 

 Slavnostní otevření relaxačního zázemí pro rodiče s dětmi v areálu ZŠ Zbečník 

 Pozorování hvězdné oblohy  

 Výlety po Kladském pomezí 

 Sběr starého papíru 

 Úklid přírody  

 

 

 
 

 

7. Závěr 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat jménem občanského sdružení Zbečník náš domov všem 
členům a všem ostatním, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili a přispěli tak svou aktivitou 
k úspěšnému roku 2013: 
MěÚ Hronov, místostarostovi města Hronov panu Josefu Thérovi, paní Marcele Odvářkové, 
panu Miloši Podzimkovi, panu Petru Čuhaničovi, Nadaci VIA, Fondu T-Mobile, firmám Bezedos, 
CES-EKO, Trees s.r.o., řemeslníkům Miroslavu Vlachovi, Martinu Dankaničovi a Davidu 
Matyskovi. 
 

 
 

 

 

file:///C:/Users/lembejm/Documents/Zbečník/Občanské%20sdružení/www.zbecnik.com
file:///C:/Users/lembejm/Documents/Zbečník/Občanské%20sdružení/www.zbecniknasdomov.webnode.cz

