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Kru inee , Okolek, Pleehová
Obec byla z pol"ovirrlr ěeská a z poloviny ukrajinská,
v obci bylo kolen 30 česk clr rodin.
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byla z polovirl5l ukrajinská

}ía íčgká zbro jnice
Kepe}a

2 ková i" Špá}a Josef , Ko iar
}8T9

1. čerňachov

-

2. Herbáš, Vysoká Ceská, Vinohrady
3. Ve něstě bydJ.aly v roc6 1879 |y'eaYe rodiny, které v období|/

kotektivigace byly vyetěhovár\y z měgta.
4. Měgteěko s p evážně ukrajinsk nržidovsk n, polsk n, něneek n

a ruek n obyvateJ.gtvem.
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ni m} n G. -ix}, Vors ilov,

1. Herbaš

-

2. Vyaoká Ceská, v;nohrady
3. Y obci bydlelo 5 ěek ch rodin od roku 1878 nebo 1879.

4. Obec byla p evážně ukrajinská
5. aÍg. -
9. kovárna - Suk
10. Rodirry e p ietěhovaly do obce aei v roce 1878.
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l ěkelik pexr:,6mck k shrepáĚd n re p*dk3a6r p"

ts i aotunentaěnín zpraeování požadovqn c}r inforugeí o Če ích
% v- c}rodní Vol-yrrě nnrážírne ncr,rstálc ng reiue áčně tragiek fakt,
kter by něl b t zvlegŤ v rlvodu k téte kapitole poznenenán.

}ía v chední tzv. sovětské ěásti Volyně c živet zsstavil
geěátkcn 30 let kdy se Stelin rozhodl brutálně donutit vcnkovskd
eb5rvatclstvo ke kolektlviznci. Tehdy byle na Slbi dopertováno,
nebg rovnou aavražděree rei 7 ni].ionrl rolnlkrl i 8 jejieh
rodineai. Toto neuvě ttelné běsněni keaunistiek c}r zločinerl
zagáhlo i velpi poěetné ěeskó redlny. Y prwti vlně to by3.i
o,bchodr ci e nově se redíci ínteligence ko].en roku 1928.
Peadějírod roku 193Orby}i hreaedně vysiléní n8 Sibi rolníci,
.Ýbud jenoa nužl, nebo celé roéiny.

K této trngieké udlá].estt sl dovoluji p i].ožit x rtfcrát, kter
jsen vypreeovnl na nezlnárodní konfarcnei o zleělneeh korunlsnu
5.-6. í jna ].991 .

po tonte algětnu, kter trval gž de vypuknuti války a po ní
opět se již nikdy neobnovi]_ život vc v etrgdní Vol3mt g takevé
podobě, jek jcj znnli naša rodiěe p ed revo].uci p 1zakládání
obeí, hospedá ství, obchodr3, ěkol, sekolsk ch jednot, hreiěsk elt
spolkrl, divadelních spolkrl, }rrihgven, všaeb pot cbn eb anescl
a ped.

Pokud budate považevat ze užitaěné, rád e ěnstníg spo]"upráee
na kapitola o v chodní Ýol;nni.

Dalšt pateriály so budu snežlt získat běhen co nejkratšl doby.
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