Vzpomínka na oběti náletu
Pomníček připomíná oběti náletu na Neratovice 22. března 1945. Tento den
podnikla americká 15. letecká armáda za pomoci 680 bombardérů B-17 a B-24
nálety v Německu, Rakousku a Protektorátu Čechy a Morava. U nás byla cílem
165 bombardérů rafinérie v Kralupech nad Vltavou. V důsledku chyby (záměny
cílů) bombardovalo 28 z nich Neratovice, na které svrhly 254 bomb. Zahynulo
tehdy 53 lidí.
Do okolí pomníčku shodilo ve 12:32 hod. 6 bombardérů B-24 Liberator asi
56 tříštivo-trhavých leteckých pum GP typu AN-M64 kalibru 500 liber.
V nedalekém lesíku a jeho okolí se jako obvykle při leteckém poplachu
schovaly desítky pracovníků z tehdy budované továrny Spolku pro chemickou
a hutní výrobu (dnešní Spolana), vzdálené půl kilometru. Zahynulo zde
přibližně 15 z nich. Jména čtyř, které se nepodařilo nikdy nalézt, jsou uvedena
na tomto pomníčku. Pátráním v archivech se zatím našla jména dalších tří
pravděpodobných obětí.
Dne 13. července 1945 se u lesíka konala vzpomínková tryzna. Čtyři
nenalezené oběti náletu pak měly řadu let na ohrazených břízách tabulky se
jmény. V den výročí náletu v roce 1958 byl u tehdejší vrátnice (200 m odtud)
odhalen tento pomníček, který byl později přemístěn sem.
Přehled dosud známých obětí z tohoto místa (vč. oprav některých dat na pomníčku):

Václav Pátek
Josef Červa
Jaroslav Smolík
Alois Fafejta
Josef Hyka
Antonín Kaplan
Václav Polívka

* 17.5.1894
* 22.11.1891
* 1.6.1909
* 2.11.1925
* 24.4.1917
* 22.12.1900

Chlumín čp.151
Praha
Toušeň čp.155
Mlékojedy čp.87
Lobkovice čp.104
Čelákovice čp.495
Ovčáry čp.15
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Další informace najdete v knize “Neratovice 1945 – fakta a vzpomínky“ (nakladatelství Baron, 2015) a na www.neratovice1945.webnode.cz

Letecký snímek kráterů v okolí
pořízený americkou armádou den
po náletu. Část kráterů lze najít
ještě dnes. Do snímku jsou
zakresleny současné komunikace
a objekty.
Vzpomínková tryzna 13. července
1945.
Odhalení pomníčku 22. března
1958.

