DĤm þíslo 784 na rohu Boskovicovy a Havlíþkovy ulice znají obþané Litovle a okolí jako kino. Je to však pravováreþný dĤm U božího
oka s dlouhou historií. Prvním známým majitelem byl r. 1686 Bernard
Walker, podle Karla Sedláka pĜedek básníka JiĜího Wolkera. R. 1713
prodal kupec Mathes Slawesch dĤm rovnČž kupci Janu JiĜímu Heinzovi, který se r. 1734 oženil s dcerou purkmistra Frant. Becka Annou. Jejich syn Jan JiĜí Heinz se stal r. 1747 rovnČž litovelským purkmistrem a
dĤm pĜestavČl. PĜestavbu dokládá zachovaná nápisová deska: „Heinz,
zdejší primátor, provedl svým nákladem nadstavbu tohoto domu pro
svých pČt dítek. Bože dopĜej obývajícím všeho zdaru a chraĖ je úzkostlivČ pĜed zkázou“. Chronogram prvního dvojverší tvoĜí letopoþet 1804,
druhého 1754. Nápisovou desku nechal v domČ umístit HeinzĤv syn
Josef Mauritius Heinz, do jeho majetku pĜešel dĤm r. 1774. Mauritiova
dcera Philippina Heinzová (1798-1852) se provdala za prvního voleného litovelského purkmistra Josefa Tonserna (1798-1862), rodina vlastnila dĤm do roku 1864.
Dalším majitelem byl František KaĖkovský (1864-74), pak Jan a Jana Honalovi (1874-1904). V majetku rodiny notáĜe Honala zĤstal dĤm
do roku 1921 (Jan Honal 1904-06, Leopold Honal 1906-13, JindĜiška
Honalová 1913-21). Od r. 1903 zde bylo notáĜství Františka BĜeziny,
pak Leopolda Honala a koneþnČ Jana SlamČníka, který si pak r. 1923
postavil krásnou vilu (dnes známou jako KoláĜova).
R. 1921 koupila dĤm „Obchodní zádruha“ (po zmČnČ pojmenování
SpoĜitelní a záloženský spolek a koneþnČ Okresní lidová záložna) a pĜestavČla jej na „Lidový dĤm“ s divadelním sálem, stĜedisko lidové strany. Domovní znak „Boží oko“, který byl dĜíve v menším mČĜítku nad
portálem, je nyní ve vČtším rozmČru ve štítČ. V pĜízemí zĤstal hostinec,
hostinští se stĜídali, poslední byl Karel Ryška.
Roku 1944 získalo dĤm mČsto a po pĜestavbČ byl divadelní sál upraven na kino, které sem bylo pĜestČhováno od Bílého koníþka. Další velká pĜestavba kina probČhla v roce 1972. Z bývalé hospody zĤstal bufet,
otevĜený jen v dobČ provozu kina. V malém krámku se po roce 1990
vystĜídala drogerie, prodejna svítidel pana Šanovce a koneþnČ papírnictví pana Vašíþka.
ZájemcĤ o návštČvu kina však postupnČ ubývalo, návštČvnost se
nakonec pohybovala kolem 30 divákĤ na pĜedstavení a jeho provoz byl
trvale ztrátový. V roce 1997 se nový vedoucí Milan Obšel snažil situaci
Ĝešit zvýšenou kvalitou zvuku. V kinČ byl ve spolupráci se školami instalován stereo systém. Druhou cestou bylo vyšší využití sálu poĜádáním akcí nesouvisejících s filmem, jako folkový þi rockový podveþer,
módní pĜehlídka, divadlo pro dČti apod. Tyto akce zaþaly mít mezi mládeží slušný ohlas, ale rentabilitu kina nevyĜešily. 1. 8. 2006 promítání
filmĤ v litovelském kinČ definitivnČ skonþilo, bývalý vestibul kina využíval po roce 2005 Klub mladých pod správou Domu dČtí a mládeže.
Budova kina se místo ozdobou stala ostudou litovelského historického centra. Prodej investorovi, který má prostĜedky na opravu, byl nakonec správným Ĝešením, svČdþí o tom i pohled na opravenou budovu.
L. Šik

Dobrá vČc se podaĜila! Minulé taneþní odpoledne
s cimbálovkou neskonþilo pĜíliš dobĜe, když se tancechtivých
seniorĤ nesešla ani tĜicítka, a tak jsme agitaci a propagaci toho následujícího vČnovali mimoĜádnou pozornost. Do pohotovosti byli uvedeni všichni
þlenové Samosprávy Seniorklubu. Dali jsme plakát, hlášení rozhlasu zaznČlo dokonce tĜikrát. ýekali jsme pár zaplnČných stolĤ, ale byl z toho pro
nás šok. Šok pĜíjemný! Už pĜed 16. hodinou v nedČli 18. Ĝíjna byla takĜka
všechna místa ve Velkém sále Záložny obsazena a kdo pĜišel pozdČji, musel si shánČt židli v pĜedsálí. Prodalo se na 130 vstupenek a mezi návštČvníky byli i pĜátelé dechovky z Nové Vsi, Chudobína, NasobĤrek i ýervenky. Nám spadl kámen z krku a mohli jsme se bez obav vČnovat mírnému
kĜepþení s olomouckou kapelou VČrovanka. ěeditelka MK se tváĜila spokojenČ a pĜislíbila nám uspoĜádat další z taneþních odpolední hned na jaĜe.
Hrálo se až do osmé a nálada byla super!
Na besedČ s dr. Lubošem VymČtalem „Jak jsem lovil na SibiĜi“ bylo
skuteþnČ nabito. Židle v jídelnČ nestaþily, donesly se i laviþky, ale pĜesto
nČkolik úþastníkĤ muselo stát. ZážitkĤ z krajĤ vzdálených bylo mnoho a

V prostorách bývalého kina
bude v prosinci 2009 novČ otevĜeno

OBCHODNÍ STěEDISKO
a. s. Moravel Olomouc
s nabídkou zboží:
♦Papírenské výrobky
♦Školní a kanceláĜské potĜeby
♦Hraþky, sportovní potĜeby
♦Domácí potĜeby
na ploše 400 m2
zajímavých, vše dokreslovaly promítané obrázky a pĜinesené materiály.
Bude nutné se nad zajištČním vČtších prostor pro akce Seniorklubu vážnČ
zamyslet, posedávání po stolech þi jiných kusech nábytku je seniorĤ nedĤstojné. I o tom jsme hovoĜili na pravidelné schĤzce Samosprávy Seniorklubu, kde jsme pĜipravovali akce do konce letošního roku a plánovali þinnost pro rok 2010.
PĜipraveny jsou dva zájezdy do Moravského divadla v Olomouci – 3.
12. na muzikál (ten je již plnČ osbsazen) a 10. 12. na baletní romantický
pĜíbČh „Radúz a Mahulena“ na libreto Julia Zeyera a hudbu Josefa Suka.
Vstupenky byly pĜednostnČ pĜidČleny tČm, na které se dĜíve nedostalo, ale
zĤstává ještČ nČkolik míst volných. Zájemci aĢ se hlásí u paní Jarky
Köhlerové v Darce v TĜebízského ulici. Odjezd je vždy v 17.30 hodin
z námČstí.
Na stĜedu 9. 12. pĜipravujeme již tradiþní setkání s pĜedstaviteli mČsta a
vedením organizací, s nimiž Seniorklub spolupracuje. Sejdeme se v 15
hodin ve Školní jídelnČ StudentĤ u gymnázia. PĜijćte mezi nás, dovíte se
mnoho zajímavého o plánech na další období i problémech, které naše
mČsto tíží a pobavíte se s vrstevníky, pĜáteli a známými. Tam si také popĜejeme radostné vánoþní svátky a hodnČ zdraví a všeho dobrého do dalšího roku 2010.
hj

