
Příloha kroniky 2010

V Bělovsi se po celý rok tak mnoho viditelně nezměnilo. Přesto byly zachyceny zajímavosti, které
po kladné nebo záporné stránce poznamenaly dění na našem území. Nejaktivnější byl bezesporu Sbor
dobrovolných hasičů a Základní škola v návaznosti na Dětské dopravní hřiště. Tentokrát autorem foto-
grafií byl převážně Antonín Samek, Lubu Skořepovou zachytil Martin Hurdálek, dračí díru vyfotogra-
foval Petr Švanda, činnost hasičů zvěčnil Ing. Jiří Polák a záběry ze základní školy pocházejí ze škol-
ního archivu.

V noci 9. února se zloději
dobývali do maringotky
Povodí Labe, provizorně
umístěné u horního mostu.
Vypáčit dveře se pobertům
nepodařilo,

Zima byla tento rok poměr-
ně tuhá a napadlo hodně
sněhu. Zamrzala i voda,
padající ze stavidel splavu.

Tak přeřízli mříže a vypáči-
li celé okno i s rámem a spod-
ní skříňky pod vozem.
Pracovníkům, kteří zde oře-
závali dřeviny kolem Metuje,
byly odcizeny motorové pily
a kanistry s naftou.
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Při vyhrnování sněhu na
vozovkách zapadl traktor s
radlicí na Promenádní ulici
mimo vozovku.
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Nezvyklý pohled na zachu-
melený lom. V popředí je
znatelná vysoká hradba navá-
tého sněhu. 

Zapadlý traktor se podařilo
vyprostit téměř za tmy přivo-
laným silným silničním trak-
torem.

Vlastní silou se vyjet nepo-
dařilo, tak pomáhala multiká-
ra. Půl metru stačilo a skončil
by v řece. Takovou tíhu by
ani 10 cm led neunesl.
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Cesta k hornímu mostu na
Horní konec byla jen spoře
vyhrnutá.

Odstraňování sněhu stálo
občany u všech domů podob-
ně jako na snímku značného
úsilí.

Idylický pohled na zasněže-
né sídliště na Karlově kopci.

Jiný pohled na spousty
odházeného sněhu, na který
ani stroj s radlicí nestačil.



4

U marketů byly pomocí
strojů vytvořeny mohutné
kupy sněhu, aby bylo vykli-
zeno parkoviště pro zákazní-
ky. Špinavý sníh pak byl
vyvážen na volnou louku.

Zamrzlou a zavátou řeku
Metuji bylo možno jen tušit.

Kousek nad Dračí dírou
býval Jiráskův lom, dnes již
zarostlý náletovými dřevina-
mi. Mezi stromy zůstala jen
kamenná a betonová zeď
násypky kamene. Svážné
kolejničky byly už v šedesá-
tých letech vytrhány.

Bájná „Dračí díra“ byla v
minulosti kvůli bezpečnosti
zarovnána velkými kameny.
Vnitřní část byla časem pří-
rodními vlivy téměř zavale-
na. Vytéká odtud slabý pra-
mínek vody.
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Od začátku března dosta-
la výpověď romská rodina z
vily Komenský v Malých
lázních. Budova byla staveb-
ně zajištěna proti zlodějům.
Po celý rok se zde nic nedělo. 

24. dubna došlo ke spojené
akci SDH, KVH i svazu
turistů, tedy k soutěži mla-
dých hasičů, otevření krytu a
otevření další části cyklostez-
ky až do Slaného. Při té příle-
žitosti zde byla instalována
malá přehlídka soudobé
bojové techniky. 

Již v roce 2009, kdy Klub
vojenské historie koupil kryt
„U vody“, se zde prováděly
vnitřní stavební úpravy smě-
řující k původnímu stavu.
Svého času tu totiž Vojenská
správa Náchod kryt upravila
pro potřeby civilní obrany.
Částečně byl upraven terén a
objekt byl oplocen.

Jako předzvěst jara se obje-
vili na loukách za Hyper-
novou i jinde čápi, vyhledá-
vající žáby a další živočichy
k snědku.
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Slavnostní ráz podpořila
svým vystoupením skupina
náchodských mažoretek.
Soutěž mladých hasičů  na
vedlejším dopravním hřišti je
zachycena dále.

Na kryt (odborně srub) byla
natažena původní maskovací
síť. Na přilehlé louce se shro-
máždila řada návštěvníků.

Krátce po zahájení byl na
kryt instalován poutač, zvou-
cí turisty k návštěvě předvá-
lečného vojenského muzea.

Členové KVH v dobových
uniformách předválečné čs.
armády vítali návštěvníky
k prohlíce expozice dobové
výzbroje instalované uvnitř
krytu.
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V jednotlivých místnostech
je ve vitrinách instalována
dobová výstroj čs. armády z
let 1935-38.

Výstroj pro eventuální
potřeby při boji.

Další část expozice

Návšetěvníci mimo jiné
mohou zhlédnout projekci
dobové vojenské situace.
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Ukázka ubytování osazen-
stva krytu.

Zatím nedokončená úprava
vstupu do kulometné věže.

Jinačí pohled na tehdejší
zbrojní arzenál armády.

Ukázka lehké vojenské
výzbroje.



Kryty „Březinka“ a „Lom“
o kousek výš v lese stále
zůstávají v provozu. Expo-
zice uvnitř navštěvuje stále
řada turistů.  

Ve dnech 25.-26.8. byly
kolem krytu instalovány zno-
vuzískané ocelové rozsochá-
če - zábrany proti tankům.
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Pohled na kryt již s instalo-
vanými rozsocháči směrem
od železnice.

Tak nějak to vypadalo v
roce 1938. Betonový pás
kolem krytu, kde byly původ-
ně instalovány ocelové tra-
verzy, dávno zarostl travou.
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Vloni dostavěná část cyk-
lostezky pokračuje po lukách
k polské hranici a dál do
Slaného.

Průběh stavby zhodnotil sta-
rosta města Náchoda Ing.
Oldřich Čtvrtečka.

K dobré pohodě účastníků
vyhrávala naše folklorní
hudba. 

Dne 24. dubna bylo v mís-
tech předělu hranic postave-
no několik stanů k slavnost-
ního otevření cyklostezky.
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Význam mezihraniční spo-
lupráce potrhl hejtman města
Chudoby Zdroje Czeslav
Krecichwost. Z naši i polské
strany komentovali projevy
tiskoví mluvčí.

Oba představitelé měst a
poslankyně Horníková pře-
střižením pásky slavnostně
otevřeli cyklostezku.

V pozadí již čekali netrpěli-
ví cyklisté z obou států, aby
se projeli na novém úseku
cyklostezky. Ve velkém stanu
pak bylo připraveno malé
občerstvení. 

Představitelé měst při
reprodukci státních hymen.
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Mezitím na Dětském
dopravním hřišti probíhala
soutěž mladých hasičů
„Memoriál Jirky Beka“.

Dne 8. května jako tradičně
Klub vojenské historie zorga-
nizoval pochod dobově
ustrojených vojáků k české
celnici.

Vojáci zde pietně položili
věneček na upomínku bělo-
veské tragedie a smrt rudoar-
mějců i našich občanů.  

Soutěže se zúčastnila i
družstva MH z okolních obcí.
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Pietního aktu se zúčastnilo
několik místních občanů.
Téhož dne sem položila kyti-
ci delegace městského úřadu.

Organizace KSČM zde
umístila nástěnku s kopiemi
fotografií dokladující posled-
ní boj. Tu si prohlédla řada
návštěvníků, kteří si většinou
události již nepamatují.

Na náchodském zámku
byla znovu po dva měsíce
otevřena výstava „Zašlá
sláva běloveských lázní“.

V původní den boje 9. květ-
na přišla vzdát úctu také
delegace členů KSČM.



Mezi tím v březnu přišly
členky osadního výboru
Eliška Mašková a Hana
Koblížková popřát paní
Marii Hejzlarové ke kulaté-
mu 100. výročí narozenin.
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Ukázka obrazu mlýna, který věnovala členka OV, malířka
Hana Šálová - Koblížková.

Jubilantka s dcerami si pro-
hlíží jeden z cenných dárků. 

Dcery a oslavenkyně v
družném rozhovoru s kroni-
kářem Antonínem Samkem.
Vzpomínalo se na řadu pří-
hod, činnost v Sokole a další
aktivity v činorodém životě.
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Dne 22. dubna přednesl
kronikář Antonín Samek v
kavárně Bonata pro členy
hasičského sboru i veřejnost
přednášku s promítáním
fotografií na téma „Bělo-
veské události roku 1945“.

Obdobnou akci připravil
osadní výbor, kdy 17. května
kronikář přednesl přednášku
na téma „Co zažil Slánský
most a Kladské pomezí“. 

Obraz ulice 1. Máje z roku
1957 v očích neznámého
malíře byl objeven ve sbírce
soukromého majitele. 

V červenci byla přemístěna
informační tabule od autobu-
sové zastávky naproti do par-
číku u školy.
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Dne 12. května pracovnice
Mateřské školy připravily s
dětmi k 50. výročí zahájení
školy scénu „Princezna sulej-
mánská“.

Návštěvníci si prohlédli
zařízení školy a činnost dětí.

K této příležitosti byli do
školy pozváni bývalí pracov-
níci školy a hosté z MěÚ a
místního osadního výboru.

Škola je velmi pěkně vyba-
vena a děti se dobře baví.



9. června zavítala do rodné-
ho Náchoda  herečka Luba
Skořepová. Odpoledne byla
přivítána Ing. Rohulánem na
městské radnici, kde jí bylo
uděleno čestné občanství. 

17

V Městském divadle se pak
konal literární večer, kde
herečka uvedla svoji novou
knížku "Tajnosti herecké a
historky rozverné". 

Kronikář Antonín Samek předal rodač-
ce několik nalezených rodinných foto-
grafií a CD se snímky ze staré Bělovse -
doby jejího mládí.

Snímek zachytil jmenovanou při podpisu
do pamětní knihy.

Paní Luba Skořepová se narodila v Bělovsi 
v rodině majitele pily (21. září 1923).
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Malí školáci využívali sou-
kromého kluziště pana Petra
Hejzlara na jeho dvoře.

Chlapci hned využili lední
plochy na hokej. Pan Květoň,
který léta zajišťoval stříkání
kluziště na hřišti u sokolov-
ny, nedávno zemřel.

V rámci školního vyučová-
ní paní Škodová formou
besedy dětem povídala o vče-
lách a významu medu pro
zdraví.

Děti na zahradě školní dru-
žiny stavěly sněhuláka.
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Nevyhovující buňky na
dvoře školní družiny pro hry
dětí při nepříznivém počasí
byly odstraněny.

Děti se vydovádí i na
pomocném tělocvičném ná-
řadí na zahradě, než si je
vyzvednou rodiče.

Pohled na hotové vzdušné
přístřeší pro dětské hry.

Pracovníci objednané firmy
připravili pevný podklad pro
nové přístřeší.



Pozvaný medik seznámil
děti s problematikou péče o
zuby včetně rovnátek a
pozdních zubních protéz.
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V rámci o péči k životnímu
prostředí děti prováděly sběr
odhozených předmětů.

Děti si mohly zblízka pro-
hlédnout zajímavá mláďátka
neznámých tvorů.

Pracovníck svazu chovate-
lů dětem připravil besedu o
cizokrajných zvířatech.



Pro malé děti připravila
škola na zahradě družiny
další tradiční zvyk - pálení
čarodějnic. Děti se k tomu
patřičně vymódily.
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Děti nebyly ochuzeny ani o
tradiční zvyky. Samy si při-
pravily figurinu Vesny.

Tu pak v očekávání jara
podpálily a vhodily z horního
mostu do Metuje.

Ve spolupráci s vedením
Dětského dopravního hřiště
škola připravila řadu soutěží
k termínu „Dětského dne“.



Závěrem pak společně s
rodiči proběhlo opékání
buřtů.

Ve stejném městě pak děti
navštívili IQ park, kde si
mohli „omakat“ připravené
exponáty z oblasti přírodních
a fyzikálních věd.

Konec školního roku byl ve
znamení výletů. Starší děti
navštívily ZOO v Liberci.
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Pro mladší školáky byla
nevšedním zážitkem návště-
va Teplických skal a hlavně
jízda po kouzelném jezírku. 
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Začátek nového školního
roku byl zahájen mimoškolní
aktivitou „Drakiádou“.

Starší žáci se dle osnov
zůčastnili kurzu plavání v
náchodských krytých měst-
ských lázních.

Také maškarní karneval v
místní sokolovně se vydařil.

Žáci se zúčastnili soutěže
dovednosti a obdrželi cenu za
exponát „Království skřítků“.
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Návštěva Mikuláše s dopro-
vodem se neobešla jen s
přednesem básniček, dárků,
ale i výprasku.

Příprava cukroví byla
předszvěstí Vánoc.

Na vánoční besídce pak
děti předvedly pozvaným
rodičům řadu pěkných
vystoupení.

Děti vyráběly pro prodejní
předvánoční prodejní akci
zajímavé výrobky.
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Dne 23.9. uspořádala
Evangelická akademie pro
děti mateřských škol a
základní školu v Bělovsi již
tradiční den „Z pohádky do
pohádky“. 

Pohádkové bytosti na
Promenádní ulici, pak přes
most až hasičské zbrojnici
dětem zpívaly, zapojily je do
her s míčky a podobně.

Nechyběl ani Mrazík s
Marfušou a Nastěnkou. Jen
jim k akci hrála poněkud hla-
sitá moderní hudba.

Kolem řeky bylo pro děti
připraveno několik pohádko-
vých zastavení.
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Nevídanou akci mohli
občané shlédnout dopoledne
dne 10.10. na louce mezi dět-
ským hřištěm a Kauflandem.
Letecká společnost připravila
pro zájemce pětiminutové
lety dvěma  helikoptérami.  

Za let nad Náchodem zapla-
tili zájemci lidovou cenu
jenom 600 Kč za osobu.

Jedna z helikoptér zrovna
přistávala. Zájem byl veliký a
proto se létalo až do pozdní-
ho odpoledne.

Od startu trvalo jen chvilič-
ku a stroj i s pasažéry zmizel
z dohledu.
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Mladí hasiči dne 24. dubna
zahájili sezónu na Dětském
dopravním hřišti „Memoriá-
lem Jirky Beka“. 

Záběr zachycuje jedno ze
soutěžících družstev.

Družstva i jednotlivci zís-
kali v soutěži hodnotné ceny.
Obdobně na hřišti probíhala
soutěž CTIF mladých hasičů.

Úkolem bylo mimo jiné tre-
fit se proudem vody do terče.



Bohužel zlodějská mánie
nevynechala ani hasičskou
zbrojnici. Nenechavci rozbili
okno a uvnitř způsobili škodu
za 25 000 Kčs.
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Mříže si vyrobili a osadili
vlastními silami z materiálu
hrazeného z dotace města.

Hasiči proto museli celý
objekt zabezpečit mřížemi.

Obdobným způsobem byla
zabezečena i všechna okna.
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Dřevěná kůlna za zbrojnicí
dosloužila a musela být
zbourána.

Pro zpestření akce bylo
opékáno sele. Mladí hasiči
museli asistovat.

Získaný prostor za zbrojnicí
hasiči využili pro členskou
schůzi v přírodě. Starostka
Cimbálníková zrovna zaháji-
la shromáždění.

Hlavně pro zábavu mlad-
ších členů sboru 30. dubna
muži postavili hranici pro
upálení čarodějnice.
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Na schůzi byl pozván i
běloveský kronikář a také
hosté, bývalí členové až z
Austrálie, kteří byli zrovna
na návštěvě.

Starostka Cimbálníková
děkuje pozvanému senátoro-
vi Petru Pakostovi za spon-
zorské dary.

22.9.  se za obchodním stře-
diskem  Family centrum ob-
jevil kouř a následně se roz-
houkala siréna. Začal hořet
motor osobního automobilu.

Přivolaní oblastní i místní
hasiči téměř za tmy brzy
požár uhasili a zachránili tak
automobil.



Svou celoroční činnost
zhodnotili hasiči dne 27.11. v
sále hotelu Bonato na valné
hromadě.
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Na výzvu města zorganizo-
vali hasiči v místní požární
zbrojnici sbírku nejpotřeb-
nějších věcí pro občany v
obci Višňová, která byla silně
postižena srpnovou povodní.

Za účinnou dvoudenní
pomoc při odstraňování
následků povodně převzali
velitelé zúčastněných sborů
vyznamenáni od starosty a
představiteli hasičů na měst-
ské radnici.

Součástí programu bylo  i
promítání záběrů z průběž-
ných soutěží a také odměňo-
vání zasloužilých členů za
nezjištnou práci pro sbor.
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Krátce na to též v Bonatu
byla pro rodiče uskutečněna
prezentace celoroční činnosti
dětí a mládeže a současně
noví členové skládali slib. 

Při přátelském posezení pak
s jubilantem vzpomínali na
roky jeho činnosti v místním
hasičském sboru.

16.12. delegace v čele se
starostkou Šárkou Cimbál-
níkovou předali květiny a
dárkový balíček Karlu Kaš-
párkovi, který se dožil 105
roků a popřáli mu k jeho
významnému životnímu jubi-
leu hlavně hodně zdraví.

Pro zpestření následovala
scénka Mladých hasičů
(družstva starších) s vánoční
tématikou a pak následovalo
předávání specializací a
odborností mladým hasičům,
kteří je letos získali. 
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Na Dětském dopravním
hřišti bylo od dubna až do
konce října stále živo.
Snímek zachytil vedoucího
Miloše Beneše při řízení
dopravní výuky žáků.

Mimo výukovou část slou-
ží hřiště k oddechu dětí. Pro
tyto účely byla rekonstruová-
na řada zábavných nářadí. 

Zdatnější děti si mohly
vyzkoušet svou zdatnost na
nové vícefunkční konstrukci.

Vedle pískoviště byla vybu-
dována nová skluzavka a
pérové houpačky.
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Mezi nová technická zaří-
zení, která se na domech
začínají objevovat, patří i
montáž solárních ohřívačů
vody na střechách.

Mezi Vítkovou a Polní ulicí
se objevila ještě nedokonče-
ná novostavba rodinného
domku. 

Protilehle k ní, za bývalým
statkem pana Karla, byl do-
končen velký rodinný dům.
Přístup do objektu je z Polní
ulice.

Nový dům po zbourané
Tomšově chalupě v parku u
ulice 1. Máje dostal pěkný
kabát.
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Na Horním konci se za
pokácenými lípami vedle
bývalého statku pana
Ryšavého objevil další nový
domek.

Jedna z posledních roube-
ných staveb za Jiráskovým
statkem byla odkoupena a
panem Balcarem plně rekon-
struována. 

Chaloupka obývaná majite-
lem Bonata vytváří další
malebné zákoutí. Bohužel
proti řádění bezohledných
motocyklistů musel být
potok ohrazen drátěným plo-
tem.

Mimo to majitel nechal
zhotovit novou lávku přes
potok, nové schodiště a jako
atrakci malé vodní kolo,
napájené z potubí vedoucího
z vrchní části potoka do
bývalého statku.
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V Bavorce u hranic je přes
léto stále živo. Mimo cyklis-
ty je zde možno potkat i řadu
místních občanů.

Každý letní pátek zde byl
taneční večer. K tanci zrovna
vyhrávala oblíbená skupina
Revival Modeus.

Stavba byla financována
Krajskou správou silnic, pro-
tože je jako silnice první
třídy  jejím majetkem.

Po delších urgencích osad-
ního výboru pro občany i děl-
níky z blízké chráněné dílny
byl začátkem října rozesta-
věn přechod přes frekvento-
vanou Polskou ulici směrem
k Ameteku. 
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Do konce měsíce byl dokon-
čen přechod pro chodce
včetně ochranného ostrůvku.

Členové lyžařského oddílu
TJ Běloves přes léto brigád-
nicky opravili novou podlahu
u vstupu na lyžařský vlek.

Stopy ve sněhu ukazují na
značnou návštěvnost vleku.
Největší zájem je však v pod-
večerních hodinách za umě-
lého osvětlení svahu.

Ty tam jsou doby, kdy se muselo jít naho-
ru únavně pěšky. Vlek je stále obsazen a
lyžaři si ušetří síly na parádní sjezd.

Připravil: Antonín Samek 2010


