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Běloveské zajímavosti roku 2012
Rok 2012 nebyl fotograficky ani na události tolik zajímavý. Rekonstrukce vozovky na hraničním přechodu začala ještě na konci roku, ale tuhá zima pozastavila stavební práce, které se protáhly až do
konce května.
Na Dětském dopravním hřišti probíhaly opakující se akce, dokončovala se přístavba ve střešní části
a zateplení mateřské školy a byl vyasfaltován chodník pro chodce i cyklisty v parku naproti tenisu.
Větší stavební práce se uskutečnily až na podzim, kdy byla konečně realizována stavba podjezdu cyklostezky u Slánského mostu.

Rekonstrukci vozovky na
hraničním přechodu od poloviny prosince roku 2011 prováděla kompletně polská
strana, protože prostor leží již
na polském území. Z těchto
důvodů byl oboustranný provoz převeden jen na jednu
polovinu cesty.

Pokud počasí dovolilo, byly
odstraněny pověstné „kočičí
hlavy“ na vozovce, které po
léta byly postrachem řidičů.

Stavební prostor připomínal
jeden čas bojiště.
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Zato na hotové dílo je radost
pohledět.

Stavební práce byly ukončeny koncem května, aby
návštěvníci mistrovství světa
v kopané, konané v červnu
převážně na polském území,
měli pohodlný průjezd.

Mezi tím začátkem roku
místní hasiči prověřovali
účinnost techniky v zimních
měsících a zaplavili přilehlou
louku. Následující mrazy
vytvořily přírodní kluziště,
čehož s radostí využily především děti.

Velikonoční pomlázku oslavil pan Šolín s pomlázkou
dlouhou 3,10 cm (patrně
rekordní délka v celém
Náchodě).
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Dne 27.3. ředitelka MŠ paní
Posnarová vítala představitele města a pozvané hosty při
příležitosti otevření nové
třídy ve střešní přístavbě
mateřské školy.

Slavnostní řeč měl i místostarosta Mě Ú Ing. Tomáš
Šubert.

Děti předvedly hostům malé
kulturní pásmo.

Vybavení nových prostor
bylo vkusně uspořádáno pro
potřeby her dětí.
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V nové ložnici se bude dětem
po obědě spokojeně snít a
odpočívat.

Také sociální zařízení je
upraveno pro velikost dětí.

Totéž platí pro společnou
umyvárnu.

Kancelář ředitelky a další
místnosti pro učitelky dostaly
nové vybavení.
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V předvečer kapitulace
německých vojsk v roce 1945
se konal 7.5.2012 v Náchodě
ohňostroj k oslavě vítězství.
Týž den delegace představitelů města společně s delegací bojovníků za svobodu
položila na staroměstském
hřbitově kytici k hrobu padlých sovětských vojáků.

Starosta Města Jan Birke, i
místostarostové Ing. Tomáš
Šubert a Mgr. Drahomíra
Benešová u pomníku Rudoarmějce u české celnice
položili kytici k uctění
památky padlých sovětských
vojáků i našich občanů při
posledním boji u celnice.

Členové Klubu vojenské historie (KVH) dne 8.5. nejdříve
položili věneček u mohyly
padlých ve světových válkách naproti fotbalovému
hřišti.

Pak členové KVH v dobových uniformách československých i sovětských vojáků odešli k české celnici.
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Záběr z pokládání věnečku u
sochy Rudoarmějce naším
vojákem. Vedle sochy stála
čestná stráž zástupců delegace a členové KVH v dobových uniformách.

Také zástupce sovětské strany (členka KVH) položila
kytici květů a vzdala čest
padlým hrdinům.

Ceremoniálu přihlíželi náhodní diváci a pozvaný starosta města Jan Birke.

Pohled na památník posledního boje dne 9.5.1945. K
výzdobě přibyla ještě kytice
rudých karafiátů od delegace
KSČM. Tentokrát ani jedna
ze zúčastněných stran nezveřejnila informaci pro obyvatelstvo o konání, datu a času
pietních aktů.
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V průběhu června až srpna
byl dřevozpracující firmou
proveden průklest stromů
kolem vily v Malých lázních.
Větve ohrožovaly střechu
budovy.

Taktéž byly ořezány suché a
překážející větve nad cestou
v březové aleji. Po zaschnutí
byly spáleny.

V průběhu roku byl téměř
dokončen jediný nový dům
pod ulicí Nad Celnicí.

Pracovníci Povodí Labe v
průběhu léta opravili pravý
břeh Metuje ostrova od splavu. Bahno bylo odstraněno a
vodou vyplavené kameny
byly doplněny.
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V klubovně hasičské zbrojnice byla v červnu uskutečněna
schůzka vlastníků pozemků z
oblasti chráněného pásma
Březinka se zástupcem města
Ing. Šubertem a předsedou
osadního výboru za účelem
podání soudní žaloby o zrušení rozhodnutí. Od žaloby
bylo nakonec upuštěno.

V průběhu září se objevily na
hranicích vytyčeného pásma
tabule se státním znakem a
nápisem Chráněné území
Březinka. Co to znamená pro
běžné občany na procházkách se ale nikde nedočtete.

V průběhu léta bylo provedeno zateplení mateřské školy
ve Vítkově ulici.

Pohled na dokončenou fasádu s nakreslenými dětskými
motivy ze severní strany.
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Také jižní strana budovy se
dočkala veselého vzhledu.

Slavnostní otevření pak proběhlo za přítomnosti zástupců města a provádějící firmy.

Na Dětském dopravním hřišti
mimo běžnou výuku žáků o
dopravní výchově probíhala
řada doprovodných akcí. Byl
to především Den s Policií.

Mimo ukázek prace příslušníků policie se děti mohly
zblízka seznámit s používanou technikou.
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Pro předškolní i školní děti
byl na hřišti připraven miniaturní triatlon.

Nechyběly ani překážky,
bicykly i závěrečné stupně
vítězů.

Součástí triatlonu byly
doprovodné akce České
pojišťovny i atrakce pro malé
děti.

Jízda dětských vozítek moskvičů i skutečných vozidel veteránů po městě skončila
na dětském hřišti.
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Zde si mohli návštěvníci prohlédnout skutečné jednotlivé
exponáty dnes již historických vozidel.

Nechyběly ani nabídky
České pojišťovny a organizace BESIP pro motoristy.

První neděli června se na
lukách za Hypernovou konalo předvádění chovných koní.
Zájem chovatelů i diváků byl
stále značný.

Raritou akce bylo tentokrát
sedmispřeží vraníků, známých z filmové pohádky.

