
Běloveské zajímavosti 2015 na fotografiích

Nedávno jsme slavili Vánoce a už tu máme léto. Mnoho se na území příměstské části Běloves nedělo.
A přece něco. Zima neměla ten pravý zimní ráz. Vzdal jsem se oficiálního vedení kroniky i člena osad-
ního výboru pro připomínky k vedení zápisů a rozpory s odborem životního prostředí, protože jsem
neúspěšně prosazoval zlepšení podmínek a bezpečnosti občanů. V budoucnosti to občané ocení. 

Jak by k tomu ale přišli hlavně mimonáchodští bývalí rodáci, aby jim vyschl zdroj informací o rodném
místě. Pokusím se tedy, pokud mi ještě zdraví dovolí, zachytit fotograficky i textem nejdůležitější udá-
losti, které si zaslouží pozornosti. Většinu fotografií jsem pořídil mobilem, takže kvalita je poněkud
horší, ale snimky mají vypovídací hodnotu.

Dne 10. ledna zahájil Klub
otužilců Náchod opět na řece
Metuji v Bělovsi u Horního
mostu plavecký přebor míst-
ních i přespolních borců.

Hasiči na lodičce chytali
ještě plovoucí dřevo a
odpadky, aby nepřekážely
plavcům. Letos ale přišlo
diváků už i kvůli špatnému
počasí podstatně méně.

Teplota vzduchu v poledne
už sice dosáhla 12°C, ale
jinak počasí nepřálo.
Mrholilo a voda v řece díky
předcházejícímu prudkému
tání a dešti byla silně špinavá
a prudká. 
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Na volné ploše u Malých
lázní byly přistaveny dva
autobusy, kde měli plavci
provizorní šatny. Plochu
zaplnily automobily diváků.

Z důvodu silného průtoku
plavci absolvovali trať pouze
po proudu. Organizátoři
proto zvolili několik míst
startu za mostem podle vzdá-
lenosti. Cíl pak byl jednotný
pro všechny délky tratí u
topolu před splavem.

Proto byli otužilci rozptýleni
po celé trati. Pro případ po-
moci měli hasiči připravenou
u břehu loďku.

Start nejdelší trati 1 000 m
byl až téměř u posledního
statku v obci.



Diváci chodili z místa na
místo, aby viděli závodníky
z různých pozic.
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V bezpečné vzdálenosti před
částečně otevřeným stavi-
dlem splavu byly umístěny
cílové bóje.

Skupinka plavců se ztrácela
mezi vlnami proudící špina-
vé vody.

Plavcům byla v kalné vodě
vidět jenom hlava. Po pravé
straně byly u mělké zátočiny
zachyceny i různé nečistoty.
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U topolu poblíž cíle bylo ve
voze připraveno rozhlasové
zařízení a stojany s repro-
duktory přikrytými  proti
dešti. V pozadí byla připra-
vena i zdravotnická služba.

Za Horním mostem byli
zachyceni plavci, startující
na kratší vzdálenost.

Zvítězili, ale rádi sáhli po
tepllém a suchém oblečení.

Foto: 2x R. Hellová

To už otužilci dosáhli bez
úhony cíle.



Průchod občanů březovou
alejí potmě ke Kauflandu a
dál k železniční zastávce
zvláště při olistění stromů a
keřů byl nebezpečný. Z dál-
ky  prosvítala pouze vzdále-
ná světla Hypernovy.

Odbor životního prostředí odmítl úpravu porostu,
protože se jednalo o klín soukromého pozemku ke
sloupu. Ještě před zachumelením se podařilo své-
pomocí uřezat vysoký rozložitý keř, který při olis-
tění nejvíce bránil průniku světla od zářivky smě-
rem do březové aleje.
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Po jednání s ČEZem a
následně s náchodskou poru-
chovou službou se podařilo
zajistit montáž další zářivky,
aby tmavá část cesty v noci
byla lépe osvětlena.
Tmavých koutů u vily využí-
vali i bezdomovci. Podle
vyjádření odboru ŽP byly
tyto zákroky nepotřebné.

Takto vypadá část březové
aleje z druhé strany. V minu-
losti také sloužila v noci
tmavá cesta jako únikový
směr zlodějů při dvojnásob-
né krádeži hotovosti při
odvozu z Kauflandu.
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Na konci budovy Kauflandu
došlo v minulých letech dva-
krát k odcizení finanční
hotovosti. Dne 14.2. zde byla
prováděna rekonstrukce činu
s dívkou a dvěma muži, které
se podařilo Policii někde
zadržet. Zprávy v televizi i
tisku byly natolik matoucí,
že to mezi občany vyznělo
jako další loupež.

Takové pahýly nechali bez
povšimnutí. Plnili pouze
pokyn odboru životního pro-
středí. Procházející děti to
svádí po tom šplhat a může
dojít k úrazu.

Při plaveckých závodech
hasiči pracně vytáhli na břeh
mohutnou větev, která ohro-
žovala plavce a v případě
povodně hrozilo vzpříčení
mezi stavidlem. Místo rozře-
zání a odvezení někdo větev
shodil znovu do řeky (ať se
majitel Povodí Labe stará).

Krátce po plaveckém přebo-
ru pracovníci Technických
služeb ořezávali překážející
větve na stromech v majetku
města nad Promenádní ulicí.
Větve zasahující na soukro-
mý pozemek nechali bez
povšimnutí. Ty pak brání
průjezdu zemědělských stro-
jů při sečení a sběru trávy.
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Další, dlouho ohlášenou
akcí, byl dne 29.3. průjezd
amerického vojenského kon-
voje, vracejícího se nezvykle
z Lotyšska přes hraniční pře-
chod s Polskem v Náchodě
na svoji základnu v Ně-
mecku. Obvykle se takové
velké přesuny provádějí po
železnici.

Na vojáky čekalo u hranic
velké množství příznivců
(přímo u hranic kolem dvou
tisíc osob). Rozptýleně
kolem státní silnice až na
Vyskov čekaly hloučky lidí.
Konvoj na  trase Američané
rozdělili do tří částí, aby na
silnici co nejméně omezil
ostatní dopravu.  

Další skupina přejížděla přes
Harachov do Prahy. Třetí
skupina jela přes Moravu. U
nás na hraniční čáře za mos-
tem přes nepříznivé mlhavé
počasí čekala řada dychti-
vých příznivců, pozorovate-
lů,  fotografů a také skupina
odpůrců. 

Po pravé starně silnice stála
řada většinou civilních vozi-
del s těžkooděnci, policií,
přenosový vůz televize a
rozhlasu. První část konvoje
projela o 3/4  hod. proti
plánu, už před 10:30 hodinou
přes Náchod za malé účasti
zvědavců. Tento snímek je
pořízen v 11,30 hodin na
hranicích při očekávání další
části konvoje.
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Další skupina zastavila na
hranicích kolem 12. hodiny.
Na hraniční čáře se skupina
asi na 1/4 hod. zastavila. 
K tomu asistovali těžkoo-
děnci Policie.

Snímek zachycuje část kon-
voje na hraničním přechodu.
Nakonec pro velký shluk lidí
nebyly pořízeny snímky. 

Za mostem na chodníku stála
také malá skupina odpůrců
přejezdu amerického konvo-
je s vlajou transparentem a
papírovými poutači s hesly
proti USA. bylo jich ale
výrazně méně než příznivců.
Přesto došlo k několika slov-
ním potyčkám. 

Mezi vítajícími byli i členo-
vé Harley klubu na svých
strojích, které doprovázelo i
několik automobilů, veterá-
nů a po trase projížděl jeep
Military car klubu s americ-
kou vlajkou.
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To už pokračovala vozidla
konvoje jízdou na našem
území za nadšeného vítání
mladých lidí (asi 90% pří-
tomných). Hodně lidí foto-
grafovalo projíždějící vozy,
někteří jen mávali a několik
osob vztyčovalo americké
vlajky.

To už projížděl střed konvo-
je. Celkem do Pardubic přes
Náchod přejelo 39 vozidel se
135 vojáky. Jednotlivé části
projížděly zhruba v hodino-
vých odstupech.

Jásající dav se tlačil až přímo
k projíždějícím vozidlům.
Malé množství starších osob
jen přihlíželo, případně  foto-
grafovalo. Celou situaci
uklidňoval antikonfliktní
tým. Není známo, že by zde
na Američany někdo vystr-
koval holý zadek, jak se
tomu dělo na Moravě.

To už byl závěr druhé části
konvoje.  Většina diváků se
po jejich odjezdu rozešla.
Třetí část konvoje jedoucího
později už nevítalo tolik
diváků.
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Další vozidla včetně naši
Policie stála v prostoru před
českou celnicí.

Celý prostor průjezdu u hra-
ničního přechodu kontrolo-
valo vozidlo „Military
Police“.

Kolem 12.30 hodiny došlo
na křižovatce u železniční
zastávky k zácpě, protože
spuštěné závory při přejezdu
vlaku nedovolily vozidlům
opustit prostor a  pokračovat
na Hronov. 

Mnoho vozidel návštěvníků
akce bylo odstaveno na par-
kovišti u Hypernovy. Takové
soustředění vozidel na státní
silnici i parkovišti  nikdo
nepamatuje. Nebylo možno
jet k marketu ani odjet.
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První část US kolony přijela
do města s 3/4 hodinovým
předstihem, takže diváci byli
spíše náhodní.

Kolem kruhové křižovatky 
„ U Čedoku“ očekávala  při-
jíždějící druhou část konvoje
již řada nadšenců i zvědavců.

Občas bezdomovci přespá-
vali v keřích kolem vily 
v Malých lázních, ale nyní si
jeden z nich postavil u hranic
na břehu Metuje chatrný pří-
střešek. Kartony si obstará-
val  nedovoleným způsobem
z nedaleké Hypernovy.

Dne 31.3. přišla sněhová
vánice, že ani soused nestačil
uklidit prádlo na šňůře. Sníh
sice do druhého dne roztál,
ale kolem Velikonoc (5.-6.4.)
sníh propadával každý den.
Po několik nocí nezvykle
mrzlo až -2°C.
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To se nelíbilo ostraze marke-
tu, oznámil vše Povodí Labe,
a pracovníci příbytek začát-
kem dubna rozbourali. Po
další přehnané domluvě
lahví vína do hlavy najatou
osobou bezdomovec zemřel.

(Převzato z „Deníku“ 23.4.)

Tragická nehoda se stala dne
16.5. dluholetému pracovní-
kovi Kauflandu. Při vykládá-
ní minerálek z kamionu utr-
pěl těžká zranění, kterým po
převozu do nemocnice dne
18.5. podlehl.

Vernisáž byla uskutečněna
5.5. za účasti mnoha zájem-
ců. Byla pojata jako pietní
vzpomínka na padlé české
občany a sovětské vojáky 
v prostoru celnice a okolí.

Výstava fotografií a doku-
mentů od 5. do 22. května 
s názvem Běloves volá! 
k 70. výročí posledního boje
v roce 1945 byla uspořádána
v 1. patře budovy dřívější
české celnice.
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Vernisáž zahájil a pronesl
slavnostní řeč Ing. Miloslav
Řezníček. K slavnostní chví-
li přednesl Josef Kindl báseň
„Běloves volá“.

Při vernisáži byly všechny
místnosti plné dychtivých
návštěvníků.

Posluchači stáli i v další
místnosti. Další si pro nedo-
statek místa prohlíželi foto-
grafie v první části výstavy.
Byli přítomni i redaktoři
některých místních novin.

K slavnostní chvíli a pietní
vzpomínce na vernisáži
zahrála skupina harmonikářů
z Lidové školy umění.



Výstava byla instalována ve
třech místnostech. V první si
návštěvníci mohli prohléd-
nout fotografie od přípravy
obrany republiky v roce
1936 až po konec války v ro-
ce 1945 se všemi důsledky.

Vernisáže se zůčastnil autor
řady publikací týkajících se
konce války v Náchodě
PhDr. Václav Sádlo a mís-
tostarosta města Ing. Tomáš
Šubert. 

V první  místnosti si prohlí-
želi fotografie další návštěv-
níci, mezi jinými i členové
Klubu vojenské historie
(KVH) nebo pohraniční poli-
cie i návštěvníci z Polska.

Na stolech a panelech bylo
umístěno přes 460 fotografií
s doplňujícím textem připra-
vených A. Samkem. 

Výstavu navštívilo i několik
tříd starších žáků ze základní
školy Komenského ul.
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Výstava pokračovala v chodbě
na panelech s většími fotografi-
emi Ing. Řezníčka. Spoluautor
Samek rozmlouval s přímým
účastníkem vítání sovětských
vojáků na tehdejší německé
celnici panem Šulitkou.

V druhé místnosti bylo možno
shlédnout situační plán boje 
s maketami staveb celnic. Byla
zde vystavena i podomácku
ušitá sovětská vlajka, které
byly k uvítání Rudé armády
vyvěšovány po domech. Náv-
štěvníci se pak podepisovali
do pamětní knihy a mohli si
zde zakoupit knihy nebo DVD
a CD k dané tématice regionu.

Návštěvnice Tomešová a Klepr-
líková před starou fotografií, kde
je  roku 1945 generál Zajončkov-
ský držel jako dívenky v náručí.

Návštěvou výstavu poctil i
člen veterán klubu celní
správy královéhradeckého
kraje. Vyslovil poděkování
za velmi dobře připravenou
výstavu, aby se hlavně mlad-
ší veřejnost dozvěděla histo-
rické souvislosti.  
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Díky pochopení celní správy,
která nám propůjčila míst-
nosti na celnici, mohla být
výstava realizována. Ing.
Řezníček rozmlouvá s jejich
čelnými představiteli HK
celní správy Plk.Mgr. Fran-
tiškem  Halásem a npor. 
Petrem Zahradníkem.

K vidění byl také sovětský
bubínkový samopal Plugin,
který je od roku 1960 jinak
používán jako symbol stře-
leckých soutěží v Náchodě .

Autoři výstavy Antonín Samek
a Ing. Miloslav Řezníček. 

V pozadí byly instalovány
dobové smuteční parte a sezna-
my padlých osob.

K dispozici byl počítač, kde
si mohli návštěvníci shléd-
nout video Miroslava
Trudiče, sestavené z docho-
vaných filmů a vyprávění
přímých účastníků událostí.
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Na výstavu se přišli podívat i
polští návštěvníci z nedaleké
Chudoby. K dispozici jim
byl náš překladatel. V průbě-
hu výstavy jich přišlo zdale-
ka více.

V dalších  vitrinách byly
vystaveny různé artefakty,
jako dalekohledy, revolvery,
dýky válčících stran a také
medaile za úspěchy sovět-
ských vojáků v boji. 

Na stěnách byly vystaveny i
kopie výpovědí tehdejších
svědků událostí. V levé vitrí-
ně byla shromážděna výstav-
ka knih k tématice týkající se
konce války a posledního
boje u celnice.

Velkou pozornost si zaslou-
žily repliky některých ruč-
ních zbraní německé i
Sovětské armády včetně
výstrojních součástí. 
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K pochopení situace průběhu
bojů v naši republice zde
byla vystavena mapka směrů
pohybu fronty.

Vedle byl uveden text kapi-
tulace německé armády.

Zde byly vystaveny kopie
výpovědí očitých svědků
průběhu boje kolem nové
české celnice.

Zde byla vystavena výpověď 
pana Štěpánka, který se
zachránil v uniformě národní
gardy při události ve sklepě
nové celnice, zahrabán v ku-
pičce uhlí.

Zde bylo vystaveno schema
průběhu posledního boje 
v místech mezi budovami
staré a nové české celnice.



19

Pozornost si vysloužila i pro-
vizorní prostřílená sovětská
vlajka, kterou k vítání Rudé
armády narychlo přibližně
ušily ženy financů. Protikla-
dem bylo odcizení sovětské
vlajky na zdi budovy u histo-
rické pamětní desky. Komu
asi tento symbol vadil?

Starší chlapce ze ZŠ Ko-
menského zajímaly přede-
vším tehdy používané ruční
zbraně.

Výstavu si prohlédlo přes
560 návštěvníků.

Členové KVH si mimořádně
mohli prohlédnout ve sklepě
tajně připravené kulometné
hnízdo, kdy se už při stavbě
budovy počítalo s možným
napadením Německem v ro-
ce 1938. Stačilo jen vyrazit
kámen ze zdi směrem k ně-
mecké celnici. V tomto pro-
storu také byly schovány po
dobu boje civilní osoby.

Na výstavě se po dlouhých
letech setkali i spolužáci,
kteří tuto pohnutou dobu
prožili jako mladí - MUDr.
Mraček, Kleprlíková a další.
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Na  výstavu 70. výročí nava-
zovala i pietní vzpomínka na
padlé účastníky boje. 
Na hřbitově 9.5. na památku
dne posledního boje v Bě-
lovsi roku 1945 byla uspořá-
dána u památníku osvoboze-
ní našeho města od němec-
kých okupantů pietní vzpo-
mínka a položení věnců u
sochy rudoarmějce.

Starosta města Jan Birke
položil růži na hroby všech
padlých českých občanů 
v průběhu posledních váleč-
ných dnů.

Představitelé města u skuteč-
ného hromadného hrobu
sovětských vojáků položili
věnce a poklonili se památce
padlých.

Delegace města a dalších
přítomných odjela autobu-
sem na náměstí. Zde položi-
ly jednotlivé složky věnce na
radnici k pamětní desce
generála Zajončkovského.
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Se starostou města a dalšími
složkami položili kytice a
vzdali čest k pamětní desce
Kpt. Jaroše na budově pošty
zástupce náčelníka generál-
ního štábu armády ČR gene-
rál poručík František Male-
ninský a náčelník policejní-
ho ředitelství královéhradec-
kého kraje brigádní generál
Martin Červíček.

Následně odjela delegace 
k běloveské nové celnici,
kde za přítomnosti čestné
stráže příslušníků KVH byly
položeny věnce.

Pietní vzpomínku ukončil
starosta města Jan Birke
krátkým proslovem a podě-
kování účastníkům.

(Byly použity i fotografie 
z videa Ing. Řezníčka.)

Přítomní se pak šli podívat
do budovy celnice na výsta-
vu k 70. výročí posledního
boje v Bělovsi.

Foto: Ing. M. Řezníček 
M. Trudič

Sestavil: A. Samek 5/2015


