Pamětní deska obětem 1. SV v Kunčicích

Pomník obětem 1. SV v Nejdku

Nejdek, nemovitá kulturní památka místního významu
V zádveří kunčické kaple sv. Fabiána
a Šebestiána je vpravo za vstupní mříží
umístěna mramorová pamětní deska se
jmény a daty narození zdejších třinácti
obětí 1. světové války pod německy
psaným nápisem Oběti války 1914-1918,
křížem, mečem a věncem z dubové
a kaštanové větve.


Pamětní deska
bělotínskému rodáku
 V zádveří hlavního vchodu do kostela sv.
Jiří je umístěna mramorová pamětní deska
věnovaná obcí a zdejšími farníky biskupu

Karlu Nőttigovi, který se narodil 23. 11. 1806 v Bělotíně. Zavedl pastorační konference
kněží, zdůrazňoval úlohu tisku
v boji proti liberalismu. Zemřel
v Brně 14.1.1882

Obnova památek místního
významu je naší prioritou
Trvalá péče o drobné sakrální památky místního významu, objekty
kulturního dědictví a o zachování historické paměti budov je jednou
z priorit naší práce. Během uplynulé doby se nám podařilo s využitím
dotací z nejrůznějších zdrojů opravit většinu kamenných křížů
a oboje Boží muka na území obce a místních částí.

V místní části Nejdek u autobusové zastávky „Boží muka“ vpravo od
cesty z Bělotína do Nejdku stojí na rozcestí čtyřboký žulový profilovaný obelisk, zakončený shora symbolickým kamenným srdcem, pod nímž
jsou ze všech stran štíty s tlapatými kříži, z čelní strany s věncem. Po
bocích pomníku jsou rozmístěny desky s málo zřetelnými německými
nápisy, původně zlacenými, se seznamem padlých.

POMNÍKY
A PIETNÍ MÍSTA
BĚLOTÍNSKA

Celý pomník, věnovaný památce německým vojákům, padlým během
1. světové války v letech 1914—1918, stojí na stupňovitém kamenném
podstavci a je zasazen do parkové zeleně.
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Pomníky obětem válek v Bělotíně
Bělotín, nemovité památky místního významu

Vlevo při polní cestě do Lučic, poblíž místa, kde 5.5.1945 dopadl vrak
sestřeleného sovětského bitevníku IL-2 „Šturmovik“ byl 27.4.2011 za přítomnosti delegace vojenských veteránů odhalen pomník z neopracovaného
kamenného bloku z nejdeckého lomu s plochou stranou pokrytou krystalickým křemenem s pamětní tabulkou věnovanou památce sovětských letců,
kteří zde položili život za naši svobodu.

Pomník předkům, kteří opustili vlast
Bělotín, nemovitá kulturní památka místního významu

Vlevo za vchodem do hlavní lodi farního kostela sv. Jiří v Bělotíně je
v boční zdi vsazena pamětní deska, věnovaná obětem 1. světové války
z Bělotína, Lučic a Polomi. Vzhledem k tomu, že až do roku 1945 bylo obyvatelstvo Bělotína tvořeno převážně Němci, nepřekvapí, že i všechny památky na oběti 1. světového konfliktu jsou v němčině. Pod tlapatým křížem
ve svázané ratolesti a daty 1914 a 1918 je nápis Našim padlým! Zemřeli
hrdinskou smrtí. Následuje výčet jmen padlých a nezvěstných s číslem
hrobu a daty narození. V roce 2008 byly přidány v rámci aktu smíření dvě
desky (Německy a Česky) s motem „Národy Přicházejí—Národy odcházejí,
Bůh zůstává“ jako upomínka na nedávnou německou minulost obcí v okolí. 


Před budovu bělotínské základní školy byl v roce 2008 obcí umístěn
pískovcový pomník, věnovaný obětem obou světových válek, který vytvořil kamenický mistr Eduard Krasňák z Přerova na objednávku obce.
Pomník tvoří sestava pískovcových kvádrů s nápisem Pravda vítězí na
pilíři vpravo a nápisem Obětem válek a letopočty 1914-1918 a 19391945 na nižším kvádru. Pod nápisem je vsazena mramorová deska
s nápisem „Sovětským vojákům padlým při osvobozování Bělotína
7.5.1945“. Tento pomník je náhradou za původní pomník podobného
tvaru, který stával do roku 2007 při hlavní silnici vlevo ve směru na
Odry a odstraněn byl z důvodu silné eroze použitého materiálu—
travertinu a zejména podkladních betonových konstrukcí, na nichž byl umístěn.

V roce 2010 přibyl na základě nalezení
vraku sestřeleného bitevního letounu IL2 „Šturmovik“ a nových skutečností
pomníček sovětským letcům — pilotu
npor. Nikolaji Jakovleviči Motorinovi
a střelci staršímu seržantu Vazgenovi
Abgaroviči Gukosjanovi, kteří položili
život za naši svobodu. Pomník tvoří jednoduchá mramorová deska se zlaceným
textem na prostém žulovém podstavci
a kamenném základu.


 V roce 1993 byl obnoven památník, tzv. „Heimat Stein“, umístěný
v parkové zeleni před základní školou v Bělotíně. Je upomínkou na migrační vlnu v době velké hospodářské krize, kdy se za prací mimo vlast
stěhovali i lidé z Bělotínska. V pomníku je zasazena deska s nápisem
VĚRNI OBCI — DER HEIMAT TREU, věnováno Bělotínskými z domova
a ciziny, 1929.

V prostoru před kaplí na Bělotínské ulici
v partnerské obci Hőchst i. Odw., Hessensko, SRN, kam byla po 2. SV odsunuta velká
část tehdejších německých obyvatel z
Bělotínska, stojí symbolický kamenný kříž,
který na tuto událost upomíná. Kříži dominuje reliéf s motivem kostela sv. Jiří. Před
křížem je umístěn fragment schodového
stupně, který byl obcí věnován v roce 2009
po opravě schodiště při vstupu do kostela.


