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Nejdek - Pohodový, společenský, veselý a obětavý člověk. Tak charakterizovala
stíhacího pilota Otakara Korce, jemuž v Nejdku, kde se narodil, vztyčili památník, jeho
neteř Helena Staňková. Osobně se s pilotem, který zahynul 5. června 1940 u
francouzského města Amiens, sice neznala, ale hodně se o něm dozvěděla z vyprávění
svého otce, ale také z nejrůznější literatury.
„Můj otec byl kvůli emigraci Otakara tři roky vězněn fašisty. V roce 1942 jej zatklo
gestapo, a na svobodu se dostal až těsně před osvobozením,“ vzpomínala Helena
Staňková. O okolnosti smrti strýce toho moc neví.
„Hodně mi o tom vyprávěli kolegové z letky. Podle nich se stačil strýc katapultovat, ale
německý pilot jej zastřelil na padáku,“ řekla neteř nejdeckého rodáka. V hrobu Otakara
Korce zatím nebyla, ale pokud to vyjde, ráda by se tam podívala. Otakara Korce lákalo
podle jejích slov létání už od raného věku.
„V letecké škole se dokázal vypracovat mezi nejlepší piloty. V roce 1937 se stal zatímním
velitelem 51. letky, v únoru 1938 byl přemístěn k 36. letce jako první důstojník,“
přiblížila jeho profesionální kariéru stíhacího pilota Helena Staňková. Kromě toho, že byl
výborným letcem, byl Otakar Korec také sportovec tělem i duší.
Aktivity nejdecké radnice a občanského sdružení Jde o Nejdek Helena Staňková vítá.
„Jsem moc ráda, že si na strýce v rodném městě vzpomněli. Je škoda, že se nedožil
konce války,“ dodala. Na Otakara Korce vzpomíná ve své knize Vzpomínky na padlé
kamarády také František Fajtl. „Ota se svými krajany, poručíkem Bartošem a četařem
Glauderem, a se svými francouzskými spolubojovníky se dostávali do ohnisek
nesmiřitelných bitev. Stříleli, uhýbali se, zase se vraceli z bojů,“ píše v jedné z povídek. Z
desátého bojového letu se už ale Otakar Korec vrátit nedokázal.
Fotografie:
Neteř Otakara Korce Helena Staňková (vlevo) nasbírala o osudu svého strýce řadu
informací. Do Nejdku ji doprovodila Hana Korcová, manželka nejstaršího bratra Otakara
Korce Emila.

