HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2010

èíslo 8

roèník 16

cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

Dìtský

Pozvánka na akci

Cihelna 2010
Jednou z nejvìtších akcí pro milovníky historie v našem okolí je tradièní Cihelna 2010, která se koná 20.–22. srpna v Králíkách.
Hlavním poøadatelem je mìsto Králíky, spoleènì s ARMYFORT,
s. r. o – provozovatelem vojenského muzea. Akci podporuje Pardubický kraj a armáda Èeské republiky. V loòském roce se akce Cihelna zúèastnilo pøes 17 tisíc návštìvníkù, letos poøadatelé oèekávají ještì vìtší
poèet, nebo se naše armáda pøedstaví v plné síle. Kadý rok èeká na
úèastníky nìco nového. Letos se poprvé pøedstaví novì rekonstruované Vojenské muzeum, které navíc poslouí pro úèinkující jako skvìlé
sociální i technické zázemí. Poprvé té bude pøístupný po venkovní rekonstrukci pìchotní srub K-14 U Cihelny. Od doby první ukázky v roce
1998 se z ruiny, totálnì utopené v bainì a obklopené skládkami nebezpeèného odpadu králické Tesly, vytvoøil novotou svítící bunkr, jen
bude dùstojnou kulisou pøi bitevních scénách.
Hlavní historická ukázka bude fiktivní, protoe bude simulovat boje
s Nìmci o opevnìní v roce 1938. Diváci se tentokrát otoèí k pìchotnímu
srubu a budou mít vìtší pøehled o bitevním dìní ne vloni. Více dobové
techniky té uvidí na nìmecké stranì. Další druhy techniky pak uvidí
pøi druhé ukázce – výjevu z bitvy o Ostravu v roce 1945.
Kromì tradièních zbraní a techniky se pøedvede i naše armáda. Bude
zde mít letadla i vrtulníky se statickými a dynamickými ukázkami.
Pøedstaví se i rota aktivních záloh z Pardubic, vìzeòská sluba, celní
správa i Policie ÈR. A protoe hlavní program akce Cihelna se koná
zrovna 21. srpna, tedy v den výroèí, kdy k nám v roce 1968 vstoupila
vojska Varšavské smlouvy, poøadatelé pøipravili i ukázku k této události.
Tahákem kulturního programu na králickém námìstí bude ji v pátek
v podveèer vedle tradièního vystoupení Vojenské hudby Olomouc a
maoretek i koncert zpìváka Petra Koláøe a kapely ABBA Revial.
Pravidelné návštìvníky není tøeba na tuto akci zvát. Vìdí, e ochotní
poøadatelé opìt pro návštìvníky pøipraví velké mnoství jídla a pití a
mnoho atrakcí pro ty nejmenší. A pro ty, kteøí ještì v Králíkách na Cihelnì nebyli, mám jediný vzkaz: Pøijïte, a nebudete litovat.
-hp

filmový festival
23.-26. 8. 2010
více informací uvnitø novin
28. 8. 2010

9. Hanušovický jarmark
více informací uvnitø novin

V pivovaru Holba si nyní mùete prohlédnout
galerii vítìzných snímkù soutìe

Jak vidím Jeseníky
(více informací na 2. stranì)

Obèanské sdruení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUITÉHO OŠACENÍ
23. srpna 2010, od 10.00 do 18.00 hod.
místo: DK Hanušovice
Více informací uvnitø Hanušovických novin
Dìkujeme za Vaši pomoc. MO KDU-ÈSL Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
93. jednání – 14. 6. 2010
- vzala na vìdomí podìkování SONS Šumperk za poskytnutí pøíspìvku na èinnost sdruení
- doporuèila ZM ke schválení pùjèku z FRB v èástce
50.000,- Kè
- vzala na vìdomí podìkování armády spásy Šumperk
za poskytnutí dotace na poøízení kamerového systému
- vzala na vìdomí ádost o prodej bytu v domì èp. 22
na ul. Údolní
- schválila dodatek ke smlouvì o umísování psù do
útulku pro opuštìné a nalezené psy s provozovatelem Tomášem Schulzem – KETMERY

- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ o realizaci mimovýukové aktivity ZŠ – Den proti kouøení „My nechceme kouøit ani
pasivnì“, která se uskuteènila dne 23. 6. 2010
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 714/102, parcela
zjednodušené evidence, a doporuèila ZM ke schválení a po provedení identifikace pozemku v KN
- schválila smlouvu o výpùjèce mezi mìstem Hanušovice a
ZUŠ Šumperk
- schválila výmìnu bytù Hlavní 115 a Hlavní 72, Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice o vrácení
pozemku pè. 856/91 v kú. Hanušovice z uívání zpìt mìstu Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 856/91 v kú.
Hanušovice

Pohledy do historie Hanušovic a okolí

Jménem redakce i ètenáøù Hanušovických novin dìkujeme za monost nahlédnout do vzácných historických fotomateriálù
z Hanušovic a okolí, které pro nás pøipravoval pan Václav Jokl starší.
-red

Podìkování
Kino Mír Hanušovice dìkuje spozorùm za finanèní podporu
pøi zajištìní 29. Dìtského filmového festivalu, který se koná od
23. do 26. srpna. Program na http://www.hanusovice.info/.
Ing. Jaromír Cejpek leb
Jana Marešová Hanušovice
Julius Kováè Hrabenov Zpracování kamene
Kostka – Kolobka Potùèník

Odborové sdruení eleznièáøù Hanušovice
Pavel Brázda Hanušovice
Radek Schwarzer Jindøichov
Zámeènictví Josef Diòa Hanušovice
ZO NOS Pivovar Holba Hanušovice
ZV OS KOVO ZKL Hanušovice
elezáøství Radochová Drahomíra Hanušovice

V pivovaru Holba si nyní mùete prohlédnout
galerii vítìzných snímkù soutìe

Jak vidím Jeseníky
Zajímavé spojení piva v kontextu s umìním i ochranou pøírody se
podaøilo hanušovickému pivovaru. Do konce srpna si návštìvníci
pivovaru Holba mohou prohlédnout unikátní expozici fotografií.
Výstava je instalovaná na galerii varny a její prohlídka bude po dobu
prázdnin souèástí oblíbených exkurzí do pivovaru.
Jedná se o vítìzné snímky soutìe Jak vidím Jeseníky, poutavì
zachycující krásy horské pøírody.
Navíc jde o zajímavé zpestøení pro návštìvníky, kteøí do pivovaru
pøijídìjí z celé republiky.
Holba je toti unikátní nejen svou polohou a malebným areálem
s rybníky, ale také tradièní výrobou piva, se kterou se tady mohou
návštìvníci „zblízka“ seznámit, zatímco ve vìtšinì pivovarù tuto
monost nahradila videoprojekce. Ryzí pivo z hor je samozøejmì moné
také ochutnat v rámci odborné degustace.
Projekt Jak vidím Jeseníky kadoroènì vyhlašuje CHKO Jeseníky ve
spolupráci s jesenickým fotoklubem a za sponzorské podpory
hanušovického pivovaru. Soutìe o nejzdaøilejší pohledy na Jeseníky
se letos zúèastnilo 20 autorù, kteøí poslali celkem 162 fotek. Jejím cílem
je nejen pøestavit krásy horské pøírody široké veøejnosti, ale souèasnì
poukázat na celkovou výjimeènost krajiny. Po celý rok autoøi
dokumentují krajinu a její obyvatele a snaí se zachytit výjimeèné
okamiky prostøednictvím svých objektivù.
„Tato i podobné akce zvyšují nejen samotné povìdomí o Jeseníkách,
ale pøispívají také k pøesvìdèení, e pøírodní dìdictví je zapotøebí
chránit i pro další generace. Vìøíme, e výstava takto zapùsobí na své
návštìvníky,“ øíká výkonný øeditel pivovaru Holba, který se aktivnì
podílí na ochranì jesenické pøírody.
V záøí se expozice pøesune do kina v Jeseníku a následnì pak do Bruntálu.
-hm
Radek Dominec - 2. místo - Rešovské vodopády
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Poradna pøi finanèní tísni
Jsme obecnì prospìšnou spoleèností poskytující dluhové
poradenství. Sluby poskytujeme fyzickým osobám (nepodnikatelùm), které se dostaly do finanèní tísnì v dùsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvìru, pùjèce,
leasingu apod.).
Poskytujeme bezplatnì zejména následující sluby:
- rady, jak postupovat v pøípadì hrozící platební
neschopnosti
- rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost
ji nastala
- konzultace k oddluení podle insolvenèního zákona
- pomoc pøi vyplòování a podávání návrhu na povolení
oddluení (osobní bankrot)
- konzultace k prùbìhu soudního a exekuèního øízení
Sluby Poradny jsou poskytovány:
- bezplatnì – a to za všech okolností
- nestrannì – neupøednostòujeme zájmy ádného úèastníka,
naší snahou je najít nejlepší øešení pro všechny
- diskrétnì – s osobními údaji nakládáme plnì v souladu se
zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
- nezávisle – na jakýchkoli jiných institucích

Kontakt:
Bezplatná zelená linka: 800 722 722
(v provozu kadé pracovní pondìlí
od 8.30 do 11.30 hod. a od 13.30 do 17.30 hod.)
Poradenské linky:
Praha: 222 922 240
Ostrava: 595 532 740
Ústí nad Labem: 411 135 200
e-mail: poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz
Poradna neposkytuje ádné finanèní produkty ani
konkrétní informace o nich, ani sluby podléhající
zákonu è. 85/1996 Sb., o advokacii, a nezastupuje
klienty v øízení pøed soudy.
Poradna je èlenem Evropské asociace pro øešení
spotøebitelských dluhù – ECDN.

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává Mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Autoškola Pavel Lenhart
cena 6500,- Kè
Zahájení kadé úterý
Nabízíme výuku a výcvik potøebný pro získání øidièského
oprávnìní skupiny B (osobní automobil)
Našim ákùm poskytujeme uèebnice a výukový software
ZDARMA
Výuka teorie v uèebnì kadé úterý v 16.00 hod.
Adresa: Jesenická 312, Hanušovice,
mobil: 602 515 666, 605 934 218,
email: lenhartp@seznam.cz
PRODEJ CHOVNÉ DRÙBEE
z veterinárnì kontrolovaných chovù, které zaruèují kvalitu a vysokou uitkovost
V 15.30 hod. v Hanušovicích - pøed vlak. nádraím

Prodej 18. 8. 2010
Kuøice èerné, èervené, bílé (nesou bílá vejce)
stáøí: 14-18 týdnù, cena: 130-150,- Kè

Prodej 13. 9. 2010
Kuøice èerné, èervené, bílé (nesou bílá vejce)
stáøí: 14-18týdnù, cena: 130-150,- Kè
Drùbe, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra, s. r. o., Praská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com nebo gallusextra@centrum.cz

Nabízím
vedení daòové evidence,
mzdové evidence,
úèetnictví, evidence DPH a
zpracování výkazù vèetnì
pøehledù a daòového
pøiznání.
V pøípadì zájmu mne
kontaktujte
na tel. 777 693 345.

Ing. Jana Marešová

Oznámení o uzavøení ŠJ a MŠ pøes prázdninové období:
školní jídelna bude uzavøena 19. 7.-6. 8. 2010, mateøská škola bude uzavøena 19. 7.-13. 8. 2010.
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,
pøevánì bukových,
cena dle odbìru.
Telefon: 737 274 331.

Hledám podnájem v Hanušovicích 2+1, nebo 3+1
Volejte na èíslo: 732199953
Prodám DB 2+1 v Hanušovicích,

Pronajmu byt 2+1

Na Holbì. Panelák po celkové
rekonstrukci. Cena 350 000,- Kè.
Tel.: 606 421 947

na ul. Hlavní 110
v Hanušovicích
Tel: 777 272 565

Koupím

Hledám byt,

Kadeønictví
&
modelá nehtù UV gely
Martina Motlíèková

dùm, pozemek v této
lokalitì. Rychlé jednání.

støíhání, barvení
barevné melíry, sváteèní úèesy...
Pracovní doba: PO-PÁ14.00-18.00 hod.
Objednávky telefonicky
na tel. 776 519 547 nebo 775 686 079.
Po dohodì mono i v SO a NE.
Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252

Prosím zavolejte nebo
pošlete SMS na telefon:

poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - vìtší mnoství - pozùstalost po sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší moné ceny, po
domluvì pøijedu.

775 904 562.

Info na tel. 724229292

Prodám dveøe plastové vchodové masivní, 4 panty, 5bodý zámek, èásteènì
prosklené, 2 ks rozmìr 90x200 a 100x200 cm vè. zárubnì. Bílé a hnìdé. Nové
s dokladem. Cena 7800 Kè/ks. Pøivezu zdarma kamkoliv. Tel: 777106709
Jiøí Tulach

Elektro Tulach
Raškov 43, U Kostela
IÈO: 18974228
obec Bohdíkov 78964
„elektro z vaší vesnice“
mob. 605741197
otevøeno:
ÚT-PÁ 8.30-17.00
tel./fax: 583246005
SOBOTA 8.30-11.00
•

Sháním chatu nebo chalupu se zahradou v Hanušovicích
nebo okolí. Tel: 777 114 004

•

Koupím zemìdìlskou usedlost s pozemky pro chov koní.
Tel: 602 308 774

Renata
Cakirpaloglu

Kadeønictví

Dukelská 128 (bývalé jesle)
Hanušovice
Zmìna tel.
èísla 732 281 791

Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce i eny na mateøské,
18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234
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Kosmetický salon Glanc
Klára Turková
- Kosmetické sluby
- Manikúra
- Pedikúra

POZOR!
NEDÌLE A PONDÌLKY
ZAVØENO!
V nutných pøípadech
volejte, pøijedu!
elektrotulach@seznam.cz
Drustevní byt 3+1 s balkonem 74 m2
v Hanušovicích
Prodám prostorný byt 3+1 ve 3. patøe
panel. domu s výtahem, ul. Na Holbì.
Monost pøevést do OV
Tel. 603 81 88 34
email: skorepova12@seznam.cz

Prac. doba:
Út-St 7.30-12.00 13.00-18.30
Èt-Pá 7.30-12.00 13.00-17.00
Ošetøení mimo provozní dobu
dle dohody na tel. èísle: 731 086 807
Provozovna:
Hanušovice, ul. Školní 252

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pronájem bytu
Byt 3+1 v Hanušovicích
Ulice: Na Holbì
Více informací
na telefonu: 608 968 859
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti Slunce Hanušovice – èinnost za mìsíc èerven 2010

Jubilea

V mìsíci srpnu 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Jarmila Cejpková, Františka
Horáková, Stanislava Mílová,
Marie Svobodová, Emilie
Blahová, Jarmila Opletalová,
Ludmila Nikolovová, Alena
Kovalèíková, Zdeòka Macková a
Jana Vanková;
pánové Alois Horáèek, Arnošt
Zaèal, Ladislav Jílek, Antonín
Rùièka, Josef Marek, Zdenìk
Kreller a Zdenìk Olbrich.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost
telefonicky, e-mailem nebo osobnì
na podatelnì MìÚ Hanušovice do
15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní. -red

V prùbìhu mìsíce jsme oslavili Honzovy narozeny a pozdìji i svátek. Blahopøejeme.
Na zaèátku èervna jsme na chatì za Bohdíkovem uskuteènili brigádu a o víkendu
12.-13. 6. pak akci nazvanou Šerif Rey Reech. Hráèi se pøenesli na Divoký západ do
poloviny 19. století do mìsteèka Rosebud City. Zde si kovbojové pøivydìlávali peníze
(hrací) na rùzné úkoly. Kdy pozdìji také rozluštili èásteènì zašifrovaný dopis zlatokopa Jacka Bertona, vydali se na bohaté nalezištì na Jelením potoce.
Po veèeøi dobrodruzi utráceli vydìlané peníze pøi hazardních hrách a v místním baru s rùznými drinky (samozøejmì nealko) a pochutinami (Veverèí zub, Sladká Rózi, Zajeèí bobek a
Ïáblùv mls). Celkovì nejvíce dolarù vydìlal Ondra Faltièko a nejlepší ve stolních hazardních
hrách se stal Denis Iliadu, host ze Šumperku. Škoda jen, e dobrý programpoškodili svýmnekamarádským chováním nìkteøí hráèi. Jinak záitkù bylo mnoho. Dìkujeme panu Cehovi za
odvoz batoin a rekvizit autem k chatì i nazpìt.
Na další schùzce klubu jsme si zahráli hry, které se ji nevešly do programu víkendovky (Honáci krav, Boj na kartonových koních atd.).
Koncem mìsíce jsme na klubovém táboøišti za Hanušovicemi shrabali staré listí a
uklidili po nezvaných hostech ohništì.
V úterý 29. 6. 2010 bylo slavnostní vyhodnocení èinnosti klubu a jeho èlenù za mìsíc èerven. V bodování jednotlivcù opìt vyhrál Ondra Faltièko. Blahopøejeme. Poté
následovalo vyhodnocení za celý klubový rok. Nejlepším èlenem se stal Ondra Faltièko, jen vyhrál ve všech bodovaných èástech: získal nejvíce bodù za docházku, dále
mìl nejvíce bodù za nošení pomùcek, také získal bìhem roku nejvíce pochval. První
místo Ondrovi patøí i za celoroèní celkové bodování. Blahopøejeme. Pamìtní diplomky a drobné ceny ocenily i další naše èleny. Všem pøeji, aby jim nadšení vydrelo i nadále. Po vyhodnocení následovala hra Kufr, venku díky pìknému poèasí Na pukavce,
Boj o kelímky s vodou a nakonec Polejvaná.
Naše Duha, Dìti slunce dìkuje všem lidem, kteøí nám bìhem roku pomohli rùzným
zpùsobem, a pøejeme jim pìknou dovolenou. Náš klub bude mít nìkolik akcí i o prázdninách. A tak pøejeme i ostatním dìtem, aby se jim vysnìné prázdniny vydaøily co nejlépe.
Vedoucí klubu M. Pecho

PROSAZ

SOUKROMOU INZERCI

Dovolujeme si Vám pøedstavit obèanské sdruení Prosaz, které je zamìøeno na pomoc zdravotnì postieným. Budeme rádi, kdy se k nám pøipojíte na nìkteré z letních akcí pro ZP,
které Prosaz poøádá v roce 2010:
Rehabilitaèní pobyt v Líchovech u Sedlèan 21.-28. 8. 2010
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarèíková, tel. 777 701 867,
poradna@prosaz.cz PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00,
více informací na www.prosaz.cz

Váení ètenáøi,
je pøed námi mìsíc srpen a s nimi urèitì spousta zajímavých záitkù z dovolených
doma i za hranicemi. Podìlte se s námi o nì, napište nám nebo zašlete fotografie, a to
na podatelnu MÚ Hanušovice nebo elektronicky: noviny@hanusovice.info. -red

Vzpomínáme
Dne 9. srpna 2010 si
pøipomeneme 1. výroèí,
kdy nás opustil
pan Stanislav Aujezdský,
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KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Vzpomínka
Kdo mìl rád, si vzpomene
a nikdy nezapomene.
Dne 5. srpna 2010 uctíme
5. výroèí úmrtí podplukovníka
Ès. lidové armády

manel, tatínek, dìdeèek,
pradìdeèek a pøítel.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají manelka,
dcera s rodinou, syn a Zdenda.

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

pana Rostislava Smutného
a v roce 2010 jeho nedoité 90. narozeniny.
S láskou vzpomíná manelka Zdeòka, dìti Rostislav a Zdeòka
s rodinami, pravnouèata a známí.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Anglický Liverpool proslavily dvì vìci – svìtoznámý pøístav a
nejpopulárnìjší beatová skupina na svìtì – The Beatles.
První mokrý dok ve Velké Británii zde postavili ji v roce 1715.
Na konci století místní pøístav kontroloval 40 % evropského a 80
% britského obchodu s otroky. Na poèátku 19. století ji Liverpoolem probíhalo 40 % svìtového obchodního obratu. Samozøejmì se zde toèilo mnoho penìz z celého svìta a ty se projevily
nejen v pøístavu, ale i ve mìstì. Byly postaveny nové honosné
ètvrti, vznikly nové kulturní památky, nezapomínalo se ani na výstavbu parkù a zoologické zahrady.
Pomyslnou strá nad mìstem však má novogotická katedrála, nejvyšší v celé Británii. Jak tvrdí cestovatelské pøíruèky, má
jednu z nejdelších chrámových lodí, nejvìtší varhany a nejhlasitìjší zvonìní.
V roce 2004 bylo liverpoolské pobøeí vyhlášeno organizací
UNESCO památkou svìtového dìdictví. Jeho nejvíce navštìvovanou atrakcí je Albertùv dok – první uzavøený dok postavený
z nehoølavého materiálu a první stavba v zemi postavená pouze
z litiny, cihel a kamene. V 80. letech minulého století byl rekonstruován a je v nìm umístìno nìkolik muzeí. Je tu muzeum mìsta Liverpool, Muzeum námoøní plavby a námoøního obchodu a
další. V jednom areálu tak najdete vše, co se ve mìstì, v pøístavu a na svìtových moøích odvíjelo od zaèátkù moøeplavby a do
dnešní doby.

TOULKY PO OKOLÍ
V èervenci 2008 jsme si na tomto místì povídali o Muzeu øemesel
v Letohradì. Nedávno k nìmu v tomto mìstì pøibylo další.
V pondìlí 14. èervna pøivítaly stovky lidí, èetníci v dobových uniformách z dob Rakouska–Uherska, vyhrávající orchestr, povozy s koòmi herce z Divadla Járy Cimrmana vèele se Zdeòkem Svìrákem. Ti
poté ve mìstì slavnostnì otevøeli muzeum s rodnou svìtnièkou fiktivního, ale o to slavnìjšího èeského rodáka.
V úvodu slavnosti pøedal starosta Dymokur starostovi Letohradu
kouli na slavnou Cimrmanovu hru „kulovat“, dnes známou jako kuleèník. Jeliko døíve byl nedostatek slonoviny, známý vynálezce ji vyrobil
z voloviny a stane se souèástí expozice muzea. Potom Zdenìk Svìrák
prozradil pøítomným, e jde vlastnì o druhé muzeum na našem území.
První vzniklo v Praze na Petøínì. A dùvod vzniku? Kdy byla objevena
jeho truhla s pozùstalostí, chtìli herci, aby se stal celonárodnì známým. A protoe je v Letohradì mnoho pøíznivcù našeho umìlce, kteøí
mají rádi tento druh humoru, muzeum je tu a všichni vìøí, e na vìky.
Èlen divadla Miloò Èepelka pak pøítomné seznámil s „vìdeckou
prací“, samozøejmì plné Cimrmanovského humoru, v ní se zabýval
vztahem génia k samotnému mìstu. Podle nìj tu nìjaký èas pobýval na
starém mlýnì nedaleko mìsta. V nìm chtìl, k nelibosti starousedlíkù,

Zhruba pøed 50 lety se zde také zrodila legendární skupina Beatles. Skupina vznikla v letech 1957-1960 a zaloil ji John Lennon bìhem své docházky do místního gymnázia. O jejich hitech,
které pobláznily celý svìt, o jejich nesmrtelné slávì a po podivný
rozpad se toho napsalo velice mnoho. K uchování vzpomínek na
tuto dobu zde slouí vìhlasné muzeum The Beatles Story. Nachází se právì v jednom z nejstarším dokù nejen v Liverpoolu,
ale v celé Anglii. V cihlových podzemích sklepeních vás muzeum
provází zrodem, celou kariérou, ale i zánikem této kapely. Je zde
replika nahrávacího studia, kde kapela nahrála vìtšinu svých
skladeb, dozvíte se zde o „beatlesmanii“ a osobním ivotì jejich
èlenù, nechybí ani jejich osobní vìci. Celá expozice je doplnìna
historickými fotografiemi, filmovými zábìry a všude zní hity Beatles. Nachází se zde i replika slavného Cavern klubu, kde kapela
zaèínala s veøejnou produkcí. Ten mùete ve mìstì také navštívit. Je ale tak vytíen, e na to, abyste si zde mohli posedìt, se
musíte objednat i nìkolik týdnù dopøedu.
A na závìr jedna perlièka. Málokdy se stává, e významná
stavba nese jméno souèasné legendy. Výjimka je v Liverpoolu.
Místní letištì se od roku 2001 jmenuje John Lennon Airoport . Má
ve svém logu skicu, kterou sám John namaloval, a slova „Nad
námi je jen nebe“ jen pocházejí z jeho slavné písnì Imagine.
Navíc pøed letištìm stojí místo jeho sochy lutá ponorka. Proè?
Znalci znají slavnou píseò Yellow Submarine, co je v pøekladu
právì tato lutá ponorka.
-hp

všechno opravovat a zlepšovat. Domácí pán ho proto radìji brzy vyhodil, ale stopy po nìm tu zùstaly.
Po pøestøihnutí pásky se všichni spoleènì vypravili na prohlídku exponátù. Celé muzeum je podle tradièního cimrmanovského ducha ladìno humornì. V rodné svìtnièce je mono uvidìt polovinu stolu a
idle, polovinu postele, baèkor, kníky nebo peøiny. Na omluvné plaketì stojí vysvìtlení, e na druhou polovinu zaøízení nemìlo muzeum
peníze. Krom toho si návštìvníci mohou prohlédnout i zaruèenì pravé
Cimrmanovy vlasy, Járovo kolo, èi portrét rakousko-uherského monarchy, který èeský génius nakreslil v sedmi letech. Nechybí zde ani
kopie mistrovy slavné autobusty se strhanými rysy. Jsou zde i fotografie hercù divadla Járy Cimrmana pøi objevování pozùstalosti po jeho
pobytu v obci Liptákov.
Na závìr nutno dodat, e muzeum není prvním poèinem milovníkù
tohoto nositele zvláštního humoru. Má v Letohradì ji svoji sochu,
k ní samozøejmì známí herci poloili kytici kvìtù. A jak dodal na závìr slavnosti pan starosta, byl pøekvapen velkým zájmem místních i
ostatních o slavnost k zahájení èinnost muzea a vìøí, e se stane dalším
lákadlem pro turisty.
Pozvánka platí i pro vás, kteøí máte tento svérázný humor rádi.
V dnešní uspìchané, nervozitou a nejistotou provázení dobì pùsobí
-hpm
muzeum jako ten správný balzám na duši.

ZŠ a MŠ Hanušovice stále pøijímá zájemce všech kategorií 6-99 let o

moderní sportovní karate
Cvièení bude probíhat od záøí kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ.
Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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