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Pamětní deska připomíná v Nejdku slavného rodáka
Nejdek
Válečný letec, nadporučík Otakar Korec z Nejdku, má od soboty v rodném městě kámen
s pamětní deskou. K uctění letcovy památky přispěli členové občanského sdružení Jde o
Nejdek a další lidé.
Otakara Korce sestřelili v leteckém souboji fašisté u francouzského města Amiens 5.
června 1940. O padesát pět let později napsal František Jílek do tehdejšího Nejdeckého
zpravodaje, že by si hrdina zasloužil v Nejdku pomník. "Přesně po pětašedesáti letech od
své smrti má Otakar Korec v Nejdku pamětní kámen," řekl Jílek.
Na to, že jeden z šesti desítek Čechů, kteří žili v předválečném Nejdku mezi dvanácti
tisíci Němci, padl v bitvě o Francii, přišel Jílek při četbě letecké válečné literatury. Při
dalším pátrání si na matrice ověřil, že údaje v knize byly pravdivé. Uviděl tam i doklad,
že byl letec prohlášený za mrtvého.
Odhalení několikatunového pamětního kamene však není jedinou poctou letci, který po
okupaci z okleštěných Čech utekl do exilu. "Pamětní kámen by měl být v budoucnu
součástí malého památníku Otakaru Korcovi. Sdružení Jde o Nejdek a radnice plánují
jeho odhalení 26. listopadu 2008, v den stého výročí Korcova narození," sdělil mluvčí
radnice Tomáš Svoboda. Na kamenném piedestalu by měla stát moderně pojatá
skulptura novodobého letectví. "Pevně věřím, že v Nejdku bude v roce 2008 pomník
nejen Otakaru Korcovi, ale všem letcům, kteří bojovali za svobodu pro nás všechny,"
řekl při slavnostním projevu starosta Nejdku Luděk Sequens.
Otakar Korec se narodil v Nejdku 26. listopadu 1908 v domě v Nádražní ulici. Jeho otec
byl četnickým strážmistrem. Z informací městského kronikáře Pavla Andrše také vyplývá,
že manželé Korcovi pocházeli z oblasti Sušicka. V Nejdku žili deset let. Na pietní akt do
Nejdku přijeli i příbuzní padlého válečného letce. "Můj otec byl nejstarším Otakarovým
sourozencem," vzpomíná neteř Helena Staňková. Dodala, že Otakar Korec padl při svém
jubilejním, dvacátém bojovém letu. Podle svědků letoun včas opustil. Na padáku jej však
protivník zastřelil.
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