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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“ bylo občanské sdružení ode dne 

1.1.2014 automaticky přetransformováno na spolek. 

 

 

 

 

 

 

 Organizační struktura  
 

V průběhu roku 2015 došlo k velkému 

navýšení členské základny. 

Aktivních plnoletých členů spolku je nyní 12.   

 

 

Nejvyšším orgánem spolku Zbečník náš 

domov je členská schůze, 

kterou tvoří všichni členové spolku a je 

svolávána nejméně jednou ročně. 

 

Dne 24.11.2015 se uskutečnila členská 

schůze, na které byla zvolena 3 členná rada, 

složená z předsedy Michala Lembeje, 

místopředsedy Lukáše Pospíšila a paní Markéty Umlaufové.  

 

Zároveň byly zahájeny přípravy pro zapsání spolku do spolkového rejstříku. 

Byla schválena úprava názvu spolku na Zbečník náš domov, z.s. (zapsaný spolek) a 

schváleny nové stanovy spolku.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 Cíle spolku 
 

o rozvíjet a organizovat společenský a kulturní život v obci, 

o prosazovat všeobecné zájmy občanů Zbečníka a blízkého okolí, 

o podporovat a realizovat akce zaměřené na zachování tradic v obci, 

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

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

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

 

 

 
 

 Činnost a aktivity spolku v roce 2015 

 

 

o Výlet na šonovskou sopku 

Naší první výpravou byl výlet na Šonovskou sopku v Javořích horách. V neděli 15. února 

v ranních hodinách vyjíždíme osobními auty směrem na Broumov. Počasí nám přeje, ale 

teplota je jen mírně nad nulou, což nám moc nadějí na spatření kouřící sopky nedává. 

Nálada ale panuje optimistická a po příjezdu do Šonova natěšeni vyrážíme do kopců po 

svých. Na sopku je cesta dlouhá cca 4,5 kilometru a sluníčko nás nádherně hřeje. Louky a 

pole jsou téměř bez sněhu, za to v lese je sněhu v porovnání se zbečnickou krajinou o 

dost více. Po výšlapu na vrchol sopky a po chvilkovém vydýchání, nacházíme sice jícen 

sopky bez sněhu, ale bohužel i bez kouře. Možná i to byl důvod k rozpoutání obrovské 

koulovačky. Kdoví? :-). Nakonec, jak to naštěstí v životě někdy bývá, se všechny bojující 

strany usmířily a společně občerstvily. 

 

o Úklid přírody  

Dne 19. dubna jsme v rámci akce „Ukliďme Česko“ uspořádali úklid přírody ve Zbečníku.  

Skládku na Chlomku jsme uklidili, jak jsme plánovali. Po 

té jsme se vydali do Maternice ke Skalákově 

studánce. Cestou tam a nazpět jsme vyčistili okolí 

cesty od odpadků. Úklid jsme zakončili opékáním u 

studánky. 

Celkem jsme nasbírali a roztřídili 8 pytlů odpadků, 

které jsme z většiny zlikvidovali v kontejnerech na 

tříděný odpad. 

Z finančního daru od Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, 

byly pořízeny rukavice a pytle na odpadky, které ještě 

budou k dispozici i na další úklid. 

 

 



 

 

 

 

 

 

o 150. výročí založení první samostatné školy ve Zbečníku  

 

Spolek Zbečník náš domov ve spolupráci se ZŠ Zbečník uspořádal dne 19. června 2015 

oslavu u příležitosti 150. výročí založení první školy ve Zbečníku. 

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si areál školy, ukázky prezentací a výtvorů žáků, 

nebo výstavu o historii školství ve Zbečníku. Na školním hřišti byla připravena stanoviště 

herních a naučných aktivit nejen pro děti nazvané “Škola hrou“. U výborného 

občerstvení jste mohli vidět ukázku činnosti nejmladších hasičů z SDH Hronov a děti si užily 

skákací hrad. 

Touto akcí jsme si vyzkoušeli, jak by mohla do budoucna vypadat Zbečnická pouť.  

 

 

 

 

o Turnaj v Mölkky 

V pátek 25. září se na školním hřišti uskutečnil premiérový turnaj hry Mölkky ve Zbečníku.  

Turnaje se zúčastnilo 16 dvoučlenných družstev a přiznáme se, že to bylo hektické. Z 

počátku se nikomu nechtělo hrát, ale po vysvětlení pravidel a ukázce hry, jsme nakonec 

ještě družstva museli odmítat. Od startovného jsme tentokrát upustili, jelikož první turnaj 

byl spíše seznamovací s touto hrou. Jsme rádi, že jsme mohli touto akcí seznámit tak velký 

počet lidí s hrou Mölkky.  

Vítězem turnaje se stalo družstvo U SUPA!, které ve finále zvítězilo nad družstvem 

Ovečkovi. Třetí skončilo družstvo Olaf a čtvrtý Jack. 

Nejlepší družstva byla odměněna hodnotnými cenami věnovanými firmou Albi. 

 

 

o Pozorování hvězdné oblohy 

V týž den po skončení turnaje v Mölkky náš spolek ve spolupráci s Astronomickým klubem 

Police nad Metují uspořádal čtvrtý ročník Pozorování hvězdné oblohy ve Zbečníku. 

Tentokrát se akce netradičně z technických důvodů nekonala u pěchotního srubu T-S5 

„U křížku“, ale na školním hřišti. 

Pro zúčastněné byly připraveny dovednostní soutěže nebo tradiční vědomostní 

„astronomická“ soutěž. Všichni, kteří se zúčastnili 

soutěží, byli po zásluze odměněni drobnými 

cenami. 

Při samotném pozorování jsme si mohli prohlédnout 

zapadající Slunce se slunečními skvrnami, Měsíc 

krátce před úplňkem – s krátery a měsíčními moři, 

sledovali jsme také záblesk družice Iridium, 

dvojhvězdu Albireo, kulovou hvězdokupu M13 

v souhvězdí Herkules, planetární mlhovinu – 

pozůstatek výbuchu supernovy – M27 „činka“ 

v souhvězdí Lištička. 



 

  

  

 

 

 

o Výlet do Javořích hor 

Naším druhým výletem bylo putování po Javořích horách v sobotu 10. října. Ještě před 

plánovaným odjezdem v 10 hodin z Padolí, dorazila řada omluvenek a tak bylo jasné, že 

se výletu zúčastní pouze tvrdé jádro našeho spolku :-). V klidu a v pohodě auty dojíždíme 

na parkoviště v Janovičkách, odkud vycházíme ze stálého stoupání téměř k Bobřímu 

vrchu. Od tohoto místa opět mírně klesáme do rožmitálského lomu. Cestou se kocháme 

okolní zabarvenou přírodou a čas od času absolvujeme občerstvovací zastávku. 

V rožmitálském lomu se v nás probouzí geologická horečka a propadáme hledání 

pokladů. 

Po důkladném průzkumu terénu, svačině a po 

zahřátí v běžeckých závodech pokračujeme do 

Šonova na ovčí farmu. Cestou procházíme i přes 

pastviny ovcí. Tentokrát měly ty zbečnické ovce 

navrch před těmi šonovskými. Příště ale takové 

štěstí mít nemusíme a tak to raději už pokoušet 

nebudeme. 

Na ovčí farmě u Menšíků nakoupíme sýry, jogurty a 

jiné dobroty a vyrážíme na zpáteční cestu. Opět 

vystoupáme na hřeben Javořích hor a jdeme po 

hraniční čáře do Janoviček. Zanedlouho se 

zastavujeme u Třípanského kamene, což je unikátní historická památka z roku 1732. 

Označuje místo, kde se sbíhaly hranice tří historických územních celků – Dolního Slezska, 

Kladska a Broumovska.   

Před námi však již zbývá pouze poslední úsek cesty s klesáním do Janoviček. Za 

povšimnutí určitě stálo torzo kostela, kde v sutinách ještě bylo možné rozeznat ozdobné 

kamenné prvky. 

Na konci našeho přibližně 12ti kilometrového výletu nastupujeme v Janovičkách do aut a 

odjíždíme na pořádné jídlo do nedaleké meziměstské Walzlovky, kde jsme zakončili 

pohodový den. 

  

 

o Výlet do Machovské Lhoty  

Výletem do Javořích hor, který se konal v sobotu 10. října, jsme původně zamýšleli ukončit 

turistickou sezonu. Vymazlené počasí na konci října nás však vytáhlo opět do přírody. 

V sobotu 31. října odjíždíme z hronovského náměstí autobusem směrem na Polici nad 

Metují a na Mýtě přestupujeme na autobus do Machovské Lhoty. Malý linkový autobus 

jsme zaplnili až po okraj, což je u tohoto spoje asi vzácnost, a necháváme se dovézt na 

konečnou. Tentokrát se totiž výletu účastní početné zastoupení lidiček. Krásné sluníčkové 

počasí nás ihned po příjezdu nalákalo na rychlé občerstvení v hostinci U Lidmanů. Po 

kratičkém zastavení už naplno šlapeme úžasně zbarvenou přírodou. První naše větší 

zastavení je u nouzínského kříže. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dále pokračujeme směrem ke studánce pod Borem, kde po chvilce odpočinku 

absolvujeme takřka tradiční Likvidátorovu vložku pro pozvednutí disciplíny v družstvu :-). 

Výhledy do krajiny jsou neskutečné, stejně tak jako nálada a pohoda vše zúčastněných. 

Všichni se již těší na pořádné jídlo a tak bez větších zastávek míříme na ryby do 

Stroužného. Po pozdním obědě pokračujeme 

v cestě přes Závrchy, Sedmákovice a Vysokou 

Srbskou. To už zapadá Slunce za obzor a my 

putujeme cestou přes Fara úplně po tmě. 

Toto dobrodružství nikoho nerozhodilo a 

neomylně míříme dolů, do Hronova. Při našem 

příchodu hronovská zvonice právě odbíjela 

šestou hodinu podvečerní. 

Náš pohodový přibližně 14ti kilometrový výlet 

jsme zakončili v kavárně Pod křídly anděla. 

 

 

 

o Vánoční tvoření a Vánoční posezení 

První tradiční akce Vánoční tvoření se konala ve středu 2. prosince. Náš spolek 

spolupořádal tuto akci společně s paní učitelkami z mateřské školy. Na Vánočním tvoření 

se scházejí převážně maminky dětí z mateřské školy, ale zúčastnit se mohl každý, kdo má 

šikovné ruce a chuť vytvořit si něco pěkného. Pod vedením Markéty Umlaufové a Katky 

Smutné se zdobily věnce a svícny nebo vyráběli drátěné ozdoby různých tvarů a velikostí. 

Jako novinku jsme prostřednictvím paní Miroslavy Mrázové vytvářeli z jablka a perníčků 

krásné andělíčky. Paní učitelky z mateřské školky měli pro každého připravené 

občerstvení v podobě napečených sladkostí s čajem a kávou. Domů si všichni 

zúčastnění odnášeli nejen dobrou náladu, ale i své výrobky.     

Druhá tentokrát premiérová akce Vánoční 

posezení se konala v pátek 4. prosince. O proti 

Vánočnímu tvoření jsme si přáli ještě více zklidnit 

tempo uspěchané doby a naladit se na advent. 

Vyráběli jsme papírové betlémy a děti zdobily 

napečené perníčky. Kdo měl hotovo, mohl si 

zahrát zbrusu novou stolní hru. Na stolech byla 

k mání spousta napečených dobrot a ty bylo 

možné zapít čajem, kávou nebo voňavým 

grogem. K tomu všemu nám děti zahrály a 

zazpívaly a to nejen vánoční koledy. Zlatým 

hřebem bylo hudební vystoupení manželů 

Pospíšilových, kteří nám zahráli Vivaldiho Largo ze Sonáty F dur. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

o Sběr starého papíru 

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

Celkem jsme nasbírali 1620 kilogramů starého papíru, za nějž jsme získali a následně i 

předali do ZŠ Zbečník 2082,- Kč.  

 

 

 

o Webové stránky 

 

Spolek Zbečník náš domov i nadále provozuje webové stránky www.zbecnik.com, 

www.zbecniknasdomov.webnode.cz a nově 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.   

 

 

 

 

 

 

 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. 2015 činil:  5 585,35 Kč 

Stav pokladny k 31. 12. 2015 činil:  472,- Kč  

 

 

 

 

 Plán činnosti na rok 2016 

o Pokračování v provozování webových stránek zbecnik.com, 

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

o Zbečnická pouť  

o Získání a zprovoznění prostor pro konání společenských a kulturních akcí  

o Výlety po Kladském pomezí 

o Sběr starého papíru 

o Úklid přírody  
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Poděkování patří všem, kteří nás podpořili při našich aktivitách v roce 2015: 

 

MěÚ Hronov 

Wikov MGI a.s.  

ALBI  

Marcela Odvářková,  

Marcela Pavlíčková 

Petr Čuhanič 

Ladislav Pávek 


