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Josef Bierský
Narozen 19.3.1920 v obci Lubno
Zemřel 19.10.1944 na úbočí Smrku

Pocházel z delnické rodiny se silným
vlasteneckým cítením.
V období mnichovské krize dobrovolne
vstoupil do cs. armády, ale po okupaci byl
z armády propušten.
Do Polska prešel 18. 7. a už 28. 7. 1939 se lodí
Chrobry presunul do Francie. Z cizinecké legie v Sidi Bel
Abbes byl odeslán do jihofrancouzského Agde, kde byl
zarazen k pešímu pluku. Po porážce Francie odplul lodí
Rod el Farag do Anglie, kde se dobrovolne prihlásil
k plnení zvláštních úkolu v týlu neprítele.
Proto byl zaclenen do skupiny Wolfram. Mesíc po seskoku
v Beskydech jej cestou na schuzku s prof. M. Vysockým
zákerne zastrelil Stanislav Kotacka, kriminálník z rad
partyzánu (po válce byl popraven).
Ostatky J. Bierského byly exhumovány 30. 9. 1945
a pietne uloženy na hrbitove Borová (obec Lubno).
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