
V Bělotíně si připomněli sestřelení letadIa na konci vál|<y
JAKUB ZEMAN

BěIotín_Na rnÍstě havárie so-
větského bitevniho letounu
Šturmovik, kter byl v Bělo-
tÍně sestŤelen pátého května
1945. doŠlo ve stŤedu k odhale.
ní pamětni desky. pripomina.
jícÍ smrt posádky letounu. Po
odhalenÍ desky byly ke kame-
ni s pamětnÍ deskou, pŤipo-
minajici tragicky konec pilota
Nikolaje Jakovleviče Motori.
na, poloŽeny květiny zástupci
vŠech pŤítomn5ich organizaci.

.,Jsme zde v mistě, kde ha-
varovalo sestrelené letaďo
pátého května 1945, pouhé dva
dny pŤed osvobozenÍm Běloti.
na,.. poznamenal starosta Bě.
lotÍna Eduard Kavala. Letaďo
bylo sestŤeleno na pruzkum-
ném letu, kdyŽ si nevŠimlo
něnrecké protivzduŠné letecké
obrany, schované za lesem.
Dlouhou dobu nebyly o letadle
vubec Žádné zprávy. Podle
svědectví se totiŽ rraposledy
ozvalo někde nad Suchdolem,
a proto bylo všeobecně vnÍ.
nráno, Že spadlo někde v jeho
sektoru.

..JenŽe v Suchdole ho nikdo
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nenaŠel. Nakonec ho objevil
Klub pŤátel Suchdolu ve spo-
lupráci s jednÍm naŠím zastu.
piteIem' soukromym země-
dělcem, ktery na poli našel
nábojnici,.. dodal starosta Bě-
lotína.

Poté uŽ se podaŤilo bez pro.
blém objevit i letaďo včetně
ostatkri posádky. obec necha-
la udělat patŤičné rozbory,
které potvrd||y, že ostatky
patŤÍ pilotovi Motorinovi a je-
ho stňelci. ,,ZajimavostÍ je' Že
Motorina těsně pŤed jeho smr.
ti, aníž se to dozvěděl, vyzna-
menal Stalin titulem Hrdina
Sovětského svazu, coŽ Se roz.
hodně nerozdávalo kaŽdému,..
sdělil Eduard Kavala.

V loĎském roce byla posád.
ka letounu pohňbena pŤi slav.
nostním aktu, kterého se zu.
častnil i rusky atašé, pŤed Ško.
lou v Bělotíně. ,,Letos jsme se
rozhoďi, Že v mistě, kde leta-
dlo spadlo, chceme odhalit
pamětnÍ desku. ZároveĎ sem
poloŽime i květiny,,. prohlásil
Eduard Kavala. SlavnostnÍho
aktu se zučastni]i zástupci
SdruŽeni veterán část VÝ-
chod. Armády České repubÍi-

ky z posádky v Hratricích,
Klubu pŤátel Suchdolu a obce
Bělotin.

Do roku 2009 o letadle vubec
nikdo nevěděl. Bylo v h]clubce
okolo trÍ metru. Palubní zbra-
ně sice sahaly jen Šedesát cen-
timetr pod povrch, presto si
toho v podstatě nikdo ltevŠi.
m]. ''Jedin:Í' kdo odhalil' Že by
letoun měl b:Ít zrovna zde, byl
pamětnÍk z Německa' ktery
pŤijel do Suchdola, kde v době
váIky bydlel,.. prohiásil Edu.
ardKavala.

V Suchdole se ho ptali,jestli
si nepamatuje, kde u nich le-
tadlo havarovalo' orr ovŠem
vysvětlil. Že behem ofettzivy
Rudé armády utekl s rodiči do
Bě]otina a letadlo se pry zÍ.Íti-
lo právě zde. I kdyŽ k sesti.ele-
ní doŠlo pátého května. slav-
nostnÍ akt se usktttečrril uŽ 27.
dubna.

',Byli 
jsme osloveni a poŽá.

dáni Žijícími veterány, jestli
by se zde nemohli stejně jako v
lonském roce zastavit pri své
cestě do Hrabyné' Proto jsme
celou slavnost nasměrovali
právě na dneŠlrí clen,.. i.ekl rra
závěr Kavala.
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