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Obãanské sdruÏení PaLetA Vás srdeãnû
zve na v Letovicích jiÏ tradiãní Polévku pro
chudé a bohaté. Akce se uskuteãní na ·tûdr˘
den v ãase 12 – 13 hodin na Masarykovû ná-
mûstí. V leto‰ním roce se o polévku postará
restaurace Na Dvorku a Josef Foler
z Hospody Lazinov. Na místû bude hrát ka-
pela, skauti pfiinesou betlémské svûtlo.
V̆ tûÏek akce bude vûnován sociálnû 
potfiebn˘m, o v˘sledku Vás budeme infor-
movat prostfiednictvím Letovického zpravo-
daje. Vûfiíme, Ïe se nás pfii této dobroãinné
akci sejde co nejvíce a budeme Vám moci 
osobnû popfiát poÏehnané svátky. Tû‰íme se
na shledání, obã. sdruÏení PaLetA.

Foto: Petr ·vancara

Polévka pro chudé a bohaté

Zveme obãany na tradiãní silvestrovskou
oslavu ve 22.00 hodin v Letovicích na
námûstí. Punã a ãaj pro obãany zdarma.
O pÛlnoci ohÀostroj a reprodukovaná
hudba. Ukonãení v 01.00 hodin. 
Souãasnû pfiejeme v‰em fungujícím 
spolkÛm a sdruÏením, organizacím 
i obãanÛm mûsta a v‰ech místních ãástí
pfiíjemné proÏití svátkÛ vánoãních, 
‰Èastn˘ nov˘ rok, pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspûchÛ. 

Vladimír Stejskal, starosta

Ing. Jifií Palbuchta, místostarosta Strom Letovice: Foto: Petr Neãas

Polévka pro chudé a bohaté 2012.

Postaviãky jsou vyrobeny pouze na
kurzu pod dohledem vy‰kolené in-
struktorky. Byly vynalezeny ve ·v˘-
carsku a odtud se roz‰ífiily do Nûmecka
a Rakouska. Z Rakouska na Moravu.
Jsou vyrobeny z látky, sisalové vlákno
vyztuÏené drátem se postupnû obaluje
vrstvami, ruãnû ‰ité obleãky. Boty jsou
olovûné, aby byla lep‰í stabilita. Hlava
je z materiálu podobnému polystyrénu.
VyuÏívají se v hodinách náboÏenství
k vytvofiení rÛzn˘ch starozákonních
a novozákonních scén. Ale nejradûji
k vytvofiení betlémské scény.

·ikovná paní si nepfiála zvefiejnit své jméno.

Na‰e ãtenáfika si vyrobila 
vlastní betlém

Poãátky automobilismu 
v Letovicích

(Pokraãování ze strany 6)
Pfii jízdách v uzavfien˘ch osadách musí

v˘fuk b˘ti veden do ‰íra tlumidlem zvuku.
V̆ straÏné znamení budiÏ, tfieba-li jeho,
vÏdy vãas dáno. Znaãky a rozeznávací zna-
mení na jízdn˘ch silostrojích buìte udrÏo-
vány v dobrém stavu a dobfie ãitelné. Za 
jízdy nesmûjí b˘ti ani zcela ani ãásteãnû za-
kr˘vány. Tfieba-li toho, buìte oãi‰Èovány za
jízdy ãasto od prachu a silniãního bláta. Na
automobilech a na motorov˘ch vlacích 
umístûné na zadní stranû znaãky a rozezná-
vací znamení, je-li vozidlo v noci na vefiej-
n˘ch dopravních cestách, buìte jasnû 
osvûtleny, nebo prÛsvitn˘m nápisem nahra-
zeny. TotéÏ platí tenkráte pro motorová ko-
la, musí-li b˘ti opatfiena na zadní stranû
znaãkou. ¤idiã nesmí opustiti vozidlo dfií-
ve, neÏ-li zarazil stroj, utáhl brzdu a se po-
staral, aby vozidlo nemohlo b˘ti uvedeno
v pohyb osobami nepovolan˘mi. ¤idiã
jízdného silostroje má míti za jízdy stále
s sebou úfiední certifikát o schválení svého
vozidla nebo typu, svÛj vÛdãí list a vyhoto-
vení o znaãkách, vtaÏmo mezinárodní jízdn˘
v˘kaz, nebo úfiední dovolení a pfiedloÏiti je
k úfiednímu poÏádání. ¤idiã, poÏádají-li za
to bezpeãnostní nebo silniãní dozorãí zfií-
zenci, jest povinen ihned zastaviti, rovnûÏ
také pfii nehodû sv˘m vozidlem zpÛsobené,
nebo porouchá-li jeho vozidlo nûkterou
vûc. Pfii‰la-li  pfii takové nehodû osoba k
úrazu, fiidiã má se postarati podle moÏnosti
o potfiebnou pomoc. Pfiestupky pfiedpisÛ to-
hoto nafiízení, pokud náleÏejí pod v‰eobec-
n˘ zákon trestní, budou trestány podle mi-
nisterského nafiízení ze dne 30. záfií 1857.”
Z dne‰ního pohledu fiidiãe tyto pfiedpisy pÛ-
sobí jistû velmi úsmûvnû.

V období první republiky nastal velk˘
rozmach automobilismu i v Letovicích.
Byly postaveny dal‰í 2 nové benzínové
stanice: Fanto – benzín – fantolín  Josefa
Mar‰álka na ulici PraÏské ã. 207
a Naftaspol, benzínové modré ãerpadlo,
provozované drogistou panem Vanûãkem
na námûstí pfied domem ã. 15. V roce
1929 bylo v Letovicích registrováno 18 
osobních automobilÛ, 8 nákladních auto-
mobilÛ a 10 motocyklÛ. Ve Fábrovû 
továrnû dokonce prodali 2 páry siln˘ch
koní a místo nich zakoupili traktor, kte-
r˘m dopravovali z letovického nádraÏí 

uhlí. Jejich pfiíkladu následoval majitel li-
hovaru Schwarz a nájemce zámeckého
velkostatku Winter. Pro rozvoj automobi-
lismu mûla v˘znam v témÏ roce zaloÏená
nová a modernû zafiízená Autocentrála
Miloslava Synka na námûstí v domû ã.
210/211, kde pracoval mechanik Ladislav
Vi‰ka, o kterém se tradovalo, Ïe umí 
opravit v‰echno od kapesních hodinek po
nákladní automobil. Pozdûji tuto opravá-
renskou autodílnu fiídil Václav Kolman.
V roce 1931 bylo v Letovicích zapsáno 51
osobních automobilÛ, 3 traktory a 6 mo-
tocyklÛ a zaãíná se v tomto roce podnikat
v autodopravû: Josef Bursák, Tyr‰ova 5,
osobní autodoprava, Jindfiich Friedl, ná-
mûstí 151, nákladní autodoprava, Alois
Lipold, Bártova 78, osobní autodoprava,
Jaroslav Moravec, majitel hostince Na
Nové, osobní i nákladní autodoprava,
Karel Neãas, PraÏská 309, osobní auto-
doprava, Josef Vybíhal, námûstí 156, 
osobní autodoprava, Jan Smékal, ná-
mûstí 205, autobusová doprava, ve které
bylo zamûstnáno 6 fiidiãÛ.

V souãasnosti poãet osobních automo-
bilÛ v Letovicích pfiesahuje více jak 2000
automobilÛ.

Od doby pfied více neÏ sto lety v roce
1905, kdy byl v âechách vyroben první
automobil, byl u nás tento vynález pova-
Ïován za senzaãní dopravní prostfiedek
a stal se symbolem nezávislosti, technic-
kého pokroku a neomezen˘ch moÏností
pohybu. Dne‰ní automobily poskytují
komfort, prostor, bezpeãí, a jsou i ‰etrnûj-
‰í k Ïivotnímu prostfiedí. Nejrychlej‰í,
nejv˘konnûj‰í a nejdraÏ‰í osobní vÛz sou-
ãasnosti vyrábí automobilka Bugatti. Je to
model Veyron – super, kter˘ má v˘kon
1250 koní, rychlost 430 km/hod. a v âes-
ké republice stojí 37 milionÛ Kã.

Patrnû si tûÏko dovedeme pfiedstavit,
jak budou vypadat automobily za dal‰ích
100 let. Budou automobily schopné se
vzná‰et, budou ovládány jenom hlasem,
budou komunikovat se semafory a ostatní-
mi automobily, budou vybaveny systémy,
umoÏÀujícími nalezení volného parkova-
cího místa, na kterém budou schopné sa-
my zaparkovat ???

Karel Synek
Foto: archiv K. Synka

Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

KC Velké Opatovice zve:
Pátek 19. 12. v 19.30 hod. kinosál
Transformers: Zánik - Sci-fi, 2014,
165 min.
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno 

Nedûle 21. 12. ve 14.00 hod. kinosál
Tfii bratfii - nová ãeská pohádka, 2014,
90 min.
Filmová pohádka s písnûmi z pera
ZdeÀka Svûráka a Jaroslava Uhlífie. Pro
kaÏdé dítû mal˘ vánoãní dáreãek.
Vstupné: 40 Kã, mládeÏi pfiístupno

Stfieda 31. 12. v 16.00 hod. areál let-
ního kina
Silvestr pro dûti - ohÀostroj, obãerstve-
ní pro malé i velké - zaãátek v 16 hod. 
Vstup zdarma.

Pfiipravujeme na leden 2015:
Pátek 9. 1. v 19.30 hod. kinosál
Velkolepé muzeum - rakousk˘ doku-
ment, 2014, 94 min.
Rakousk˘ dokument. Pohled do zákuli-
sí jedné z nejvût‰ích a nejdÛleÏitûj‰ích
svûtoznám˘ch kulturních institucí -
Muzea dûjin umûní ve Vídni. 
KaÏd˘ náv‰tûvník obdrÏí volnou vstu-
penku do Moravského kartografického
centra na sezonu 2015.

Pátek 16. 1. v 19.30 hod. kinosál 
Fair Play – ãesk˘ film, 2014, 100 min.

Více informací na: 
KC - SluÏby Mûsta 

Velké Opatovice, s.r.o.
516 410 700


