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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 2019 z důvodu dobrovolného ukončení činnosti 4 členů, došlo ke snížení 

členské základny na pouhých 8 aktivních plnoletých členů spolku.   

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 2019 

 

HERNÍ KLUB 

 

V pátek 25. ledna 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 stolní hry od firmy Albi a početná skupina 

hráčů se s vervou pustila do hraní. 

 

 

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

 

Na přelomu března a dubna jsme uspořádali jarní sběr 

starého papíru v ZŠ Zbečník. Celkem jsme nasbírali 

pouze 490 kg starého papíru, za což jsme obdrželi 490,- 

Kč.  

Při podzimním sběru, který se konal začátkem listopadu, 

jsme nasbírali sice slušných 880 kg starého papíru, za 

což jsme ale obdrželi pouze 440,- Kč.  

 

Sběrné suroviny tento rok argumentovaly tím, že v současnosti sběr papíru není rentabilní 

z důvodu nízké, téměř nulové výkupní ceny. Z tohoto důvodu, vyčkáme s dalším sběrem do 

doby, než se situace opět zlepší. Jarní sběr v roce 2020 se tedy pravděpodobně neuskuteční.  
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ÚKLID PŘÍRODY 

 

V sobotu 6. dubna jsme již pošesté zapojili do akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ s úklidem 

Zbečníka. V průběhu roku jsme vyzvali občany, aby nám hlásili černé skládky v okolí naší obce. 

Jelikož jsme žádný podnět nedostali, naplánovali jsme si 

trasu přírodou sami. 

Po náročných úklidech v předešlých letech, jsme si dali za 

cíl, aby byl letošní úklid alespoň trochu podobný 

pohodové procházce kolem Zbečníku. Jaké bylo naše 

překvapení, když jsme objevili další velkou skládku na 

Hájku :-(.  

Jediné pozitivní na tomto objevu je snad jen to, že to nebyla nová skládka, ale výsledek 

činnosti z doby nedávno minulé, kdy bylo v módě vše vyvážet do lesa. 

Bohužel jsme na takové nadělení nebyli připraveni. Pytle nám rychle docházely, a tak jsme 

toto místo vyčistili pouze z části. Při příštím úklidu bude toto místo naším hlavním cílem anebo si 

třeba vlastník pozemku do té doby uklidí sám. 

Po přesunu do Maternice jsme se nejdříve posilnili 

prvními jarními opečenými buřty u Skalákovy 

studánky. Následně jsme pokračovali v úklidu na 

místě bývalého přírodního divadla, kde se po 

terénních úpravách opět objevilo spoustu 

odpadků. I zde jsme zanechali roztříděný odpad v 

pytlích.  

Tentokrát jsme přírodě pomohli přibližně od 300 kg plastového, skleněného, železného a 

směsného odpadu. Pytle roztříděného odpadu 

jsme nechali na místech úklidů, odkud je posléze 

odvezli pracovníci Technických služeb Hronov.  

Úklid v číslech - účastníci: 

 6 dospělých a 5 dětí 

 Úklid v číslech - odpad: 

 1 auto pneumatika 

 5 pytlů skla 

 4 pytle plastů 

 1 pytel směsného odpadu 

 1 pytel železa 



5 
 

TURNAJ V MÖLKKY  

                                                                                                                                                                     

V neděli 2. září uspořádal spolek Zbečník náš domov, z.s. 

pátý ročník oblíbeného turnaje hry Mölkky ve Zbečníku. 

Na rozdíl od minulých let se letos do turnaje přihlásilo 

všech plánovaných 16 dvoučlenných družstev. Družstva 

byla rozlosována do čtyř základních skupin po čtyřech, v 

rámci kterých hrál každý tým s každým. Poté dle umístění 

ve skupinách vznikly další čtyři skupiny, kde vítězové skupin hráli ve skupině o 1.- 4. místo, druzí 

ze skupin hráli ve skupině o 5.- 8. místo, třetí ve skupině o 9.- 12.místo a poražení ze základních 

skupin svedli souboje ve skupině o 13. – 16. místo.  

Každý tým si tedy zahrál šest zápasů a o napětí, radost, 

zklamání, ale hlavně zábavu opět nebyla nouze. 

Některé týmy změnily obsazení hráčů nebo jen název 

týmu, jiné týmy zůstaly ve stejném složení i se stejným 

názvem, jako v předešlých ročnících. 

V turnaji po skvělém výkonu zvítězily Hvězdičky, před 

týmem Bobečky zbečnický ovečky a na třetím místě se umístili Vikingové. Všechna tři družstva 

byla kromě bohatých cen už tradičně odměněna symbolickou ručně vyrobenou "zbečnickou 

ovečkou" z dílny Lídy Birkeové - Mrázové.  

Zbylé týmy získaly drobné dárky a nejhorší týmy 

jednotlivých skupin navíc speciální ceny věnované 

firmou Umlauf. Nikdo tedy neodcházel s prázdnou a 

už vůbec ne s prázdným žaludkem, jelikož tradičně 

bylo přichystáno dobré občerstvení v podobě chleba 

se sádlem, uzenin, štrůdlů, buchet a nebo bohatého 

výběru nápojů od skvělé kávy až po největší hit  - 

ovocný Birell . 
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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. 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020 
 

 

 Pokračování v provozování a renovace 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 

 Úklid přírody  

 Činnost herního klubu „Na vlně“ 

 

 

NA ZÁVĚR PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ : 

MĚÚ HRONOV, FIRMĚ ALBI, UMLAUF A PETRU ČUHANIČOVI.  

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

