Zrekonštruovaná 70 - ročná legenda automobil PRAGA V3S –
veľký pomocník pre našu obec.
PRAGA V3S je terénny nákladný automobil (Vojenský trojtonový špeciál, ľudovo
nazývaný vetrieska) sa začal vyrábať v roku 1953 a bol určený najmä pre armádu. Automobil
sa vyrábal až do 80. rokov 20. storočia.
Svojou jednoduchou a robustnou konštrukciou patrila PRAGA V3S medzi najlepšie terénne
nákladné automobily svojich čias. Vďaka konštrukcii náprav so zostupnými kolesovými
redukciami je os nápravy umiestnená nad osou krútenia sa kolies, takže vozidlo má veľkú
svetlosť podvozku aj pri relatívne malom priemere kolies. Táto konštrukcia spolu s relatívne
nízkou hmotnosťou tak zaisťuje dobrú priechodnosť cez terén. Vzduchom chladený radový
6-valcový dieselový motor je síce pomerne hlučný, no spoľahlivý aj za extrémnych tepelných
podmienok.
Pri správnej údržbe vynikala PRAGAV3S vysokou životnosťou a spoľahlivosťou. Dnes sú
tieto zastarané vozidlá už hromadne vyraďované z armády, no veľa z nich sa dostáva do
súkromných rúk a naďalej robia dobré služby svojim novým majiteľom, či už pri zvážaní dreva
alebo všade tam, kde sa dá využiť ich vynikajúca priechodnosť cez náročný terén. PRAGE V3S
nerobili problém lesné a poľné cesty s hlbokými koľajami, ani neúnosný terén.
Dvomi takými „vetrieskami“ disponuje aj naša obec.
Nakoľko nám zákon o cestnej premávke už naďalej nedovoľoval využívať tzv. „C-čkové
značky“ na používanie našich vozidiel po miestnych komunikáciách rozhodli sme sa ich
zrekonštruovať v takom rozsahu, aby vyhovovali prevádzke na cestných komunikáciách, prešli
technickou a emisnou kontrolou a mohli im byť pridelené štátne poznávacie značky pre ďalšiu
prevádzku.
Vďaka šikovným rukám pracovníkov obecného úradu pod vedením Milana Gališina zatiaľ
jedna z nich už prešla celkovou opravou a môžeme ju využívať v plnom rozsahu a to hlavne
k preprave rôznych materiálov, ako sú preprava dreva, zvážanie bio odpadu na obecné
kompostovisko, k údržbe miestnej komunikácie a všetko je to v prospech obce, ale aj všetkých
Vás.
Verím, že uvedená technika nám bude naďalej slúžiť ešte niekoľko rokov.
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