
 
 
 
 
 
 

Program akce Pomníčky 18.4.2009 
 

Časový program a návrh trasy tradiční akce klubu 
VETERAN ARMY VEHICLES České Budějovice 

konané dne 18.4.2009 rozšířené o pietní akt ve Zdíkách. 
 

Sraz účastníků 8,30 – 9,00 hodin Vráto, pumpa Slovnaft 
9,00 hod. odjezd Dubičné, Dobrá Voda 
9,15 hod. Srubec – první pomník pieta – hymna , položení květin 
9,45 hod. odjezd Staré Hodějovice, Roudné .. 
10,10 hod. Boršov – druhý pomník pieta   
10,40 hod. odjezd Březí, Hvízdalka, Opalice, Radostice 
11,00 hod. Záluží třetí pomník – pieta 
11,30 hod. odjezd Štěkře, Černice 
11,45 hod. Mojné –Skřídla  
Nové !!! 
12,45 hod. odjezd trasa Záhorkovice, Markvartice, Zubčice, Dolní     
pláně, Vyšší Hodonice, Vracov, Omlenička, Omlenice , Zdíky  
13,30 hod. Zdíky  -  na původním místě popravy US letců 
pietní akt v úzké spolupráci se zastupitelstvem a starostou obce 
Bujanov. 
Pietní akt , uctění a připomenutí památky pěti Američanů, posádky 
amerického letounu B – 17 G ,  kteří byli dne  9.12.1944 na tomto 
místě zákeřně zastřeleni. 
Program pietního aktu Zdíky :  

- hymny USA a ČR , projev starosty Bujanova a zástupce VAV 
- položení květin k pomníčku zavražděných  
- květiny 1x VAV , 1x OÚ  

 
 



 
 
- na místě obecní úřad zajistí vlajkovou výzdobu a případně 
čestnou stráž a úklid prostoru 

- OU podle svého zváží pozvání zástupců okolních obcí Kaplice, 
D. Dvořiště, Rožmitál na Š. 

 
14,00– 17,00 hod. odjezd účastníků aktu do Bujanova – společenské 
odpoledne – zajišťuje Obecní úřad Bujanov  
-  seřazení techniky VAV ČB v prostoru Muzea Konězpřežky 
Bujanov, přivítání účastníků  a veřejnosti starostou obce , umožnění 
veřejnosti prohlídky vojenské techniky, otevření Muzea 
-  občerstvení  účastníků pietního aktu – restaurace u nádraží 
-  vystoupení country skupiny, volná zábava 
-  odjezd a ukončení pro členy VAV podle dohody a potřeby 
 
Délka trasy okolo 110 km. 
Podrobnosti budou upřesněny.  
Hojná účast zejména techniky žádoucí . 
Účast a počet potvrdit do 9.dubna 2009 na : komendajan@seznam.cz 
nebo tlf.720 330 231 
Spolupráce byla předběžně projednána se starostou a v zastupitelstvu 
obce Bujanova. 
 
Zodpovídá : Honza Komenda, Pavel Ryšavý 
 
 
 
 
 


