
Příloha kroniky roku 2011

Ani tento rok nezačal zajímavými události, které by se daly zachytit jako vzpomínkový snímek.
Jednalo se spíše o údržbu a opravy terénu. Takovou významnější událostí byla renovace lázeňské
kapličky, přebudované na veřejný prameník. Tématu bude věnovaná samostatná část přílohy.

Protože byly v minulosti jednotlivé ulice fotografovány různými autory jen chaoticky, pokusil jsem
se systematicky zachytit jejich současnou podobu. Jejich vzhled se liší především novou barevnou
úpravou omítek, změnou fasád při zateplování domů a konečně osazováním jehličnanů kolem plotů.
Ty sice vytváří intimní prostředí majitelů, ale domy kolikrát už nelze  v zeleni vidět.

V přiložené mapce je možno nalézt jednotlivé ulice. Popisná čísla domů byla k dispozici z voleb-
ních seznamů i map. Proto vznikají malé nesrovnalosti, protože některé objekty jsou vedeny jako
rekreační nebo jsou průmyslovými objekty.  Volební obvody se přesně nekryjí s katastrálním územím,
takže některé okrajové objekty spadají do katastru Náchoda nebo Babí a mají odlišné číslování.

Ještě při sněhové pokrývce
byly vykáceny na strmé strá-
ni mezi lesem Montací a
Metují snad 80 leté listnaté
stromy soukromého majitele,
z nichž některé již při větru
ohrožovaly návštěvníky
kempu.

Chodcům i cyklistům se z
procházkové stezky otevřel
nezvyklý pohled na Běloves.

Na pařezy byl smutný
pohled, ale zakrátko se mezi
nimi zazelenaly malé smrčky
a u cesty nové listnáče.

1



2

Jiný pohled se otevřel turis-
tům od řeky Metuje.

Ani většina současníků tako-
vý výhled na Vísku neznala.

Detailní pohled na úpravu
chodníku po opravě.

Silné mrazy poškodily vodo-
vodní potrubí. Včasný zásah
však nenadělal mnoho škody.
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V zimě také byla vykácena
vnitřní alej listatých stromů v
parku naproti tenisovému
hřišti. Následně v březnu
byly vysázeny nové stromy.

Koncepce výsadby však
nerespektovala představy ob-
čanů. Většina starších lidí v
parku především vyhledává
stín, ale takto bude sedět na
plném slunci.

Malý koledníček uměl také
zazpívat koledu.

Tradice koledy o Velikono-
cích u nás ještě nevymizela.



Místní hasiči v duchu svých
kulturních tradic pozvali své
členy i místní občany na
přednášku kroníkáře A.
Samka na Téma „Historie
běloveských lázní“.
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V další části pak následovala
přednáška kronikáře s promí-
táním fotografií na téma „ Ve
víru hudby a tance“.

Osadní výbor pozval 23.5.
občany rovněž do kavárny
hotelu Bonato na Svátek sou-
sedů. Ing. Tomáš Šubert za
Mě Ú seznámil přítomné se
stavem obnovy lázeňské
kapličky jako odběrného
místa minerálky IDA.

Přednáška se konala v hotelu
Bonato 31. března za značné-
ho zájmu posluchačů.
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Dne 8. května položili při pří-
ležitosti pietní vzpomínky na
boje roku 1945 u celnice čle-
nové Klubu vojenské historie
věneček. Příbuzní českých
padlých pak přidali své kyti-
ce.

Ve skutečný den bojů 9. květ-
na přišli uctít památku členo-
vé místní organizace KSČM.

Detailní snímek při pokládání
kytice.

Výzdoba byla pěkná, ale
vzledem k absenci propagace
významného výročí byl
zájem občanů minimální.



Alej vysázeli v roce 1933 čle-
nové okrašlovacího spolku za
účelem zlepšení lázeňského
prostředí. Řezy proti předlo-
ženému posudku nevykazo-
valy známky nemoci.
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Dne 7. května bylo pokáceno
již v plné zeleni za souhlasu
odboru životního prostředí
osm bříz odpočinkové březo-
vé aleje.

V červnu sice byly poněkud
dozadu zasazeny náhradní
listnaté stromy. Pohled od
cesty zůstal otevřen, ale
obchody stejně nepřitahují
zákazníky.

Cizí majitel pozemku tak
dosáhl volného pohledu z
hlavní cesty na obchodní
středisko.
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Dne 23.4. byl opět na DDH
zahájen další ročník memori-
álu J. Beka. Snímek zachycu-
je nástup družstev mladých
hasičů z okolních sborů. 

Družstvo dostalo poslední
instrukce, jak nejlépe vyhrát.

Účastníci soutěže to brali s
plným nasazením.

To už byla soutěž v plném
proudu. Překážky jsou hravě
překonávány.



Atletické disciplíny byly při-
způsobeny hasičským potře-
bám.
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I naše družstvo vybojovalo
cenné medaile.

K dobrým výsledkům při
soutěži přišel blahopřát i sta-
rosta Mě Ú Jan Birke a další.

Pro starší dorostence nebyla
ani taková překážka velkým
problémem.
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Memoriál i další akce na dět-
ském hřišti se neobešla bez
účasti rodičů a dalších pře-
vážně motorizovaných náv-
štěvníků. Auta pak byla
zaparkována v bočních uli-
cích i na soukromé louce.

Příslušníci policie zrovna
předváděli zadržení násilnic-
kého pachatele.

Byla zde předváděna i hasič-
ská technika a děti si mohly
vyzkoušet pohled z výsuvné-
ho žebříku.

Další významnou akcí byl
21.5. „Den s Policií“. Na
snímku vzadu zrovna probí-
hala ukázka odvozu raněných
po havárii na vozovce.
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Na Dětském dopravním hřišti
mimo výcviku žáků v do-
pravních předpisech probíhá
řada ročně se opakujících
akcí. V rámci Dětského dne
zrovna probíhala jízda zruč-
nosti.

Nechyběla ani jízda na nízko-
obsahových motocyklech.

Nezapomnělo se ani na ty
nejmenší při akci „Loučení s
létem“.

Slalom se dá jezdit i na
bicyklech.
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Běloves za tratí Ulice a čp. domů (volební okrsek č. 18)
Broumovská - čp. 98, 101, 225, 259 a 350 (kabiny hřiště SK Babí) a 349 CDS, 
Cvrčkova  - čp. 183, 184, 219, 340, 341, 342, 343, 359, 360, 
Doubicova - čp. 140, 141, 142, 143, 186,
Kpt. Jaroše - čp. 109, 110, 121, 251, 252, 253, 309, (u mlýna) 19, a 229
Kladská - čp. 40, 69, 78, 79, 81, 97, 99, 108, 111, 112, 117, 119, 120, 132, 134, 139, 147, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 209, 224, 230, 235, 237, 272, 310, 331, 332, 333, 345, 361, 362, 641, 642,
Kopečná - čp. 239, 243, 244, 245, 246, 307, 337, 381
Lípová - čp. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 283, 284, 291,
Na Koletově - čp. 131, 151, 170, 221, 220, 240, 248, 249, 263, 312, 366, 371, 372, 380,
Na Terasách - 329, 351, 352, 353, 357, 358, 367, 
Na Václaváku - čp. 82, 86, 113, 114, 135, 136, 137, 138, 158, 161, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 223, 

241, 242, 254, 330, 374,
Nad Celnicí - čp. 285, 308, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 394, +1(dosud bez čísla)
Písečná - čp. 225 (evidováno mylně u Broumovské)
Polská - čp. 85, 531, 2000 EKO Šimko, 307 Mateřská škola, 318 Ametek, 375 Motorest,  
Ryšavého (část) 44, 162 (další domy již patří obci Babí)
Součkova - čp. 13, 21, 290, 370,
Vodárenská - čp. 117, 294, 295, 297, 300, 303, 319, 321, 641667, 724, 1804-08, 1849, 1996,
Zahradní - čp. 169, 171, 172, 201, 202, 203, 204, 205, 280, 288, 289, 334, 335, 336, 338, 339,
Železniční kolonie - čp. 140, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 287, 301, 302, 311, 324, 355, 
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Pohled na část ulice z druhé
strany, kde je vidět odbočka k
firmě CDS (nákladní i auto-
busová  doprava).

Pohled na Broumovskou uli-
ci, kde se dříve říkávalo V
Zákoutí. Silnice vede od
Náchoda směrem k Hronovu.

Běloves, lázeňská část - ulice a popisná čísla domů (volební okrsek č. 17)

ulice 1. Máje - čp. 6, 8, 15, 17, 33, 36, 38, 42, 48, 58, 59, 63, 66, 70, 71, 72, 83, 84, 88, 96, 107, 125,
128, 146, 174, 175, 176, 188, 191, 222, 228, 231, 260, 279, 296,

Běloveská (část) - čp. 391 Knauf, 531, 1059, (většina domů spadá do katastru Náchoda)
Čermákova - čp. 179, 232, 233, 234, 250, 258, 259, 281, 
Družstevní - čp. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 1097,
K Brodu - čp. 9, 87, 124, 391, 
K Sokolovně - čp. 14, 41, 51, 54, 236,
K Tábořišti - čp. 49, 180, 181, 182, 323, 1060, 1331, 1440 Trikap
Kpt. Jaroše (část) - čp. 19, 229,
Lázeňská - čp. 2, 5, 39, 46, 61, 65, 95, 102, 116, 123, 
Müllerova -čp. 261, 262, 265, 266, 267, 276, 277, 278, 369, 
Na Horním konci - čp. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 35, 37, 53, 64, 67, 68, 76, 89, 93, 118, 

127, 192, 363, 376, 395, 396,
Na Rovince - čp. E3, 10, 11, 52, 238, 292,
Pod Můstkem - čp. 255,
Polní - čp. 268, 325, 326, 327, 328, 393, +1
Promenádní - čp. 4, 
U Starých lázní - čp. 129, 389 (Obchodní centrum)
U Zbrojnice - čp. 20, 43, 56, 160, 226, 271, 386,
Ve Smrčinách - čp. 60, 286,
Vítkova - čp. 12, 177, 178, 273, 274, 275, 289, 305, 354, 368, 3 (Stacionář)
(Čísla starých zbouraných domů dostaly nové objekty viz Stacionář a další.)



Broumovská ulice pokračuje
za zatáčkou k Hronovu. Dle
katastrální mapy k Bělovsi
zde patří jen tento dvoudo-
mek a Pila Ohrada(vpravo).

Křižovatka k Hronovu u staré
celnice je předělem Brou-
movské a Kladské ulice.
Nahoru odbočuje Součkova
ulice. Odbočka vpravo pokra-
čuje na státní hranici.
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Písečná ulice vznikla z cesty
k dnes zavezenému písníku v
Zákoutí (dnes CDS). Je zde
pouze jeden rodinný dům.
Vjezd začíná u stodoly staré
celnice z pokračování Klad-
ské ulice k hranicím.

Součkova ulice končí u lesa.
Uprostřed vlevo na ní nava-
zuje ulice Nad Celnicí.



Od dávnověku kolem skály
na Kašparáku vedla cesta z
Čech přes Náchod do nyní
polského Kladska. Nazývala
se císařská silnice, Kladská
ulice i nějaký čas Zajnoč-
kovského. Záběr ukazuje
opět Kladskou ulici od pekár-
ny k Náchodu.

Křížek býval známým orien-
tačním bodem, odkud Klad-
ská ulice směřuje k hranicím.
Je páteří vrchní části Bělovse,
kterou odděluje železniční
trať od lázeňské části.

Od prodejny Korunka pokra-
čuje silnice přes křižovatku
ulic Na Václaváku a Kpt.
Jaroše směrem k Hronovu a
na hranice. Název křižovatky
přežívá s názvem „U Dědků“
podle majitele potravinářské-
ho obchodu.

Kladská ulice pokračuje
kolem autobusových zastá-
vek, lemována domy druž-
stevního sídliště.
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Kladská ulice má několik
zákrut, kdy se cesta v minu-
losti vyhýbala záplavovým
místům řeky Metuje.

Kladská ulice pokračuje
kolem staré celnice k želez-
niční zastávce.

Za železniční zastávkou
odbočuje vlevo zatím nepo-
jmenovaná cesta k bývalému
zahradnictví, dnes Nábytek
Polo. Tam končí, ale objekt
patří již do katastru Malé
Poříčí.

Konečná  část Kladské ulice
až k nové české celnici se
dříve nazývala ulicí 9. Květ-
na na paměť bojů posledního
dne války. Státní svátek ale
byl stanoven na 8.5. dle kapi-
tulace Německa.
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Ulice 1. Máje začíná odboč-
kou na předělu Běloveské a
Polské ulice u dnešního auto-
bazaru. Slepé rameno vpravo
je pozůstatkem staré silnice u
restaurace „Pod Montací“,
vlastně již na katastru
Náchoda.

Odbočuje z ní vpravo k řece
dvojitá Družstevní ulice s
dvěma družstevními domy
postavenými za sebou.

V další části ulice 1. Máje je
malé parkoviště. (Býval zde
vjezd na brod přes Metuji na
louky pod Montací.)

Protilehle proti parkovišti je
slepá ulice U Brodu. Ulice 
1. Máje prochází lázeňskou
částí Bělovse téměř rovno-
běžně s Polskou a výše
Kladskou ulicí.
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V další části ulice 1. Máje
odbočuje vlevo ulice Na
Rovince.

Pohled na ulici 1. Máje od
Náchoda k dolnímu betono-
vému mostu. (Dříve se tato
část označovala jako Dolní
Běloves).

Ulice Na Rovince končí uzá-
věrou končící u státní Polské
ulice s velkým provozem. U
smrků na snímku navazuje na
Müllerovu ulici.

Ulice 1. Máje pokračuje
kolem komplexu tenisového
a fotbalového hřiště (po levé
straně). 
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Rovnoběžně s ulicí 1. Máje
(vpravo) je parčík pojmeno-
vaný podle zakladatele -
Schreinerovy sady. Začíná od
parkoviště U Brodu a končí u
dolního betonového mostu.

Ulice 1. Máje byla opravová-
na v 70. letech do této podo-
by. Záběr  ukazuje cestu od
fotbalového hřiště k městu.

Vpravo přes most odbočuje
díky otevřenému prameníku
v lázních nejfrekventovanější
Lázeňská ulice, končící u
hotelu Bonato a lázní.

Pohled na Lázeňskou ulici z
druhé strany od Bonata.



Ze jmenované vlevo souběž-
ně s Lázeňskou ulicí je vede-
na Čermákova ulice.

Pohled do Čermákovy ulice z
druhé strany. Zde se napojuje
na ulici Pod Můstkem.
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Za mostem se rozkládá nej-
starší část Bělovse - Víska.
První ulice vpravo se jmenu-
je K Tábořišti.

Lázeňská ulice končí na malé
křižovatce u hotelu Bonato.
Vlevo k řece začíná
Promenádní ulice, dále pod
Jiráskovým statkem  pokra-
čuje ulice K Lomu.
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Další odbočkou z Lázeňské
ulice vpravo je ulice Pod
Můstkem, končící dvěma
řadami garáží.

Ulice 1. Máje pokračuje od
fotbalového hřiště k bývalé-
mu mlýnu.

Pohled na pokračování Vít-
kovy ulice, která se kříží s
Müllerovou a končí jako
slepá u silnice do Polska. 
(V Polské ulici je minimum
objektů a byla fotograficky
zachycena při výstavbě v
předchozích kapitolách.)

Za hřištěm vlevo odbočuje z
ulice 1. Máje směrem ke trati
Vítkova ulice.
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Rovnoběžně s Polskou ulicí a
železniční tratí je vedena
Müllerova ulice. Ta kříží
Vítkovu ulici.

Pohled druhé části Müllerovy
ulice směrem k hranicím. Na
konci přibyla ještě Polní
ulice.

Na druhou stranu směrem k
lázním se postupně doplňuje
novými domy.

Polní ulice také končí zábra-
nou u státní Polské silnice. K
ulici patří ještě druhá řada
domů v zákrytu, spojená
chodníky.
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Krátká boční ulice  K Soko-
lovně vede skutečně k hřišti
sokolovny a bývalému Kar-
lovu statku.

Zde se ale lomí a pokračuje k
autobusové zastávce u školy,
umístěné na ulici 1. Máje. 

Před základní školou na ulici
1. Máje díky sadové úpravě,
umístění autobusové zastáv-
ky a nově otevřené cukrárny
je vytvořeno úhledné pro-
stranství, dříve označované
jako „náves“.

Pohled na ulici 1. Máje z
druhé strany, kde na křižovat-
ce u mlýna (mimo záběr)
navazuje na ulice Kpt. Jaroše
a U Zbrojnice. 



23

Jmenovaná ulice končí na
křižovatce s Kladskou ulicí a
Václavákem.

Ulice Kpt. Jaroše za železnič-
ní tratí pokračuje ke Kladské
ulici.

Ulice Kpt. Jaroše začíná na
křižovatce „u mlýna“ a ulice
U Zbrojnice, odkud pokraču-
je kolem dopravního hřiště k
železničním závorám. 

Před závorami křižuje státní
Polskou ulici.
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Od křižovatky na Kladské
ulici (dříve známé jako „U
Dědků“) pokračuje cesta ulicí
Na Václaváku k obci Babí.

Jiný pohled na ulici Na
Václaváku. Ta navazuje na
ulici Ryšavého a Lesní již v
katastru obce Babí.

Obrácený pohled do Doubi-
covy ulice směrem k městu.

Doubicova ulice je odbočkou
z ulice Kpt. Jaroše směrem 
k hranicím, kde se za ohybem
napojuje na Kladskou ulici.
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Ulice na Václaváku na roz-
cestí končí a cesta pokračuje
jako ulice Ryšavého. Vlevo je
odbočka do Lesní ulice, též v
katastru obce Babí.

Od křižovatky u mlýna se
severovýchodně napojuje k
hornímu betonovému mostu
ulice U Zbrojnice. 

Další část ulice U Zbrojnice
poblíž horního mostu (stavba
vlevo bývala stará hasičská
zbrojnice).

Pohled na ulici U Zbrojnice z
druhé strany (hasičská zbroj-
nice je vpravo kryta stromy).


