
Léto roku 2015 bylo snad od roku 1947 nejsušší. Pršelo jen v dlouhých intervalech a velmi málo.
Teploty v odpoledních hodinách často překračovaly 30°C a několikrát dostoupily až k 35°C. To vše se
projevilo malým průtokem v řece Metuji, na dně enormě vyrostly vodní rostliny. To také odradilo
několik zájemců o koupání v Metuji. Ty tam jsou doby, kdy se kolem řeky povalovalo kolem 300 osob
dychtivých nachytat bronz a osvěžit se ve vodě.

Vysoké teploty zapřičinily rychlé vysychání půdy. Tráva žloutla a mělce kořenící rostliny, pokud neby-
ly zalévány, tak nenávratně uschly. Sucho se podepsalo i na velikosti ovoce. Frekvence turistů a cyk-
listů silně zeslábla. Kolaři se vyrojili až v září a říjnu. Kdekdo vyhledával chládek a také minerálku
Idu, kdy se denně u kapličky v lázních tvořily fronty žíznivých zájemců.

V Promenádní ulici i v ulici
U lomu, někdy i v Lázeňské
stály auta lidí z okolí i ze
vzdálenějších měst. Zájemci
pak pěšky docházeli k pra-
meníku pro Idu. Potřebné
parkoviště nebylo projekto-
váno. Majitel lázní musel dát
u vjezdu betonové zábrany,
aby auta neparkovala přímo
v parku.

Stávalo se, že auta s přívěsy
dojela přes zákaz až ke
kapličce a zájemci stáčeli Idu
do velkého množství lahví.
Byly i případy, že podnikavci
přijeli se sudy na káře a
pomocí hadic stáčeli minerál-
ku přímo do sudů. Místní
policie sem v posledních
letech jezdila jen zřídka.

Téměř celý rok od rána do
večera u kapličky stály fronty
občanů s taškami lahví na
minerálku.
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Slušnost a ohledupnost se
dnes už „nenosí“. Lidé se
nestydí naházet odpadky
volně na zem, místo aby je 
v takovém množství odvezli
do sběrného dvora.

Pohled na lávku od školy
směrem k hotelu Bonato.

To je pohled na opravenou
lávku ze břehu od fotbalu.

V letních měsících byla opra-
vována lávka přes Metuji.
Byly vyměněny všechny dře-
věné díly chodníku.
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Od května tr. bylo otevřeno
Lázeňské muzeum nad lázně-
mi, v bývalém „Jiráskově
statku“, který je nyní v majet-
ku Běloveské lázně, a.s.
Přístup je ze dvora.

Po uzavření prameníku Ida
byla ale návštěvnost značně
omezena. Mimo sezónu listo-
pad-duben je objekt uzavřen.

Základem je dokument o his-
torii běloveských lázní býva-
lého kronikáře Antonína
Samka, doplněný dalšími
fotografiemi a plány naleze-
nými v lázních.

Vše se připravovalo zatím
provizorně „za pochodu“ 
v režii správce lázní Davida
Troutnara.



V průběhu června a července
se na přilehlé louce u Pro-
menádní ulice objevily bagry
a odklízely ornou zeminu.
Krátce nato stavební dělníci
připravili a betonovali zákla-
dy stavby.
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Na stavbě se střídali zedníci,
tesaři i klempíři, kteří v listo-
padu připravovali zakrytí
střechy. Jednoho dne zmizelo
šest vzrostlých stromů kolem
Promenádní ulice.

Takto vypadá stavba zezadu
směrem k městu. Na ceduli:
Stavba povolena se procháze-
jící občané dočetli, že objekt
bude sloužit pro ubytování
pro potřeby lázní.

Rozlehlá stavba se rychle
zvedala a v listopadu byly již
osazovány krovy. Toto je
pohled od lázní.
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Ze soukromých staveb je
známa již z minulého roku
pouze přestavba domu čp.82
na Václaváku. Ještě chybí
slušivý kabátek.

Další kontejnery se objevily u
fotbalového hřiště, u Korun-
ky, U křížku a na Václaváku.
Jen Na Hořejší konec zbyl
pouze jeden kontejner. Tak
lidé odkládají větve a jiný
odpad na kupu na zem.

Z příkazu vlády musí města
od letošního roku zabezpečit
svoz BIO odpadu. Z toho
důvodu u nás na parkovišti 
U Brodu přibyly umělohmot-
né kontejnery na bioodpad,
také jeden velkoobjemový,
dokonce i na papír.

Také objekt původního čísla
94 po stržení stavení se
dočkal lepší úpravy zbylého
zbouraného dříví.
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Dne 29. srpna místní hasič-
ský sbor uspořádal oslavu 60.
výročí zahájení práce s mlá-
deží a výcviku Mladých hasi-
čů (MH). Pozvání přijali sta-
rosta města Jan Birke a další
hosté. Starostka SDH právě
zahájila slavnost.

U hasičské zbrojnice ale už
nebylo z řad místních občanů
tolik rušno, jako v minulých
letech. Přesto v podvečer se
všem o dobrou náladu staral
Bróňa Řezníček, který hrál
nejen k tanci i k poslechu.

Mladí hasiči pod vedením
zkušených instruktorů před-
vedli přihlížejícím divákům
řadu ukázek ze svého výcvi-
ku včetně záchrany zraně-
ných v automobilu.

Účastníci oslav a hosté měli
také jedinečnou příležitost
sledovat umělecký výkon je-
dnoho z členů JSDH v Bě-
lovsi, Míry Macha, který 
z obřího kmene vyřezával
pomocí motorové pily znak
běloveských hasičů.
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Dnem 26.9. zmizely fronty na
minerálku Ida, protože město
na příkaz Českého inspekto-
rátu lázní a zřídel náhle pra-
meník uzavřelo, z důvodu
rizika přítomného karcino-
genního arsenu v minerálce.

Zůstala zde vyvěšena jen zpráva o
uzavření a návštěvní řád, který v bodu
č.5. říká: Přírodní minerálka Ida obsa-
huje zvýšený podíl arsenu. To však
podle zákona o ochraně veřejného
zdraví nezprošťuje provozovatele
povinnosti dodat nezávadnou vodu.

Podle starších informací na
břehu Metuje vytékala přepa-
dová minerálka Jakub z nej-
staršího pramene přímo pod
kapličkou. Po ukončení pro-
deje Idy v roce 2000 zde
občané nabírali ve větším
množství minerálku do lahví.
Patrně v roce 2012 někdo zni-
čil přívod do trubek a voda
prosakuje  pod betonem
přímo do řeky.

Fotografie dokazuje, že u pramene Ida 1 odkud byla mine-
rálka čerpána do prameníku, přes mlžení představitelů
města v tisku o opravách, ale žádný odlučovač arsenu nebyl
instalován. Dokazuje to i údaj letošního úředního rozboru
Idy: Arsen 638 mikrogramů/l minerálky. Platná norma je
10 mikrogramů/l. Bylo zde pouze proti původnímu stavu
instalováno menší čerpadlo, aby voda měla menší průtok,
odpovídající požadavkům pro lázeňské pítko. Současně
dostupné tovární odlučovače arsenu jsou mnohem větší a je
nutná častá výměna sorbentu vázajícího soli arsenu.
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Dne 28.10.2015 v 11 hodin
"uniformovaná skupina"
Klubu vojenské historie
Náchod přišla pokládat věnec
při příležitosti oslav 97. výro-
čí vzniku samostatného Čes-
koslovenska u pomníku obě-
tem I. a II. světové války 
v Bělovsi.

Pietní vzpomínku iniciovali
Mladí sociální demokraté,
zúčastnili se radní a zastupi-
telé města Náchod za ČSSD 
v čele se starostou města
Janem Birke. Přišli i zástupci
z Českého svazu bojovníků
za svobodu.

Proslov k této významné udá-
losti pak pronesl radní města
Náchod Jan Čtvrtečka.

Členové KVH zajistili u
mohyly čestnou stráž.
Starosta Jan Birke a místo-
předsedkyně OVV ČSSD
Náchod Ivana Tomková
položili u památníku kytice a
členové KVH věneček.
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Běloveský Sbor dobrovolných hasičů dostal za vyřaze-
nou starou cisternu CAS 24 Škoda RTHP z roku 1964 
v roce 2014 nový vůz, který ale pro neopravitelnou
závadu musel být vrácen. Konečně v  závěru roku dora-
zila nová cisterna CAS 30, kterou v sobotu dne 5. pro-
since 2015 jako nadílku slavnostně předal Mikuláš -  
v jedné osobě starosta Jan Birke do užívání andělovi -
starostce sboru Šárce Cimbálníkové. Přítomen byl i
místostarosta Ing. Tomáš Šubert a velitel jednotky
Náchod Tomáš Kavan.  Finanční prostředky ve výši
945 000 Kč poskytl Královéhradecký kraj. Město
Náchod spolufinancovalo nákup vozidla částkou 
4 759 666 Kč. 

Nové vozidlo je typ CAS 30
SR3 na podvozku TATRA
815-7 4x4, které bylo vyrobe-
no polským výrobcem hasič-
ských vozidel WISS CZECH,
s.r.o.. Cisterna na terénním
podvozku 4x4 s nízkou prů-
jezdnou výškou bude užiteč-
ným pomocníkem při zdolá-
vání požárů v okolí Ná-
choda.

Ve vozidle je kabina pro čtyři
hasiče, nádrž na vodu na
4500 litrů vody a 120 litrů
pěnidla, vybavení pro zásahy
u domovních i lesních požá-
rů. Dále vysokotlaké hasicí
zařízení a nadstandardně také
asanační lišta. Nechybí ani
příprava pro umístění lafeto-
vé proudnice. Na snímku jsou
všichni aktéři předání dárku.

Velitel zásahové jednotky
Pavel Punar společně s členy
zásahového družstva stáli
čestnou stráž u nového dárku,
tentokrát jako čertíci. V sou-
časné době se běloveští hasiči
s novým vozidlem seznamují,
zaškolují a provádějí kondič-
ní jízdy, aby byli připraveni
k případnému zásahu.
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V Lázeňské ulici stával pří-
zemní dům čp. 5., pamatující
ještě časy Rakousko-Uher-
ska. Koncem léta z něho bul-
dozery vytvořily hromadu
suti, která zrovna nedělá 
v ulici parádu.

V areálu „Kylarův statek“ koně
sami zdolávají nastavené překážky.
Stáj nabízí zájemcům jízdy na
koních a jejich výcvik.

Jak je patrné z posledních snímků,
letošní Vánoce jsou „na suchu“.

Od 7.7. se 5 měsíců přestavo-
val kruhový objezd v Nácho-
dě. Provoz byl řízen jedno-
směrně, takže fronty aut den-
ně dosahovaly k Ameteku.
Totéž bylo na Kladské ulici,
Zde pak začínaly fronty už od
Pekáren. To vše zdržovalo
především provoz MHD i
jiných spojů. Dopláceli na to
do 23.11. i místní chodci a
obyvatelé hlukem a výfuko-
vými zplodinami. 

Na rozhraní Bělovse a Ná-
choda stojí objekt známý jako
Restaurace pod Montací. 
V přízemí bývala prodejna
Konsumu. Od roku 2013 se
zde usídlila prodejna autodílů
Kelly. Provoz rstaurace skon-
čil koncem roku 2014. Co 
se z přestavby vyklube, na to
si musíme počkat.


