V Bělotíně si připomněli
sestřelení letadla na konci války
Bělotín - Na místě havárie

so-

větského bitevni letounu
Šturmovik, kteni byl v Bělo.
tíně sestřelen pátého května

středu k odhalenÍ pamětnÍ desky, připomÍnajicÍ smrt posádky letounu. Po
odhalení desky byly ke kameni s pamětnÍ deskou, připominajici tragický konec pilota
1945' došlo ve

Nikolaje Jakovleviče Motori.
na, poloŽeny květiny zástupci
vŠech přítomných organizacÍ.

,,Jsme zde v mÍstě, kde ha.
varovalo sestřelené letaďo
pátého května 1945, pouhé dva
dny před osvobozenÍm Běloti
na,.. poznamenal starosta Bě.
lotÍna Eduard Kavala. Letaďlo

bylo sestřeleno na průzkumném letu, kdyŽ si nevŠim]o

německé protivzdušné letecké
obrany, schované za lesem.
Dlouhou dobu nebyly o letaďe

vůbec Žádné zprávy. Poďe
svědectví se totiŽ naposledy

ozvalo někde nad Suchdolem
a proto bylo vŠeobecně vnÍ.
máno, Že spaďo někde v jeho
sektoru.
,,JenŽe v Suchdole ho nikdo

nenašel. Nakonec ho obievil

Klub přátel Suchdolu ve
lupráci

s

spo-

jednÍm našim zastu.

ky z posádky v

HranicÍch,
Klubu přátel Suchdolu a obce

pitelem, soukromým země- Bělotín.
Do roku
dělcem, který na poli naŠel

blémůobjevit i letadlo včetně
ostatků posádky. obec nechala udělat patřičné rozbory,
které potvrdily, Že ostatky

2009 o letadle vůbec
nikdo nevěděl. Bylo v hloubce
okolo třÍ metrů. Palubní zbra.
ně sice sahaly jen Šedesát cen.
timetrů pod povrch, přesto si
toho v podstatě nikdo nevŠiml.
''Jediný' kdo odhalil' Že by
letoun měl být Zrovna zde' byl

Motorina těsně před jeho smr-

války byďel,.. prohlásil Edu.

nábojnici,.. dodal starosta Bě-

lotÍna.
Poté uŽ se podařilo bez pro.

patří pilotovi Motorinovi a jeho střelci. .,ZajÍmavostÍ je. Že
ti, aniŽ se to dozvěděl, wznamenal Stalin titulem Hrdina

Sovětského svazu, coŽ se roz.
hodně nerozdávalo kaŽdému...
sděli]Eduard Kava]a.
V loňském roce byla posádka letounu pohřbena při slav-

nostním aktu, kterého se zú-

častnil i ruský ataŠé'před školou v Bělotíně. ,,Letos jsme se
rozhoďi, Že v mistě, kde leta-

dlo spadlo, chceme odhalit

pamětnÍ desku. Zárovei zde
poloŽÍme i květiny'.. prohlásil
Eduard Kavala. Slavnostního
aktu se zúčastnilizástupci

SdruŽeni veteránů část VÝ-

chod, Armády ČeskérepubÍi.

pamětník z Německa, který
přijel do Suchdola, kde v době
ardKavala.

V Suchdole se ho ptali, jestli
si nepamatuje, kde u nich letaďo havarovalo. on ovŠem

vysvětlil. Že během ofenzivy

Rudé armády utekl s rodiči do

Bělotina a letaďo se prý zřÍtilo právě zde. I kdyŽ k sestřeleni došlo pátého května, slavnostní akt se uskutečni] uŽ 27.
dubna. .,Byli jsme osloveni a
poŽádáni ŽijÍcÍmi veterány.
jestli by se zde nemohli stejně
jako v loňském roce zastavit
při své cestě do Hrabyně. Proto jsme celou slavnost rrasměrovali právě na dneŠníden,..

řek]nazávěrKavala.

(zem)

