
Běloveské události roku 2019, 1. díl

Největší událostí 2. pololetí roku 2018 se pak staly oslavy 135 let od založení hasičského sboru,
které se odehrály 1. září u běloveské hasičské zbrojnice. Přijměte omluvu za absenci fotografických
záběrů pro mou dlouhou hospitalizaci. Snímky z oslav najdete na programu Rajče.

V září loňského roku na začátku Bělovse otevřeli novou státní ZŠ Pod Montací (budova bývalého pod-
niku OSP na začátku Polské ulice), která funguje jako odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov. 

Měla pokračovat výstavba Malých lázní, ale zkomírala. Koncem prosince loňského roku, se Mě Ú
bohužel musel rozloučit s původním dodavatelem stavby, firmou Green Project, s.r.o., v jejíž silách
nebylo projekt dokončit," K pokračování stavby s náchodskou firmou Průmstav s.r.o. došlo až od
dubna letošního roku.

Započala velká obnova železniční dráhy a výstavba nové železniční zastávky poblíž kruhového objez-
du, proti které měla místní radnice velké výhrady. 

Konec června znamenal nejvyšší teploty přes 35°C za mnoho roků. Avizované bouřky a deště k nám
dorazily jen jako malý zbytek. Vláha chybí v přírodě, pro zemědělce i na zahrádkách.

Zamýšlené bourání velkých lázní nový vlastník stále odkládal, až došlo 30.1.2019 k přerušení spolu-
práce s městským úřadem. Město Náchod je ve sporu se společností IDA SpaMed pro původní stavební
úpravy prameníku. 

Připravuje se oprava povrchu poškozené vozovky ulicVítkova a Müllerova.

Ilustrační foto ze zahájení
oslav 130 trvání běloveského
hasičského sboru.
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V současné době je v budově
bez označení 60 žáků ve tří-
dách od první do čtvrté. Děti
se zde učí v programu „Začít
spolu“ a hodnoceny jsou
slovně. Jejich dovednosti a
znalosti jsou rozšiřovány
prostřednictvím projektové
výuky.
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Hlavní představení se konalo
na louce s pozadím obchod-
ního marketu Family.
Podívaná zvláště pro přihlí-
žející děti byla úchvatná, až
na použití velmi silných
petard, které naopak rušily
poblíž bydlící staré osoby a
již spící mimina.

Snad už tradičně hasiči při
kontrole funkce svěřené
techniky přidali trochu vody
na louku. Ta posléze zmrzla
a děti z družiny, školky i
ostatní si mohli v lednu
poblíž Malých lázní bezplat-
ně a kdykoli zabruslit.

Není to poprvé, co na parko-
višti bývalého lomu vytvořili
nepořádní lidé černou sklád-
ku. Je to až nepochopitelné,
když nyní existuje možnost
odvézt nepotřebné věci do
sběrného dvora.

Ohňostroj 31.12.2018 ve
20,15 hodin na louce mezi
krytem a Jiráskem. Akci
organizovala soukromá
osoba - rozeslány pozvánky
do domů v okolí.
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Dne 20. ledna 2019 odpoled-
ne se sešlo několik otužilců,
že se vykoupou v Metuji.
Řeka nad splavem byla ale
již několik dnů celá zamrzlá.
Tak se museli spokojit s kou-
pelí pod splavem ve vývařiš-
ti zhruba v 0,7 m hloubce,
kde voda jen tak nezamrzá.
Venkovní teplota byla - 2°C.

V lese Montaci je několik
přístřešků pro turisty.
Někteří lidé zde dokonce
přespávají. Aby jim nebylo
zima, tak si uprosted přitápí. 

25.2.vznikl požár dřevěné
chatky běloveského majitele
od krbových kamen 
v chatové osadě U Písníku 
v části Babí. Objekt byl zcela
zničen. Požár se obešel bez
zranění a jiných škod. 

Nesmí se to ale přehánět. Na
kopci Brabáku také jeden
takový přístřešek byl, ale už
není. Viníci bohužel utekli.
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Původní řemeslníci sice stře-
chu vily v Malých lázních
pokryli folií a térovým papí-
rem včetně upevnění latěmi.
To ale na zimu a poslední
dobou nás súžující vichřice
nestačí. Papír to podfouklo a
provázející déšť napáchal
uvnitř další škody.

Nenechavci a patrně bezdo-
movci hledající místo na
nocleh nenechali napokoji
ani drahé vstupní dveře.
Musela být v průběhu ledna
nahrazena provizorními.

Pro řadu návštěvníků blízké-
ho Kauflandu a ostatních
marketů to nebyl na vilu
zrovna vábný pohled.

Také výkopy kolem vodo-
vodního vedení pod prome-
nádou zůstaly neošetřeny. Po
odstranění hrazení dokonce
byly nebezpečné v noci pro
náhodné chodce.
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Ještě v únoru a březnu byla
odpadní hlína  tříděna a část
odvážena pro jiné účely.

Další část byla přesévána a
odvážena zpět na staveniště.

Mezitím město ustanovilo
komisi pro otvírání obálek
výběrového řízení  a později
provedlo vlastní výběr.

Hned na to přivezli stavaři
pracovní maringotky, obhlíd-
li si stavbu podle plánů a sta-
veniště znovu oplotili.

Dostavba Malých lázní 
v Bělovsi vstoupila do své
další etapy.
Dne, 17.4.2019 podepsal sta-
rosta Náchoda Jan Birke a
jednatel společnosti Prům-
stav Náchod, s.r.o., Vratislav
Zítka smlouvu o dílo na
dostavbu areálu Malých  láz-
ní v Bělovsi.
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Po skončení mrazů pracovní-
ci dokončili omítku na nové
budově po vzoru staré zbroj-
nice. Elektrikáři dokončili
základní elektrické rozvody.

Bagr vyhloubil mezi řekou a
novou budovou jámu pro při-
pravenou umělohmotnou
nádrž.

Terén v původně malém  par-
číku byl bagrem urovnán a
zatravněn. Přístup do budovy
byl upraven zámkovými
dlaždicemi s vyústěním na
silnici.

Bagr pak uložil nádrž do
jámy a přikryl víkem. Po ulo-
žení byla jáma zahrnuta.



Jedna z prvních prací nové
firmy bylo dokončení beto-
nové střechy na budnících
nových schválených prame-
nů. Na snímku je první 
z dokončených.

Následovaly práce na dokon-
čení střechy na druhém
objektu pod strání bývalého
lomu.

7   

V červnu byla připevněna
bezpečnostní síťovina, ale
kolem promenády se nic
nedělo.

To už se na vile připravovalo
lešení na zhotovení venkovní
omítky.
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Při zimní vichřicci se ulomi-
la silná větev na lípě zahrady
vily Panzinky.

Začátkem ledna do objektu
bývalých lázní lidé neopráv-
něně vozili stavební suť.

V nehlídaných prostorách
prázdné stáčírny i kanceláří
zatím hospodaří vandalové.
Z rozházených tiskopisů a
zbytku nábytku si uvnitř
klidně udělali ohníček.

Celý kolos musel být urych-
leně odklizen, protože cesta
k lomu je stále spoře použí-
vána soukromě i Policií.
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Další událost lze těžko zobrazit. 

Hradecký rozhlas dne 30.1.2019 odvysílal nepřesnou záležitost sporu ve velkých lázních.
Město Náchod je ve sporu se společností IDA Spa Med, která před rokem převzala zchátralý areál
bývalých lázní v místní části Běloves, jehož součástí je i pramenik minerální vody IDA. Ten město
nechalo ještě za starých vlastníků za zhruba 600 tisíc korun opravit. Podmínkou investice ale bylo, že
prameník zůstane přístupný veřejnosti. To ale už víc než tři roky neplatí. Prameník je mimo provoz po
nařízení ministerstva zdravotnictví, které v minerálce objevilo (bylo upozorněno) na vysoké množství
arzénu.  
Město Náchod ale chce zpátky statisíce korun po novém vlastníkovi, zaplacené za obnovu prameníku
minerálky IDA. Jedná se o právní spor, který brzdí další jednání a vyústil ve vyprovězení memoranda
města vůči součastnému vlastníkovi.

Na vnější opravě české celni-
ce se úsilovně pracovalo, aby
byla hotová do termínu výro-
čí osvobození. Vnitřní úpra-
vy kanceláří celního dekla-
rantu se ještě upravují.

Členové KVH pak během
obřadu drželi čestnou stráž.

Dne 8. května se na celnici
dostavila delegace města a
členů Klubu vojenské histo-
rie (KVH), aby uctili památ-
ku padlých v květnových
událostech a položili zde
kytici. Ale bez jakékoli účas-
ti obyvatelstva se zprofano-
vaným myšlením.
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Dne 9. května, den skutečné-
ho posledního boje pak přišli
zástupci KSČM, aby položili
na počest padlým sovětským
vojákům i našim občanům na
památku věnec.

Ing. Řezníček, pamětník
událostí, pak i za nepřízně
počasí připomněl přítomným
průběh posledních dní války.

Členové Junáka zde drželi
čestnou stráž.

Delegace města i KVH se
ještě 8.9.2019 odebrala 
k běloveské mohyle padlých
ve světových válkách, aby
zde též uctila jejich památku.
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Členové místního hasičstva
tradičně připravili pro své
členy i místní obyvatelstvo
program na bezpečné pálení
čarodějnic.

K obveselení přispěla i sku-
pina historického šermu
Antares, která ještě za světla
předvedla pro přihlížející
ukázky svého umění.

Kolem 22. hodiny pak sou-
kromá osoba opožděně uspo-
řádala místní ohňostroj 
s použitím velmi silných
výbušnin, které budily staré
lidi i miminka. Mladí lidé si
pletou obřad pálení čaroděj-
nic s oslavami vítězství.

Jedna z dalších ukázek sku-
piny Antares.



Od roku 1875, kdy začal jez-
dit přes Běloves vlak, nestála
zde žádná zastávka. Vlak zde
zastavoval hlavně pro pracu-
jící v textilce Katzau a školá-
ky navštěvující různé školy.
Teprve v roce 1948 byla
uspořádána „Akce Z“, kdy
za povinné účasti mužů byla
postavena zděná budova.
Hledíte na jeden z posled-
ních záběrů zastávky.

Ještě v roce 1946 v úseku 
z Náchoda až k závorám u
dnešního kruháče měla být
zavedena dvoukolejka a na
rozšíření základu byly koná-
ny brigády.
Za závorami měla být opra-
vena provizorní železniční
trať do Chudoby. Mezi-
národní dohody však celou
akci zrušily.
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Začátkem dubna poblíž
závor byly naveženy betono-
vé tvarované panely, které
budou sloužit jako opora pro
nové nástupiště.

Dle plánu generální obnovy
tratě Týniště n.O. - Broumov
se revitalizoval v dubnu až
květnu 2019 nakonec jen
úsek Opočno p. O. h. -
Hronov. Byly vytrhány kole-
je a odstraněn starý základ.
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Na usazené panely  naproti
budově opuštěné budovy stá-
čírny Idy a Intopu buldozer
nahrnoval vyřazený štěrk.
Ještě dříve býval poblíž
pekárny malý průchod pod
tratí s cestičkou na Kladskou
ulici. V roce 1980 po stavbě
stáčírny byla cestička zruše-
na a podchod zazděn. 

Postupně byly usazeny a
zasypány panely, aby bylo
možno pokračovat s novým
základem tratě.

Krátce na to přibyla blíže 
k závorám i betonová budka
proti nepřízni počasí.

Nástupiště je ze strany od
Náchoda nepřístupné. Pra-
covníci zde ukládali již zám-
kovou dlažbu.
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Obdobně pokračovaly odklí-
zecí práce podloží ve směru
na Hronov. Bagr nabíral
štěrk a nakládal na přistave-
né nákladní vozy, které je
odvážely. Koleje na přejezdu
zůstaly do poslední chvíle na
místě, aby byl umožněn pře-
jezd automobilů z Kladské
ulice ke kruhové křižovatce
u Kauflandu bez zbytečného
objíždění.

V další fázi bylo položeno
písečné podloží na místo
nového kolejiště. Profil tratě
do zatáčky se zásadně
nezměnil. Škoda, pár ušetře-
ných vteřin na zrychlení
jízdy by se v souhrnu jízdní-
ho řádu hodilo.
U závor přibyl nový domek
na uskladnění nářadí.

Protože je přejezd jízdami
všemožných aut silně namá-
hán, musel být základ pro-
brán do značné hloubky.

Nakonec došlo na rozebrání
chodníku a podkladu asfalto-
vé vozovky včetně kolejí.
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Původní cesta březovou alejí
vedla středním podchodem
pod tratí dále topolovou alejí
kolem Hejdovky ke křižovat-
ce na Hronov. Průchod byl
zrušen a zazděn.
Velké podbíjecí stroje pak
pracovaly na zpevnění nové-
ho podloží. 

I dále směrem na Hronov se
pokračovalo podobným způ-
sobem odklizení. Po stranách
byly vyhloubeny výkopy pro
ovládací a zabezpečovací
vedení tratě.

Na tomto přejezdu u zastáv-
ky se také stále do poslední
chvíle jezdilo jako spojovací
cesta na Hronov.
Byl zde postaven domek na
uskladnění nutného nářadí na
opravy tratě.

Budova s čekárnou, WC i
prodejnou jízdenek  byla po-
stavena v roce 1948 svépo-
mocí povinně  Bělovesáky
od 18 let. Objekt ale už delší
dobu nesloužil svému účelu.
Byl propůjčován pro prodej-
ní účely. Na úkor zřízení
zastávky ve Velkém Poříčí se
zde snížil počet zastavení
osobních vlaků.
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Přejezd u zastávky byl pro
velkou frekenci kamionů
směrem od Polska poněkud
rozšířen a prodloužen starší
chodník i přes koleje.

Tomu, kdo tudy pravidelně
jezdí najednou něco chybělo.
Zastávka včetně nástupiště
byla zbourána až do základů.
Zůstal jen původní strážní
domek. Poláci používající
vlak do Náchoda i dále, nebo
naopak směrem na Adršpach
i kupující z  Albertu budou
mít delší pěší cestu na novou
zastávku.

Přístup na zastávku je zhoto-
ven oboustranně vydláždě-
nými chodníky se zábradlím
od kruhové křižovatky i 
z ulice Kpt. Jaroše. Chodník
od přechodu dále přes koleje
zůstal zachován.

Nová zastávka byla dokon-
čena a provoz na trati
Náchod - Hronov byl zahá-
jen bez velkého humbuku
28. května 2019.
Občané doufají, že nový
jízdní řád přinese časové
zlepšení a větší počet obou-
směrných zastavení.
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Bývalo zvykem, že občané
bývali třebas i s hudbou
pozváni a seznámeni s nově
vybudovaným zařízením 
v místě, ale to už je asi staro-
dávný přežitek.

Informace o změně pro
Poláky, kteří starou zastávku
využívali například na cesty
do Adršpachu úplně chybí.

Generalita ale se zvanými
zástupci měst se jen projela
dle pozvánky 19. června po
nově zhotovené trati a jak se
zdá Stříbrný šíp Náchodem
jen proletěl.

Podobná stavba  krajských
investorů vypadá po několi-
ka letech všelijak. Návštěv-
níky Náchoda pak vítá na
kruhové křižovatce u
Kauflandu jen kopec zarostlý
lebedou a kopřivami.
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Budova bývalé hospody
Hejdovka byla po po vystří-
dání několika firem po něko-
lik let prázdná. Majitel zde
opět zavedl hospodu „U
Napoleona“.

V Ulici U Zbrojnice získal
dům nový majitel. Chalupu,
která pamatuje 19. století,
začal z gruntu přestavovat.

Na Horním konci můžete
zahlédnout již od loňska
novou stavbu. Letos se na
domku objevila střecha.

Netrvalo dlouho a dům kon-
cem června získal nový
vzhled. Zbývá dodělat fasá-
du a vnitřní drobnosti.
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Významnou událostí byly
volby do Evropského parla-
mentu, které se konaly tra-
dičně v pátek a sobotu dne
24. - 25. 5. 2019 opět pro
obvod 17 v budově ZŠ a pro
obvod 18 v klubovně VaKu
na Kladské ulici.

V obvodu č. 17 se zúčatnilo 
z 461 voličů 167 osob, tedy
36,73%.

V obvodu č. 18 se z 696 voli-
čů zúčastnilo 248 osob, tedy
35,63 %.

Náchod, Obvod č. 17   lázně
strana počet  %

hlasů                      
----------------------------------------------------  
ODS 36 21,81
ČSSD 13 7,87
KSČM 6 3,63
Stan, TOP 09               9                    5,45
Česká pirátská strana  22                   13,33
SPD                          14                     8,48
ANO 2011                 42                   25,45
KDU-ČSL                 13                     7,87  

Náchod, Obvod č. 18   za tratí
strana počet  %

hlasů              %  
----------------------------------------------------
ODS                          15                 6,17
ČSSD                        11                 4,52
KSČM                       16                 6,58
Koalice Stan, TOP 09  15                 6,17
Česká pirátská strana   30               12,34
SPD                           22                 9,05
ANO 2011                  82               33,74
KDU-ČSL                  27                11,11
Strany pod 5 hlasů nejsou uvedeny              

Připravují se opravy pospra-
vovaných ulic Vítkova a
Müllerova. Dosud se naváže-
jí pouze obrubníky.

Sestavil: A. Samek 2019
Foto: Antonín Samek

David Troutnar

Grafická úprava a pokračo-
vání dokumentu na této adre-
se končí.


