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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. 
 
Dle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb.; „NOZ“ bylo občanské sdružení ode dne 1.ledna 
2014 automaticky přetransformováno na spolek. 
 
 
 
 
 

2. Organizační struktura  
 
Nejvyšším orgánem spolku Zbečník náš domov je členská schůze, 
kterou tvoří všichni členové spolku a je svolávána nejméně jednou ročně. 
 
Ustavující schůze se uskutečnila dne 3. května 2012, na které byla zvolena 3 členná rada, 
složená z předsedy Michala Lembeje, místopředsedy Lukáše Pospíšila a paní Kateřiny Smutné 
na funkční období 3 let.  
 
Dne 2.května 2014 podaly výpověď ze spolku paní Kateřina Smutná a paní Martina 
Chocholáčová. 
Na schůzi spolku dne 1.července 2014 proběhla volba na uvolněné místo po paní Kateřině 
Smutné v radě spolku. Jednomyslně byla zvolena paní Markéta Umlaufová.  
 
Na konci roku 2014 se počet aktivních členů stabilizoval na 6 ti.  
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

3. 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. 

 
 
 
 

4. Činnost a aktivity spolku v roce 2014 

 

 Výlet do Teplických skal 

V roce 2014 byl náš první výlet do Teplických skal, 
který se konal v neděli 9. února. Jelikož zima byla 
velmi mírná, rozhodli jsme se uskutečnit takto brzký 
turistický výlet. Do Teplic nad Metují jsme se dostali 
vlakem a v klidu, bez davu turistů jsme si prošli skály. 
Byla to úžasná pohoda, kterou v letních měsících jen 
stěží zažijeme. Proti našim plánům jsme ale 
neobjevili žádné otevřené pohostinství a tak jsme 
operativně pozměnili naše plány. Po projití skal jsme 
se obratem vrátili do Hronova a náš výlet zakončili 
v hronovské pizerii. 

 

 Výlet do Jestřebích hor  

Naším druhým výletem bylo putování po 
Jestřebích horách dne 5.dubna. Tentokrát 
nás trochu potrápilo počasí, přestože měla 
být sobota původně nejhezčím dnem 
v týdnu, ráno při pohledu z okna to tak 
nevypadalo. Nakonec jsme se rozhodli, že 
se na výlet i přesto vydáme a udělali jsme 
moc dobře. Vlakem jsme se z hronovského 
nádraží dostali do stanice Trutnov – 
zastávka, ze které jsme se přes Lhotu 
nejprve mírným a později prudším 
stoupáním dostali Pod Čížkovy kameny. Na 
rozcestí U Čížkových kamenů proběhla 
první občerstvovací zastávka. Proviant, co  



 
 

 

 

přítomní postupně vytahovali ze svých batohů, překvapil snad každého :-). Po této přestávce 
jsme se po žluté spojnici vrátili opět na trasu značenou červeně, po které jsme prošli obcí 
Markoušovice. Přímo u sochy Josefa II. opět proběhla lehčí občerstvovací zastávka na doplnění 
tekutin. Stále po červené jsme po vrstevnici pokračovali až na rozcestí Zadní hory, kde 
proběhla druhá větší zastávka. Někteří se občerstvovali, a někteří zase dokazovali, že prolézt 
odvodňovací rourou není žádný problém :-).  

Závěrečná část výletu vedla stále po vrstevnici, tentokrát po žluté až na rozcestí U Šrejberky. 
Od tohoto místa jsme již klesali do Malých Svatoňovic. Cestou jsme míjeli Mariánský sad a 
blízkou štolu Kateřina. Cílové místo bylo v pizzerii, kde jsme si pochutnali na výborné pizze a 
dorovnali výdej a přísun tekutin. Bylo to příjemné posezení s příjemnou obsluhou a opravdu 
výborným jídlem. Nakonec jsme se rychlým přesunem dostali na vlakové nádraží, odsud vlakem 
do Červeného Kostelce a dále jsme se autobusem dostali do Hronova. Celková délka pěší trasy 
u tohoto výletu činila 12 km. 

 

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

Spolek Zbečník náš domov získal 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 a slavnostní otevření tohoto místa 
proběhlo dne 2. května 2014. Toto hřiště vzniklo během loňského roku ve spolupráci spolku 
Zbečník náš domov s městem Hronov.  

Ve dvě hodiny odpoledne začal program, který se skládal ze sportovních aktivit a ručních dílen, 
kde si děti mohly zasadit bylinky do květináčů, vyrobit drátěné ozdoby nebo dřevěné výrobky. 
Pro starší zúčastněné byla ve školní jídelně připravena provizorní výstava historických 
fotografií zbečnické školy a fotografií z průběhu plnění prací na našem projektu. K dispozici 
bylo i občerstvení v podobě domácích koláčů, buchet, bábovek, utopenců, napečených a krásně 
ozdobených perníčků od paní Mrázové a nechybělo ani trochu specifické cukroví pod názvem 
„Bobečky naší ovečky“. Role prodávajících se úžasně zhostily žákyně páté třídy zbečnické 
školy, za což jim patří náš velký dík. 

Ve tři hodiny se ujal slavnostní řeči Lukáš Pospíšil 
alias Likvidátor, který uvítal přítomné a 
poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci 
našeho projektu. Poté už paní učitelka Marcela 
Odvářková a místostarosta města Hronov Josef 
Thér slavnostně přestřihli – někteří se přitom i 
zapotili  – pásku za velkého povzbuzování 
dětského publika. Místostarosta Josef Thér 
následně představil pamětní desku, která bude 
připomínat všechny, kteří se přičinili o 
znovuoživení prostoru za zbečnickou školou. 

Velké poděkování patří především městu Hronov, 
učitelskému sboru za úžasnou vstřícnost, paní Mrázové za výborné perníčky a všem žákům a 
žákyním – především z páté třídy – kteří byli moc šikovní a i díky nim můžeme říci, že to bylo 
moc pěkné odpoledne. 



 
  

 

 
 
 

 Restaurátorské práce na sousoší Nejsvětější trojice 

Spolek Zbečník náš domov ve spolupráci s Městem Hronov vypracoval projekt „Restaurátorské 
práce na sousoší Nejsvětější trojice“ a dne 16. dubna 2014 podal žádost o podporu z 
grantového řízení programu Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního 
významu, 2014. 

Do grantového kola se přihlásilo dohromady 52 projektů a celková výše požadovaných 
prostředků dosáhla 2 126 447 Kč. 

Hodnotící komise měla k dispozici částku 600 000 Kč, kterou na svém zasedání ve středu 28. 
května 2014 rozdělila mezi 16 projektů. 
Náš projekt „Restaurátorské práce na sousoší Nejsvětější trojice“ tentokrát nebyl hodnotící 
komisí vybrán k podpoře. 

 

 Výlet do okolí Nového Města nad Metují 

Třetím výletem našeho spolku bylo dne 9. srpna putování po okolí Nového Města nad Metují. I 
přes řadu omluvenek se zdravé jádro rozhodlo, že se na výlet vydáme a alespoň na chvíli 
opustíme špínu a hluk rozkopaného Zbečníka. Autobusem jsme se dostali do Nového Města nad 

Metují a z autobusového nádraží vycházíme 
směrem na Slavoňov. Putujeme před Pavlátovu 
louku a dále údolím Libchyňského potoka, kde 
si děti při malé zastávce zřizují první přehradu 
na potoce. Po chvilce pokračujeme do Libchyně, 
kde překvapivě nemají hostinec a tak bez 
zastavení pokračujeme přímo do Slavoňova. 
Tam hostinec je a vyhlášený. Jídlo a pivo bylo 
úžasné a za lidušku. Jen ty porce jídel byly pro 
většinu z nás nepřekonatelným cílem. S plnými 
žaludky míříme zpět do Nového Města nad 
Metují. Samozřejmě nemůžeme vynechat 
návštěvu slavoňovského dřevěného kostela 
z roku 1553. Poté již vyrážíme Klopotovským 

údolím do Nového Města nad Metují. Cestou podél potoka nás děti opět přemlouvají k další 
zastávce na budování přehrady. Po řádném smočení a vytvoření další přehrady jsme uspořádali 
malou soutěž v rumunském fotbalu. Soutěže se zúčastnili všichni a konečný vítěz byl sice 
nečekaný, ale zasloužený. Stal se jím pan L. Prostě kdo umí, ten umí . A že nevíte co je 
rumunský fotbal? Třeba to zjistíte, až se námi vydáte na další výlet. Po této vložce tedy 
pokračujeme v cestě, míjíme Mertovu a Čertovu díru, Lesníkovu studánku a přicházíme 
k oborám s lesní zvěří, kde nás vítá jelen Matěj, po chvilce divoká prasata a drůbež. To už 
jsme v podstatě v Novém Městě nad Metují. Zbývá vyšlápnout jen kopeček na náměstí. Tam si 
za odměnu děti dávají zmrzlinu a dospělí vynikající mraženou kávu. Užíváme si pohody a 
výhledu na hezké náměstí. Tímto náš relaxační výlet končí. Následoval pouze krátký přesun na 
autobusové nádraží a odjezd do hlavního města divadelníků.    

 



 
 

 

 

 Výlet Sendraž - Náchod 

Sváteční úterý 28.října jsme využili k našemu dalšímu výletu. Tentokrát se nás sešlo dost a 
nebýt planých neštovic, naše řady by byly jistě ještě početnější. 

I tentokrát jsme si naplánovali pohodovou trasu, 
dokonce v délce pouhých 10 km. Počasí nám přálo 
a bylo úžasné. Autobusem jsme dojeli do Sendraže 
a z autobusové zastávky jsme hned začali stoupat 
vzhůru za rozhlednou. Výhled ze sendražské 
rozhledny byl prostě božský a až na pár výjimek se 
nikomu nechtělo zpět na zem :-). Cestou na 
Jiráskovu chatu na Dobrošově jsme bohužel jen 
míjeli Bartoňovu útulnu v Pekle a pokračovali 
prudkým výšlapem směrem k Jizbici. Naše děti se 
tamním dětském hřišti vybláznily a dospělí se již 
viděli na Jiráskově chatě :-). Tam jsme skutečně 
po chvilce dorazili a byli svědky úžasného západu 

slunce. Cesta z Jiráskovy chaty tedy probíhala již za tmy. I přes tuto menší komplikaci jsme se 
vydali přes Ameriku dolů do Náchoda, odkud jsme dojeli do Hronova vlakem. Prostě pohoda ze 
Zbečníka ;-). 

 
 
 

 Sběr starého papíru 

Na jaře a na podzim jsme uspořádali sběr starého papíru v ZŠ Zbečník.  

Celkem jsme nasbírali 1850 kilogramů starého papíru, za něž jsme získali a následně i předali 
do ZŠ Zbečník 1850,- Kč. 

Všem, kteří přispěli, ještě jednou moc děkujeme. 

 

 
 

 Webové stránky 
 
Spolek Zbečník náš domov i nadále provozuje webové stránky www.zbecnik.com  a 
www.zbecniknasdomov.webnode.cz  za účelem informování spoluobčanů nejen o dění ve 
spolku, ale i o celkovém dění ve Zbečníku.   
 
Dne 1.prosince 2014 náš web www.zbecnik.com navštívil 20 000. návštěvník. Byl jím pan Miloš 
Kubeček ze Slavíkova, který od nás následně získal malou pozornost.      
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Finanční zpráva 
 
Stav běžného účtu číslo 2200275278/2010 spolku Zbečník náš domov ve Fio banka, a.s. pobočka 
Náchod, Tyršova 64  
 
ke dni 31.12.2014 činil: 1 632,35 Kč 

Stav pokladny k 31.12.2014 činil: 1 994,- Kč  

 
 
 

6. Plán činnosti na rok 2015 

 Pokračování v provozování webových stránek www.zbecnik.com a 

www.zbecniknasdomov.webnode.cz 

 Uspořádání oslavy k 150. výročí založení první školy ve Zbečníku  

 Pozorování hvězdné oblohy  

 Výlety po Kladském pomezí 

 Sběr starého papíru v ZŠ Zbečník 

 Úklid přírody  

 

 

 

 
 

 
7. Závěr 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili při našich aktivitách v roce 2014: 
MěÚ Hronov, paní Marcele Odvářkové, panu Pavlovi Umlaufovi - firma Umlauf, paní Erice 
Zelmanové - firma Erika copy, panu Miroslavu Vlachovi – firma Truhlářství Vlach, panu Petru 
Čuhaničovi a paní Kateřině Smutné. 
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