
Zima nic moc ze své vlády 
v průběhu ledna neukázala. 
V sobotu 6. ledna bylo do-
konce 12°C jako zjara. Až do
konce měsíce občas pršelo se
sněhem. Ten se udržel jen ve
vyšších polohách, ani led na
řece v lednu nebyl.

Vyvrácený patník u horního
mostu, způsobený nepřiměře-
nou jízdou automobilu, zde
straší již několik let. Po letoš-
ním Silvestru někomu překá-
želo i označení cyklostezky a
další zohýbané značky na
Promenádní ulici.

Ještě nebyl ani Silvestr a už
posluchač soukromé školy
dle textu na Facebooku si
udělal 30.12. 2017 v Bělovsi
mohutný ohňostroj se silnými
petardami kolem Promenádní
ulice i u krytu za zbrojnicí a
ještě k tomu v pozdních
večerních hodinách. 
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Běloveské události 2018 1pol.
Nebývale teplé počasí bez sněhu nás překvapilo již od Nového roku a další dny. Záchvěvy zimy se pro-
jevily až poslední týden v únoru a pak nečekaně znovu 16-20. března. Aby se to nepletlo, příroda nás
zkouší ze všech stran. V dubnu naše území přešla již třetí vichřice a silná bouře. Pak přišla ještě 
v dubnu nezvyklá tepla až 27°C. Stále bylo sucho, jen kolem 15.5. se ohlásilo několik májových deš-
tíků. I ohlášené bouřky se nám obloukem vyhýbají. Říká se, že sloup vlhkého vzduchu nad vodní nádr-
ží Rozkoš rozráží přicházející srážkové mraky od západu do stran, takže jsme „na suchu“. Zato 
v poslední dekádě června klesly denní teploty po tři dny jen na 16°C a noční na 9°C. Další týden to
nebylo o moc lepší.
Řada dalších blíže nepopsaných akcí jako soutěže mladých hasičů na dětském hřišti, soutěží Déčka,
jízda autíček apod., koňských předváděcích akcí, včetně startu přespolního běhu se opakuje jako 
v minulých letech bez výrazných změn.



Hned ze začátku roku firma
Green Project s.r.o. Průho-
nice začala pracovat na
rekonstrukci Malých lázní.
Těžké vozy přivezly stavební
suť na podklad přístupové
cesty. Ve předu čekala kupa
vytrhaných kořenů keřů a
stromů na odvoz.
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Na popisovaném pozemku po
odstranění keřů a kořenů bagr
vyhrnoval ornou půdu.

To je pohled na již  vykáce-
nou zahradu, kde stávala
Honlova hospoda. Tu společ-
ně s vilou a prameníkem za-
poměli úředníci znárodnit a
tak teprve 29. října 1959
zápisem MNV v Náchodě
převedli objekty na domovní
správu. Při restitucích Mě Ú
odmítl neteři profesora Honla
pí Tetourové pozemek vrátit.

Ke konci ledna byl upraven
podklad pro panelovou cestu
pro potřeby dopravy materiá-
lu. Současně geometři vymě-
řili a vykolíčkovali obrysy
nové stavby a budoucí zastře-
šené půlkruhové kolonády.
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Kolem zapuštěných betono-
vých sloupů bagr vybral
zeminu, aby pracovníci
následně kolem sloupů vybe-
tonovali širší blok jako pod-
klad pro budoucí kolonádu.

Do základů budoucí půlkru-
hové kolonády byly postupně
ukládány kabely a další tech-
nologická zařízení.

Pro chodce procházející 
k obchodním marketům a na
železniční zastávku byla zho-
tovena náhradní stezka,
zakončená dřevěným můst-
kem přes potok a ústící na
cestu v březové aleji.

Cesta „U Starých lázní“ byla
od začátku března pro veřej-
nost úplně uzavřena. Budou
tudy projíždět těžké nákladní
automobily se stavebním
materiálem.
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Zde bude konec kolonády.
Mezi zapuštěnými sloupy
bylo zhotoveno bednění pro
další betonáž.

V sobotu dne 24. března
2018 bylo za přítomnosti
představitelů města, zastupi-
telů, zástupců stavební firmy,
po řadě proslovů provedeno
oficiální zahájení stavby,
protože stavební povolení
bylo vydáno až 22.3. 2018.

(Vyhovuje podmínkám GDPR -
ochrany osobních údajů.)

Zde bagr odstranuje přeby-
tečnou zeminu v prostoru
kolem vyhrnutých prohlubní
pro budoucí základy.

Druhá část zaoblené koloná-
dy bude navazovat na novou
budovu.



Jednotlivé betonové podstav-
ce byly v zemi propojeny
betonovou konstrukcí a
následně zasypány štěrkem.
Byly přivezeny a autojeřá-
bem usazeny ocelové sloupy,
upevněné maticemi na zalité
ocelové šrouby.
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V pátek, dne 13.4. se přihnal
silný vítr s bouřkou, který již
po třetí shodil většinu smon-
tované ohrady.

Následně montéři z přiveze-
ných dílů smontovali obou-
stranné lešení, aby bylo
možno pokračovat k montáži
konstrukce střechy.

Mezitím bylo na konci bu-
doucí kolonády přikročeno
novodobou metodou k beto-
náži základů nové budovy.
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V dalším týdnu byly na leše-
ní montovány příčné a podél-
né traverzy, které ponesou
spodní část bednění pro beto-
náž střechy.

Koncem týdne měli montéři
pomocí autojeřábu přes polo-
vinu konstrukce střechy
smontovanou dohromady.

Začátkem května již byla při-
pravena vybetonovaná pod-
laha včetně izolace, zateplení
a kanalizačních přípojek.

Mezitím byla postupně vypl-
ňována vntřní část základů
budovy zeminou a navrch
štěrkem, zatím co spodní část
betonové výplně v tvárnicích
zrála.



V polovině května byla již
vyzděna část přízemí nové
budovy. Také vyarmované
bednění střechy kolonády se
přiblížilo k budově.

Pohled na začátek montáže
bednění pro betonovou stře-
chu kolonády.

7

Po uzavření březové aleje
byla zhotovena náhradní
stezka s lávkou přes potok.
Někdo tam už po druhé spadl
do potoka, protože téměř
všechny spoje byly dělány na
jeden hřebík. V takovém
stavu lávka nevydrží do
zimy, natož do jara, kdy mají
Malé lázně být otevřeny.
Chodí tudy až 500 chodců a
cyklistů denně.

4.4. RM schválila uzavření
objednávky na výkon autor-
ského dozoru projektanta 
v Malých lázních v Bělovsi.

Náhradní stavba vily již
dostává pomalu původní tvar. 
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Až po další urgenci na město
pracovníci technických slu-
žeb obrátili zářivku na slou-
pu, aby osvětlovala pomoc-
nou stezku na louce.

Na břízu u mostku přes potok
byla provizorně namontová-
na zářivka pro osvětllení
jinak tmavého koutu březové
aleje. Téměř po měsíci bylo
po urgenci opraveno zábradlí
na můstku pro bezpečnou
chůzi starších lidí.

Po odstranění lešení autojeřá-
bem se objevila hrubá stavba
střechy kolonády.

Na vile byl zhotoven betono-
vý strop  a přibylo lešení
vyzdění 1. patra.
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Také v lázních se něco dělo.
Všechny poškozené nebo
nemocné stromy byly barev-
ně označeny pro jejich
odstranění.

Od ledna správce postupně
vyřezával náletové dřeviny 
v parku.

Před sklepením pramenů
IDA 1 a 2 byly zahájeny čer-
pací zkoušky vydatnosti.

Postupně byly vyřezávány
náletové dřeviny za kotelnou,
kde dříve stávala budova
skladu nových i vratných
lahví na minerálku. Po otev-
ření nové stáčírny na Kladské
ulici byl sklad zlikvidován a
pozemek nebyl nijak využit.
Za kotelnou bývala dnes
vykradená plynová ústředna.



Začátkem dubna odborná
firma s.r.o. začala postupně
kácet stromy, které by dle
projektu stavby a dle pokynů
jednatele společnosti překá-
žely nové stavbě.

Za oběť padly označené
nemocné, ale i zdravé listna-
té i jehličnaté stromy.
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Pracovníci firmy provádějící
v lázních odběrové čerpací
zkoušky mají zde přistaven
obytný karavan. Bohužel
nenechavci si všimli nezavře-
ného vozidla a odcizili odtud
drahý televizor. I když byli
policií vypátráni, televizor se
již nenašel.

V blízkosti kapličky některé
stromy zůstanou.
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Na lázeňský park bez stromů
a krytý chodník bez střechy
je smutný pohled.

Lázeňský park zatím zarůstá
travou. Kolem budov byl
instalován drátěný bezpeč-
nostní plot.

Ve vědomí lidí byly lázně
spjaty se stáčírnou minerálky
Idy. Bohužel rozlehlá budova
nové stáčírny na Kladské
ulici zeje prázdnotou.

Z původního zařízení zde
zůstaly jen mohutné zásobní-
ky na minerálku. Majiteli se
nepodařilo sehnat pro objekt
jakékoli uplatnění.
Noví majitelé lázní ponecha-
li zažité jméno „Lázně
Běloves a.s.“. Založili novou
společnost ppčítající se stáče-
ním kyselky „Běloveská
minerální a.s.“. O koupi
budovy stáčírny se jedná.



Dne 6.6. se sešla s majiteli
akciové společnosti Ida Spa
Med  skupina odborníků 
z Ministerstva zdravotnictví,
Svazu lázeňských měst a
Referenční laboratoře přírod-
ních léčivých zdrojů za úče-
lem kontroly a ukončení čer-
pacích zkoušek v lázních.

Tatáž komise se sešla i u
nových městských vrtů za
účelem kontroly.
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Stavební firma má podle
plánu zbourat i nejstarší stav-
bu lázní - Helena 1.

Vychutnejte si jeden z po-
sledních pohledů na původní
lázeňskou kolonádu a restau-
raci. Zakrátko může být
všechno jinak.
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Dne 15. ledna 2018 zemřel
nejstarší občan Bělovse
Vlastimil Šubert ve věku 104
let. Do posledních dnů chodí-
val s berličkou po Bělovsi.
Ještě starší byl Karel
Kašpárek, 107 let a před ním
Marie Hejzlarová 102 let.
Foto z roku 2013: Pan Šubert
po přednášce kronikáře vzpo-
mínal na požár v Bělovsi.
(Nebožtíci jsou vyjmuti z podmí-
nek GDPR.)

První dekádu března se jarně
oteplilo, až kolem 15° C. Od
16. března se však přihnal
ostrý severovýchodní vítr a
pár sněhových vloček.
Nejméně po tři dny noční
teploty dosáhly až -12° C.
Ledový soustavný vítr dosa-
hující rychlosti vichřice ani
nedovolil, aby řeka ke splavu
souvisle znovu zamrzla.

Řeka Metuje v tu dobu silně
zamrzla až za konec obce při
nočních teplotách až -15° C.
Bruslaři si ale již léta odvykli
chodit na řeku. V 60. letech
jich zde bruslilo denně
nejméně kolem padesátky.
Nyní nestaví kluziště ani
místní Sokol.

Letošní průběh zimy připo-
mínal jarní měsíce. Teprve
poslední týden února začalo
na sucho mrznout. Jedinou
radostí mládeže pak byla
zamrzlá kaluž na louce za
horním mostem, kam chodily
děti z mateřské školy, druži-
ny i další.



Ve dnech 13-14. ledna se
konaly prezidentské volby a
následně 26-27. ledna 2. ko-
lo. Tentokrát jsou záběry 
z volební místnosti VaK pro
volební obvod č. 18.

Volební místnost ve VaKu je
určena pro běloveské občany
bydlící kolem Kladské ulice
nad železniční tratí.

Volební výsledky 2. kola v Bělovsi

Volební výsledky celorepublikově

 
Č. Okrsek č. 17 

lázně 
Počet 
hlasů 

% Účas
t v % 

Okrsek č. 18 za 
tratí 

Počet 
hlasů 

% Účast 
v % 

1. M. Zeman  123 38 69 M. Zeman 172 36 67 
2. J. Drahoš   84 26  J. Drahoš 124 26  
3. M. Horáček   34 11  P. Fischer   57 12  
4. P. Fischer   33 10  M. Hilšer   49 10  
5. M.Hilšer   29   9  M. Horáček   60 12  
6. M. Topolánek   12   4  M. Topolánek   15   3  
7. J. Hynek     8     2  J. Hynek     4   1  
8. P. Hannig     1   0  P. Hannig     1   0  
9. V.Kulhánek     1   0  V. Kulhánek     1   0  
 

Č. Okrsek č. 17 
 lázně 

Počet  
hlasů 

% Účast  
v % 

Okrsek č. 18 
Za tratí 

Počet  
hlasů 

% Účast  
v % 

1. Jiří Drahoš 178 51  Jiří Drahoš 281 55,6  
2. Miloš Zeman 171 49  Miloš Zeman 224 44,4  
 

Volební výsledky 1. kola v Bělovsi

Celá ČR
1. kolo volební účast  62,92% 2. kolo volební účast 66,60%
1. Miloš Zeman 103 297 hlasů 36,46% 1. Miloš Zeman 51,36 % 2 853 390 hlasů
2. Jiří Drahoš        76955  hlasů 27,16%         2. Jiří Drahoš    48,63 %  2 701 206 hlasů 

a další

14 



15  

Dne 10.2. byl uskutečněn ve
spolupráci s polskou stranou
masopustní průvod. Ve 12.
hodin byl u společných hra-
nic seřazen průvod. Na
vedoucím koňském povoze
byla umístěna reproduktoro-
vá soustava, která vyhrávala
cestou po Bělovsi až na
náchodské náměstí. 

Dne 17-18. března dorazila
na naše území neutuchající
silná vichřice. V Bělovsi
mimo několika otrhaných
prken na střechách nezpůso-
bila vážnější škody. Město je
víc otevřenější a tam bylo
více škod. Foto je z Běloves-
ké ulice na hranici katastru,
kde bylo vyvráceno několik
stromů mimo obytné domy.

Pracovníci stavby v Malých
lázních letos již po třetí měli
díky silnému větru o práci
postaráno. Téměř celé oplo-
cení se položilo.

Masopustní maškary prová-
zené vojáky v rakouských
uniformách kráčely za vozem
společně s doprovázejícími
občany s dětmi. Na náměstí
pak byly k vidění různé taš-
kařice a též stánky s občer-
stvením.
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Základní škola se pochlubila
novou úpravou sociálního
zařízení pro žáky.

Není to tak dlouho, co byl u
fotbalu postaven nový most.
Patrně rychle jedoucí řidička
nestačila správně zatočit a
trefila se hned do prvního
protilehlého sloupku.

Taktéž směrem ke Kauflandu
na dříve vykácených místech
přibyly další nové břízky.

Město nechalo zasadit v bře-
zové aleji na volných místech
nové břízky.



Začátkem května začal mezi
parkovištěm Family a točnou
autobusu další stavební ruch.

Hrubá stavba byla v červnu
dokončena. Zbývá osadit
technologické zařízení.

Koncem května byla vybudo-
vána přípojka vody a pomocí
autojeřábu byla smontována
ocelová konstrukce.

V krátké době se zde rovno-
běžně s Polskou ulicí objevi-
ly základy další budoucí
myčky aut.

17



18

Hasiči městského záchranné-
ho sboru zkoušeli v Bělovsi
za horním mostem u Metuje
činnost ponorných čerpadel a
dopravu vody po visutém
žebříku.

Dopravní hřiště v Náchodě-
Bělovsi po roce opět přivíta-
lo oblíbený závod pro všech-
ny holky i kluky do 18 let -
Slavata Triatlon Tour, který
se uskutečnil ve čtvrtek 10.
května 2018.
Desítky dětí zde nadšeně
závodily hned v několika
věkových kategoriích a dis-
ciplínách - kačák, kola, běh.

Dne 8. května na svátek
osvobození se přišli poklonit
k válečné mohyle zástupci
města, svazu protifašistic-
kých bojovníků, členové
KVH a další den i komunisté.
K patě mohyly položili věnce
a kytice. 

Pak pokračovali k české cel-
nici, kde rovněž položili
věnce a kytice. Náhodní
kolemjdoucí si mohli pro-
hlédnout příležitostnou ma-
lou výstavku fotografií 
z doby posledního boje v ro-
ce 1945 na tomto místě.



Dne 26.5.2018 Dětské do-
pravní hřiště v dopoledních
hodinách ožilo další zábavně
naučnou akcí. Konal se zde
Den s policií. Na vystavené
exponáty záchranné služby
hasičů i zdravotních vozidel
se přišlo podívat nebývalé
množství dětí i dospělých.

Velký zájem dětí byl o proti-
požární žebřík, dokonce i
dospělých.
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V dalším prostoru hřiště pří-
slušníci policie předváděli
svoji výzbroj, zneškodňování
pachatele, práce se psy a
další činnosti. Na všechny
ukázky byli účastníci zváni
místním rozhlasem.

Účastníci si mohli zblízka
prohlédnout vozy záchranné
zdravotní služby včetně
jejich vybavení. Dále tam
bylo několik stánků s in-
strukční tématikou a také
bufet na občerstvení.



Ve dnech 30.5. až 1.6. jezdila
přes Běloves v malých kolo-
nách americká vozidla, pře-
sunující se do vojenské zá-
kladny v Polsku. Kolonu
vždy doprovázela Vojenská
policie a naši příslušníci dle
potřeby zastavovali provoz
civilních vozidel z bočních
směrů.

Vojáci na vozidlech sice
mávali, ale kolonu zde sledo-
valo jen několik fotografů.
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Na zajímavé akci v dopoled-
ních a opakovaně v odpoled-
ních hodinách přišlo velké
množství diváků. Budování a
výcvik předválečné česko-
slovenské armády ukázali
členové Roty Nazdar a
Gardekorpsu za podpory leh-
kých tanků.

Dne 2. června 2018 si na
pěchotním srubu N-S 82
Březinka připomněl Klub
vojenské historie 100. výročí
vzniku samostatného Česko-
slovenska a 80. výročí mobi-
lizace. Pro předváděcí akci
byl zapůjčen i tank Renault
FT  z Polska od kolegů.
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Ohrožením republiky, která
vyústila na konci září 1938 
v mobilizaci, byl uzavřen
celý blok ukázek. Návštěv-
níkům  zde byl předveden
lehký tank vz. 38 ze sbírek
Vojenského historického
ústavu Praha a tančík Renault
FT. Do této části rovněž zasá-
hl obrannou palbou pěchotní
srub Březinka.

Jako vzpomínku na vznik
republiky a návrat legií do
vlasti představili přihlížejí-
cím divákům členové Česko-
slovenské obce legionářské
jednověžový obrněný auto-
mobilu Austin (Juráš) z 1.
světové války (v péči Klubu
vojenské historie Náchod).
Při ukázkách tyto zbraně
nemlčely.

Kuchaři byli považováni za
války jako elita. I po boji se
musí jíst. Na jejich vybavení
s nostalgií vzpomínali starší
návštěvníci, kteří ještě zažili
povinnou vojenskou službu.

Mezi přestávkami si návštěvníci mohli
prohlédnout jednotlivá bojová vozidla,
nebo navštívit vnitřní výstavu vystave-
ných exponátů, mimo jiné i několik pro-
totypových i standardních automatic-
kých zbraní z tohoto období, které pro
tuto akci zapůjčil Vojenský historický
ústav Praha. Obrněná Tatra vz. 30 byla
zase dovezena až ze Slovenska.
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Na Horním konci pokračova-
la stavba rodinného domu.

Tamtéž u horního mostu
koncem května se konečně
objevilo staveniště se zákla-
dy nového domu. Začátkem
června zde již přibyly moder-
ní montované základy vylé-
vané betonem.

Sestavil A.Samek 1.pol. 2018

Koncem války vlevo na hori-
zontu nad bývalým lomem
nouzově přistálo německé
letadlo. V 70. letech na louce
nouzově přistál kluzák. V po-
slední době odtud několikrát
startoval horkovzdušný ba-
lón. A letos jsme zde měli již
druhou návštěvu vrtulníku.
Také zde mladíci zkoušeli
malý dron. Že by zde vznikla
běloveská „Ruzyně“?

Po dlouhotrvajícím suchu se
dne 9.6.2018 přihnal velmi
silný déšť, že nebylo vidět na
50 metrů. Občas do toho
zaburácela bouřka a ani o pár
krup nebyla nouze. V té době
zrovna na dětské hřiště přije-
la dětská autíčka. Diváci a
děti se téměř neměli kam
schovat.


