Bělotínštíuctili památl<u padlých ve válce
Po vÍce neŽ 60 letech byla do

pomníku obětem válek v Bě-

lotíně skutečně uloŽena prsé z

místa hromadného hrobu

Rudoarmějců'
Téměř 60let stál v BělotÍně
pomník připomínající7. kvě.
ten 1945, kdy byla obec osvobozena.

Nekvalitní materiály však

doslouŽily, a tak bylo rozhod.

nuto pomník obnovit a přemístit k místnízákladní ško.

květnových dnech letošního cennějŠí_ vlastní Život. Jinou
roku budou přizváni zástupci
ruské ambasády a do pomniku bude pietně vsazena plechová schránka s prstí z místa' kde bylo po osvobození do
společnéhohrobu uloŽeno na

místnÍmhřbitově Ýšech 7

padlých sovětských voj áků.
Je smutnou skutečnostÍ' Že
ruská strana ani po opakovaných kontaktech nereagova-

la. Hodně to napovÍdá o,,úctě..

k těm' kteří byli hnáni daleko
UŽ loňského 28. října se běod vlasti před hlavně němeclotínštÍsešli u pískovcové kých zbraní a u nás přišli den
repliky pomníku s tím, Že v před koncem války o to nejle.

smutnou skutečností bylo při

demontáŽi původníhopo.

mniku zjištění'že pod deskou
s nápisem ,,Zde je prsť z místa
hromadného hrobu vojáků
Rudé armády" Žádná schránka nebyla' Dalo se to čekat,
reagovali na nečekanézjištění pamětnÍci _ celé to tehdy
stálo na lži' Díky pamětníkům

svými učiteli zapáIily u nové-

ho pomníku ve čtvrtek 7.
května svíčky,tak budou pa.
mětní desky připominat kaŽ.
dodenně, Že od 1.

i

2. světové

války uplynulo hodně let' ale
byli to skutečnímístnílidé i
vojáci zďaleka' kteří v těchto
váIkách krváceli a umírali.
Snad se nám časem podaří
rozluŠtit i poslední neznámou

dnes ono mÍsto známe, nachá.
zÍ se blízko zdi u vchodu na
hřbitov. Hlina z tohoto mÍsta

_ jména těch sedmi Rudoar.

schránce v novém pomnÍku.

i po

má dnes jiŽ své místo ve

Dětem, které společně se

mějců, kteří u nás v BělotÍně
7. května

roku

1945

vydechli

naposled' Ibeze jmen jimvšak

letechpatřÍ naše úcta.
ll/lgr. Eduard

lhvala

