
Napsali jste nám

Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vybrané příspěvky,
dotazy, připomínky či návrhy. Nezveřejňujeme
příspěvky vulgární a zjevně nepravdivé. V přípa-
dě pochybností rozhoduje šéfredaktor.

Svoje stručné příspěvky zasílejte na e-mail
reporter.ceskobudejovicky@denik.cz

nebo na adresu Deník, nám. Přemysla Otakara II 8/5,
370 01 České Budějovice.
Redakcemůže text krátit.

Hasiči oslavili padesátiletou avii. Dodnes jim slouží
Bývalé ženské družstvo

Sboru dobrovolných hasičů
Nové Homole oslavilo nedáv-
no padesát let od roku 1969,
kdy v Praze 23. srpna na celo-
státní soutěži vybojovalo v
požární ochraně automobil
Avia zn. Saviem. Jiří Červák,
který je starostoumístního
sboru dobrovolných hasičů,
připomněl dobu, kdy obec
auto získala. „Naše děvčata
v Praze všechno vyhrála. Stala
se vítězkami národní soutěže
a za odměnu od Jihočeského
kraje dostala první avii
v okrese. Od té doby jsme
s avií jezdili,“ říká s povděkem
starosta hasičů.
Podle něho je to dopravní

automobil určený k zásahům.
Do avie se vejde devět osob.
I po padesáti letech je to plně
vybavený, funkční automobil.

„Moderní vybavení patří spíše
profesionálům. My, když k
požáru přijedeme jako první,
zajistíme prvotní zásah. Hned
za námi jedou profesionálové,
kteří převezmoumísto a nás
neodsouvají. Pro tu naši čin-
nost máme auto dostatečně

vybavené,“ tvrdí. A dodává, že
po stránce technické jsou tato
auta zastaralá. „Třeba rych-
lostí jízdy. Avie jede osmdesát
kilometrů v hodině. Co se týká
životního prostředí, auto ne-
má žádné omezovače. Takže i
pro životní prostředí je už au-

to zastaralé. Tenkrát, když
jsme avii dostali, byla to veliká
sláva, vítali jsme v hasičárně
zástupce okresu a kraje. Právě
proto jsme se rozhodli, že
uspořádáme po půl století pro
ženy slavnostní setkání v
Šindlových Dvorech,“ vylíčil
starosta hasičů.
Zdůraznil, že na sraz dora-

zilo všech deset žen, které
kdysi soutěžily v Praze. „Jedna
paní se nám odstěhovala na
Moravu, ale dorazila. Vzhle-
dem k tomu, že je to naše au-
to, tak si ho chceme zachovat
jako naši raritu,“ pyšní se Jiří
Červák. „S avií jezdí na soutěže
muži i ženy, má odjezděno
dost a je pořád funkční. Pro-
chází technickou každoročně
a žádné větší opravy nebyly
třeba.“ zmínil.

DaliborMáslo, Č. B.

ŽENY, které před padesáti lety vybojovaly automobil Avii, se sešly na
slavnosti v Šindlových Dvorech. Foto: SDH Nové Homole

V Budějovicích zněly zvonky

Z
vonkový průvod se
tradičně v předvá-
nočním čase konal
v Českých Budějo-
vicích. Akci organi-

zovaly Česká pohádková aka-
demie a šermířská skupina
Fedrfechtýři s městem za
propagace budějovického
studia Českého rozhlasu.
V pátek na Piaristickém ná-

městí děti zpívaly a soutěžily
o pohádkové ceny, otevřena
byla Ježíškova poštovna
a představeny Pohádky z již-
ních Čech a Šumavy od Báry
Stlukové a Jaroslava Kerlese.
Průvod pak prošel historic-
kým centremměsta.

Marcel a Lenka Getzovi,
Josef Pařízek, Č. Budějovice

Stánek s dárečky pomáhá dětem

O
d čtvrtka 12.
do neděle
15. prosince bude
mít na probíha-
jícím českobu-

dějovickém adventním trhu
na náměstí Přemysla Otakara
II. prodejní stánek i MŠ, ZŠ, SŠ

a dětský domov pro sluchově
postižené České Budějovice.
Koupí originálních rukoděl-
ných výrobkůmůže každý
nejen získat zajímavý dárek,
ale lze tím také podpořit děti
z uvedených škol a domova.
(vám) ZVONKOVÝ průvod bavil děti i dospělé. Foto: Lenka Getzová
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