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Za mostem po levé straně
Metuje směrem k lázním je
vedena Promenádní ulice .

Promenádní ulice z pohledu
od splavu směrem k hotelu
Bonato vede kolem lázní a je
kombinována s cyklostezkou.

Zde Promenádní ulice navazuje na další cesty Lázeňská a
K Lomu.

Současná podoba hotelu
Bonato u křižovatky Promenádní, Lázeňské a málo
používané ulice K Lomu.
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Pohled na ulici Na Horním
konci za horním mostem.
Tudy pokračuje cyklostezka
k hraničnímu přechodu.

Zpětný pohled k hornímu
mostu. Odbočka vlevo vede
do polí.

Pokračování
ulice
Na
Horním konci za zákrutou
řeky Metuje.

Jiná zákruta cesty Na Horním
konci u Kylarova statku.
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Pohled na budovy původních
běloveských statků Na Horním konci.

Na
konci
Bělovse
u
Bavorova statku odbočuje již
polní cesta vlevo do Smrčiny.

Z popisované křižovatky
pokračuje značená cyklostezka směrem k hraničnímu přechodu (bývalá Bavorova
cesta).

U Bavorky dochází ke křížení cyklostezky s Polskou
ulicí. Pak pokračuje po bývalé polní cestě přes louky k
Malému Poříčí s odbočením
za můstkem přes říčku Střela
ke Slanému.
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Vlevo z ulice Na Václaváku
odbočuje prudkým stoupáním ulice Kopečná.

Jiný pohled na Kopečnou
ulici směrem k Václaváku.

Zde se kříží Kopečná ulice s
posledním úsekem Zahradní
ulice.

Zahradní ulice odtud má svažitý charakter a zatáčí se dole
vpravo.
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V zatáčce Zahradní ulice je
vpravo odbočka do rovnoběžné Lipové a ještě výše do
Cvrčkovy ulice.

Pohled na odbočení zespodu.
Vše je na svažitém terénu
bývalého „Karlova kopce“,
kde jmenovaný dříve pěstoval obilí i brambory.

Pohled do Cvrčkovy ulice
směrem k městu.

Z druhé strany Cvrčkova
ulice navazuje na ulici Na
Koletově.

31

Zahradní ulice pokračuje
kolem teplárenského domu
směrem „ke křížku“.

Zde se napojuje do stoupající
ulice Na Koletově.

Ve středu kopce propojuje
všechny jmenované ulice
Strmá ulička, pouze pro pěší.

Vrchní část Strmé uličky už
není tak frekventovaná, ale je
vítanou zkratkou od autobusové zastávky až na vrch
ulice Na Koletově.
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Zde začíná Lipová ulice směrem k Náchodu.

Napojuje se opět do ulice Na
Koletově.

Nezvyklý tvar křižovatky „U
křížku“ umožňuje vjezd
vlevo do ulice Železniční
Kolonie a vpravo do ulice Na
Koletově.

Klikatá cesta vznikla původně z polní cesty na Koletovy
pozemky (zkrácení původního jména majitele Kollerta).
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Pohled ze střední části ulice
Na Koletově.

Další část ulice Na Koletově
je ještě strmější.

Vrch ulice Na Koletově již
není tak prudký.

Ulice Na Koletově se napojuje na Strmou ulici, která
končí za další zákrutou v
lese. Vlevo v zeleni je ještě
vstup do několik obytných
domů.
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Začátek ulice Železniční
Kolonie. Název byl odvozen
od původních staveb domků
železničních zaměstnanců.

Také tato ulice má velké
stoupání a několik zákrut.

Pohled na Železniční Kolonii
z vrchu.

Pohled na další část ulice
Železniční Kolonie.
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Železniční kolonie v zatáčce
navazuje na krátkou ulici Na
Terasách. Ty jsou již v
katastru Náchoda.

Vrchni domy již patří k ulici
s názvem Na Terasách, kde
tato končí. Nad ní je ještě
několik chat přístupných z
Vodárenské ulice.

Od Železniční kolonie vlevo
začíná Vodárenská ulice.

Pohled na Vodárenskou ulici
obráceně směrem k severu.
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Pak se Vodárenská ulice svažuje kolem garáží a napojuje
na Kladskou ulici u VaKu.

Vodárenská ulice má ještě
odbočku stejného názvu,
směřující k chatové kolonii a
několika obytným domům,
které patří již do náchodského katastru.

Idylické zákoutí se zúženou
vozovkou skrývá několik
obytných domů.

Zde Vodárenská ulice definitivně končí. Vede odtud
několik cestiček k chatám
pod vodojemem a lesní cestou zpět Na Terasy.
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Méně používaná ulice U starých lázní vede k torzu
Malých lázní (správný historický název), pokračuje březovou alejí ke Kauflandu a
končí u Polské ulice.

Březová alej je na žádost cizí
firmy údajně pro špatný
zdravotní
stav
stromů
postupně kácena.

Často zmiňovaná „Březovská cesta“ vedla od lázní a
lomu kolem orientačního
bodu U Sv. Jána (obraz na
borovici uprostřed), kolem
osady Smrčina přes hranice
do obce Březová (dříve
německá, nyní polská).

Poslední část cesty je beznadějně zarostlá. Obyvatelé
Smrčiny a zemědělci museli
zhotovit novou cestu na úkor
vedlejšího pole.
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Vedení hotelu Bonato pořádalo v létě nedělní odpolední
koncerty pro návštěvníky
hotelu.

Koncertovali žáci náchodské
Umělecké školy. Za nemocné žáky ochotně zastoupili
místní hudebníci saxofonista
Antonín Doležal nebo bubeník Pavel Thám.

Náchodský Swing sextet v
kavárně hotelu Bonato občas
pořádá jazzové koncerty. Na
koncerty zve i významné
zpěváky nebo sólisty.

Účast na koncertech je vždy
velká. Mimo to se zde odbývá řada svateb i v režii hotelu Silvestrovská zábava spojená s ohňostrojem.
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Každoročně je v červnu na
louce u Hypernovy uspořádána akce předvádění chovných koní.

Před tribunou se pak předváděli jednotliví chovatelé se
svými miláčky.

Diváci a hlavně děti si mohli
prohlédnout koně pěkně
zblízka, což se v dnešní době
jen tak nevidí.

Také dvojspřeží s návštěvníky v kočáře přiblížilo doby
minulé.
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V červnu t.r. překvapil odbor
životního prostředí KÚ 70
vlastníků pozemků návrhem
zřízení ochranného pásma
Březinka (viz plánek). Akce
byla bez vědomí vlastníků
navržena, zakreslena a zaslána na EU do Bruselu již v
roce 2006. Jedná se cca o
160 ha lesů a luk.

Pohled na část navrhovaného pásma od
osady Smrčina směrem k pevnostnímu
srubu Březinka. Návrh určuje řadu omezení, jako zákaz strojního sečení, kácení
stromů a pohybu mimo vyznačené cesty.

Průsmyk k obci Březová
již na polském území býval
čistý. Dnes je zarostlý náletovými dřevinami, což se
uplatněním návrhu ještě
zhorší.

Na schůzce vlastníků dotčených pozemků s představiteli navrhovatelů v hotelu
Bonato bylo vzájemně rušno.
Následovalo písemné nesouhlasné odvolání. Záležitost
nebyla do konce roku uzavřena.
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Na řece Metuji se proháněly
kačeny, labutě a nezřídka
lodičky s mladými sportovci.

Každoročně v červenci v
době odstávky teplárny je
řeka vypouštěna.

Málokdo měl možnost vidět
zanesený náhon bahnem ke
mlýnu. Dříve se každoročně
bahno vyváželo.

V minulosti voda poháněla
dvě elektrické turbíny ve
mlýně. Elektrický proud byl
využíván pro účely mletí
mouky a přebytek zásoboval
další místní odběratele.
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Kvůli náhlé povodni musely
být zdviženy i vodící kolejnice stavidel, na kterých se
hromadila kupa plovoucích
větví i prken, brzdící velký
průtok vody.

Tentokrát byl proud vody tak
mohutný, že odnesl bahno a
usazený písek. Obnažil tak
velké kameny na dně.

Pracovníci VaKu opravovali
izolaci potrubí na pitnou
vodu proti zamrznutí, vedoucí Na Horní konec.

Potrubí obalili moderní izolací a vrch truby zabezpečili
proti poškození ostnatým
drátem.
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Konečně byl zahájen léta
požadovaný projekt bezpečného průjezdu kolem tenisového hřiště. Nejdříve byl
vyasfaltován původně blátivý chodník pro chodce.

Na druhé straně vozovky od
parkoviště U Brodu až po
betonový most byl zrušen
původně dlaždicový chodník.

Záběr z odstraňování dlaždic
a jejich odvážení.

Odkrytý prostor byl vyasfaltován. Slouží k odstavení aut
návštěvníků tenisových a
fotbalových utkání
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Léta nebyly zveřejněny fotografie tenisového hřiště.
Zadní kurt byl upraven jako
cvičný pro začínající tenisty.

Toto je pohled na původní
kurty, vkusně ohraničené
jehličnany.

Při přestavbě fotbalové tribuny, která je v majetku FK
Náchod, byly upraveny pro
tenisty místnosti v přízemí
včetně sociálního zařízení.

Také cyklisté se dočkali
nového odpočívadla. Je
umístěno mezi řekou Metují
a přítokem Střely z polské
strany.
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Několik let odolávala žádosti proti pokácení planá hruška v blízkosti křižovatky u
závor.

Stovky planých hruštiček se
každoročně povalovalo v
době zrání po chodníku.
Hrozilo uklouznutí i pobodání od včel a vos.

Lávka přes Dobrošovský
potok poblíž hotelu Bonato
se dočkala nového zábradlí.
Dříve prostor sloužil i pro
máchání drobného prádla.

Přeprava nadměrných zásilek přes hranice do Polska se
nevidí tak často.
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Evangelická akademie každoročně pořádá na podzim
pro školní i předškolní děti
akci „Z pohádky do pohádky“ v okruhu od lázní přes
horní most až ke mlýnu.

Na řadě zastavení děti obdivovaly pohádkové bytosti. U
hasičské zbrojnice bylo pro
děti připraveno mnoho různých soutěží.

Vedení hotelu Bonato vydává pro své hosty i veřejnost
čtvrtletní tiskoviny o své činnosti i úryvky z historie.

Před Vánoci nás opustila „mlynářka“
Marie Hejzlarová v požehnaném věku
nedožitých 102 let.
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Výlet na Kunětickou horu
byla jednodenní akce pro 1. a
2. třídy ZŠ, jejíž součástí
bylo rýžování zlata, lukostřelba, střelba ze vzduchovky a jízda na koni.
Samozřejmě, že si žáci prohlédli i hrad samotný, ale
většina akcí probíhala v blízkém "westernovém" areálu.

Vyšší třída si prožívala na
výletě nezapomenutelnou
prohlídku Macochy.

Nejstarší žáci si se zájmem
prohlédli výrobu vánočních
ozdob ve Dvoře Králové.

Děti se podílely na výrobě i
prodeji vánočních ozdob při
příležitosti vánoční besídky
pro své spolužáky i pozvané
rodiče.
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Obchodní marktey se těší
stálému zájmu. Bohužel
občas dojde i k nežádoucímu
střetu vozidel návštěvníků.

Pokácením spodní části lesa
Montace se otevřel jiný
pohled na místní kemp.

Na podzim konečně došlo na
pokácení nebezpečné hrušky
a směrem ke křižovatce byla
založena nová alej topolů.

Každoročně vznikají v zimě
problémy s odklizením sněhu z parkovišť u marketů.
Shrabaný sníh je odvážen na
louku, kde postupně roztaje.
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Začátkem listopadu ve Vísce
bylo započato s hloubením
přípojek nové centrální kanalizace.

Díky mechanizaci a novým
metodám hloubení šla práce
rychle dopředu.

Jiný pohled na rychlé hloubení jámy pro uložení sběrného potrubí.

Ještě před zámrzem se podařilo vyhloubit sběrnou jímku.
Práce pod řekou budou
pokračovat až zjara.

