
Ostatky ruského letce uložili v Bě|otíně
Bé,o'í' Mnoho let uŽ uply'
nu]o od konce dnrhé nejhorši
války, ktelá postihla nejen
EvŤopu' aIé celý svét' Dodnes
jsou ale je.il pozústatky patf
né' svědčÍ o tom nález ruské
ho letounu s lidskými ostat
ky, který leŽel po pětaŠedesát
let pohřbený v ,emi' AŽ v roce
2010 se a]espoň jeden č1en po-
sádky ruského bitevnÍku Il.2
Šturmovik doČka1 Ťádného
pohřbu v přitomnosti vojen'
ského kaplana, leteckých ve'
teránú a představitelů Ruské
federace, obce a kraje.

V |etad|e zemře|
stře|ec' niko|ipi|ot
osudy dvou letců, střelce va.
zgena Abgaroviče Gukosjana
a pirota Nikolaje JakovleviČe
Motolina, byly aŽ donedávna
neznámé' v záznamech cen!
Élního archivu Ministérstva
obrany Ruské fedelace je
uvedeno, Že podle svědectvÍ
leteckých posádek byto leta.
ďo sestřeleno pŤotileteckou
palbou v prostoru Suchdolu
nad od-řou. Pilot mél vyskočit
na padritu a zachŤánit se. Ani
on se vŠak do vlasti neiŤátil'
Podle svědectvÍ pamětnÍka
měI totiŽ mftvý 1eŽet veďe le'
tadla' které po nárazu do pole
i se střelcem Gukosjanen
vzplánulo. Jeho těIo se zatÍm
naléá nepodďilo. Právě po
tomto letaď€ pátrali členové
Klubu přátel suchdolu nad
odmu' sekce vojenské histo.
rie. I,etaďo' rcspektive jeho
pozůstatky' lTzvedli ze zemé
mezi BěIotÍnem a Lučicemi, a
zŤejmě tak přinesli i poslednÍ
dúkazy o smúi mladého vo
jáka' ,'ostatky' jeŽ.isme v le
tadle našIi' i kdyŽ to jeŠté ne
máme na sto procent potvr
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leno' patři zrjmé zadnimu TPn spoleČně sc sv}mi kolp8y
letcl' a ne. jak jsme mysle]i, prezentova] v Běloliné nale
pi]otu''. upiesnil za vojen. zéné pozůstatky ruského le.
skou his|orii PcÚ Banostk' tounu i osobni veci. skI!1€ v

jehotroskách' Pietniakt u bě.
lotÍnského kostela v}-vrcholíl
uloŽenlm pozůstatkú ruské.
ho vojáka a odhalením pa.
mětnl desky oběma letcům u
stávajÍcÍho pomniku obětem
váI€k' 

',Nikdo z nás neví, co
tady v zemi ještéje' Ale kdyŽ
se to dá ještě nějak identiíi.
kovat a připomenout, je to
vŽdycky dobře' My jsme na
pŤik]ad hledali na hornÍm
konci sÍdlo bělotinských r}ti
iů. jejichŽ jména uŽ známe,
ale neznáme mÍsto, kde s€tŤ
vávali. Na honÍm konci obce
se však našly pozůstatky tvr.
ze. Je tosiceotázka úplnějiné
doby, ale patř1 to k historii
obce stejně jako ten nález le.
tad]a' LibÍ se mi, že se to po-
dařilo dotáhnout do konce'''
sdělil staŤosta Bětotina Edu'
aŤd Kavala. svúj hold sloŽili
rustým letcúm také veteráni
1' ceskoslovenské smišéné

. ]etecké divize. závérem piet-
ni akce' která zároveň při
pomněla osvobozeni Běloti
na' zazně]a ruská i Česká

Havárii připomene
pomníček
UloŽ€nim ostatků vŠak
vzpom'nka na letce nekončí'
suchdolŠti histolikové spo'
lečně s obci plánují v piÍštlm
ro.e umÍstěnÍ kamennébo
pomniku k mistu dopadu le.
tadla. '.Mél by to být kulatý
k'ámen z mistnÍho lomu .lehÓ
umÍstění ale necháváme na
dobu' aŽ budeme mit stopro.
centnÍ jistotu z podolského
archivu' koho jsme př€sné
našli'.. doda1 na závér PetrBaltošik' (n)
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