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Soutěži CTIF mladých hasičů
tentokrát počasí mnoho
nepřálo. Nejvíce to postihlo
muže z výjezdové jednotky,
kteří připravovali v dešti
potřebné nářadí.

I nástup jednotlivých druž-
stev probíhal ještě za mírné-
ho deště.

Soutěže se zúčastnila řada
družstev z okolních obcí.

Posléze se počasí umoudřilo
a jednotlivé soutěžní disciplí-
ny probíhaly bez větších pro-
blémů.
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Závěr soutěže již probíhal za
polojasného počasí.

Děti se mohly v improvizo-
vané kantýně v garáži zbroj-
nice najíst a odpočinout si.

Večer pak oheň rozzářil oči
všech přítomných dětí i
dospělých.

Dospělí členové SDH připravili pěknou hra-
nici  pro upálení nezbedné čarodějnice. To
samé probíhalo poněkud dříve na dětském
hřišti pro malé děti.
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Okresní soutěž Plamen tento-
krát probíhala v Náchodě-
Plhově na hřišti Základní
školy. Občerstvení i technic-
ké zázemí soutěže zajišťoval
běloveský sbor.

Naše družstvo MH si poradi-
lo s kompletní obsluhou čer-
pacího agregátu.

Hurá, už je voda v cíli.

Natažení hadic musí být
včasné a bezchybné.
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Slavnostní vyhodnocení a
odměnění si každý ze soutě-
žících  zapamatoval.

K soutěži patřila i společná
fotografie na památku.

Součástí cvičení bylo i rozba-
lení norné stěny pro zachyco-
vání nebezpečných látek
(oleje, chemikálie a pod.),
které by ohrozily čistotu
vody a život v řece.

Také profesionální hasiči
nezaháleli. Na řece Metuji
nacvičovali ovládání motoro-
vého člunu.
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Starostka sboru Šárka
Cimbálníková oslavila kulaté
životní jubileum mezi svými
členy. 

K blahopřání se přidali i
zástupci mladých hasičů.

Na začátku září zahájili čle-
nové myslivecké honitby
sezonu odstřelem kachen na
řece Metuji. Tentokrát měli
slabé úlovky, protože kachny
jim odletěly do městské části,
kde se nesmí střílet.

Oslava pobíhala v pěkném
prostředí za zbrojnicí. Druh
zábavy si vybral každý podle
svého vkusu.
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Zatupitelstvo města se v
letošním roce rozhodlo pře-
místit pouťové atakce
Vavřinecké pouti do Bělovse
na louku za Kauflandem.
Proto dne 8.9. zde vyrostly
konstrukce zábavního parku.

Pouťových lákadel zde bylo
dost, ale návštěvníků málo.
Ty mělo přilákat dunění
moderní silné hudby až do
22. hodin večer.

Kolotoče se většinou netoči-
ly. Ani o cizokrajná zvířata
nebyl zájem.

Snímek zachycuje provoz
poutě v sobotu, dne 11.9. v
odpoledních hodinách.
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Sobotní odpolední program
zpestřovala zpěvačka a kou-
zelník. Diváků však bylo
málo. Zato čtvrthodinový
ohňostroj zahájený až ve 22.
hodin, v době nočního klidu,
byl provázen mohutnými
detonacemi.

Snímek zachycuje průběh
stavebních opreací a postupů.

Začátkem září byly po něko-
likaletých příslibech konečně
u Slánského mostu zahájeny
stavební práce na zhotovení
podjezdu cyklostezky pod
mostem.

V minulých letech bývaly na
pivo z řad dospělých návštěv-
níků fronty, v neděli však
nebylo komu prodávat.
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Také z druhé strany mostu
byl probrán břeh a vytvořena
podkladní vrstva stezky 
z mohutných kamenů.

Potom byl upraven štěrkový
podklad pro asfaltový povrch
a potřebné úpravy přilehlé
kanalizace.

Břeh z druhé srany mostu byl
patřičně zpevněn volně kla-
denou kamennou zídkou.

Stezka byla osazena trubko-
vým zábradlím proti možné-
mu pádu do řeky.



Slavnostní otevření podjezdu
13. listopadu provedl starosta
města Jan Birke.
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Součástí stavby bylo i osaze-
ní příslušného dopravního
značení.

Otevření se zúčastnili další
představitelé města, policie i
zástupci stavební firmy.

Ve středu 19. prosince 2012
si na jeden den vyměnili sta-
rostové Náchoda Jan Birke a
Kudowy Zdrój Czeslaw
Krecichwost své úřady.
Pro oba zástupce partner-
ských měst byl připraven
bohatý celodenní program,
kdy měli starostové možnost
se seznámit s fungováním
úřadu a města svého protěj-
šku jakož i služeb. 
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To už do místní mateřské
školy mezi děti přišel
Mikuláš se svou družinou.
Radosti bylo dost, i když
nějaká ta slzička ukápla. 

Pro děti z mateřské školy při-
pravily v sokolovně starší
děti ze základní školy před-
vánoční besídku.

Součástí prohlídky byla i
ukázka ochranných oděvů
proti různým chemikáliím
včetně radioaktivního zamo-
ření a jejich dezaktivace. 

Žáci základní školy se v prů-
běhu roku zúčastnily řady
opakujících se akcí. Novin-
kou pro ně byla návštěva uká-
zek hasičské techniky na
náchodském náměstí.
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Ve škole pak probíhala výro-
ba ozdobných předmětů pro
sváteční výzdobu bytů.

Děti předvedly pečlivě nacvi-
čená vystoupení.

Vánoční besídku v budově
sokolovny za velké účasti
rodičů a starších sourozenců
dětí zahájil ředitel školy Mgr.
Libor Zelený.

Ruční práce pak vyvrcholily
přípravou předmětů s vánoč-
ní tématikou, které byly pro-
dávány rodičům na vánoční
besídce.
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V průběhu roku se vedení
školy pomocí dotací z EU
podařilo doplnit vybavení
knihovničky a instalovat tři
nové elektronické tabule,
datové projektory a další
pomůcky v celkové hodnotě
500 000Kč. 

Nemocné stromy byly vyty-
povány na několika místech.

Ještě před zámrzem pracov-
níci Povodí Labe pokáceli v
zátočině Metuje na konci
obce staré, nemocné topoly.

Za přispění několika sponzo-
rů a ochotných lidí se podaři-
lo upravit školní zahradu.
Plocha byla srovnána, nave-
zena zemina a zaseta tráva.
Plocha hřiště je určena na
přehazovanou.
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V předvečer 107 narozenin
navštívil za osadní výbor
pana Karla Kašpárka bělove-
ský kronikář Antonín Samek.
Přinesl malé dárky, popřál
hodně zdraví a zavzpomínal
na staré časy.

Přinesli bývalému členu
hasičského sboru řadu dárků
a setrvali s ním v družném
rozhovoru.

Již tradičně přišli oslavence
navštívit zástupci SDH. Sešli
se společně s příbuznými.
Přišla i spisovatelka Mgr.
Čtvrtečková, které v minulos-
ti pan Kašpárek vyprávěl o
lidech v Bělovsi.

Další stromy byly pokáceny
až v blízkosti celnice. Po
zámrzu půdy byly kmeny
odvezeny těžkými automobi-
ly k dalšímu zpracování.
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Pan Kašpárek se radoval v
objetí s vnučkou paní
Bednaříkovou a jejím manže-
lem.

Dalším gratulantem byl mís-
tostarosta Městského úřadu v
Náchodě Ing. Tomáš Šubert.

Oči oslavence zářily při
vzpomínání s dalším nejstar-
ším běloveským občanem
Vlastimilem Šubertem.

Antonín Samek 2012

Ředitel domova důchodců
pan Voltr předal jubilantovi
písemné blahopřání a finanč-
ní pozornost.


