
Běloveské události roku 2017 2. pololetí
Nejvíce nás v ke konci léta mořilo teplo a výkyvy počasí. Silné bouřky s nárazovými lijáky nás potrá-
pily po celou noc a ještě přes následující den v noci z 9. na 10. 8.2017. Zato „babí léto“ se téměř neko-
nalo. Podzim byl pochmurný a začátek zimy taktéž. Mrholení, mlhy a první mráz se dostavil teprve
kolem 1. prosince.
Obec působila ospalým dojmem. Od fotbalu se neozývalo tradiční hlasité povzbuzování soupeřících
družstev, pouze od Bavorky bylo možné za slušného počasí zaslechnout hudbu pocházející z pátečních
tanečních večerů v přírodě. Kulturní akce se nekonaly, pouze na Dětském dopravním hřišti bylo něko-
lik akcí pro děti. Zato v nočních hodinách se občas ozývaly petardy ze soukromých oohňostrojů.
Teprve v prosinci se v Malých lázních začalo něco dělat. Občané se snad příští rok dočkají nové kolo-
nády s pítky minerálky. RM doporučila zastupitelstvu města schválit založení příspěvkové organizace
města Náchoda s názvem "Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves" zastoupené ředitelem MUDr.
Janem Faltou, se sídlem na radnici.
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Malý stateček čp. 77 u horní-
ho mostu nenávratně zmizel 
z očí procházejících občanů.
Stále se ale majitel čeká na
stavební povolení ke stavbě
nového domu.

Původně měla stavba na
Promenádní ulici sloužit pro
potřeby lázní. Až teprve v li-
stopadu byl dokončen zděný
plot a zbývající terénní úpra-
vy. Stavba obdržela popisné
číslo 400 a byla obsazena
jako rodinný dům.

Také u stavby na Promenádní
ulici zatím nebyly pozorová-
ny výrazné změny.



Město Náchod v průběhu let-
ních měsíců od července do
září letošního roku zadalo
opravu tří lávek přes řeku
Metuji.
Práce prováděla firma ELE-
KTROIN spol. s r.o. Na
snímku šlo o lávku přes
Metuji do lesa Montace, kdy
oprava začala v srpnu a skon-
čila v polovině října.

Došlo k opravě podhledu
nosné konstrukce, očištění a
sanace povrchu prahů pod
zábradlím od vegetace, vý-
měna ocelového zábradlí za
pozinkované a oprava svahu.
Mostní konstrukci pak stav-
baři očistili od rzi a následně
nově natřeli. Celkově si opra-
va vyžádala z městského roz-
počtu částku 800 tisíc korun.
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RM souhlasila s nabídkou a
uzavřením smlouvy na
vypracování projektové
dokumentace "minerálovodu
Běloves" se společností
VODIS Olomouc s.r.o. V Ná-
chodském  zpravodaji byla
vyhlášena anketa na jména
pramenů. Nejčetnější bylo
jméno Jan. Stavební úřad
rozeslal účastníkům plán
vedení mineralovodu níže.

Na předválečném krytu „U
vody“ bylo v září dokončeno
na maketě kulometného
zvonu barevné maskování.
Část stavby na pravé straně
zůstane v takovém stavu,
jako po odstřelení zvonu.
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Od konce července až do
13.8. (i v neděli) po 3 až 5
fůrách denně rozváželi země-
dělci z Pavlišova kravský
hnůj na propachtovaná pole
Na Hořejším konci v Bělovsi.
Postupně speciální stroj hnůj
rozházel a zaryl (většinou 
k večeru až v noci). 

Nakonec byla pole traktorem
s branami uvláčena (snímek 
z 20.8.2017). Po silných deš-
tích kejda prosákne do spod-
ních vod a není vyloučena
kontaminace minerálek. Ta-
kové množství hnoje nedáva-
li do půdy v minulosti ani
soukromí zemědělci. Poz-
dější Jednotná zemědělská
družstva (JZD) mohla pro
vodní ochranná pásma hnojit
pouze umělými hnojivy..

Od pramene ČS 1005 pod lomem

Potrubí povede bezvýkopovou technolo-
gií  přes Metuji do staré zbrojnice a odtud
do Malých lázní. O zařízení ve  zbrojnici
dosud nebylo nic zveřejněno.



S tím souvisí i problém pěsto-
vání řepky olejné, která pro
dobré výnosy musí být hnoje-
na speciálními hnojivy.
Řepka se pěstovala v minu-
lých letech a ještě vloni na
řadě menších polí na kopcích
i v blízkosti nových minerál-
ních vrtů v Bělovsi. V těle
člověka se rezidua požitím
kontaminované vody  ukláda-
jí a mají  vliv na vznik rako-
viny, a dalších problémů.
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Následující foto je z okrsko-
vého cvičení,  které se konalo
22.9 tentokrát u nás v Bě-
lovsi.
Jednalo se o zkoušku čerpad-
la (ejektor). Napřed napustili
vodu do betonového příkopu
před bunkrem a pak ji zase
vyčerpávali.

Následně pak nacvičovali na
řece Metuji nad horním mos-
tem provozuschopnost čerpa-
del z vlastních vozidel.
Cvičení okrsku se zúčastnily
sbory SDH Náchod, Běloves,
Lipí, Pavlišov, Dobrošov,
Jizbice, Vysokov, Kramolna,
a Borová.

Snad se blýská na dlouho sli-
bované provedení obchvatu
Náchoda. Pro tyto účely bylo
možno u české celnice vidět
vrtnou soupravu VaKu, která
sondovala vodní poměry pro
únosnost půdy v plánovaném
místě vyústění obchvatu smě-
rem na Polsko a na Hronov.
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Není to poprvé, co na bělove-
ských lukách startovaly hor-
kovzdušné balony. Tentokrát
náhodní diváci mohli vidět
dne 1.10.2017 start horko-
vzdušných balonů na louce
za Hypernovou. Ty pak
pomocí jihovýchodního větru
odletěly směrem Na Červený
Kostelec.

Volby do zastupitelstev krajů
se konaly 7-8.10.2017.
Volební účast byla tentokrát
mimořádně vysoká. V okrsku
č.17 lázně 41%, v okrsku
č.18 za tratí 47%.

V průběhu roku vandalové
dále devastovali stavby lázní.
Nenechali napokoji ani dveře
do hlavního prameníku.
Přesto správce prováděl ales-
poň nejnutnější údržbu zele-
ně u kolonády.

Správce dále organizoval i
sám pomáhal při havarijním
bourání střech budov Ivan a
Helena II stavební firmou,
přesto že byl přičiněním
města soudně zbaven částeč-
né svéprávnosti. Přes horší
vyjadřovací schopnosti by
organizačními  vlastnostmi
předčil nějakého manažéra.
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Ke konci listopadu na začát-
ku parku naproti fotbalovému
hřišti mezi mostem a mohy-
lou byl zřízen za  292 000 Kč
odpočinkový stánek pro
turisty i projíždějící cyklisty
včetně stojanu na kola a okol-
ního vydláždění.

Konečně v druhé polovině
listopadu byly v prostoru u
Malých lázní odklizeny kupy
navážky hlíny a kamení. 

Protože novým vlastníkem
společnosti Běloveské lázně,
které v Náchodě - Bělovsi
patří areál zchátralých lázní,
se stala pražská společnost
IDA SpaMed, zapsané 
v obchodním rejstříku
10.10.2017, zveřejňuji jejich
projekt. Plánují, že za čtyři
roky by se v nových budo-
vách  mohli léčit první paci-
enti. Obnova lázní má přijít
na půl miliardy korun. 

V létě město nechalo instalo-
vat na odpočívadle pro cyk-
listy na rozcestí cyklostezky
do Slaného a Malého Poříčí
stojan s nářadím pro eventu-
ální opravy bicyklů na cestě.
Součástí byla i ruční pumpič-
ka, z níž nyní chybí koncová
hadička. Na lankách visely
klíče na opravu. Už tam také
nejsou.
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Riskantní rychlá jízda dvou
mladíků v Superbu v říjnu
skončila na křižovatce "U
mlýna" proražením plotu a
poškozením omítky domu 
čp. 19. 
V zatáčce nezvládli řízení,
narazili do obrubníku, který
je odrazil do protilehlého
plotu. Celé pole vyrazili, až
byla poškozena fasáda domu.

Celkový pohled na poškoze-
ný plot. Ten nebyl dosud
opraven vzhledem k problé-
mům kolem pojištění.

Nechybělo mnoho, kdy únik
plynu včetně pěkné ohnivé
fagule by byl celý Horní
konec bez přívodu plynu.
Případ vyšetřovala Policie a
přivolaní plynaři zabezpečili
plynové potrubí.

V noci z pátka  na sobotu, dne
14.10. nabouralo auto WW
Passat Variant, řízené 20-
letým mladíkem, na křižovat-
ce u mlýna plot Prokopovy
vily takovou silou, že očesalo
pletivo, zbořilo branku i bud-
ník přívodu plynu.  Alkohol
nebyl zjištěn.
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Po téměř desetileté žádosti
osadního výboru byly koneč-
ně začátkem listopadu na
louce naproti Dětskému
dopravnímu hřišti zahájeny
práce na zhotovení parkoviš-
tě pro auta a školní autobusy.
U cesty muselo být vykáceno
několik okrasných stromů.

Práce komplikovalo zabezpe-
čení elektrického kabelu od
transformátoru k obchodním
marketům. Při té příležitosti
byl v rohu louky usazen také
nový vstupní válec pro údrž-
bu a kontrolu procházející
městské kanalizace.

Plocha budoucího parkoviště
byla rozšířena až ke křižovat-
ce ulic Kpt. Jaroše a 1. Máje.
Zde byl založen krátký chod-
ník. Parkoviště pak bude
sloužit i pro návštěvníky
výstavy v krytu U vody.

Vzhledem ke špatnému poča-
sí bylo provedeno asfaltování
celé plochy až začátkem pro-
since.  Následně pak značení
parkovacích míst. Nezapo-
mnělo se ani na místa pro
invalidy. Za hranicí parkoviš-
tě na louce byly náhradou  za
vykácené vysázeny nové
okrasné stromy. 



Výjezdní jednotka JSHD 
z Bělovse v neděli dne 26.11.
ve 4,46 hodin byla povolána
k požáru zahradní chatky
poblíž prodejny Nábytek
Polo. I když bylo použito
přes 4 000 l vody, ze snímku
je patrné, že z objektu mnoho
nezbylo. Pro špatnou přístup-
nost museli hasiči táhnout
vodu přes koleje.

Kolem krytu „U vody“ se v polovině
listopadu prováděly zemní práce.
Jednalo se o uvedení zemní předlohy
do původního předválečného stavu.
Mezera mezi hliněným valem a stěnou
bunkru vznikla až po okupaci. Stěna
bunkru totiž byla původně obložena
silnou vrstvou rovnaného lomového
kamene, ale za protektorátu si lidé
tento kvalitní kámen "těžili" pro sta-
vební potřeby.
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V průběhu roku byla zhruba
dokončena přestavba domu
čp. 82 Na Václaváku. Stále
domku chybí fasádní kabát.

Také v Lázeňské ulici probí-
haly stavební práce na novém
rodinném domu. Zbývá ještě
dokončit venkovní omítku.
Po kolaudaci zřejmě získá 
čp. 5 podle čísla původní
staré chalupy. 
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V létě na poměrně skrytém
místě zahrady v ulici U
Zbrojnice bylo provedeno
zbourání zahradní chatky.

Krátce na to byly vykopány
základní obrysy domu, došlo
k betonování základů, poslé-
ze k armování a vybetonová-
ní základové desky.

Základní stavba z prefabriko-
vaných tvárnic rychle vyrost-
la. I přes nepřízeň počasí byla
pomocí moderní techniky
osazena smontovaná kon-
strukce krovů.

Na začátku prosince stavbaři
rychle potáhli krovy folií a
přitloukli střešní latě.
Urychleně byly položeny i
střešní tašky.
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Také Na Hořejším konci 
v místech původní zahrady u
zbourané staré chylupy čp. 29
se začalo v létě stavět. Stavba
byla provedena z prefabriko-
vaných tvárnic včetně obvod-
ního betonového věnce.
Vzhledem ke špatnému poča-
sí se bude pokračovat až příš-
tí rok.

V pátek 10.12. se dostavili 
k vile v Malých lázních sta-
vaři firmy GREEN PRO-
JECT s.r.o. z Průhonic i 
s jeřábem. Odkrývat se zača-
la eternitová střecha až po
povolení v neděli za velmi
špatného větrného počasí.

Na snímku je již střecha bez
eternitu. Pracovníci vyhazo-
vali z vrchních oken prkna a
trámy. Je to také snímek
poslední památky na kdysi
prosperující „nové“ lázně. 
Připomínám, že v roce 1929
vyhořela vlevo stojící dvora-
na s divadlem. V roce 1964
byla zbourána restaurace. Ve
vile bydlelo jen několik rodin
nájemníků a Romů.  

Eternitové šablony byly uklá-
dány do textilního koše a sná-
šeny jeřábem na zem, aby se
neznečistilo prostředí z rozbi-
tých šablon z nebezpečného
asbestu. Koše pak byly odvá-
ženy nákladními auty.



33

Zařadit až do 2. části

Staré statky dát samostatně
POZNÁMKY a čísla mimo rám
se nezobrazujÍ

Ve čtvrtek byl přivezen bagr,
který začal bourat budovu 
z čelní strany. Pro dnešní
techniku to není tak velký
problém.

Odpoledne zbyly ze staro-
dávné lázňské vily jen ruiny.
Bagr pak třídil stavební suť a
zvlášť dřevěné trámy a prkna.

Ještě týž den začal odvoz
zbouraného materiálu.

Zpracoval: Antonín Samek
12/2017

Těžká nákladní auta rozjez-
dila okolní terén a hlavně
cestu do březové aleje.
Občané jdoucí na nákup do
obchodních řetězců, případně
k železniční zastávce museli
chodit pro velké bláto bokem
po louce.


