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Běloveské zajímavosti roku 2013
Kdyby neprocházela Bělovsí Polská ulice, na které je ve dne v noci čilý provoz a sem tam nějaká
drobnější bouračka na křižovatce u závor, nebylo by o této části města téměř co psát, ani fotografovat.
Lázně dále chátrají, fotbalové hřiště nedýchá takovou bouřlivou atmosférou, jako v minulosti a na řece
lze spatřit jen několik otužilců, přesto že bylo letos opravdu parné léto. V tomto roce nebyla zahájena
ani jedna soukromá či jiná stavba. Sice bylo započato s rekonstrukcí plochy fotbalového hřiště, ale
dokončení se protáhne do příštího roku. Teprve v závěru roku byla zahájena a rychlostně dokončena
přestavba křižovatky Polská - Kpt. Jaroše na kruhový objezd. Ani volby do sněmovny nepřinesly veký
rozruch. K tomu pomalu, ale soustavně klesá počet obyvatel v místě.

Tato zima nebyla tak nepříjemná a dlouhá. Připomínala
léta klukovských let, kdy
cesty vyhrnovali sedláci pluhem taženým koňmi.

Ani řeka nezamrzla na řadu
dní. Jen louky a stromy byly
pěkně bílé.

Na stejném pozemku jako na
vrchním záběru nový majitel
připravoval terén pro nový
podnikatelský záměr. Až
bude vyklizena stará hasičská
zbrojnice, míní zde provozovat plavbu na lodičkách s
malým občerstvením.
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Na podjezdu pro cyklisty pod
Slánským mostem byla instalována lampa na osvětlení
pro noční průjezd.

Tenisové hřiště bývalo ohraničeno vzrostlými jehličnany.
Ty byly vykáceny a zhotoven
nový drátěný plot.

I zadní část areálu byla nově
upravena.

Letošní zimní povodeň měla
mírný průběh. Obavy ze
zatopení cyklostezky se
nenaplnily.
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Na Horním konci v uzším
korytu sice kalná voda hrozivě proudila, ale nenapáchala
žádné škody.

Na hraničních kopcích nebylo tolik sněhu, aby voda v
potoce poškodila stavby.

I z dobrošovského kopce
proudila jen kalná voda.

Vějíř kalné vody vypadal
sice hrozivě, ale proti jiným
rokům bylo víření vody zanedbatelné.
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V pátek 22. března 2013
dostali klienti stacionáře
Cesta v Náchodě-Bělovsi za
dosluhující vůz obrovský
dárek. Z rukou zástupce
firmy Kompakt spol. s.r.o.
novou dodávku převzalo
vedení stacionáře a představitelé města.

Ředitelka školy přítomným
ukázala zařízení pro postižené děti. Pak se sešli ke společné besedě o problémech
stacionáře.

První kolo voleb prezidenta
republiky se konalo dne 11. a
12. ledna 2013. Snímek je z
prostor Základní školy, 17.
volebního obvodu.

Účast voličů zde i v dalším
18. volebním obvodu nad
tratí byla proti jiným volbám
značně větší.
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V průběhu léta Klub vojenské historie objednal stavební
firmu, aby opravila a zaizolovala strop krytu „U vody“.

Na izolaci byly použity
moderní folie.

Strop byl pokryt silnou vrstvou zeminy.

Nakonec byly provedeny
terénní úpravy podle původní
dokumentace.
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Členové Klubu vojenské historie již tradičně 8. května u
mohyly uctili památku padlých v obou světových válkách položením věnečku a
čestnou stráží.

Četa vojáků, členů KVH, pak
přešla k nové české celnici.

Družstva českých i sovětských vojáků v dobových
uniformách i zde položila
věneček a kytici.

Ve stejný den přišla k pomníku delegace z Městského
úřadu a Svazu protifašistických bojovníků, kde položila
upomínkové kytice.
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V den původního státního
svátku, 9. května, přišla položit kytici i delegace členů
KSČM.

Pohled na ozdobenou sochu
Rudoarmějce.

Sbor dobrovolných hasičů
uspořádal pro své členy i
veřejnost přednášku o historii
běloveského sboru. Jednatel
Ing. Polák zahájil přednášku.

Kronikář Antonín Samek pak
seznámil přítomné s historií
sboru, doplněnou promítáním dobových fotografií.
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Kulturní akce probíhala v
útulném prostředí kavárny
hotelu Bonato.

Mezi posluchači seděl i
pamětník Vlastimil Šubert,
který jako očitý svědek vzpomínal na menší požár hospody v Malých lázních.

Na Dětském dopraním hřišti
se konal 27. dubna Memoriál
J. Beka - soutěž Mladých
hasičů z okolních sborů.
Záběr zachycuje nástup jednotlivých družstev.

Součástí soutěže byly mimo
překážkového běhu i zajímavé disciplíny, jako vázání
uzlů, poznávání pracovních
součástek, stříkání na terč a
další akce.
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Pro soutěžící, technickou
obsluhu i veřejnost SDH
Běloves zajišťoval dobré
občerstvení.

Trefit se do terče úzkým
proudem vody vyžaduje
nacvičenou zručnost.

Běloveské družstvo se nechalo vyfotit v učebně BESIPu.

Vítěze pak odměňoval starosta města Jan Birke a starostka SDH Šárka Cimbálníková.

10

Ve stejný den odpoledne pak
navazovala akce „Běloveské
kilo“, soutěž pro starší dorostence Mladých hasičů.

Dorostenci měli poněkud
těžší disciplíny.
Na vrchní fotografii zrovna
soutěží Patrik Kligl, na kladině běží Barbora Punarová.

Na Dětském dopravním hřišti se mimo zimní období stále
něco děje. Průběžně zde probíhá dopravní výcvik školní
mládeže z okolních mateřských i základních škol.

Každoročně jsou zde pořádány „Dny s Policií“.
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Příslušníci zde ukazují dětem
své pomůcky, zbraně i výcvik
služebních psů.

Děti se pak povozily ve služebních vozidlech. Zájem je
vždy velký.

Vrátit se znovu do dětských
let a zasednout za volant šlapacího moskviče. To si přál v
sobotu, dne 9.6. asi každý z
dospělých při pohledu na
všelijaká vozítka (celkem
64), která si dala sraz v
Náchodě na Kamenici, jela
po vlastní ose a skončila na
Dětském dopravním hřišti.

Setkání se uskutečnilo už
podruhé, a to opět na mezinárodní úrovni. Mimo účastníků z Čech, Slovenska,
Polska, Ruska a Litvy letos
nově přijeli i Lotyši s vozy
Moskvič po vlastní ose. Pro
děti byly připraveny i další
zábavné akce.
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Cyklystický slalom byl jednou z disciplín Okresního
kola dopravní soutěže žactva.

Jako rozhodčí asistovali také
příslušníci Policie. Na snímku chlapec předvádí zručnost
při jízdě.

Vítěze odměňoval ředitel
Dětského dopravního hřiště
Miloš Beneš.

Ze získaného poháru měli
členové vítězného družstva
velkou radost.
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Příjezd do Bělovse hned
upoutává nevzhledná barabizna spolumajitele MvDr.
Pavla Bělobrádka, který již
po dva roky slibuje její zbourání. Spravila by to alespoň
provizorně štětka s vápnem.

Přesto že se v Bělovsi letos
nic nového nepostavilo, alespoň se obyvatelé snaží vylepšit svá obydlí. Majitel v
Doubicově ulici dům zateplil
a položil novou střechu.

Původní stará chalupa v
Lázeňské ulici dostala nový,
slušivý kabát.

V Müllerově ulici se zateplovaly a opatřovaly novou fasádou hned dva domy.
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Obytná budova podemlejnského statku byla postupně
zateplována.

Letos bylo zateplení dokončeno a dům byl opatřen slušivou fasádou.

Také dům v Lázeňské ulici
získal novou střešní krytinu,
zateplení i fasádu.

V ulici U zbrojnice se pro
změnu přistavovalo. Přístavba bude dokončena až v
příštím roce.
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Na rozcestí ulice Kpt. Jaroše
a 1. Máje došlo k výměně
střešní krytiny, odstranění
poškozené omítky a výměně
plastových oken.

Na přední a boční části byla
budova již zateplena, ale
dokončení bude provedeno
až v příštím roce.

Již v květnu přijel do Bělovse
první cirkus. Nejdříve byly
na louce u Kauflandu postaveny přístřešky pro zvířata.

Kolemjdoucí mohli spatřit
stavbu stožárů hlavního
stanu.
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Přes léto se na louce vystřídalo několik cirkusů.

Jeden z posledních cirkusů
měl i slony, což byla v
Bělovsi nezvyklá podívaná.

V srpnu nás opustil dlouholetý člen SDH v Bělovsi pan
Karel Kašpárek. Členové
drželi u rakve čestnou stráž.

Jmenovaný od mládí žil v Bělovsi, až
posledních několik let dožil v domově
důchodců. Věkem 107 1/2 roku se stal
nejstarším mužem v České republice.
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V srpnu místní hasiči uspořádali sbírku nejnutnějších
pomůcek a potravin pro
postižené při povodni v
Ústeckém kraji. Letos se někteří členové aktivně účastnili
odstraňování následků ničivých povodní v obci
Třešňová a v Terezíně.

Za účinnou fyzickou i materální pomoc dostali úřední
poděkování, které bylo předáno zástupcům sboru na
náchodské radnici.

Poděkování za pomoc při
povodních převzal Pavel
Punar od starosty města Jana
Birkeho. Obdobně byli
odměněni i zástupci dalších
sborů z okolí.

Zúčastněným poděkoval i
bratr Stanislav Hudík, který
je delegátem Okrsku Náchod.
Všichni zúčastnění byli
podarováni věcnými cenami.
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Členové městského SDH u
nás na Metuji cvičili položení
norné stěny pro účely zachycení chemických látek.

Pro podobné havarie mají k
dispozici i motorový člun,
jehož obsluhu a ovládání zde
také trénovali.

Objekty Tepny určené ke
zbourání využili v březnu
hasiči pro námětové cvičení
Mladých hasičů.
Kolemjdoucí se divili, co se v
továrně děje.

To už se z objektu valil štiplavý dým, jako údajně zapálený bezdomovci.
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Mladí hasiči, absolventi kurzu Rescue Camp
objevili v objektu popálené osoby. Provedli
hned simulované ošetření první pomoci.

Zraněného pak odnesli k
sanitce k dalšímu nemocničnímu ošetření.

Při konečném nástupu byly
vyhodnoceny výsledky cvičení mladých hasičů..

V srpnu znovu v komplexu
budov bývalé Tepny hořelo.
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Zásahová jednotka musela
použít kleště k přeštípnutí
řetězu, aby se dostala do uzavřeného objektu, určenému
ke zbourání.

Bylo nalezeno simulované
ložisko požáru, (podobné ve
skutečnosti založili už několikrát bezdomovci).

V objektu byla v rámci cvičení nalezena přiotrávená a
patrně zdrogovaná dívka.

Ještě k večeru prohledával
přivolaný psovod se psem z
jednotky SDH z Opatovic
trosky zřícené zdi.
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S pomocí psa byl nalezen
ještě další chlapec a odnesen
k ošetření.

Požár byl uhašen, cvičení
ukončeno a členové zásahové
jednotky uklízeli použité
pomůcky.

Snímek ukazuje skutečnou
likvidaci požáru na střeše
budovy v Zámecké ulici.
Zasahovala běloveská výjezdová jednotka společně s
náchodským SDH.

Po akci přišel hasičům poděkovat za záchranu majetku
obyvatel a firem i starosta
města Jan Birke.
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Letos v srpnu místní Sbor
dobrovolných hasičů oslavil
již 130. výročí svého založení. Pro tuto slavnostní chvíli
připravili členové pro sebe i
veřejnost velké oslavy. Celou
akci zahájila dlouholetá starostka Šárka Cimbálníková
společně s místostarostou
města Ing. Tomášem Šubertem a dalšími funkcionáři.

Pro veřejnost členové připravili ukázky ze své činnosti.
Na záběru byla použita jedna
z nejstarších ručních stříkaček k hašení stavby.
(Kompletní ucelený dokument v PDF lze nalézt na
běloveských internetových
stránkách a je též samostatnou přílohou kroniky.)

Snímek byl pořízen z výsuvného žebříku a zachycuje
zrovna ukázku zásahu mladých hasičů. Diváci si v mezičase mohli prohlédnout
vystavenou starší i moderní
hasící techniku.

Součástí oslav byl také předveden s přispěním diváků
dálkový přenos vody pomocí
věder jako pokus o republikový rekord. V podvečer
byla uspořádána před zbrojnicí taneční veselice.
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V průběhu léta byl proveden
asfaltový povrch v ulici
Vodárenská, navazující na
Kladskou ulici.

Ke Dni státnosti dne 28. října
obnovili mladí demokraté
uctění památky padlým z
obou světových válek, kdy
položili k mohyle kytici čajových růží.

Od září do konce roku nezávisle na počasí se na Metuji
objevili plavci - otužilci, kteří
se připravovali na zimní
vystoupení.

Majitelé cukrárny v ulici
1. Máje naproti škole upravili pro hosty přjemné venkovní posezení.
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Dlouho plánovaná stavba
kruhového objezdu na křižovatce ulic Polská - Kpt. Jaroše v Bělovsi se stala skutkem. Na místě se sešli
zástupci města - starosta Jan
Birke, radní Iva Cvetanova a
Karel Petránek s ředitelem
ŘSD - Správy HK Markem
Novotným a dopravním inženýrem z náchodského Dopravního inspektorátu Policie
ČR Markem Kultem.

Přímo na stavbě se informovali o zamýšleném průběhu,
objízdných trasách a přístupu
do nákupní zóny.
Toto je nostalgický pohled na
původní vzhled křižovatky.

Od 1. října 2013 byly zahájeny plánované akce. Vše bylo
zaměřeno a první bylo provedeno rozebnrání chodniku u
závor.

Následně bylo započato s
bouráním ostrůvku pro pěší a
začal být hlouben terén pro
podkladovou vrstvu. Příjezd
ke Kauflandu byl řešen od
Autobazaru přes vnitřní část
Bělovse.
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Vzhledem k provádění stavby musela být změněna linka
Městské hromadné dopravy.
Za tím účelem byly přemístěny i autobusové zastávky.

To samé bylo provedeno v
opačném směru. Přechod pro
pěší musel být přesunut
mimo prostor stavby.

K přechodu pro chodce
musel být připraven provizorní násep přes louku, aby
se chodci nepletli v prostoru
stavby.

Pro silný provoz na státní silnici byla doprava vedena jen
po jednom pruhu a provoz
byl střídavě řízen určenými
pracovníky. V noci pak
pomocí semaforů.
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V prostoru před železničními
závorami probíhaly těžké
zemní práce. Byla odkrývána
zemina blíže k trati pro rozšíření prostoru kruhového
objezdu.

Následně byla položena
základní štěrková vrstva a
betonový podklad.

Provoz vozidel v prostoru
stavby probíhal plynule bez
velkých zdržení.

Začátkem listopadu už byla
pokládána asfaltová vrstva
po straně k závorám.
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Chodci se museli spokojit s
provizorní štěrkovou cestičkou od závor a dál přes přechod ke Kauflandu.

Také na druhé straně se intenzivně připravoval podklad
vozovky. Po krajích byla osázena budoucí zeleň.

Záběr zachycuje betonování
druhé části objezdu a osazování obrubníků.

Pohled směrem obchodnímu
centru Family. Vzadu je již
patrná navežená hlína na
široký střed objezdu.
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Dochází na osazení ochranných ostrůvků pro chodce a
uložení spodní vrstvy přerušených chodníků.

Stavba šla už do finiše. Bylo
osazeno a natřeno zábradlí
kolem vozovky.

Stavba byla od 1. prosince
otevřena do zkušebního
oboustranného provozu.

Okolí objezdu bylo uvedeno
do původního stavu a byly
osazeny okrasné dřeviny po
krajích i na střed objezdu.
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Pohled na hotový kruhový
objezd ve směru od Náchoda.

Výjezd z objezdu na pokračování Polské ulice směrem
k hraničnímu přechodu.

Směr k závorám byl po dobu
zkušebního provozu ještě
oboustranně uzavřen pro
dokončovací práce.

Výjezd z objezdu směrem do
vnitřní Bělovse a ke Kauflandu byl otevřen a i zde probíhaly dokončovací práce.
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Pohled na dokončenou stavbu směrem k městu.
Postupně byly odstraněny
mobilní značky a provizorní
zastávky autobusů byly také
zrušeny. Byla obnovena
původní trasa.

Od závor je povolen pouze
vjezd na kruhový objezd.
Výjezd směrem k železničním závorám je zakázán, protože při stažených závorách
by došlo k zahlcování křižovatky a zastavení provozu.

Dne 9. prosince 2014 byla
stavba za přítomnosti představitelů města a Krajské
správy silnic zkolaudována a
předána do trvalého provozu.

Sníh napadl ke konci roku
jen na několik dnů, takže prodej kaprů před Vánočními
svátky poblíž Kauflandu probíhal nezvykle jako na jaře.
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Pan Vlastimil Šubert dne 15.
listopadu dosáhl úctyhodných sta let. Narodil se ještě
za Rakouska-Uherska, pamatoval první republiku, válečné události, život za socializmu a dočkal se i návratu
svého majetku.

K jeho významnému jubileu
mu přišli blahopřát členové
Osadního výboru v Bělovsi
Antonín Samek a Stanislav
Mašek.

Blahopřát mu přišli i další
přátelé - členky z mototuristického oddílu TJ Sokol
Běloves, kde byl jmenovaný
svého času předsedou.

Společně s přáteli pak oslavenec vzpomínal v příjemném prostředí Bavorky na
zašlé časy.
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Snímek zachycuje pro změnu
volební komisi 18. volebního
obvodu v místnosti VaKu při
příležitosti podzimních voleb
do Poslanecké sněmovny.

Voliči z běloveské části „nad
tratí“ volili nové poslance.

Při sněhové a větrné kalamitě
v noci ze čtvrtka na pátek,
dne 6.12. spadl vzrostlý
strom na elektrické vedení a
zapříčinil celodenní výpadek.
Místní hasiči strom odstranili
a zapůjčili elektrocentrálu,
aby chod školy i stacionáře
nebyl přerušen.

Vzrostlý smrk byl na zahradě
stacionáře a hasičům dalo
hodně práce, než uvolnili
zatarasenou cestu. (Kdyby
strom spadl na dům o kousek
vlevo, tak by byl z místostarosty bezdomovec.)
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V tomto roce Základní škola
žila běžnými událostmi.
Každoročně se opakovaly
akce - maškarní karneval v
sokolovně, vítání jara nebo
Dětský den.
Na snímku děti ještě 23.3. v
posledním sněhu přicházejí k
hornímu mostu na Metuji
utopit Morenu.

Cyklistický výcvik byl
zakončen okresní soutěží,
konané na Dětském dopravním hřišti. V závěru roku pak
proběhla soutěž o pohár starosty, tedy soutěž mladých
cyklistů, žáků základních
škol z okolí, konaná tamtéž.
Naši žáci vyhráli vytoužený
pohár starosty.

Přiblížila se doba výletů. 1. a
2. třída se podívala do
Chrudimi, kde hlavním cílem
byla návštěva muzea loutek.
Zastavili se také na rozhledně
Bára a na Kočičím hrádku u
Slatiňan.

Zato 3., 4. a 5. třída si užila 4
denní výlet po okolí
Potštejna. Mimo jiné navštívili i hřebčín, aby poznali z
blízka život koní.
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Také žáci, trávící čas po vyučování v družině měli změnu.
Navštívili pramen a přilehlý
mlýn Dřevíček, stojící v
Horním Dřevíči. Je v něm
mlynářské muzeum

Starší žáci jeli na podzim na
Exkurzi do Aquaparku v Liberci, spojenou s návštěvou
místní ZOO.

Mladší žáci v říjnu navštívili
ZOO ve Dvoře Králové, kde
mimo návštěvy zvířat navštívili také dekoraci středověkého hradiště.

V průběhu letních měsíců
byla celá budova školy zateplena, vyměněna okna a provedena nová fasáda.
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I vchod do školy doznal
změn. Proti úniku tepla byly
vyměněny celé vstupní dveře
a upraveno schodiště.

Ke konci října byl dokončen
boční bezbariérový přístup
pro vozíčkáře.

Výzdoba na náměstí byla
akce odboru školství MÚ
Náchod, truhlíky zpestřovaly
v předvánočním období
náměstí TGM v Náchodě.
Dekoraci vyzdobily převážně
paní učitelky, vybrané děti
pomáhaly s jejich instalací na
náměstí.

V prosinci navštívil žáky ke
konci vyučování již tradičně
Mikuláš se svou družinou.
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Na slavnostní rosvícení
vánočního stromku a krátké
kulturní pásmo byli pozváni
rodiče, aby také navštívili
prodejní výstavu vánočních
ozdob, připravených žáky.

Nemohla chybět ani vánoční
besídka v tělocvičně sokolovny, kde žáci za doprovodu
varhan rodičům pěkně zazpívali koledy.

Také žáci, hrající na flétny, se
nenechali zahanbit.

Besídku navštívilo velké
množství rodičů. Bohužel
větší místností škola ani čtvrť
Běloves nedisponuje.
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Celoročním ekologickým
projektem v mateřské škole
byla
Zahrádka
skřítka
Pramínka. Základ záhonu
pomáhali zhotovit rodiče.

Zahrádka bude i do budoucna
sloužit dětem k rozvíjení
vztahu k přírodě, k získávání
dovedností při péči o rostliny.
Paní učitelka předváděla
dětem, jak se rostliny sází.

Děti si mají utvářet povědomí o tom, že přírodu je třeba
chránit a pečovat o ni.
Výsledky jejich práce ve
formě vypěstovaných plodů
je velice těšily.

Děti se hrou setkávají s řadou
životních situací. Snímek
zachycuje pokus ošetření
kamarádky po úrazu.
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Do školky přišla fenka Acora
s páníčkem panem Homolkou. S dětmi ze třídy Koťátek
se přivítala hlasitým štěkotem. Předvedla některé své
kousky, které děti s radostí
opakovaly - válení sudů, přeskakování překážek prolézání tunelem atd. Jednalo se o
canisterapii - léčení za pomoci zvířat.

Také ve stacionáři se hendikepované děti radovaly z
vánočních dárků.

I v zimě se najdou rodiče s
dětmi a občané na procházce,
kteří se přijdou podívat na
malou kozí farmu poblíž
hotelu Bonato.

Majitel hotelu Bonato upravil
nevyužitý
prostor
za
Jiráskovým statkem, kde
umístil kozí farmu.
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Od října se fotbalová utkání
hrála na cvičném hřišti kousek za tenisem. Tam byla na
hrací plochu doplněna gumová drť. Fotbalisté ještě trénovali a už byl zbourán dřevěný
přístřešek pro diváky.

Na obou stranách za
brankami byla odstraněna zemina za účelem rozšíření hřiště.

Na hlavním hřišti začala celková rekonstrukce hrací plochy. Byly zbourány ploty
kolem hřiště a stržen trávník.

Podkladový písek byl přivážen mohutnými nákladními
automobily na překladiště
poblíž horního mostu, protože by se na hřiště nevytočily.
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Podle potřeby byl malými
nákladními vozy převážen na
louku za hřištěm a odtud na
hřiště.

Po uložení trubek na zavlažování trávníku byl na plochu
navážen písek.

Na východní straně hřiště
bylo započato se stavbou
opěrné zídky.

Podle počasí bylo pokračováno se stavbou zídky a byly
zhotoveny drenážní vrstvy
kolem hřiště.
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