
Na vile přibylo další patro.
Zdánlivě rychlá stavba měla
ale proti plánu zpoždění pro
nedostatek firemních odbor-
ných pracovníků.

Běloveské události 2018 2. díl
Zatím nejsledovanější událostí byl stavební ruch v Malých lázních. Zahrádkáře zase trápilo velké
pokračující sucho. Podle měření meteorologů taková sucha byla na začátku 18. století. Teprve po 20.
říjnu se citelně ochladilo. Avizované vichřice k nám dorazily už jen jako silnější větry s deštěm.
Krajský soud v Hradci Králové napotřetí poslal do vězení Lukáše Tichého i Ludvíka Vaňka. Muži pře-
padli a oloupili v letech 2012 a 2014 pracovníky bezpečnostní služby za náchodským Kauflandem. Ten
nyní rozhodl, že vina obou obžalovaných v případu loupežných přepadení a brutálního útoku na pra-
covnici bezpečnostní služby převážející peníze z obchodního domu byla prokázána dostatečně.
Tichému proto znovu uložil trest sedm let vězení a Vaňkovi tři roky. Navíc musí dvojice uhradit způ-
sobenou škodu téměř 1,4 milionu korun a nemajetkovou újmu poškozené ve výši 80 tisíc korun.
Dostatečně nevysvětlená událost se stala v neděli ráno, 29.7. Na  Horní konec přijely hned 3 sanitky a
policie. Kolem 1/2 deváté přistál naproti Dvořákovu statku vrtulník.  Údajně spadl muž z Prahy (na
návštěvě) ze žebříku při opravě střechy. Fotografie nejsou k dispozici.
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Také za vilou se nezahálelo.
Byl zde vyhlouben příkop
pro přípojku na městskou
kanalizaci.

V průběhu září byl dohotoven strop 2. patra. Bylo
možno osadit okna a postupně došlo ke zhotovení
vnitřních omítek. 

To už bylo dokončeno vyzdění věže. Začátkem
října začaly být osazovány střešní trámy a postup-
ně provedeno zakrytí střechy.



Také na kraji katastru Malých
lázní došlo k zemním pracím.
Byl zde usazen umělohmotný
zásobník na minerálku a
vzadu napojení na kanalizaci
povrchové vody.

Dne 7.11. odvezla firma
ohradu kolem stavby v Ma-
lých lázních včetně pracov-
ních marigotek.  V pátek 14.
12. 2018 proběhlo předání
stavby. Ta  byla  předána jako
nedokončené dílo za obou-
stranné účasti jak zástupců
investora (Město Náchod),
tak dodavatele Green Project.

Město po příslušných forma-
litách vypsalo nové výběrové
řízení na dostavbu. Nedo-
končené krytí střechy však
zimu nepřečká. Folie i térový
papír se silnými větry trhá.
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V listopadu loňského roku
byla zahájena stavba repliky
Malých lázní. Aktuálně však
byla stavba pozastavena, pro-
tože firma GREEN PRO-
JECT s.r.o., Průhonice, bohu-
žel z kapacitních důvodů
stavbu nestíhá dokončit ve
stanoveném termínu. 
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Veřejná zakázka na stavbu
minerálkovodu a dvou objek-
tů čerpacích stanic nad jíma-
cími vrty proběhla v červnu
2018 a jako dodavatel byla
vybrána firma Alprim CZ s.r.

Za horním betonovým mos-
tem se shromáždila technika
k provedení projektovaných
operací na mineralovodu.

V září došlo pomocí speciál-
ního „ježka“ k vyhloubení
otvoru pro umělohmotné
trubky pod korytem řeky
Metuje.

Následně výkop pro minera-
lovod pokračoval za kontej-
nery směrem k městu.

Vyústění otvoru bylo prove-
deno na levé straně řeky 
z pohledu proti proudu vody.



Krátce na to došlo k zahrnutí
jámy a byl proveden celkový
úklid terénu.

Středem cesty byl proveden
výkop pro položení přívodní
UH trubky od staré hasičské
zbrojnice k Malým lázním.
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To už byl prokopán i chodník
a bylo odstraněno několik
tůjí. Odtud povede výkop 
v pravém úhlu přímo ke staré
zbrojnici.

Zde se výkopy spojily a
pokračovaly klasickým způ-
sobem výkopem přes ulici 
U Zbrojnice.



Doslova pekelným tempem
pracovníci firmy postavili zdi
z prefabrikátů, osadili trámo-
ví střechy, izolační folii, téro-
vý papír a latě včetně tašek.
Penetraci a polystyrénovou
izolaci s potěrem stihli  ještě
do avizovaných mrazů.

Dne 9.11. byly již prováděny
nové výkopy na prefabriko-
vané základy strojovny tech-
nologického zařízení (ústně
sděleno odlučovače arsenu).
Po slehnutí a udusání zeminy
byla provedena izolace a
betonová podlaha.

Ale protože bylo zjištěno, že
krovy staré zbrojnice jsou
silně nahnilé a zdi značně
promočené zemní vlhkostí,
bylo rozhodnuto o zbourání
objektu. Dne 7.11. bylo zahá-
jeno bourání.

Druhý den nebylo po budově
téměř památky. Co buldozer
rozbořil, hned naložil na
nákladní auta, která suť
odvážela.
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Současně na louce u pramene
Jan vyrostl kruhový objekt
pro technologické zařízení.

Koncem letní sezóny se na
louce za obchodním středis-
kem Family objevil ještě
jeden cirkus

Dne 18.12.2018 byly na stav-
bě dokončeny všechny ven-
kovní práce, položen přístu-
pový chodník ze zámkové
dlažby, urovnán terén a odve-
zeny všechny stavební
pomůcky. Vstupní vrata jsou
situována na druhou stranu.

Obdobně se objevil podobný
objekt pod kopcem u prame-
ne Běla.
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Koncem srpna bylo v lázních
prováděno stažení pokácené-
ho dřeva.

Pomocí štěpkovací techniky
byla prováděna likvidace
odpadových větví.

Stávající budovy byly oplo-
ceny proti řádění vandalů,
než bude přikročeno k vlast-
nímu bourání.

Podle posledních informací
má začít bourání zadní části
lázní až v lednu 2019.

Dne 6.6. se sešla skupina
odborníků z ministerstva
zdravotnictví, svazu lázeň-
ských měst, Referenční labo-
ratoře přírodních léčivých
zdrojů a zástupců stavby za
účelem kontroly a ukončení
čerpacích zkoušek u vrtů na
lukách i  původním pramení-
ku v lázních.
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Dne 27.7.bylo vidět v Bě-
lovsi zatmění měsíce. Ne po
celou dobu, ale kvůli mra-
kům až po 23. hodině v polo-
ze nad Březinkou. V Česku
začalo ve 21,30 a skončilo
před 23,20. Bylo nejdelší 
v tomto století. Ani při úpl-
ném zatmění Měsíc z oblohy
zcela nezmizel. Do zemského
stínu totiž pronikalo slabé
sluneční záření lomené přes
zemskou atmosféru.

Dne  29.7.2018 19:26 byl na-
hlášen v ulici 1. Máje u fot-
balového hřiště v Náchodě-
Bělovsi požár. Zasahovaly
jednotky: HZS Náchod a
JSDH Náchod - město.
Někdo z vandalů založil
požár  dvou plastových kon-
tejnerů.  
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V průběhu září bylo na začát-
ku ulice 1. Máje konečně
započato s opravou chodníku
poničeného různými staveb-
ními úpravami.  

Tak dopadly dva umělohmot-
né kontejnery po uhašeném
požáru. Žárem byl poškozen i
třetí kontejner a zeď u fotba-
lového stadionu,
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Stará dlažba byla odstraněna
až na úroveň ulice U Brodu.
Byl proveden nový pevný
štěrkový podklad.

Pohled na dokončený opra-
vený chodník v prostoru u
družstevních domů.

Zde začala a byla dokončena
oprava celého chodníku.
Také díry na vozovce byly
opraveny.

Také další část chodníku se
skví novotou.



Tentokrát v červenci velký
cirkus Berousek rozložil své
ležení až téměř u Malých
lázní.

V ulici Na Václaváku byla
prováděna plánovaná oprava
děr na vozovce. Přibyly zde i
dva retardéry, aby zabránily
rychlé jízdě vozidel do pro-
storu frekventované křižovat-
ky Kladské ulice.
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V prostoru před školou na
ulici 1. Máje se objevil též
další retardér. Děti jsou hravé
i při přechodu vozovky na
zebře a řidičům komplikují
odhad při jízdě.

Rovněž na ulici Kpt. Jaroše
v blízkosti Dětského doprav-
ního hřiště byl připevněn
nový retardér. Zpomaluje tak
jízdu automobilů do následu-
jící křižovatky, kde se stalo
již několik bouraček.



V průběhu července a dalších
měsíců bylo přikročeno ke
generální opravě „nové české
celnice“. V přízemí jsou kan-
celáře pohraniční kanceláře.
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Venkovské úpravy omítky,
zateplení a podobně nebylo
možno dokončit pro nastupu-
jící mrazy.

Značné úpravy prodělal vnit-
řek budovy až po sklep. I
střecha prodělala velkou
opravu.

Parta mladíků opět zkoušela
při cestě z restaurace svoji
sílu u lavičky na Promenádní
ulici. Vždycky  některý pátek
si vyberou nějaký objekt.
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Komunální volby proběhly 
5. a 6. října 2018 spolu s prvním
kolem voleb do Senátu 
v tradičních místnostech - obvod
č. 17 v Základní škole. 

Voleb do senátu se zúčastnilo
458 osob, vydáno 250 obálek,
platné hlasy  99,6 %

Navržení kandidáti získali:
Marková Soňa Mgr. 25 hlasů
10 % KSČM
Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D.,
MPA 63 hlasů 25,2 % KDU-ČSL
Pajgerová Andrea SPD 12 hlasů 
4,8 %
Koleta Petr ANO 44 hlasů
17,6 %

Občané silniční části obvodu
č. 18 volili v místnosti VaKu
na Kladské ulici. Výsledky
jsou v tabulce.

Volba do senátu NÁCHOD, Č. 47 1. kolo
Bělobrádek 26,62 % 11 714 hl., Červíček 26,49 % 11 656 hl., Koleta 8 885 hl. 22,47 %, Mgr.

Marková 4 224 hl. 9,6 %, Miroslav Brát 3 888 hl. 8,83 %, Andrea Pajgerová 2 621 hl. 5,95 %
První dva kandidáti postupují do 2. kola voleb



V pondělí 5. listopadu 2018 se ve velkém sále Městského divadla dr. J. Čížka uskuteč-
nilo ustavující jednání Zastupitelstva města Náchoda, na kterém všech 27 nově zvole-
ných zastupitelů složilo svůj slib. Po složení slibu následovala volba starosty a místos-
tarostů.

Zvolení zastupitelé města Náchod (27) z toho tajnou volbou 9 radních
Patrioti m. Náchoda  Šubert Tomáš Ing. 65 r. 1029 hlasů

Maršík Jiří 66 r. 883 22 hlasů radní
Koal. ODS, STAN Majer František Mgr.        58 r. 1619 hlasů 23 hlasů místostarosta

Falta Jan 62 r. 1214 25 hlasů radní
Jakubský Radek 39 r. 908

Kř.dem.okr.unie- Bělobrádek Pavel 41 r. 1241 hlasů 
Čs.str.lidová MVDr.Ph.D.,MPA . .

Maršíková Pavla Ing.       70 r. 923 15 hlasů 2. místostarosta
Nováková Edita MUDr.    49 r.   892 20 hlasů radní

NK.PIR.A ZEL.Za Pokorná  Denisa Mgr.      34 r. 1237 hlasů
mod.města Ježek Jan Mgr. 44 r. 1078

Kudrnáč Michal 44 r. 1016
Česká strana Birke Jan 49 r. 4051 hlasů 20 hlasů starosta
soc.demokratická Čtvrtečka Jan Ing. 39 r.  2786 20 hlasů 1. místostarosta

Brát Miroslav 48 r. 2621 
Tichý Ladislav MUDr. 56 r. 2527 21 hlasů radní
Magnusek Tomáš Bc.        34 r. 2438 18 hlasů radní
Dvorský Marek 47 r. 2266 
Jirásek Petr 52 r. 2293 
Brát Michal Mgr. 46 r. 2213
Lokvencová Radka Mgr.    53 r. 2304 
Tesař Martin Mgr. 27 r. 2062
Bořek Kamil 44 r. 2004 

ANO 2011 Kostelníček Jaroslav Ing.Bc. 55 r. 1427 hlasů
Prokop Jiří 44 r. 1412 
Klimešová Renata Mgr.      39 r. 1403 
Kačer Štěpán 35 r. 1339 
Zíma Jan 41 r. 1253 

Volby do senátu 2.kolo obvod č. 47 účast 22,18%
MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA 43,53 % 9 624 hlasů  
KDU-ČSL, 41 let, veterinární lékař,
poslanec brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček
ODS, 46 let, 1. náměstek hejtmana 56,46 % 12 480 hlasů

Neúspěšní kandidáti z 1. kola
Petr Koleta ANO, 50 let, OSVČ - podnikatel 22,47 %        9 885 hlasů
Mgr. Soňa Marková KSČM, 55 let, učitelka, 
expertka na zdravotnictví 9,6 %          4 224 hlasů
Miroslav Brát Miroslav Brát ČSSD, 48 let,
neuvolněný místostarosta města Náchoda, 8,83 % 3 888 hlasů
Andrea Pajgerová SPD, 52 let, ekonomka 5,95 % 2 621 hlasů
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V úterý ráno 18.12.2018
došlo na přejezdu u kruhové-
ho objezdu k srážce motoro-
vého vozu s automobilem.
Zabezpečovací zařízení bylo
z důvodu přepojování na
nové ovládací pracoviště 
v ž. st. Náchod mimo provoz.
Řidiči na to byli upozorněni
dopravní značkou STOP! u
každého přejezdu až k Ma-
lému Poříčí. Srážka se obešla
bez zranění osob.
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V rámci „Revitalizace VO
města Náchod“ se staly letos
oblasti Pavlišov, Dobrošov,
spodní část Bělovse a Má-
nesova nábřeží. Pro realizaci
spočívající zejména ve
výměně svítidel bylo v těchto
lokalitách vybráno 184 svě-
telných míst s LED svítidly,  
v ceně 2,1 milionů Kč. 

Vánoce přicházejí a s tím i
tradiční výzdoba domů. Již
léta je možno shlédnout na
dvoře mlýna jesličky. Jak
dlouho ještě?

Skupina náchodských nadšenců zajímajících se o obnovu lázní v Bělovsi připravila petici „Zachování
lázeňské budovy Helena 1“ z roku 1826 a původní lázeňské kolonády z roku 1900. Podle nich připra-
vují noví majitelé chátrajícího areálu jejich demolici. 

Sestavil: Antonín Samek 12/2018
Foto: Antonín Samek, David Troutnar a další dárci


