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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. Dle nového 

občanského zákoníku 89/2012 Sb.; „NOZ“ (nový občanský zákoník) bylo občanské sdružení ode 

dne 1.1.2014 automaticky přetransformováno na spolek. 

V květnu 2016 byla dokončena transformace spolku dle „NOZ“ a spolek byl zapsán do 

spolkového registru u Krajského soudu v Hradci Králové pod názvem Zbečník náš domov, 

z.s.(zapsaný spolek). 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádné změně členské základny. Počet aktivních plnoletých 

členů spolku je tedy stále12. Nejvyšším orgánem spolku Zbečník náš domov, z. s. je členská 

schůze, kterou tvoří všichni členové spolku a je svolávána nejméně jednou ročně. 

 

CÍLE SPOLKU  

 

 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. 
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ČINNOST A AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2018 

 

HERNÍ KLUB 

V pátek 9. února a 18. března uspořádal spolek Zbečník náš domov, 

z.s. v rámci herního klubu „Na vlně“ další hrací odpoledne pro 

veřejnost ve školní jídelně ZŠ Zbečník. Pro toto setkání jsme připravili 

hry od firmy Albi: Kostky bohů, LEO, Empatia, Ostrov Skye, Cacao,   

Ježkovy voči a další. Početná skupina hráčů se s vervou pustila do 

hraní a řídila se heslem „Kdo si hraje, nezlobí“. 

 

 

 

 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

Ve dnech 16. až 26. dubna 2018 se uskutečnil jarní 

sběr starého papíru v ZŠ Zbečník. Při tomto sběru 

jsme společně nashromáždili 960 kg papíru, což 

činilo finanční výtěžek 1408,- Kč.  

Ve druhé polovině října jsme uspořádali v pořadí 

druhý letošní sběr starého papíru. Nasbírali jsme 780 

kg starého papíru, za což jsme tentokrát obdrželi 

1280,- Kč.  

Celkový letošní součet nasbíraného papíru z obou sběrů byl 1400 kg.  

Celkově jsme od roku 2011 během 16 sběrů nasbírali necelých 13,5 tuny starého papíru a získali 

pro ZŠ a MŠ Zbečník finanční částku přesahující 17 tisíc korun. 

 

 

ÚKLID PŘÍRODY 

Již tradičně jsme se i v letošním roce zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ 

a v sobotu 7. dubna jsme uspořádali úklid přírody ve Zbečníku. 

Tentokrát jsme se uklízeli přírodu směrem na Studýnka, přesněji k T-S4 v serpentinách. Přírodu 

jsme uklidili, jak jsme si naplánovali. Odpadků bylo ale oproti našim předpokladům mnohem 

víc. Nebylo tedy v našich silách, takové množství vytřídit v kontejnerech, ale museli jsme 

roztřídit odpadky do pytlů, které následně odvezly Technické služby do sběrného dvora. 

Po úklidu této části Zbečníka jsme přešli do Maternice, kde jsme úklid tradičně zakončili 

opékáním buřtů u Skalákovy studánky.    
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Úklid v číslech - účastníci: 

  6 dospělých 

  6 děti 

12 celkový počet účastníků 

 

 

Úklid v číslech - odpad: 

 5 pneumatik z osobních aut   

 2 pneumatiky z motorky 

 1 pneumatika z nákladního auta 

 6 pytlů plastů 

 1 pytel směsného odpadu 

 5 kg železa 

 

 

 

 

DOKONČENÍ PROJEKTU „ŠKOLNÍ ZAHRADA ZŠ A MŠ ZBEČNÍK – RELAXAČNÍ ZÁZEMÍ PRO 

RODIČE S DĚTMI“ 

V posledním článku ze dne 14. června 2014 jsme psali, že projekt „Školní zahrada ZŠ a MŠ 

Zbečník – relaxační zázemí pro rodiče s dětmi“ byl definitivně uzavřen. Poskytnuté finance byly 

beze zbytku využity a řádně vyfakturovány. Pravdou ale také je, že ještě byla nepsaná 

dohoda o dodatečném srovnání terénu na ploše mezi vzniklou pergolou a dětskými 

prolézačkami. Jak čas plynul, tak buď nebylo možné sehnat zeminu, finance nebo i chuť a čas 

do této dokončovací práce.  

V průběhu května 2018 jsme však zeminu obstarali a po předchozí domluvě navezli na školní 

hřiště. Následně byla zemina pracovníky TS Hronov nahrubo rozhrnuta strojem po ploše hřiště. 

Na začišťovací práce jsme neprodleně nastoupili a plochu zarovnali a připravili na zasetí nové 

trávy.  

Věříme, že tímto krokem projekt „Školní zahrada ZŠ a MŠ Zbečník – relaxační zázemí pro rodiče 

s dětmi“ opravdu skončil a že areál bude i nadále sloužit nejen školákům, ale i široké veřejnosti 

k jejich spokojenosti. 
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TURNAJ V MÖLKKY 

 

V neděli 26. srpna uspořádal spolek Zbečník náš domov, z.s. čtvrtý ročník oblíbeného turnaje 

hry Mölkky ve Zbečníku. 

Stejně jako v loňském roce se do turnaje přihlásilo 

pouze 12 dvoučlenných družstev. Proto hrací systém 

zůstal neměnný a družstva byla rozlosována do čtyř 

základních skupin, v rámci kterých hrál každý tým s 

každým. Poté dle umístění ve skupinách vznikly další 

tři skupiny, kde vítězové skupin hráli ve skupině o 1.- 

4. místo, druzí ze skupin hráli ve skupině o 5.- 8. místo 

a třetí ve skupině o 9.- 12.místo. Každý tým si tedy 

zahrál minimálně pět zápasů a o napětí, radost i 

zklamání opět nebyla nouze.  Některé týmy si držely tradiční názvy z předešlých ročníků, jiné 

týmy se změnou názvu družstva pokoušely jít štěstí naproti.   

V turnaji zvítězily Šmoulinky a zároveň tím obhájily prvenství z loňského turnaje. Na stříbrné 

pozici se umístilo družstvo Specnaz, které dorazilo z české metropole a pomyslnou bronzovou 

medaili získalo místní družstvo Draků. Všechna tři 

družstva byla kromě bohatých cen už tradičně 

odměněna symbolickou ručně vyrobenou 

"zbečnickou ovečkou" z dílny Lídy Birkeové. Zbylé 

týmy získaly drobné dárky. Takže nikdo neodcházel 

z prázdnou a už vůbec ne s prázdným žaludkem, 

jelikož bylo opět přichystáno dobré občerstvení 

v podobě koláčků, bábovek, utopenců a nápojů. 

 

 

MEDITAČNÍ PARK U KOSTELA VŠECH SVATÝCH V HRONOVĚ 

Vznikající růžencová zahrada na starém hřbitově je sama o sobě duchovním prostorem a po 

probíhajících úpravách by měla sloužit k posezení v klidu, zamyšlení, ale i setkávání. 

Protože se však nic neudělá samo, byli jsme požádáni o pomoc. Přesto, že se většina členů 

spolku dozvěděla o potřebě brigády pouhé dva 

dny předem, nakonec se nás v pátek 7. září sešlo 

úctyhodných sedmnáct párů rukou. 

Paní Šťastná nás seznámila s pracemi, které je 

potřeba udělat, a tak jsme uklidili hromady 

ořezaných větví, odstranili plevel, vše přemístili 

před hřbitov k odvozu, hrabali jsme a děti pilně 

sbíraly kameny, aby nevadily při sečení trávy. 

A tak byl vlastně účel zahrady naplněn již při jejím vytváření – setkali jsme se, rádi se viděli, o 

všem možném povídali, a ještě něco užitečného udělali. 
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LÍPA SVOBODY 

Až do loňského roku živořila Na rovince. V průběhu času, bez 

většího zájmu o její údržbu, postupně přišla o původní oplocení a 

schody z roku 1939. Při rekonstrukci cesty v roce 2015 byly 

odstraněny poslední zbytky podezdívky, poslední náznak 

původního oplocení. Lípa samotná se nedávno dočkala 

prořezání v rámci projektu Revitalizace sídelní zeleně. Již v té 

době se proslýchalo, že stav lípy není dobrý.  

Bohužel dle dvou nezávislých odborných posudků se této lípě 

předpovídalo maximálně třicet let života. S velkým smutkem tedy 

bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Téměř stoletá lípa, která si za 

svého života musela vytrpět přesazení a neodborné zacházení 

byla na jaře 2018 pokácena pracovníky Technických služeb 

Hronov.  Zároveň však bylo 

rozhodnuto o vysazení nové Lípy 

svobody.  

Škoda jen, že se nepodařilo sladit termíny prací. Náš spolek 

prosazoval ihned po pokácení lípy, vyfrézování pařezu staré 

lípy, rekultivaci plochy a zasazení lípy nové. V reálu se po 

pokácení lípy půl roku nedělo nic, a až po urgenci paní 

Miroslavy Mrázové na MěÚ Hronov se věci začaly opět rozjíždět. 

Frézování pařezu proběhlo dne 11. října.  Následně pan Josef 

Miewald dne 18. října vybagroval kořeny, zbytky původních 

základů oplocení a díru pro zasazení nové Lípy svobody. 

Dne 25. října v dopoledních hodinách byla firmou Jiří Semerák 

z Červeného Kostelce za přítomnosti paní Miroslavy Mrázové 

zasazena nová Lípa svobody. Zatím bez jakékoliv oslavy, což si 

jistě strom takové důležitosti nezaslouží.  

 

 

WEBOVÉ STRÁNKY  

 

Spolek Zbečník náš domov, z. s. i nadále provozuje 

webové stránky www.zbecnik.com, 

www.zbecniknasdomov.webnode.cz a www.zs-a-

ms-zbecnik.webnode.cz za účelem informování 

spoluobčanů nejen o dění ve spolku, ve škole, ale 

i o celkovém dění ve Zbečníku. 

Na administraci webových stránek www.zs-a-ms-

zbecnik.webnode.cz se od školního roku 2016/7 spolupodílejí také paní učitelky ze školy a 

školky. 

http://www.zbecnik.com/
http://www.zbecniknasdomov.webnode.cz/
http://www.zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/
http://www.zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/
http://www.zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/
http://www.zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/


7 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019 

 Pokračování v provozování webových stránek zbecnik.com, zbecniknasdomov.webnode.cz 

a zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz 

 Údržba okolí zrenovovaných křížů 

 Mölkky turnaj 

 Získání a zprovoznění prostor pro konání společenských a kulturních akcí  

 Spolupráce s osadním výborem 

 Sběr starého papíru 

 Úklid přírody  

 Činnost herního klubu „Na vlně“ 

 

 

 

 

NA ZÁVĚR PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ : 

MĚÚ HRONOV, FIRMĚ WIKOW MGI, FIRMĚ ALBI , TS HRONOV, PANU JOSEFU 

MIEWALDOVI A PANU PETRU ČUHANIČOVI. 


