
Nelson Field- Nelsonovo místo/pláň,pole-in memoriam 2nd Lt Marvin B Nelson killed in action 
                                                                    27.april 1945-dále není možno přečíst. 
Na paměť poručíka Marvina Nelsna zabit v akci 27.dubna 1945.

z dopisu p.Josefa Vacha,příslušníka čsl. četnictva .Jsem 82 roků starý a nevím jak dlouho tu ještě budu,bývalý 
příslušník četnictva.Po osvobození v roce 1945 jsem byl 18.5.odvelen na četnickou stanici Větřní-Pečkovský 
Mlýn okr.Č.Krumlov.Zde byla 26 pěší divize US Army a měli spolu s námi velitelství na četnické stanici. Velitel 
této skupiny byl kpt.Klivent/Clivent/při ruce měl vojína Henryho Schlagra amerického Němce,ktrý byl 
tlumočníkem a jistého Michala Repko,který byl americký Slovák.S nimi jsem se tak bratrsky seznámil,že na ně 
dodnes vzpomínám.Jezdil jsem s nimi do jejich obvodu na patrolu a i já jsem jim dělal někdy tlumočníka,neb toto 
území bylo osídleno občany německé národnosti a já umím německy.Jednoho dne mě zavezli na místo,kde byla 
na dvou u sebe rostoucích borovic připevněna pamětní deska-upomínka na zde padlého Lt.Nelsona,který zde padl 
snad 21.dubna 1945.S touto americkou jednotkou jsem měl styk až do jejich odchodu po kapitulaci Japonska  do 
15.9.1945.Zhotovil jsem si fotografii této pamětní desky,kterou jsem si dovolil Vám zaslati,neb by mě velmi 
bolelo,aby toto místo zůstalo zapomenuté.V důsledku opravy silnice,byly oba stromy odstraněny a kam přišla ona 
deska nevím, zda jest někde uložena nebo zničena,ale v těch místech z jedné strany teče Vltava a na 
protější straně jest částečná lesní stráň.Ono místo se nachází 1-1.5km za Pečkovským Mlýnem 
Potschmuhle,jak se tenkrát říkalo.
Potom měl pan Vach potíže s komunisty a nakonec ho vyhodili v r.1948 od četnictva a skončil nervově vyčerpán v 
nemocnici,protože odmítal spolupráci s STB./pozn.autora/ dopis pokračuje/je adresován p.velvyslankyni USA 
Shirley Temple Blackové v r.1990/
Henrymu Schlagerovi posílám fotografii z místa,kde jsme spolu a s Michalem Repkem byli.Na M.Repko adresu 
nemám,nevím jak zjistit pobyt jeho rodiny. V červnu 1945 mi říkal,že jeho matka je na Slovensku snad někde u 
Prešova u příbuzných odkud pocházela a že se již nedostala domů doUSA a má velkou obavu zda matka při 
povstání ns Slovensku vůbec přežila tuto válečnou vřavu.
Ihned jsem služebně napsal na tehdejší domnělé velitelství s přiloženým dopisem od  vojína US Army Michala 
Repko aby pátrali po pí.Repkové nebo příbuzných.Za několik dnů jsem dostal od příslušného četnictva zprávu,že 
p.Repková žije,je zdráva a jakmile bude moci se vrátí k rodině a Michalovi jsem předal dopis od matky. Paní 
velvyslankyně,mohl bych Vás poprosit o vypátrání adresy Michala v USA,zda žije a mohl-li by se mi  ozvat na 
mou adresu. Dopis končí s přáním mnoha úspěchů v naší vlasti. Podepsán s velmi hezkým zakončením 
„dovoluji si znamenati“ Josef Vach,Lidická 59/477 Č.Budějovice.
p.Vach je již po smrti a jeho přání zůstalo nevyslyšeno.Nevíme, zda Shirley Temple dostala dopis do svých rukou.
Přátelé,myslím že by se mělo splnit přání pana Vacha a znovu tuto desku nechat vyrobit a zasadit ji v ta  místa kde 
by měla být.
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