
 
 
 

 

Výroční zpráva  
 

spolku 
 

Zbečník náš domov, z.s. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 
 

1. základní informace 

2. organizační struktura 

3. cíle spolku 

4. činnost a aktivity v roce 2016 

5. plán činnosti pro rok 2017 

6. závěr 

 
 

 

 

 

 

 

o 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) 
 

 

 

 

 

o Organizační struktura  
 

V průběhu roku 2016 nedošlo k žádné změně členské základny. Počet aktivních 

plnoletých členů spolku je tedy stále 12.   

 

Nejvyšším orgánem spolku Zbečník náš domov, z.s. je členská schůze, 

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

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

o 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. 

 
 

 
 

o Činnost a aktivity spolku v roce 2016 

 
 Zapsání spolku do spolkového rejstříku 

 

Většinu první poloviny roku nám zabrala administrativa kolem zapsání našeho 

spolku do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. Nové spolkové 

stanovy byly již schváleny na konci roku 2015, ale ostatní vyřizování a ověřování 

nám díky nedostatku času jednotlivých účastníků zabralo více času, než jsme 

čekali. Nakonec jsme dne odeslali všechny dokumenty na Krajský soud, kde náš 

spolek byl v květnu zapsán do spolkového rejstříku pod názvem Zbečník náš 

domov, z.s. (zapsaný spolek) 

 

 

 Herní klub 

 

Počátkem roku 2016 jsme zahájili činnost herního klubu 

„Na vlně“. Tento klub je zaregistrován u firmy Albi a je 

zaměřen na hraní společenských her. Dle svých aktivit, 

pořádáním hracích setkání, turnajů a zpětnou vazbou 

v podobě hodnocení nových her získává klub další nové 

společenské hry pro svoji činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Úklid přírody  

V sobotu 30. dubna jsme v rámci akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ uspořádali 

úklid přírody ve Zbečníku. Po desáté hodině jsme vyšli od zbečnické školy směrem 

na Chlomek, kolem vojenského opevnění T-S5 a nad sokolským hřištěm jsme měli 

již dva pytle plné plastů. Jdeme dále na Hájek, obcházíme Homoli a přecházíme 

do Maternice, kde se nejdříve 

posilníme u Skalákovy studánky 

opečenými buřty a vynikajícími koláči 

od paní Miroslavy Mrázové.    

Plni sil a odhodlání jsme se posléze vrhli 

na likvidaci skládky v místě bývalého 

přírodního divadla. Roztřídili jsme 

odpadky do hromádek, které 

následně odvezly Technické služby do 

sběrného dvora. 

  

 

 Zbečnická pouť 

V sobotu 18. června 2016 jsme uspořádali 1. 

ročník Zbečnické poutě. Za krásného počasí 

na školním hřišti byly připraveny dětské tvořivé 

dílny, Mölkky, společenské hry, malování na 

obličej, skákací hrad a bohatý výběr 

občerstvení. Doufáme, že ti kteří se dostavili, s 

námi strávili příjemné odpoledne.  

 

 

 

 

 

 Turnaj v Mölkky 

V sobotu 3. září jsme uspořádali druhý ročník turnaje hry Mölkky ve Zbečníku. 

Turnaje se stejně jako v loňském roce zúčastnilo 16 dvoučlenných družstev. 

Inovací však prošel hrací systém, kde na místo vyřazovacího systému byla nově 

jednotlivá družstva rozlosována do čtyř základních skupin, v rámci kterých hrál 

každý tým s každým. Vášeň pro hru nechyběla žádnému družstvu, která se tu  

 

 



 

 

 

 

sešla pod různými názvy, od 

Bobečky zbečnický ovečky, přes 

Šmoulinky, Tetky Hnědky až po 

Mrazivý Zbečník. 

Vítězem turnaje se zaslouženě stalo 

družstvo s názvem Vikingové, které 

v průběhu celého turnaje 

zaznamenalo pouze jednu prohru. 

Na druhém místě se umístilo 

družstvo se zástupci z Jaroměře 

pod názvem Třetí pokus a třetí 

příčku obsadili Draci. 

Všechny týmy byly odměněny drobnými dárky a nejlepší týmy byly odměněny 

hodnotnými cenami věnovanými firmou Albi. 

 

 

 Brigáda u školy 

 

Dne 20. září 2016 se uskutečnila brigáda před zbečnickou školou, které se 

zúčastnili členové našeho spolku. Vyplevali jsme záhony, zasadili chybějící keře, 

pohrabali nejbližší okolí. 

 

 

 

 Výlet 

V sobotu 15. října jsme 

využili zlepšeného počasí a 

vyrazili jsme na výlet. 

Autobusem do Červeného 

Kostelce a zpět pěšky. Trasa 

vedla kolem rybníků Brodský 

a Špinka přes Horní Rybníky, 

Horní Radechovou na 

Studýnka a pak dolů do 

Zbečníka. Cestou jsme 

sbírali acháty na zoraných 

polích ...a pak se s nimi táhli 

domů :-). Výletu o délce 11 kilometrů se zúčastnilo 18 turistů a jeden pes. 



 

 

 

 

 

 

 Zkrášlení zrenovovaných křížů   

 

V pondělí 17. října 2016 proběhla první brigáda našeho spolku u zrenovovaných 

křížů. Vyčistili jsme vnitřní oplocené plochy od trávy, odpadků a kamenů, zryli jsme 

půdu a k té jsme následně přidali zahradní substrát. Vně oplocení jsme kolem 

křížku u bývalé hasičské zbrojnice odstranili kameny, srovnali a vyplevali okolní 

terén. I na tuto plochu jsme přidali substrát a zaseli novou trávu. 

Stejně jsme postupovali u sousoší Nejsvětější 

trojice. Vnitřní plochu jsme zryli, vyplevali a 

připravili na sázení rostlin. Okolní plochu jsme 

vyčistili od kamenů a velkého plevele. 

Následovat totiž musí terénní úpravy, na které 

pouhé ruce nestačí a bude potřeba bagr se 

šikovným bagristou. 

V následujících dnech nám pomohli 

Technické služby Hronov, kdy nejprve odvezli 

plevel a kamení a následně na přilehlé ploše 

zajistily posečení trávy. 

Ve čtvrtek 20. října se manželé Mrázovi 

společně se zahradní architektkou paní 

Millerovou z Malých Svatoňovic pustili do 

sázení rostlin u obou křížů. Těmito pracemi 

bylo pro letošní rok upraveno a dokončeno 

okolí kříže u bývalé hasičské zbrojnice.    

Další, asi nejakčnější a nejviditelnější, brigádou byla ta v pondělí 24. října. To jsme 

měli naplánované terénní úpravy a sázení keřů u sousoší Nejsvětější trojice. Bagr i 

šikovný bagrista úřadovali na ploše kolem kříže svaté trojice velmi obezřetně. 

Podmínky totiž byly hrozné, byla 

tma, vlezlá zima a pršelo. Do toho 

všeho na hlavní silnici a nečekaně i 

na vedlejší cestě byl zrovna provoz, 

jako na Václaváku. A aby toho 

nebylo málo, přilehlé parkoviště 

bylo plné aut. I přes všechny tyto 

nepříznivé podmínky se nakonec 

vše podařilo. Nadbytečná hlína v 

těsné blízkosti oplocení byla 

odebrána a přilehlý prostor zhruba 

zarovnán. Šeříky, které mají opticky 

oddělovat parkoviště od křížku,  



 

 

 

 

byly zasazeny. Doufáme, že se před zimou uchytí a přežijí do jara. 

Ve středu 27. října manželé Mrázovi rozmístili kolem zasazených šeříků mulč a tímto 

pro letošní rok skončilo úsilí našeho spolku i u tohoto křížku. Na jaře vše doladíme, 

terén začistíme, zasejeme trávu a případně dosadíme rostliny a keře, které se 

nepřijaly.   

 

 Sběr starého papíru 

Na jaře a na podzim jsme pokračovali v tradici sběru starého papíru v ZŠ Zbečník.  

Celkem jsme nasbírali 2730 kilogramů starého papíru, za nějž jsme získali a 

následně i předali do ZŠ Zbečník 3 925,- Kč.  

Všem, kteří přispěli, ještě jednou moc děkujeme. 

 

 

 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 nově spolupodílejí 

také paní učitelky ze školy a školky. 

 

 

 

 

 

o Plán činnosti na rok 2017 

 Pokračování v provozování webových stránek zbecnik.com, 

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

 Údržba okolí zrenovovaných křížů 

 Zbečnická pouť  

 Mölkky turnaj 

 Získání a zprovoznění prostor pro konání společenských a kulturních akcí  

 Výlety po Kladském pomezí 

 Sběr starého papíru 

 Úklid přírody  

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

o Závěr 

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili při našich aktivitách 

v roce 2016: 

MěÚ Hronov, firmě Wikov MGI a.s., firmě Albi, firmě BEZEDOS, paní Jarmile 

Müllerové, panu Josefu Miewaldovi a panu Petru Čuhaničovi.  


