
V Bělotíně odhalili sochu velké vodě
Nlotín _ SlavnostnÍ odhalení
dřevěné plastiky s názvem
VIna bylo v pátek odpoledne
součástÍ vzpomÍnkové akce
na loňskou bleskovou povo-
deň. Socha, kteráje dílem ost-
ravského studenta ondřeje
Gavlase, bude Živelnou po-
hromu připominat před bu-
dovou ZákladnÍ školy v BěIo-
tÍně.

Hasiči, dobrovolní pomoc.
níci i dárci financÍ na odstra.
něni Škod se v pátek shro.
máŽdili ve školním vestibulu,
kde socha stále ještě čeká na
příhodnější počasí a na svou
instalaci.

..MoŽná se to někomu můŽe
zdát příIiš monumentálrrí, ale
já si myslim, Že je potřeba,
abychom na podobné události
nezapomÍna1i,.. zahájil svou
slavnostni řeč starosta obce
Eduard Kavala. Připomněl, že
loňská povodeň v červnu po-
stihla Bělotin ještě mnohem
větŠi měrou neŽzáp|avy v ro.
ce 1997.

Autorem díla je ondřej Ga-
vlas, absolvent StřednÍ umě.
lecké školy v ostravě a poslu.
chač filozofické fakulty ost-
ravské univerzity. Svou plas-
tiku odhalil spolu s olomouc-
kým hejtmanem Martinem
Tesaříkem.

Ý#M

\rzPoMÍNKA NA VoDU. v Bělotíně stavnostně odha|itidřevěnou sochu
na pamiítku loňské povodně. Z desky odkry|i roušku olomoucký hejtnnn
MaÉin Tesařík a autor dí|a ondřej GavIas. Foto: Den íklKateři na Kapková

''Myslel 
jsem si, Že můj vý-

tvor skončí v zapomněnÍ a
jsem moc rád, že si našel své
místo v BěIotÍně'.. řekl Ga-
vlas, který původně dubovou
sochu tesal pouze pro účely
sochařského sympozia',,Pa-
nu starostovi tam ale padla do
oka a takjsem se rozhodl, Žeji
jeho obci věnuji',. prozradil
způsob, jakým se plastika
ocitla v BěIotÍně' mladý umě.
Iec.

Po odhalenÍ sochy a bles-
kové prohlÍdce Školy se
všichni přÍtomní přesunuli
do ku]turnÍho domu' kde si na
loňskou Živelnou pohromu
zřejmě naposledy důkladně
zavzpomínali'

Poté převzali děkovné listy
a pustili se do slavnostni hos-
tiny. Věčnou památkou na je-
jich dobrodiní jim bude malý
dráček' kterého si v pátek z
Bělotina odváŽeli jako symbol
věčného boje ďobra a zla. Vel.
kou vodou bylo vloni v BěIo-
tíně postiŽeno vice neŽ 156
domů.

Poškozena byla řada mÍst-
ních komunikaci, mostů, ale i
suterén školy. ZřÍtila se téŽ
opěrná zeď podéI silnice a v
několika mÍstech se sesula
půda. Jedna rodina přišla o
dům' (ka)


