OV KSČM DOMAŽLICE
GENERÁL LUDVÍK SVOBODA V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
Lubomír Porvich, ZO KSČM Horšovský Týn
V roce 70. výročí vítězství nad fašismem uplyne 120. let od narození generála Ludvíka
Svobody. V Horšovském Týně a v okolních obcích (Polžicích, Srbech, Medné, Mezholezích, Bukové a
dalších) žijí potomci volyňských Čechů, kteří s ním bojovali na východní frontě.
Historické dokumenty a prameny uvádějí, že Ludvík Svoboda se setkal v Horšovském Týně se
svými spolubojovníky dvakrát na oficiálně pořádaných setkáních.
Kronika města Horšovský Týn „vypráví“.
„Nezapomenutelné to byly okamžiky, když v parku v roce 1953 na mírové manifestaci po
svém projevu byl obklopen celou skupinou zahraničních vojáků z Volyně v SSSR, jichž je v našich
okolních vesnicích nejvíce. Poznával je po tolika letech, jmenoval je jmény, srdečně se s nimi bavil a
vzpomínal na bojové události.“ Tehdejší předseda okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků
Fr. Karban dále uvádí, že generál Svoboda navštívil i blízkou obec Polžice. (Porta fontium, Kronika
města Horšovský Týn 1958-1978, str. 199?)
Zpráva o činnosti za rok 1960 Jednoty Svazu protifašistických bojovníků v Horšovském Týně
a další dokumenty „uvádí“:
„Velmi zdařilá akce byla beseda s gen. Svobodou, která se konala dne 22. září 1960 v H. Týně,
na které bylo přítomno 500 občanů z H. Týna a okolí. Bratr gen. Svoboda dále provedl besedu ve
dvanáctileté střední škole v H. Týně. V odpoledních hodinách navštívil JZD Mezholezy, Bukovou Srby
a Polžice.“ (SOA Domažlice v Horšovském Týně, nezpracovaný archív OV SPB H. Týn)
Týdeník Nové Domažlicko ze dne 30. září 1960 přinesl článek o návštěvě v JZD Mezholezy.
„Generál Ludvík Svoboda se s bývalými vojáky – nyní družstevníky – i se členy jejich rodin srdečně
pozdravil, prohovořil s nimi všechny radosti i těžkosti v jejich novém domově, zvláště se zajímal o
hospodářské výsledky jejich družstva.“
Pan Lokvenc v „Polžické kronice 1945-2013“ zaznamenal z jedné návštěvy v Polžicích.
„ Poseděl s námi za jedním stolem. Otevřela se sklenice se zavařeným masem, nakrájel chléb a pan
Josef Lokvenc otevřel lahev samohonky.

Každý měl ještě v čerstvé paměti zážitky z bojů při

Karpatsko-dukelské operaci i odjinud na pochodové ose. Měli jsme si všichni o čem povídat a na co
vzpomínat.“

