
Vážení občané Bělotína, vážení hosté! 

1. květen 2010 bude pro naši obec dnem, který se zapíše do její novodobé 
historie. 
Při příležitosti 65. výročí ukončení hrůz II. světové války a osvobození naší 
obce Rudou armádou se sejdeme u obnoveného památníku Obětem válek 
před historickou budovou školy. Za přítomnosti atašé Ruské federace, 
žijících příslušníků 1. československé smíšené letecké divize – členů Sdružení 
československých zahraničních letců – východ, vojáků Vojenské posádky 
Hranice, členů Klubu přátel vojenské historie Jaroš, členů Klubu přátel 
Suchdolu nad Odrou, kteří místo havárie objevili, pietně uložíme do země 
ostatky dvou mladých mužů, kteří v naší obci zahynuli v samotném závěru 
války 5. května 1945. Dva dny před osvobozením naší obce byly zmařeny 
životy pilota nadporučíka Nikolaje Jakovleviče Motorina (23 let) a střelce 
Vazgena Abgaroviče Gukosjana (27 let). Jejich letadlo IL-2 Šturmovik bylo 
německou vojenskou posádkou, umístěnou tehdy právě v budově školy, 
sestřeleno a jeho trosky byly na dlouhá desetiletí ukryty hluboko v zemi 
v poli pod obcí Lučice. Do předání potvrzení totožnosti, vydaného ruskými 
archívy prostřednictvím brněnského konzulátu v únoru letošního roku, byli 
tito dva mladí lidé vedeni v kategorii nezvěstný.  
Dlouhých 65 let žije tato země bez válek. Našim dětem, ale často i jejich 
rodičům a učitelům, to připadá samozřejmé. Snad právě proto, že již téměř 
nikdo v obci neví, co znamená strach z opravdové války, množí se kolem nás 
projevy nesnášenlivosti a novodobé křivení dějin. Staré rčení praví – člověk, 
který nezná minulost, není hoden budoucnosti. I proto budou od 1. května 
před naší školou na pamětní desce dvě jména, která zatím znali jen 
v archivech. 
Budou tam proto, aby i ti naši nejmladší měli cestou do školy na očích fakt, 
že nejhorší slovo, které homo sapiens – člověk rozumný sestavil, je slovo 
válka. Protože válka byla důvodem, proč se dva mladí muži zřítili za 
Bělotínem a jejich rodinám 65 let nikdo ani neřekl, kde a proč to bylo. 
Doba, kdy se stavěly honosné pomníky, je již naštěstí za námi. Čas, kdy mají 
nesmyslně mrtví dostat svá jména a být důstojně pochováni, je však 
nepromlčitelný. Učiňme tak společně nyní. 
První máj v naší obci roku 2010 však nepřinese jen pietu, ale určitě i radost 
z mládí v podobě nádherné podívané na kvalifikaci ME v mažoretkovém 
sportu a určitě i radost ze završení práce na novém zdravotním středisku. 
Vážení Bělotínští i vy přespolní. 
Vezměte děti a vnoučata a přijďte se poklonit padlým, povzbudit krásná 
děvčata věnující se ušlechtilému koníčku, ale přijďte si také prohlédnout 
prostory, které by měly být důstojným prostředím pro naše lékaře i Vás 
pacienty. 

Za zastupitelstvo obce Bělotín Mgr. Eduard Kavala, starosta 

Program 

 

9:00 – 10:00 hod. 
65. výročí osvobození Bělotína Rudou armádou  
u památníku před školou 

- hymny Ruské federace a České republiky 
- pozdravy:  atašé Ruské federace 

zástupce 1. čsl. smíšené letecké divize 
zástupce Olomouckého kraje 
zástupce obce Bělotín 

- uložení ostatků zemřelých vojáků Rudé armády k pomníku 
„Obětem válek“ 

- položení věnců 
- čestná salva Klubu přátel vojenské historie Jaroš v dobových 

uniformách Rudé armády 
- prohlídka zbytků havarovaného letadla objeveného KPS 

Suchdol nad Odrou 
 

10:00 hod. 
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2010 - kvalifikace 
ve sportovním areálu školy  
Soutěž sóloformací. Do Bělotína se letos sjede 937 soutěžících děvčat. 
Celkem bude startovat 31 velkých skupin a 116 sóloformací. O vysoké 
úrovni kvalifikace Bělotína svědčí fakt, že u nás budou rovněž 
startovat 4 skupiny – medailisté z posledního Mistrovství Evropy 2009 
v Polsku. 
 

10:30 – 12:00 hod. 
Nové zdravotní středisko Bělotín - den otevřených dveří  
Projekt vybudování zdravotního střediska byl spolufinancován 
z Regionálního operačního programu Střední Morava s přispěním 
Evropské unie. 

 
13:00 hod. 
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2010 - kvalifikace 
ve sportovním areálu školy  
Hlavní soutěž skupin. 



 

 

 

International Majoretsport Association 

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2010 
kvalifikace Bělotín 
http://majoretsport.sweb.cz 

 

Program: 

Sóloformace POM 
10:00 hod.     Kadetky, juniorky, seniorky 

MIX mini 
12:00 hod.     Juniorky, seniorky 

Skupiny POM 
13:15 hod.     Kadetky, juniorky, seniorky 

skupiny BAT 
14:15 hod.     Kadetky 
15:00 hod.     Juniorky, seniorky 

Sóloformace BAT 
15:45 hod.     Kadetky 
16:45 hod.     Juniorky 
17:45 hod.     Seniorky 

POZVÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĚLOTÍN 

1. května 2010 

 

Pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka 

 


