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75.výročí konce 2.sv.války u pomníku posádce havarovaného bombardéru B-17G ve
Vísce pod záštitou Libereckého kraje

  

V letošním roce je to již 75let co skončila 2.světová válka. Dva měsíce před jejím koncem se
nad Frýdlantskem objevil hořící americký bombardér Boeing B-17G – City of Savanah,
nazývaný „létající pevnost“ (Flying fortres), s obrovským hlukem přeletěl Vísku a zřítil se k zemi.
Těsně před tím, východně od Vísky, se podařilo všem devíti členům posádky vyskočit, ale jen
osmi se otevřel padák. Devátý člen na místě zahynul, v malé výšce se již jeho padák neotevřel.

  

Před 5-ti lety Občanské sdružení Víska dokázalo zřídit pietní místo a odhalit pomník posádce
tohoto letadla. Slavnostního aktu a následného programu se zúčastnilo velké množství lidí.
Celou historii pádu letadla si lze přečíst na webu Wikipedie na adrese :

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sest%C5%99elen%C3%AD_bombard%C3%A9ru_City_of_Savan
nah_5._b%C5%99ezna_1945

  

V letošním roce by Občanské sdružení Víska chtělo podobnou akcí opět historickou událost
připomenout nejširší veřejnosti. Připravujeme proto na sobotu odpoledne 7.března 2020 u
pomníku kromě oficiálního aktu i zajímavý program, kam zveme jak oficiální hosty, tak i
veřejnost a seznámit je s novými skutečnostmi.  Ani po odhalení pomníku jsme totiž nepřestali
hledat zapomenuté. Podařilo se např. ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci
vykopat zbytky trosek letounu, co neodvezli němečtí vojáci. To vše bychom Vám chtěli
představit.
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  Celé odpoledne budeme začínat ve 14hod svatou mší v kostele Seslání Ducha Svatého veVišňové. Od kostela také vyrazí po skončení mše kolona historických vojenských vozidel nasvoji spanilou jízdu po Višňovsku a skončí u Kulturního domu ve Vísce, kde si je budete mociprohlédnout a kde bude pokračovat další program. Tady bude dění doprovázet a hudboupodmalovávat kapela Swingtet. Domlouváme přelet historického letadla, bojového letadla, kteréskutečně létalo za 2.sv.války. Bohužel B-17 to nebude, ta je pro nás v Evropě nedostupná.Nebo by mohlo vyskákat 9 parašutistů, kteří budou symbolizovat  9-ti člennou posádkuzříceného bombardéru. Vystoupí také skupina vojáků v mundůrech 2.sv.války, kteří orámujípietní akt u pomníku letců. Připraveni budou také modeláři se svými létajícími replikamivojenských bojových letadel, mechanici s originál motorem z B-17, další válečné artefakty.Budeme i povídat a besedovat.  Zveme Vás na setkání s historií, na setkání se zajímavými lidmi, kteří Vám osvětlí jak to tuvypadalo před 75-ti lety. Těšíme se na setkání.  
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