
1.PŘÍLOHY 

František Lonský 

 

POLIČKA SVÝM PADLÝM 

S Vámi jsme byli, padlí vojáci, 

vpředu jste stáli…! Srdce krvácí, 

neoschly slzy. Však – jdem po práci. 

 

Statečně šli jste, hrdě do boje… 

Za nás jste padli, muži odboje 

a dobyli nám míru, pokoje. 

 

Moskva Vás vedla, hvězda svobody,  

Východ a Západ, láska dohody: 

armády lidství, míru obrody. 

 

Vaše dlaň, hlavy dál nás budou vést. 

… Armády práce, mozolnatá pěst 

skládají slib Vám: Práci, práci čest! 

 

Budem Vám věrni, padlí vojáci! 

Věčná Vám paměť - - Srdce krvácí,  

neoschnou slzy… Však jdem po práci! 

 

 

OSVOBOZENÍ POLITIČTÍ VĚZŇOVÉ DĚKUJÍ POLIČCE 

Tak už jsme doma, zase mezi Vámi… 

Poličko, červená sukýnka sluší! 

Tvůj úsměv sladký láskou hřeje, mámí, 

svobodu miluješ upřímnou duší. 

… Srdce Tvé věrné plakávalo s námi 

a zas nás těšilo v příšerné hluši. 

Tvůj hrdý odboj ve světě známý: 

žulový vzdor Tvůj i do pekla buší! 

 

Nevěsto slunečná, Tvůj klín je tak milý, 

objímáš vroucně nás, pro ten mžik jsme žili! 

Červená suknička pěkně Ti sluší… 

Radostné zdraví Tvé navždy soka zkruší, 

bys jak máj pro děti kvetla, plna síly! 

Nad volnou skrání Tvou nechť vlaje 

ve slávě na věky prapor Tvůj rudě modrobílý! 

 

 

PADLÍ BOJOVNÍCI POLIČSKÉMU PRACUJÍCÍMU LIDU 

To je dnes u vás krásy, 

mládenců tolik, děv! 

Slyšíme vaše hlasy, 
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volá nás dnes váš zpěv. 

 

To je dnes u vás lásky, 

sváteční lesk a ruch: 

s orlem si tiskne ruku 

sokol i rudý druh 

 

To je dnes u vás práce, 

nadšení stavět ráj: 

rozbourali jste – krátce – 

tu nacistickou stáj! 

 

To je dnes u vás štěstí,  

radosti, blaha všech: 

dobyl si tvrdou pěstí 

svobody Slovák, Čech. 

 

To bude u nás krásy! 

Svobodné Poličky zříme zjev 

na věčné v slávě časy: 

Nadarmo nedali jsme svou krev! 

 

 

 PROHLÁŠENÍ NÁRODÍHO VÝBORU Z 11. KVĚTNA 1945 

Občané! 

Toužebně očekávaná chvíle našeho osvobození přišla. Pyšná říše velkoněmecká, 

která chtěla ovládnouti celý svět, byla konečně definitivně sražena k zemi a kapitulovala. 

Jsme opět svobodni. 

Po šesti hrozných válečných letech vcházíme do nového života. Aby zajištěn byl 

jeho správný chod, ustaven byl v Poličce Národní výbor okresu a města Poličky. Na 

základě prohlášení naší vlády v Košicích ujal se nyní moci a obrací se na Vás s důtklivou 

výzvou: 

Zachovejte se v této velké dějinné době rozvahu a klid! Nedejte se nikým a za 

žádných okolností svésti k činu, které by porušovaly veřejný pořádek a kázeň! Nejste-li 

povoláni do národních služeb, pracujte ve svém povolání s novou radostí a chutí! Máme na 

mysli jen blaho národa a Vás všech! Jest proto bezpodmínečně nutno, aby rozkazů a 

nařízení  našeho národního výboru bylo uposlechnuto! 

Drazí občané! Čekají nás v těchto osudových chvílích velké úkoly. Kromě zúčtování 

s našimi nepříteli musíme zabezpečiti výživu všech příslušníků našeho národa, musíme se 
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dále starati o rychlou obnovu našeho národního hospodářského, kulturního a sociálního 

života. 

K provedení těchto velkých úkolů je především zapotřebí svornosti a kázně v našich 

řadách. Svoje síly nesmíme nyní tříštiti k velké radosti našich nepřítel. 

Aby nevznikly zmatky, upozorňujeme dutklivě, že všechny dosavadní nařízení 

zůstávají v platnosti až do doby, kdy budou vydána nařízení nová. Potravinové lístky budou 

dále vydávány a dávky na nich stanovené musí býti při prodeji potravin dodržovány. 

Jedině tak může býti zaručeno, že se dostane potravin všem. Okres poličský bude obnoven 

ve starých hranicích z roku 1938. Do provedení nové úpravy budou však obce patřiti 

k okresním úřadům v Litomyšli a Boskovicím jako dosud. 

Ať žije slavná rudá armáda a nejvyšší velitel maršál Stalin! Ať žijí naši západní 

spojenci: Anglie a Spojené státy severoamerické. Ať žije a znovu vzkvétá naše 

Československá republika!“ 

Národní výbor okresu a města Poličky 

 

 

SEZNAM ODSUNUTÝCH NĚMCŮ Z POLIČKY PŘI ODSUNECH 28. KVĚTNA 1946 

A 9. ŘÍJNA 1946 

jméno Narození/věk bydliště odsun z 

Poličky 

Odsun ze země 

Kreinhansel Emil 1890 Polička, čp. 540 13.5.1946 28.5.1946 

Kreinhansel Ema 1897 Polička, čp. 540 13.5.1946 28.5.1946 

Kreinhansel Horst 1942 Polička, čp. 540 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Josef 1872 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Anna 1877 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Jan 1898 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Marie 1899 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Marie 1910 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Hedvika 1917 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Marie 1929 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Anna 1938 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Jan 1940 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Češka Gerhard 1943 Polička, čp. 123 13.5.1946 28.5.1946 

Krejčí Františka 1904 Polička, čp. 120 13.5.1946 28.5.1946 

Krejčí Ludvik 1933 Polička, čp. 120 13.5.1946 28.5.1946 

Schmiedová Marie 1927 Polička, čp. 120 13.5.1946 28.5.1946 

Findejs Julie 1876 Polička, čp. 177 13.5.1946 28.5.1946 

Findejs Františka 1913 Polička, čp. 177 13.5.1946 28.5.1946 

Findejs Anna 1939 Polička, čp. 177 13.5.1946 28.5.1946 

Findejs Markéta 1940 Polička, čp. 177 13.5.1946 28.5.1946 
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Findejs Jan 1943 Polička, čp. 177 13.5.1946 28.5.1946 

Doležal Bedřich 56 Polička, čp. 125 13.5.1946 28.5.1946 

Doležal Štěpa 42 Polička, čp. 125 13.5.1946 28.5.1946 

Doležal Jan 6 Polička, čp. 125 13.5.1946 28.5.1946 

Doležal Anna 11 Polička, čp. 125 13.5.1946 28.5.1946 

Doležal Jindřich 13 Polička, čp. 125 13.5.1946 28.5.1946 

Bittner Anna 4.1.1890 Polička čp.11 8.11.1946  

Biederle František 27.7.1894 Polička čp. 35 8.10.1946  

Biederlová Marie 3.12.1892 Polička čp. 35 8.10.1946  

Hibel Emil 2.4.1899 Polička čp. 172 8.10.1946  

Springer Marie 5.6.1911 Polička čp.483 8.10.1946 9.10.1946 

Springer Marie 31.11.1937 Polička čp.483 8.10.1946 9.10.1946 

Wilder Terezie 26.10.1897 Polička čp.132 8.10.1946 9.10.1946 

Wilder Anna 1.10.1865 Polička čp.132 8.10.1946 9.10.1946 

Wilder Alois 8.9.1904 Polička čp.132 8.10.1946 9.10.1946 

Wolf František 14.4.1896 Polička čp.30 8.10.1946 9.10.1946 

Bitter František 20.8.1885 Polička čp.30 8.10.1946  

Čmeláková Eliška 22.10.1912 Polička čp.30 8.10.1946  

 

 

SEZNAM SMÍŠENÝCH RODIN 

jméno národnost bydliště Povolání rok narození 

Antes Jan něm. Polička čp.46 Pekař 1911 

Antesová Marie cz  v domácnosti 1910 

     

Kroutil Rudolf něm. Polička čp. 545 děl. Mistr 1914 

Kroutilová Zdenka cz Polička čp. 545 v domácnosti 1917 

Kroutil Rudolf cz Polička čp. 545  1942 

     

Kubásek Emil něm Polička čp. 10 obchodník 1892 

Kubásková 

Božena 

cz Polička čp. 10 v domácnosti 1898 

     

Janoušková Anna cz Polička čp. 505 v domácnosti 1903 

Janoušek Adolf cz Polička čp. 505  1935 

Janoušek Jan cz Polička čp. 505  1937 

manžel nár. něm. odsouzen s t.č. ve vězení Kartouzy 

     

Libischer Erich něm Polička čp. 3 šofér 1914 

Libischerová Otilie cz Polička čp. 3 v domácnosti 1919 

Libischerová Daša cz Polička čp. 3  1941 

Libischer Petr cz Polička čp. 3  1946 

     

Martinů Josef cz Polička čp. 300 text. dělník 1879 

Martinů Terezie něm Polička čp. 300 v domácnosti 1873 

     

Pachovský Josef něm Polička čp. 472 úředník 1914 

Pachovská Vlasta cz Polička čp. 472 v domácnosti 1917 
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Pachovská Marta cz Polička čp. 472  1938 

Pachovský Josef cz Polička čp. 472  1944 

     

Báča Otto něm Polička čp. 124 řezník 1911 

Báčová Aurelie něm Polička čp. 124 v domácnosti 1914 

Báča Otto něm Polička čp. 124  1938 

Báčová Aurelie něm Polička čp. 124  1939 

     

Báča Jindřich něm Polička čp. 520 řezník  Nezvěstný 

Báčová Marta něm Polička čp. 520 v domácnosti 1912 

Báčová Irma něm Polička čp. 520  1940 

     

Tušla Bohumír něm Polička čp. 520 dělník 1904 

Tušlová Kristina cz Polička čp. 520 v domácnosti 1905 

Tušla Bohumír cz Polička čp. 520  1939 

     

Pachovsky 

František 

něm Polička čp. 520 dělník 1910 

Pachovská Marie cz Polička čp. 520 v domácnosti 1912 

Pachovský Adolf cz Polička čp. 520  1940 

Pachovská Marta cz Polička čp. 520  1942 

 

 

VELKÝ RETRIBUČNÍ DEKRET PREZIDENTA REPUBLIKY 

odstavce, podle kterých byli souzeni Schulz a Koucký 

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických 

zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 

O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich 

zrádní spoluviníci na Československu. Porobeni vlasti, vraždění, zotročování, loupení a 

ponižování, jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, 

kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z 

nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, mandátů nebo hodnotí, musí dojíti 

zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene. 

Proto ustanovuji k návrhu vlády takto:  

Hlava I. Zločiny proti státu  

§ 3 
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) propagoval nebo podporoval 

fašistické nebo nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo 

divadlem, nebo na veřejném shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu 

na území republiky nebo jednotlivé nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a 

orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým 

žalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový zločin v úmyslu, aby rozvrátil 

mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména československé 

mládeže, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště 

přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí, nebo smrtí. (2) Kdo v téže době 

byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, Hlinkova nebo 
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Svatoplukova Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se, 

nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let.  

 

Zločiny proti osobám § 5 
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil se ve službách nebo v zájmu 

Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či 

členů, těchto zločinů: a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu 

veřejného násilí loupeží lidí (§ 90), veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem 

(§ 95), vraždy (§§ 134 až 137), zabití (§§ 140 a 141) a těžkého poškození na těle (§ 156), 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu vraždy (§ 278), úmyslného zabití (§ 279), 

těžkého ublížení na těle s následky smrtelnými (§§ 306 a 307) a loupeže dětí (§ 317), trestá 

se smrtí. (2) Kdo v téže době, za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto 

zločinů: a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného 

násilí neoprávněným omezováním osobní svobody člověka (§ 93), veřejného násilí 

vydíráním (§ 98), veřejného násilí nebezpečným vyhrožováním (§ 99) a těžkého poškození 

na těle (§§ 152 a 155), b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu bezprávného 

omezování osobní svobody člověka (§§ 323, 324 a 325), těžkého ublížení na těle (§ 301) a 

vydírání (§§ 350 a 353), trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let.  

Udavačství  

§ 11 
Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo 

využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo 

vymyšlenou činnost udal, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Zavinil-li 

však udavač svým udáním ztrátu svobody československého občana, trestá se těžkým 

žalářem od deseti do dvaceti let. Mělo-li udání za přímý nebo nepřímý následek ztrátu 

svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním žalářem, 

mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí.  

§ 15 
Pozbytí občanské cti [§ 14 písm. a)] znamená: 1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a 

čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, akademických hodností, jakož i 

ztrátu odpočivných a zaopatřovacích požitků, platů z milosti a všelikých jiných platů z 

peněz veřejných; 2. u poddůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci; 3. ztrátu způsobilosti 

k nabytí, výkonu a opětovnému nabytí práv, uvedených pod číslem 1 a 2 a práv ztracenými 

hodnostmi podmíněných; 4. ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci, 

nebo hlasovati ve věcech veřejných; 5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruženích 

(spolcích nebo jiných útvarech podrobných); 6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, 

vydavatelem, nebo redaktorem, nebo jakkoliv spolupůsobiti při vydávání, redakci 

periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a uveřejňovati tiskopisy neperiodické; 

7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy; 8. ztrátu způsobilosti k práci 

ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích; 9. ztrátu způsobilosti býti 

zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem; 10. ztrátu způsobilosti provozovati 

svobodné zaměstnání; 11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) 

společností a společenstev; 12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku 

soukromém. Kdo přestoupí zákazy v tomto paragrafu obsažené, bude potrestán řádným 

soudem pro přestupek vězením od jednoho týdne do tří měsíců.  
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FOTOGALERIE 

 

 

Německé protitankové zátarasy v Poličce, pohled na výjezd z Riegrovy ulice
1
 

 

                                                
1 Městské muzeum a galerie Polička 
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Němečtí uprchlíci z východu, německé vozy na Palackého náměstí
2
 

 

 

útěk německého obyvatelstva před postupující frontou. V pozadí za protitankovým 

zátarasem němečtí uprchlíci (u dnešního kruhového objezdu)
3
 

 

                                                
2 Městské muzeum a galerie Polička 
3 Městské muzeum a galerie Polička 
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útěk německých vojáků z Poličky (2.-8.5.1945) – němečtí vojáci na křižovatce u 

Grubhofferů
4
 

 

 

útěk německých vojáků z Poličky (2.-8.5.1945) – němečtí vojáci na křižovatce u 

Grubhofferů 

 

                                                
4 Městské muzeum a galerie Polička 
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útěk německých vojáků z Poličky (2.-8.5.1945) – němečtí vojáci na křižovatce u 

Grubhofferů
5
 

 

 

útěk německých vojáků z Poličky (2.-8.5.1945) – kolony německých vojáků na 

křižovatce u Grubhofferů
6
 

 

                                                
5 Městské muzeum a galerie Polička 
6 Městské muzeum a galerie Polička 
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útěk německých vojáků z Poličky (2.-8.5.1945) – němečtí vojáci v Poličce na 

náměstí
7
 

 

 

útěk německých vojáků z Poličky (2.-8.5.1945) – němečtí vojáci v Poličce na 

náměstí
8
 

 

                                                
7 Městské muzeum a galerie Polička 
8 Městské muzeum a galerie Polička 
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útěk maďarské armády (2.-8.5.1945)
9
 

 

 

maďarská vojenská kapela 9.5.1945
10

 

 

                                                
9 Městské muzeum a galerie Polička 
10 Městské muzeum a galerie Polička 
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Wintrova kapela v Poličce
11

 

 

 

zanechané věci Němců po útěku, pohled na náměstí
12

 

 

                                                
11 Městské muzeum a galerie Polička 
12 Městské muzeum a galerie Polička 
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členové Národního výboru 8.5.1945: Bambásek, poštovní revident; Kpt. Kubíček 

Jan; Pavlásek Lad., soc. dem. z muničky; Ad. Klimeš, přední ilegál. výbor; Dr. Paprstein; 

Fr. Stodola z Hradce Králové, poslední dva neidentifikováni
13

 

 

 

příjezd sovětské armády do Poličky 9.5. 1945 – vítání sovětských vojáků, tanky 

vjíždí do Masarykovy ulice
14

 

 

                                                
13 Městské muzeum a galerie Polička 
14 Městské muzeum a galerie Polička 
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příjezd sovětské armády do Poličky 9.5. 1945 – vítání sovětských vojáků na 

náměstí
15

 

 

 

příjezd sovětské armády do Poličky 9.5. 1945 – vítání sovětských vojáků
16

 

 

                                                
15 Městské muzeum a galerie Polička 
16 Městské muzeum a galerie Polička 
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příjezd sovětských vojáků do Poličky, vítání v Masarykově ulici
17

 

 

příjezd sovětské armády do Poličky 9.5. 1945 – vítání sovětských vojáků na 

předměstí
18

 

 

                                                
17 Městské muzeum a galerie Polička 
18 Městské muzeum a galerie Polička 



17 

 

 

banket na oslavu vítězství na Němci, gen. major L. I. Brežněv (náčelník politické 

správy 18. armády); gen. Nikolaj Semjonovič Ivanov (2. Velitel); gen. por. A. I. Gastilovič 

(velitel 18. armády 4. ukrajinského frontu); gen. por. Vasilij Grigorjevič Klementěv (zast. 

velitele)
19

 

 

 

výbuch munice uložené u Sokolovny 30.6.1945
20

 

 

                                                
19 Městské muzeum a galerie Polička 
20 Městské muzeum a galerie Polička 
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výbuch munice uložené u Sokolovny 30.6.1945
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pohřeb obětí výbuchu munice 4.7.1945 – pohřeb zahynulých důstojníků, pohled na 

náměstí
22

 

 

                                                
21 Městské muzeum a galerie Polička 
22 Městské muzeum a galerie Polička 
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pohřeb obětí výbuchu munice 4.7.1945 – pohřeb zahynulých důstojníků, průvod 

s rakvemi před hřbitovem
23

 

 

 

Národní garda před Tylovým domem
24

 

 

                                                
23 Městské muzeum a galerie Polička 
24 Městské muzeum a galerie Polička 
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železniční stráž
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odchod Rusů z Poličky zpět do SSSR
26

 

                                                
25 Městské muzeum a galerie Polička 
26 Městské muzeum a galerie Polička 
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pomník majora Razumovského v Poličce
27

 

 

 

 

 

                                                
27 Městské muzeum a galerie Polička 


