Hernička – mateřské centrum
Hernička je určena pro všechny rodiče a
jejich děti, vybavení herničky je spíše pro
školkové děti a děti mladšího školního
věku. Hernu je možné si také po předchozí
domluvě s panem starostou nebo námi
zarezervovat například na oslavu dětských
narozenin. Hernička je kromě hraček
vybavena množstvím deskových her, knih,
výtvarných potřeb a také varnou konvicí,
nádobím, přebalovacím pultem, dětskou
cestovní
postýlkou
a
samozřejmě
sociálním zařízením.
Vstupné do herny je zdarma, pouze při
pronájmu se platí příspěvek na energie.
Klíče od herničky má knihovnice Hana
Tomašová (739 071 957) nebo Anna
Vomáčková (775 570 719). Jedny klíče
jsou také u pana starosty.
Po letním odpočinku jsme znovu oprášily
dveře herničky a už máme v hlavě
spoustu nápadů - podzimní tvoření s
dětmi, výroba svíček, blešák, průvod, ... a
mnoho, mnoho dalšího
.
První akcí jsme se nechali inspirovat od
Růžoffek v běhu z Litomyšle, a to stromem
Dárkovníkem. Náš darovací strom bude
na návsi za autobusovou zastávkou od
neděle 12. 9, kde můžou děti zanechat
pověšený sáček s drobností (figurka,
autíčko, zvířátko, náramek, ...) a na
oplátku si vzít pytlík jiný, a takto stále
dokola
. Jen prosíme nedávejte žádné
sladkosti. Děkujeme a těšíme se Hana
Tomašová, Anička Vomáčková a Míša
Kysilková"

Letecká havárie na Peklích
V červnu naši obec Pekla navštívil pan
Pavel Krejčí, který má
velice zajímavý koníček.
Zabývá se leteckými
haváriemi z 2. světové
války.
Zajímaly
ho
všechny informace o
události z 3. září 1944,
kdy se německé letadlo
zřítilo
p.
Habra
(Maršovo). Dokonce i
detektorem
kovů
zjišťoval ve svahu pod
domem,
ale
žádný
úlomek, který by patřil
k letadlu nenašel. Tímto
za něho zveřejňujeme
prosbu: „Existuje někdo,
kdo by k události mohl
poskytnout
(třeba
i
zprostředkovaně)
svědectví, či vzpomínku k této epizodě z 2.
světové války“. Pokud ano, ozvěte se na
email autora pavelkrejci2@email.cz.
A nyní něco podrobněji o události, která
se odehrála před více než 70. lety. Dne 3.
září 1944 krátce po poledni odstartovalo
z letiště Vysoké Mýto, tehdy Hohenmauth,

bitevní letadlo, za jehož řízením seděl mladý pilot Luftwafe Fhr.
Otto John. Strojem, který pilotoval, byla bitevní verze známé
stíhačky Focke-wulf Fw190A, která byla označena jako Fw 190F-8.
Tyto vynikající a moderní stroje používala bitevní jednotka
Schlachtgeso-wadersc- 151, jejíž část v té domě z letiště Vysoké
Mýto operovala.
Asi se nikdy nedovíme, co přesně se krátce po vzletu stalo.
Pravděpodobně došlo k technické závadě na motoru. Stroj se krátce
po vzletu zřítil a při dopadu zapálil obytné stavení p. Habra čp. 10
(později Maršovo). Pilot neměl šanci přežít a při havárii zahynul.
Podle všeho byl jedinou obětí havárie, nikomu z obyvatel se
naštěstí při události nestalo. O události se zmiňuje svodka, tzv.
„Morgen meldung“ z kanceláře Úřadu Říšského protektora. V ní se
můžeme dočíst, že škoda na stavení byla vyčíslena na 12 tisíc
Říšských marek.
V publikaci M. Kučery „Naši u nás“ se objevily dvě vynikající
fotografie, které se vztahují k této události. Jsou na nich zachyceni
hasiči, kteří se snaží zdolat požár stavení č. 10 bezprostředně po
nehodě. Ty Vám přidáváme k tomuto článku.
A pokud by Vás zajímaly podrobnější informace
zadejte si
www.leteckabadatelna.cz.

Nevíte koho volit? Pomůže Vám „Volbiště“
V předvolebním čase je každá pomoc při výběru hlasů dobrá.
Uplatnění občanského práva volit je nedílnou součástí demokratické
společnosti. V posledních letech však nejsou mnohé volební hlasy
naplněny v důsledku složitější orientace v nepřehledném množství
informací, které často bývají neúplné a zavádějící.
V
této
souvislosti
Vám
představujeme
projekt
volbiště
(https://volbiste.cz/) Dostupnost ucelených a relevantních informací
potenciálním voličům patří mezi naše hlavní priority.
Volbiště představuje moderní koncept virtuálního volebního klání bez
upřednostňování jakékoli politické síly v České republice. Jedná se o
unikátní platformu poskytující bezprecedentně rozsáhlý a detailní
soubor informací, které se týkají široké škály společenských a
politických témat. Volbiště je inspirováno modelem volebních
kalkulaček, posouvá však srovnání politických subjektů na vyšší
úroveň. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na
volbišti prezentovány názory, stanoviska a řešení politických stran
působících v českém politickém prostředí. Zároveň se volbiště stává
místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, doplňujících a
vysvětlujících
informací,
které voličům napomáhají
k poznání jejich volebních
preferencí a výslednému
volebnímu rozhodnutí.
Volbiště
tvoří
skupina
analytiků
s
různými
politickými přesvědčeními a
s mezioborovým přesahem
mimo
jiné
do
oblasti
politických a sociálních
věd, mezinárodních vztahů
a ekonomie. Zakládáme si
na své nezávislosti na
politických subjektech a
státních institucích, na
dotačním financování a na
financování
konkrétními
podnikatelskými subjekty.

Věříme, že tato snaha
přispěje
ke
zlepšení
veřejné informovanosti o volebních tématech diskutovaných na
české politické scéně, aktivní občanské angažovanosti a ke
zvýšení volební účasti v nadcházejících letech.
PS : osobní postřeh – vyzkoušel jsem a po vyplnění dotazníku
z různých oblastí mi vyšlo doporučení, které mi potvrdilo to jak
politiku a volební strany a uskupení vidím.
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