
Bětotín zríďí pÍlotům hrob
Budou v něm pohřbeny kosterní ostat|<y, |<teré by|y před pár dny na|ezeny na po|i u Lučic

KATERINA IGPI(OVA

Nlotín_ ostatky dvou letců,
kteřÍ byli na konci války
sestřeleni u Lučic. budou s
největší pravděpodobností
pohřbeny v Bělotíně. Nejprve
však budou muset experti
jednoznačně potvrdit jejich
identitu. Souhlasí s tÍm i rus-
káambasáda..

Na letce, kteřÍ přiŠli mezi
BěIotínem a Lučicemi o Život
dva dny před koncem druhé
světové války, natrefili v so-
botu 24. řÍjna pracovnÍci mu-
zea ze Suchdolu nad Odrou.
Úlomky jejich kostÍ naŠli při

terénním průzkumu na poli,
kde podle historických zá.
znamů i očitého svědka spadl
5. května roku ]'945 sovětský
bitevnÍk IL.2 Šturmovik.
Motor letadla, který se v

podzemÍ ukrýval vÍce neŽ še.
desát let, uŽ je v současné do-
bě v rukou pracovníků such-
dolského muzea' kteří jej čistí
a konzervují' aby jej mohli
ukázat veřejnosti. Kosterní
ostatky zkoumají v těchto
dnech experti' kteří by měli s
určitostÍ potvrdit, Že skutečně
patří dvěma sestřeleným let.
cům _ sedmatřiceti]etému V.
A' Gukosjanovi a třiadvaceti.

letému N. J. Motorinovi. ,,Po-
kud se jejich identitu podaří
prokázat, nebudou pohřbeni
na centrálním hřbitově v Br.
ně, jak bylo původně v plánu,
ale u nás v obci... řekl starosta
Bělbtína Eduard Kavala. U
cesty kolem pole, kde k tragé-
dii došlo' bude umÍstěn pa-
mětnÍ kámen, na němŽ budou
jména obou hrdinů vyryta
rovněŽ.

,,Na mÍstě výkopu se také
našel řád rudé hvězdy a osob-
ní číslo jednoho z těch dvou
pilotů' I podle toho by se dalo
dohledat' zďa jďe skutečně o
tu ztracenou posádku,.' dodal

Kavala a poukázal na to, že
oba diskutovaní piloti byli
poďIe historických záznamtl
po své smrti vyznamenáni
řádem Hrdina sovětského
svazu.,,Takovéto vyzname-
nánÍ nedostával tehďy kaŽdý
chlap v zákopu. Museli za
války prokazovat mimořáďné
výsledky...

Nálezu ostatků letadla ijeho
posádky si bělotinský staros-
ta cenÍ. ,,Ten hrob bychom u
nás rádi zřÍdili uŽ proto, Že
historie by rozhodně neměla
být zapomenuta. Bez ohledu
na to, jaký právě vládne v ze.
mi reŽim... uzavřel Kavala.


