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3, Y kraj k#m ně tě jednotlivé české rodiny
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|#iooo." založen5í tfiacháěkem "}ogefen a Janzou
Obehod a zájezdní boatinsk dv r U Cibulku
velkoobchd troepodá sk n za ízenín - kopeck a spol.

8.
9. truhlá i, obuvnici, krejěi, peka a ková .
10. Prvni češti osid].enci kolem roku 1879
1]-. l

V následujících ukrajinsk ch obcích bylo usídleno vžd3 jen několik
ěesk ch rodin.

].. Florovka 1 ) rodin, u lvanoviěi ě. }66
Z:r.*1exarrdrovka l 5 rodin , okr červonoarnijsk/Stará Alexandrovka ,/

3r{/flovopor, 2 rodinp u obce Okolek a xrušinec
4.!/Slávov, asi 5 rodin, mezi Okolken a č6rnachovem
5.ťSrorobov, 3 ěeské rodiny severozápadně od obee Okolek



l{ěke]"1k pozn{nek k shronážéěn n pedk].gdl5n.

ť .1 dokunentaěnía zpracování požadovgn eh inťeneeí e Češích
a v. ehodní Volyrrě nnrážírre ncugtálc na pine ó ně tragiekÝ fakt,
kter by něl b t zvlášŤ v vodu k této kapiteJ.e poznalenán.

a v ehodní tzv. sovětské ěásti VoJ.yně sG život zastsvil
gaěátkan 30 1ct kdy se Stalln r,ozhodl brutáln donuti.t vcnkovské
obyvate].stvo kc kolektivizse1. tehdy by1o ne Sibt dcporteváne,
nebe r vnou zavražéěno esi 7 ni].lonrl rolnlkrl i jejlch
rodinani. Ťoto nouvě ltelné běsněni keaunistick ch z].očine
zasáhlo i velni poěetné ěeskó rodlny. Y prwri vlně to by3.i
obehodníci e nově sc redíci íatcligencc ko].en roku 1928.
Pozďějirod roku ]-93Crby}i hropeéně v.ysilání na ibi rolníci,
buě jenoa auži, nobo eelé rodlny.

K této tragieké udlálogt1 si dovoluji p iJ.ožit l refer{t, kter
jsca vyprneovel ae aezinárodní konforenel o z].eěinech korunlsnu
5.-6. íjna 1991.

Pa tonte zlgěinrr, kter trva]- až do vypukrruti války e po ní
opět 8c již nikdy ncobnoví]- žlvot ve v ctrodní Volyni g takové
pedebě, jak jcj unnli neše rodiěc p ed rcvoluci p i zekládání
obeí, hospodá gtví, obchodrl, ěkel, sokol"sk, ch jednot, hrolěsk, eh
spolkrl, dlvaáelníclt spo3.kr3, krii}reven, všceh pot cbn.rích , enasel
a pod.

Pokud budate považovst ze užitcěné, rád c čestníg spolupráee
na kapitole a v chodní Vol;rni..

De].št aateriály se budu snnžit získgt běhen co nejkratš1 doby.
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