1

Běloveské zajímavosti roku 2014
Zrovna začátkem ledna se na Metuji konaly plavecké závody otužilců. Zjara se konaly volby europoslanců se slabou 19% účastí, takže nebylo téměř koho fotit. Zato podzimní komunální volby měly účast
souhnně kolem 50%. Ještě v zimě a v jarních měsících byly na fotbalovém hřišti dělány poslední úpravy terénu. Hasičům město nechalo postavit přístavek na nářadí u nové hasičské zbrojnice.
Konečně po řadě urgencí bylo přikročeno k úpravě části cesty U Malých lázní, přesněji v úseku březové aleje. Krátce na to byl budován výjezd od Kauflandu na Polskou ulici směrem k Polsku. Na to
navazovalo kompletní přeasfaltování Polské ulice včetně oprav obrubníků a chodníků.

Dne 11. ledna 2014 se po
mnoha letech konal na řece
Metuji opět v Bělovsi
Memoriál Jiřího Řebíčka. Na
akci byli zváni otužilci z celé
republiky. Naposled se takové
klání konalo v Bělovsi v roce
1972 za přítomnosti přemožitele kanálu La Manche pana
Venclovského.

V sobotu dopoledne se na
louce u horního mostu připravovalo zázemí pro plavce. Ve
velkých stanech byly šatny,
stánek s půjčovnou pomůcek
a také vůz s rozhlasovým
zařízením.

Celou akci moderoval Petr
Kocián. Právě je při zahájení
zachycen při rozhovoru se
starostou města Jiřím Birke.
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Pro diváky byla instalována
nástěnka s informacemi o plaveckém oddílu. Pro případ
nevolnosti závodníků nebo
diváků byla přistavena pohotovostní sanitka.

Při zahájení bylo odměněno
5 zasloužilých dlouholetých
otužilců, mezi nimi i občan z
rozhraní Bělovse a Babí
Rudolf Sedláček.

Na memoriál se přišlo podívat
přes 200 diváků, kteří obsadili nábřeží u Promenádní ulice
i část druhého volného břehu
Metuje. (V roce 1972 obsadilo celý břeh až ke splavu přes
500 diváků.)

Celá jedna strana horního
mostu byla také obsazena
diváky. Netrpělivě očekávali
první závodníky.
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První otužilci se nořili do
chladné vody 3,6°C, aby se
připravili na čáru startu.
Celkem se připravilo na start
ve všech vyhlášených tratích
přes sto závodníků.

Právě byl odstartován první
závod na 750 m, kdy závodníci napnuli všechny svaly.

Na řece směrem ke splavu
byly zakotveny bóje, určující
poloviční délky tratí (750,
500, 250 a 100 m).

I když tentokrát počasí přálo,
bylo bez sněhu a ledu při
odpolední teplotě vzduchu
kolem 6°C, závodníci vylézali z řeky jako raci.

4

Ke sportovníku zápolení přijeli také jako hosté otužilci
z polské Chudoby.

Byli znovu zachyceni již po
závodě s plnou parádou.

Ve společenské místnosti restaurace Pod Montací se konalo slavnostní ukončení soutěže. Byly zde vystaveny trofeje z minulých let.

Vítězům z jednotlivých kategorii závodu byly předány
z rukou představitele oddílu a
starosty města hodnotné ceny
i medaile.
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Zatím co v Alžíru, Španělsku
napadly hory sněhu, v Itálii i
Anglii byly touto dobou zase
velké potopy. Takový poprašek sněhu u nás byl spíše
k smíchu. A to vydržel jen
několik dnů. V půdě tak dlouhodobě chyběla vláha.

Jak jen dovolilo počasí, stavební firma „Trávníky“ již
v únoru pokračovala v úpravě fotbalového stadionu. Na
řadě byla východní strana,
vybudování plotu a stupňů
pro stojící diváky.

Podobně byla ošetřena jižní
strana stadionu. V prostoru
hrací brány byly usazeny vysoké stožáry se sítěmi pro
zachycení vysokých střel na
bránu. V minulosti se stávalo,
že míč přeletěl zeď a skončil
v Metuji. Dobrovolníci jej
pak lovili až u autokempu.

Toto je pohled na druhou
stranu. Hrací plocha byla již
na podzim oseta travou.
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Poslední úpravy schůdků pro
stojící diváky byly prováděny na severní straně stadionu.
Tráva se již ukázala. Stadion
tak svými rozměry získal
mezinárodní normu. V zadním rohu ještě chybí nová
časomíra.

Na východní straně byla
postavena nová stříška pro
případ nepříznivého počasí.

Také hlavní tribuna získala
nová sedadla. Pod tribunou
byla nově upravena sedadla
pro hráče a činovníky.

Původní zvýšené stání bylo
od hlavní brány přemístěno
až za tribunu. Nechybí zde
stánek s občerstvením a sociální zařízení.
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Další změny byly provedeny
i na cvičném hřišti u
Ameteku.
Umělohmotný
trávník byl vysypán gumovou drtí pro měkčí běh.

Za branami byly vztyčeny
sloupy se sítěmi na zachycení
vysokých míčů. Celá hrací
plocha byla ohraničena
zábradlím.

Původní betonový plot
z válečného období musel
být v létě částečně stržen a
znovu vyzděn tvárnicemi.

Také zadní část tribuny, sloužící pro hráče tenisu, se
k podzimu dočkala nového
kabátu. V přízemí
byly
rekonstruovány šatny a sociální zařízení. Klubovna
v prvním patře bude upravena až v příštím roce.
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V průběhu března byla zahájena rekonstrukce hlavního
vedení elektrického proudu
v úseku od transformátoru za
mlýnem až ke kruhovému
objezdu. Do země byly uloženy silné umělohmotné
truby, kterými byly protaženy
silné elektrické kabely.

Pro protažení trub pod křižovatkou u mlýna bylo použito
moderní strojní zařízení, tzv.
vrtací ježek, bez přerušení
dopravy. Ty tam jsou doby,
kdy se zemní výkopy musely
provádět ručně!

Do připravených umělohmotných trub byly z dovezených cívek odvíjeny silné
kabely a protahovány do jednotlivých částí vedení.

Snímek ukazuje u obchodního střediska Family místo
dalšího průrazu pro uložení
truby pod vozovkou.
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Umělohmotnou trubou bylo
vedeno několik kabelů.

Snímek zachycuje směr
elektrického vedení a místo
průrazu pod vozovkou ke
Kauflandu.

Potom bylo zrušeno drátové
venkovní vedení na sloupech
a sloupy byly odstraněny.

Uložení elektrického vedení
do země bylo následně prováděno podél Polské ulice
dál k Ameteku.
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Dne 3.5. bylo na Slánském
mostě uspořádáno setkání
českých a polských představitelů v den 10. výročí vstupu
do Evropské Unie a otevření
hranic.

Na mostě byl připraven
improvizovaný stánek, kde
na stolku byl vystaven symbolický dort, dárky a minerálky pro netypický přípitek.

Setkání sledovali novináři i
fotografové z obou zůčastněných měst, Náchoda a
Kudowy Zdroje.

Po symbolickém přípitku starostů měst Jana Birkeho,
Czeslawa Krecichwosta a
dalších představitelů došlo
také na krájení dortu.
Podobná akce „Kudowska
majowka“ ve smyslu oslav
vstupu do EU probíhala
i v chudobském lázeňském
parku.
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Snímek ze dne 8.5. v místech
u mateřské školy ukazuje silnou frekvenci vozidel na
Polské ulici. Zvláště k tomu
přispěla částečná uzavírka
provozu při rekonstrukci kruhového objezdu „U Itálie“.

I když nový kruhový objezd
značně zlepšil plynulou jízdu
vozidel, byla na další křižovatce každou chvíli zácpa,
způsobená dlouhou uzávěrou
závor u železniční zastávky.

V těchto místech dochází
k odbočování vozidel ve
směru na Hronov i zčásti
opačně. Chvilkovou nepozorností řidiče byl automobilem sražen motocykl jedoucí
po hlavní silnici od Polska.

Během krátké chvilky přijeli
přivolaní hasiči, sanitka i
bezpečnost. Provoz byl
samozřejmě zastaven.
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Rozsah zranění motocyklisty
byl natolik vážný, že byl přivolán zdravotnický vrtulník.

Zraněný byl obratem odvážen do fakultní nemocnice
v Hradci Králové.

Ve stejný den 8.5. se zrovna
připravovalo družstvo členů
Klubu vojenské historie
k pietní vzpomínce.

Družstvo KVH v dobových
uniformách prvorepublikové
armády se dostavilo nejprve
k mohyle památky padlých
v první i druhé světové válce.
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Zde byl pod deskou se jmény
padlých položen věneček.

Družstvo pak provedlo před
mohylou slavnostní defilé.

Jednotka pak pochodovala
přes Běloves k celnici,
k místu posledního boje
2. světové války.

Jednotka se blížila po Polské
ulici k celnici.
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I zde vojáci přišli položit
věneček k soše rudoarmějce
jako pietní vzpomínku na
padlé vojáky i civilisty.

Záběr z pokládání věnečku.

Celkový snímek z podání
pocty všem padlým. Jednotka
odpochodovala ještě na
náchodské náměstí, kde položila věneček k pamětní desce
Kpt. Jaroše.

Celou akci sledovalo jen
několik náhodných diváků.
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Bez uveřejnění termínu a
času se k celnici dostavila
delegace představitelů města
a Svazu protifašistických
bojovníků, kde společně
položily pietní kytice.
Totéž bylo provedeno na staroměstském hřbitově u hrobu
padlých rudoarmějců.

Dne 9.5., v den skutečného
posledního boje v Bělovsi u
celnice přišla vzdát vzpomínku na staroměstký hřbitov i
delegace KSČM.

Delegace
zde
položila
k hrobu smuteční vzpomínkovou kytici.

Delegace KSČM položila
další kytici i u sochy rudoarmějce u české celnice.
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V jarních měsících probíhaly
různé, opakující se soutěže
mladých hasičů. Tentokrát
byly použity snímky z krajského kola dorostu soutěže
„Plamen“, konané tentokrát
ve Dvoře Králové nad
Labem.

V neděli 15.6. probíhala soutěž v tradičních disciplínách,
zdolávání překážek, běhu po
kladině a dalších činnostech.

Snímek zachycuje spojování
hadic s rozdělovačem. Naše
družstvo dorostenek si vybojovalo krásné 2. místo.

V kategorii jednotlivců skončil Patrik Kligl na
5. místě a Lukáš Kligl na 1. místě, čím si vybojoval postup na Mistroství České republiky do Brna.
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Také dospělí hasiči z okolních obcí nezaháleli. Tentokrát probíhalo okrskové
cvičení na Dobrošově v nezvyklém prostředí vojenského bunkru.
Jednotlivá družstva byla seznámena s úkoly při cvičení.

Hasiči prováděli nezbytnou
přípravu výstroje a pomůcek.

To už rozvinovali hadice na
likvidaci požáru v objektu.

Při požáru byli fiktivně zdravotně poškozeni procházející
turisté. Vyškolení hasiči prováděli nejnutnější první ošetření zraněných.
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Potom bylo přistoupeno
k rychlé přepravě k přistavenému sanitnímu vozu.

V prostorách bunkru je konstantní, ale nízká teplota.
Proto byli zraněné osoby překryty ochrannou tepelnou
rouškou.

V nezvyklém prostředí byla
doprava raněných po schodech velmi obtížná.

Nakonec proběhlo vyhodnocení úkolů jednotlivých
zúčasněných družstev.
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Běloveské hasiče čekala
nová, dlouho očekávaná slavnostní událost. Stalo se tak
v sobotu dne 10. května
2014, kdy za přítomnosti
pozvaných zástupců okolních
sborů a místní veřejnosti
došlo k předání nového
vozidla.

Starosta města Náchoda Jan
Birke za účasti místostarostů
Ing. Tomáše Šuberta a Mgr.
Drahomíry Benešové, do
rukou velitele JSDH Běloves
Pavla Punara předal symbolický klíček od vysněného
vozu.

Místní hasiči oplakávali symbolický odjezd starého vozu.

Vozový park výjezdové jednotky SDH Běloves se po
letech marného čekání rozrostl o zbrusu nové zásahové
vozidlo, vybavené moderní
technikou.
Dlouho se ale hasiči neradovali. Vůz je půl roku pro konstrukční vadu v opravě.
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Během letních prázdnin
dostala ZŠ 1. Máje v Bělovsi
také dárek. Bylo zde doplněno a upraveno sportovní hřiště. V průběhu srpna byly
upraveny pozemky za budovou školy. Na stávajícím
hřišti bylo vybudováno nové
mlatové hřiště z kameniva a
herní plocha byla ohraničena
plastovým obrubníkem.

Součástí sportovního hřiště je
také prostor pro skok do
dálky včetně dopadové plochy, která je ohraničena
gumovou obrubou.

Opravy se dočkala i stávající
kolna na nářadí.

Z obou stran byla vyměněna
střešní krytina.
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Dětské hřiště, sloužící pro
potřeby družiny, bylo doplněno o lanový parkur, čtyři
síťové díly, ocelové sloupy a
dvouhoupačku.

Přibyla také konstrukce s žebříky a malou skluzavkou.

Na čelní fasádě školy přibyly
charakteristické kresby.

Podle kreseb si školu nikdo
splést nemůže.
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Strmá ulička na Karlově
kopci bývala dříve jen prašnou spojovací cestičkou od
Kladské ulice ke starším
domům. Po dokončení sídliště zde byly zhotoveny betonové schody, které se ale
časem začaly rozpadat.

Proto došlo po mnoha urgencích v letních měsících ke
generální opravě. Mimo
nového vybetonování schodů
bylo v některých místech
zhotoveno nové zábradlí.

Vydlážděná cesta a nové
schody tak umožňují pohodlné propojení Kladské, Zahradní a Cvrčkovy ulice.

Zbývající, méně frekventovaný úsek, ještě výše k ulici
Na Koletově je pouze opatřen zábradlím.
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Také schody mezi spodními
družstevními domy, spojující
zvýšenou spojovací cestu od
autobusové zastávky na
Zahradní ulici, byly nově
vybetonovány.

Současně pod Cvrčkovou
ulicí na Karlově kopci bylo
nově upraveno hřiště pro
batolata.

V průběhu září bylo na prostředním spodním družstevním věžáčku čp. 332 prováděno zateplení. Dům dostal
novou barevnou fasádu. byty
jsou většinou v osobním
vlastnictví nájemníků.

Na louce za střediskem
Family se mimo několika cirkusů objevila nová atrakce.
Cirkusáci zde před otevřeným hledištěm předváděli
rytířské souboje na koních.
Záběr je z tréninku, ale pro
nezájem se uskutečnilo patrně jen jedno představení.
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V souvislosti s jednáním o
prodeji staré hasičské zbrojnice, kde měli mladí hasiči
uskladněno soutěžní nářadí,
město přislíbilo provedení
přístavby pro uložení zmíněného materiálu. Začátkem
srpna byly vybetonovány základy a stavba rychle rostla.

K 1. září již byla celá stavba
hotova včetně terénních
úprav.

Od poloviny srpna bylo
konečně započato s úpravou
blátivé cesty v březové aleji u
Malých lázní.

Přesahující keře byly vykáceny, půdorys cesty vyrovnán a
byl odstraněn nesourodý
podklad.
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Štěrkový základ stezky byl
zpevněn štěrko-cementovým
povrchem, který musel zatuhnout. Přesto mladíci
v odpoledních hodinách na
bicyklech poškodili nevyzrálý povrch, který musel být
ručně opraven.

Nepevný blátivý povrch
cesty byl stržen až na úroveň
parkoviště Kauflandu.

Současně byla zpevněna i
lidmi vyšlapaná stezka přes
roh mokřiny u Kauflandu.

K 1.9. byl v březové aleji
obnoven provoz. O odstranění větví několika bříz a vysokých náletových keřů, které
zabraňují večernímu osvětlení cesty se jednalo. Protože
ale jde o soukromý pozemek,
odbor životního prostředí
odmítl dát příkaz k jeho
odstranění.
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Jak je patrné ze snímku,
porost úplně zabraňuje pronikání světla na zadní část
cesty. Zářivka osvětluje
pouze přední část ulice „U
starých lázní“. Keř byl nakonec se souhlasem vlastníka
svépomocí odstraněn.

V létě prováděli pracovníci
Povodí Labe pod Lázeňským
mostem odstranění pískových nánosů v korytu řeky
Metuje. Připomínám, že
v minulosti se tyto práce prováděly ručně, jak ukazují
snímky z předcházejících
běloveských zajímavostí.

Sousoší Sv. Trojice se díky
zemním pracem na tenisovém hřišti částečně vychýlilo
a proto bylo provedeno zpevnění a celkové očištění.

Také starodávné lípy vedle
sousoší byly pracovníky
Technických služeb ošetřeny
od silných suchých větví,
které ohrožovaly při pádu
sousoší i přicházející diváky
fotbalových zápasů.
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Starou polní cestou mezi
hotelem Bonato a Jiráskovým statkem lze dojít na
začátek chráněného pásma
s názvem „Březinka“.
Touto cestou a následnou stezičkou lze dojít na předválečný vojenský srub „Březinka“.
Co je však napsáno na tabulce si musí zájemci jít přečíst
až do louky!

Klub vojenské historie v sobotu, 24. května od 10 do 17
hodin uspořádal Dětský den
na Březince. Pro děti byl připraven pestrý program ve
vojenském duchu - házení
granátem, maskování obličeje, střelba ze vzduchovky,
poznávací soutěž - vše u
bunkru Březinka.

Dne 12. července připravil
KVH na Březince další akci.
Dopoledne a opět odpoledne
byla pro diváky připravena
ukázka fiktivní přípravy vojska proti nenadálému útoku
nepřítele s názvem „Kulomety“.

Na snímku je nastoupená jednotka v dobových uniformách, připravená k boji.
Zrovna odpoledne počasí
nepřálo a ukázka musela být
pro silný déšť přerušena.
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Vojáci narychlo zabezpečovali velitelské stanoviště.

Na obzoru byly pro ukázku
připraveny siluety nepřítele.

Nedaleko fiktivního bojiště
byly postaveny stany jako
polní ležení vojska.
K prohlídce byl otevřen i kryt
„U vody“ poblíž hasičské
zbrojnice v Bělovsi.

Ve velkých stanech byla připravena ukázka dobových
zbraní. Byl otevřen bunkr
„Březinka“ i blízký „Lom“,
kde si návštěvníci mohli prohlédnout vnitřní vybavení
s bohatými výstavními exponáty používané výstroje a
výzbroje.
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Na cyklostezce mezi hraničním přechodem a Malou
Poříčí bylo částečně rekonstruováno odpočinkové stanoviště pro cyklisty.

V srpnu byla také konečně
upravena lomená Doubicova
ulice. Nerovnosti byly vyrovnány a cesta byla opatřena
asfaltovým povrchem.

Zde je pohled na Doubicovu
ulici od ulice Kpt. Jaroše.
Za starostování Ing. Čtvrtečky nic nešlo. Zato starosta
Jan Birke pořídil prosadit
řadu požadavků občanů i
úplně nové věci, jako např.
nedaleký kruhový objezd.

V rámci rekonstrukce autobusových zastávek ve městě
byla stávající zastávka na
Kladské ulici nově vymalována. Dřívější čmáranice
vandalů byly odstraněny.
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Spojovací, dříve kamenitá
ulička „Na Rovince“ také
dostala nový asfaltový
povrch.

Ulička ale není určena pro
automobilový provoz, protože končí zátarasem u Polské
ulice. Proto zde byly umístěny omezovací sloupky.

Tak vypadala dříve jedna
z autobusových zastávek,
konkrétně poblíž „Restaurace
pod Montací“.

Nový vzhled konstrukce
autobusové zastávky jistě
více lahodí oku i splňuje
ochranné požadavky.
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Akce zhotovení odbočky
vpravo od Kauflandu, která
začala v září, byla sloučena
s dále uvedenou akcí.
Odbočka má sloužit k urychlení provozu a zbytečnému
objíždění aut směrem k Hypernově a hraničnímu přechodu do Polska.

Snímek ukazuje umístění
odbočky u Kauflandu.

Obrysy obrubníků naznačují
vzhled
nové
odbočky.
Stávající příjezd ke Kauflandu z Polské ulice zůstává
nepřerušen.

Začátkem listopadu byl
výjezd hotový a slouží ke
spokojenosti automobilistů.
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Oprava Polské, vysoce frekventované ulice byla naplánována na září a říjen. Silnice
byla v obou směrech zúžena
přenosnými terči. Práce začaly výměnou kamiony poničených obrubníků po celé délce
od Ameteku až po Slánský
most.

Krátce na to byly jednotlivé
pásy vozovky odfrézovány a
vzniklá drť odvážena k jinému použití.

Výměna a nové zabetonování
obrubníků byla provádna i na
druhé straně silnice.

Práce byly prováděny souběžně před i za kruhovým
objezdem. Snímek je z úseku
od Ameteku ke školce.
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Asfaltování bylo prováděno
po jednotlivých úsecích vždy
na jedné polovině vozovky
od polských hranic.

Povrch asfaltu byl válcem
okamžitě urovnán. Práce probíhaly za provozu a určení
pracovníci regulovali vždy
jednostranný průjezd.

Úsek chodníků od Kauflandu
až k Ameteku byl odfrézován, zpevněn a postupně sem
byla ukládána nová zámková
dlažba.

S malým zpožděním byly
práce ukončeny a bylo provedeno vodorovné značení jízdních pruhů. Dláždění chodníků se protáhlo téměř až do
konce listopadu.
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Ani letos nebyly prováděny
nové stavby. Pouze byly většinou dodělány fasády na
domech. Dům čp. 229 na křižovatce u mlýna se skví
novotou.

Také částečně přestavěný
dům čp. 121 v ulici Kpt.
Jaroše dostal novou střechu i
fasádu.

Kdysi stará pastouška s čp.
190, schovaná za Jiráskovým
statkem, byla majitelem
z gruntu přestavěna do
původní roubené podoby.

Nahoře na Václaváku byla
přestavována starší chalupa
čp. 82. Dokončení se ale očekává příští rok.
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Několik let slibované zbourání nevzhledného domku čp.
94 bývalého řeznictví v ulici
1. Máje bylo v červnu konečně provedeno.

Zbytky prken, trámů a starého nábytku zrovna u cesty ale
dále hyzdí začátek Bělovse.
To ale neodpovídá heslu na
poutači v zahradě: „Dáme
zemi do pořádku“, když na
svém pozemku majitelé pořádek nemají!

Nedaleko u parku další majitel staršího domku čp. 84 se
v červenci rozhodl také provést demolici. Za dva měsíce
byl dům zbouraný a stavební
suť odvezena.

Již v říjnu byla celá zahrada
pečlivě uklizena a procházející občany parkem nic neruší. Vše závisí na přístupu
majitelů!
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V ulici U Zbrojnice čp. 56
byla dokončena přístavba
rodinného domu.

Ve stráni za Jiráskovým statkem prosperuje kozí farma.
Zvěř zpracuje odpady jídel
z hotelu a při tom pobaví procházející turisty.

Jak už bylo řečeno, i letos na
louce za obchodním centrem
Family bylo několik cirkusů.
Pro změnu zde bylo k vidění
několik velbloudů, zajímavou zábavou pro děti.

U ulice Kpt. Jaroše citelně
chybí parkoviště. Při představení cirkusů a při akcích na
Dětském dopravním hřišti
musí automobily i autobusy,
přivážející děti z okolních
škol, parkovat na soukromé
louce, případně překáží na
vozovce.
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Podobně jako v roce 2012 na
louce mezi krytem "U vody"
a Kauflandem uspořádala
v neděli dne 28.9. společnost
Heli vyhlídkové lety malou
helikoptérou pro dychtivé
zájemce. Pro větší propagaci
byl na prohlídku přistaven i
bojový vrtulník.

Začalo se létat už v 10. hodin.
Start sice vypadal trochu hrozivě, ale zájem byl velký.

Okruh začínal u hranic, let
pokračoval kolem Dobrošova
k Novému Městu nad Metují
a pak zpět nad náchodským
zámkem na přistání. Čistý let
trval asi 10. minut.

Snímek zachytil přistání a
výměnu pasažérů. Zřejmě
pro velký zájem byly lety
ukončeny vzletem velkého
vrtulníku až v 18. hodin
večer.
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V obvyklých místnostech, tj.
v Základní škole a VaKu se
konaly volby do Evropského
parlamentu, Komunální volby i Referendum o osudu
zbořeniště Tepny.

Výsledky voleb jsou uvedeny
v textu kroniky.

O co menší účast ve volbách,
o to větší byl celoroční nával
automobilů na vozovkách
kolem lázní.

Zjara, v průběhu léta, i
v chladnějších podzimních
měsících byl u prameníku
v bývalé kapličce nával žíznivých zájemců o Idu.
No neberte to, když je to
zadarmo!

39
První prosinec nás překvapil,
ale velmi nepříjemně. Zem
promrzla a do toho začalo
pršet. Výsledkem byla na
všech rovných plochách silná
ledovka, která se udržela na
bočních cestách dva dny.
Hlavní silnice byla ošetřena
solí. Než se tak stalo, bylo na
cestě pod Vysokovem i u
Vrchovin řada bouraček.

Dláždění chodníku přerušil
mráz a ledovka, takže dokončovací práce probíhaly ještě
kolem 10. prosince v úseku u
firmy Ametek.

K podzimu byla v Polní ulici
opravena původně poškozená
cesta, navazující na Müllerovu ulici. Nový asfaltový
povrch byl položen od parkoviště motorestu U Pavla.

Navazující další část vozovky k druhé řadě domů zůstala
po dešti blátivá s řadou děr.
Prý nebyla zakreslená v katastrální mapě. Ke vchodům
domů v druhé řadě se obyvatelé dostanou zezadu pouze
po úzké dlážděné cestičce.
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Žáci naši školy se zúčastnili
soutěže mladých cyklistů a
vyhráli první místo. U soutěže zrovna dohlížel ředitel ZŠ
Mgr. Libor Zelený.

Žáci jednotlivých tříd každoročně jezdí na školní výlety.
Zde je zrovna záběr z návštěvy Ratibořic a následně
Babičina údolí.

Další třída byla na výletě
zase na Bischofsteinu u skalního hradu.

Jako „Prvňáček Hit“ akce
Radia Magic se stala naše
žákyně Vendula Pinkavová.
Jako cenu dostala velikánský
kornout sladkostí.
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Zahájení školního roku bývá
zvláště pro nové žáky slavnostní záležitostí. Ředitel
školy Mgr. Libor Zelený společně s místostarostou Mě Ú
Ing. Šubertem právě vítal
prvňáčky.

Konec kalendářního roku
bývá časem vánočních radovánek. Tentokrát Mikuláš
s andělem a čertem navštívil
školní družinu. Družina je
umístěna v přízemí starší
budovy bývalého Obecního
domu, kde bývala umístěna
starší škola.

Jako každoročně byla pro
žáky i rodiče 17. prosince
uspořádána vánoční besídka
v tělocvičně sokolovny.

Těch opakujících se akcí
bylo zdaleka víc - drakiáda,
dětský den, vynášení morany,
čarodějnice, loučení s létem a
podobně. Na snímku se děti
vyřádily na karnevalu v sokolovně za doprovodu diskotékové hudby.
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Zajímavý je letecký pohled
na provoz na dětském
dopravním hřišti.

Záběr ukazuje parkování
vozů zrovna při hasičské soutěži, ale na soukromé louce.
Ukazuje se potřeba vyřešení i
této otázky.

Na hřišti se odehrává ledacos. Fotograf zrovna zachytil
„čárodějnici na koštěti“
v předvečer pálení čarodějnic. Pro malé děti tento program zajišťuje ještě za světla.

Poslední každoroční akcí je
každoročně „loučení s létem“. V zimní době je pak
hřiště uzavřeno.
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Na stránkách internetu
Stacionáře je řada obrázků,
ale ředitelka se mnou i po
upozornění nekomunikuje.
Děti s tělesným postižením
byly pravděpodobně na výletě v Polsku v parku Dinosaurů.

Větší chovanci, kteří to mohli
zvládnout byli v Chorvatsku
u moře.

Toto je fotografie z Libverdy.
Zda to byl pouze výlet nebo
léčebný pobyt, není známo.

Opět starší chovanci navštívili Železniční muzeum v Jaroměři.
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Ve středu 17.9. navštívila
třída Sluníček z mateřské
školy v Bělovsi náchodský
zámek. Samozřejmě si děti
prohlédly celý zámek i
zevnitř. Co dělaly děti v prvním pololetí již na internetu
není.

Ve středu 24.9. se děti zúčastnily zábavného dopoledne
"Pohádkový les" na okruhu
lázně, promenádní ulice a
hasičské zbrojnice, organizovaného studentkami vangelické akademie v Náchodě .

Nejstarší děti z mateřské
školky několikrát navštívily
třídy základní školy, aby se
pomalu seznamovaly s budoucím prostředím. Děti ze
skupiny Sluníčka si prohlížely interaktivní tabuli.

Před Vánoci Berušky pekly
martinské rohlíčky, pomáhaly i děti ze třídy Medvídků.
Informace a fotografie očekávaných stavebních změn
ve školce se nepodařilo pro
nezájem získat.

Sestavil: A. Samek 2014

