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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 2017 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 2017 

 

 Úklid přírody  

V sobotu 8. dubna jsme již počtvrté uspořádali úklid přírody ve Zbečníku a v rámci akce 
„Ukliďme Česko, ukliďme svět“ to byla již naše třetí účast. 

Sraz byl v deset hodin před zbečnickou školou. Po desáté hodině jsme vyšli stejným 
směrem - na Chlomek - jako v loňském roce, poté jsme pokračovali kolem vojenského 
opevnění T-S5 a dále směrem na Hájek. Než jsme však došli na Hájek, uklidili jsme 
starou skládku v břízkách. 

Letošní úklid nám dal pořádně zabrat. Několikaleté navážení odpadků Zbečničáků bylo 
znát a uklízení nám zabralo více času, než jsme předpokládali. Každopádně jsme 
přírodě pomohli od cca 300 kg plastového, skleněného, železného a směsného odpadu. 

Pytle roztříděného odpadu jsme nechali na místě, odkud je posléze odvezli pracovníci 
Technických služeb Hronov, za což jim patří náš dík. 

Našim cílem byla Maternice, kde jsme se již tradičně posilnili u Skalákovy studánky 
prvními jarními opečenými buřty a vynikajícími koláčky. Kromě teplého čaje nás hřál i 
pocit z dobře odvedené práce. 

 

Úklid v číslech – účastníci: 5 dospělých 
     3 děti 
     8 celkový počet účastníků 
Úklid v číslech - odpad:  1 pneumatika   
     6 pytlů plastů 
     4 pytle skleněného odpadu 
     2 pytle směsného odpadu 
     3x hromada - skla, železa a stavebního materiálu 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Dne 9. září jsme v rámci akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ uspořádali další úklid 
přírody ve Zbečníku. Poprvé jsme se však do tohoto projektu zapojili i při podzimní 
výzvě.  

Počasí nám opět přálo, a tak nám nic nebránilo k pěkné procházce po Maternici. 
Tentokrát jsme k úklidu zvolili druhou stranu zbečnického údolí, která se celá nachází 
v CHKO Broumovsko. Vyrazili jsme kolem školy směrem k Draboňovu lomu. Na chvíli 
jsme se zastavili u T-S6 „Písník“, československého opevnění z roku 1937.  

Pokračovali jsme dále v cestě, prošli jsme lom a dále vzhůru až na rozcestí U Jírovy 
hory, kde byl občerstvovací bod a rozchod na hledání hub.   

Od tohoto místa jsme se vydali po červeně značené cestě až nad Skalákovu studánku. 
Následný prudký sestup ke studánce jsme přežili bez úhony.    

Jak jste si jistě všimli, zatím jsem nepsal o odpadcích. Bylo to pro nás milé překvapení, 
ale odpadků jsme našli rozhodně méně než hub. Kéž by to alespoň takto dopadlo každou 
sezonu. Celkem jsme nasbírali pytel odpadků, převážně lahví, plechovek a obalů od 
sladkostí, které jsme jako vždy z většiny zlikvidovali v kontejnerech na tříděný odpad. 

 

 

 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 a turnajů získává klub další nové společenské hry pro svoji 
činnost.  
 

V pátek 21. dubna uspořádal spolek Zbečník náš domov, z.s. v rámci herního klubu „Na 
vlně“ první hrací odpoledne pro veřejnost ve školní jídelně ZŠ Zbečník. Pro toto setkání 
jsme připravili hry od firmy Albi: Na prodej, Ježkovy 
voči, Cacao, Leo musí ke kadeřníkovi a Quiddler.  

Početná skupina dospělých hráčů se pustila do hraní hry 
Quiddler, která nám vydržela po celé odpoledne. Hned 
si získala oblibu i u těch hráčů, kteří ji do této doby 
neznali. Děti si mezitím stihly zahrát tři různé hry: Na 
prodej, Cacao a Leo musí ke kadeřníkovi. 

Věříme, že podobně jako u turnajů v Mölkky, se na 
dalších hracích akcích účast veřejnosti bude zvyšovat. 



 
 

 

 

 Proutkaření 

V sobotu 22. dubna jsme pořádali akci pod pracovním názvem Proutkaření. Náchodský 
proutkař p. Faltys, který je objevitelem štol nejen ve městě Náchod, nás učil zacházet 
s virgulemi a společně jsme navštívili prostory, kde ve středověku stával hrad Kvikov. 
Následně jsme hledali pomocí virgulí původní hradby a hradní studnu. Odpoledne 
v duchu hledání dosud neobjeveného bylo pro všechny zúčastněné příjemně strávenými 
a tajemnem opředenými chvílemi. 

 

 

 Zbečnická pouť 

V sobotu 17. června 2017 jsme uspořádali 2. ročník Zbečnické poutě. Počasí bylo 
tentokrát proti nám a většinu sobotního odpoledne pršelo. To se také odrazilo na 
nízkém počtu návštěvníků. I přesto všechno pro Vás byly připraveny tvořivé dílny, 
Mölkky, Slackline, společenské hry, malování na obličej a bohatý výběr občerstvení. 
Doufáme, že ti kteří se dostavili, s námi v rámci možností strávili příjemné odpoledne. 

Děkujeme za podporu firmě Wikov MGI a.s., Albi, Městu Hronov. Speciální dík patří 
děvčatům z muzea Pod Čepicí za zapůjčení UV komory.   
 



 
 
 
 
 

 
 

 Turnaj v Mölkky 

V sobotu 2. září jsme uspořádali už třetí oblíbený ročník turnaje hry Mölkky ve 
Zbečníku. 

Letošní turnaj byl oproti loňským 16 týmům o čtyři družstva chudší. Turnaje se 
nezúčastnili ani Vikingové, obhájci loňského vítězství. Troufáme si se vší skromností 
tvrdit, že na kvalitu turnaje to nemělo vliv :). Hrací systém zůstal stejný jako v 
loňském roce, 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 nebyla nouze. Vášeň pro hru nechyběla 
žádnému družstvu, která se tu sešla. Fantazie při tvorbě názvu družstev hráčům 
opravdu nechyběla, proto jsme se letos mohli setkat s družstvy jako Mrazivá bouře, 
Krkovičky, Bezejmenní nebo Bábovky. 

Vítězem turnaje se tentokrát stalo družstvo Šmoulinek, které si vítězství v turnaji 
zajistilo až v dodatečném zápase, který rozhodl nejen o vítězi, ale i o dalších dvou 
místech na stupních vítězů. Na stříbrné pozici se umístilo družstvo Bobečky 
zbečnický ovečky a pomyslnou bronzovou medaili získalo družstvo Krkovičky. Všichni 
tři "medailoví" výherci byli kromě jiných cen odměněny symbolickou ručně vyrobenou 
"zbečnickou ovečkou". Zbylé týmy byly odměněny drobnými dárky. Nikdo neodcházel 
z prázdnou.  

Poděkování patří nejen všem, kteří se podíleli na přípravě turnaje, ale především 
firmě Albi a firmě Wikov MGI, a.s., které tuto akci podpořily. 

Věříme, že příjemně strávená poslední prázdninová sobota byla tou nejlepší 
pozvánkou na příští 4.ročník nejen pro už zkušené účastníky turnaje, ale i pro nově 
příchozí. Pojďte si spolu s námi užít i následující ročník 2018 v duchu Mölkky. Každý 
odvážlivec je vítaný :) 

Konečné pořadí turnaje:  

  1. Šmoulinky 
  2. Bobečky zbečnický ovečky 
  3. Krkovičky 
  4. Myšáci 
  5. Zimní bouře 
  6. Primátor 
  7. Kouzelné berušky 
  8. Bezejmenní 
  9. Draci 
10. Bábovky 
11. Sovičky 
12. U Supa ! 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Brigáda u školy 
 
Dne 22. srpna 2018 se uskutečnila brigáda před zbečnickou školou, které se zúčastnili 
členové našeho spolku. Vyplevali jsme záhony, dosázely chybějící keře, pohrabali a 
zametli nejbližší okolí. 
 
 
 
 

 Zkrášlení zrenovovaných křížů   

V průběhu celého roku docházelo ze strany členů spolku ZND k údržbě křížků. S jarními 
měsíci došlo k dosázení keříků a rostlin, hnojení a přípravě na teplé dny. Celoročně si 
křížky žádají plevání, sekání, zalévaní a celkovou údržbu.   

 

 Sběr starého papíru 

Na jaře a na podzim jsme pokračovali v tradici sběru starého papíru v ZŠ Zbečník.  
Celkem jsme nasbírali 1850 kilogramů starého papíru, za nějž jsme získali a následně i 
předali do ZŠ Zbečník 2775,- Kč.  
Všem, kteří přispěli, ještě jednou moc děkujeme. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Zbečník náš domov, z.s. vstoupil do projektu GIVT.cz 

Podpořit náš spolek můžete spoustou možností, od Vaší účasti na našich brigádách nebo 
společenských akcích až po finanční dary na účet: 2200275278/2010. Nyní jsme pro Vás 
připravili další a v podstatě tu nejpohodlnější možnost. Nemusíte pracovat, ani nám nic 
platit. Stačí, když nás podpoříte, při Vašich nákupech na internetu. Stáhněte si GIVT 
pomocníka a nakupováním na internetu můžete přispět našemu spolku. 

 
 

 

 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 2018 

 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  

 Výlety po Kladském pomezí 

 Sběr starého papíru 

 Úklid přírody  

 Činnost herního klubu „Na vlně“ 
 

 
o Závěr 
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili při našich aktivitách v roce 
2017: 
MěÚ Hronov, firmě Wikov MGI a.s., firmě Albi, panu Tomáši Středovi a panu Petru 
Čuhaničovi.  
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