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3. č.
4. U obee Vysoká Čegká byla obec Vyaoká ukrajineká
5. l/
6.'/So*o}ovna zrušena kolen roku Lg24, kulturní dfu, divadelni aoubor,

knihovna, ěeská škola do roku 1938.
"l. 7.1 Pivovar
8. Hasiěsk l aoko}sk5í, divade}n{ , kapela
9. {7vá i 2, záneěník lx, truhlá í 2, ezbá , krejěi,
10.\)Ílr8?2

11.

1. krošna ěeeká u žitoniru
ffiora-česká--
3. Čegká obec asi do roku 1930

4. U obce K. Česká byla obec Krošna Ukťajinská
5*V obci byl kostel, ve kterén byly alouženJl české pravoslavné

bghoslužby.
6.rÝobci byla eokolovna a kulturni d p ve vlaetnictvi pana Souěkar
7. Pivovar - Albrecht
8. .ráasiěek rlsotolsk , kapela dechová
9. 3x trrrh],á i, bedná i 2x, kolá iZx, krejěi 2x, obuvnicí 2x,

eznictvi, peka ,

10. ].879

}1" !{edaleko obce Krošna Česká u ?,Ltgmťru u anksv§kého lesa
němci aavraždili okolo 6S úůS žj,a,3,
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}ť,i aekrraenteěnín zpraeování pežadovqn eh inforleeí e Češíc}r
a v. cbodní Ve3.yně nerážípe neustálc nn nine ádně tragiek fakt,
kterlí by aěl b t zvlaš v vodu k této kapitole poznarcnán.

a v chední tzv. sovětské ěáeti Vo}yně G život zestgvil
zsěátkan 30 }et kdy sc stelin rozhod]. brutálně dgnutít venkovské
obyvatclstvo ke kglektlvlzncl. Tehdy byle ne i,bi dcpertováno,
nebo rovnou gavraždětlo eci 7 ni].ionr1 rolnlkrl i a jejich
roáínanl. Teto neuvě itelné běsněni keaunistiek ch z].očlne
zagáhlo t veln1 poěetné ěcskó roďlny. V pr"vni vlnč to byl1
obehoár,iíci e nově sc rcdíci intcligence ko].en roku 1928.
Pozdějirod roku 193Orbyli hrepeéně vysilání na Sibi ro3.n{cí.,
buě jenonn auži, nebo ee].é rodiny.

K této tragieké udl*loeti si dovoluji p iJ.ožit r refcrát, ktcr
jscu yyprre,orra]. na aezlnárpdní konfa,rcnei o z].eělnech konunisnu
5,-6. íjna 1991 .

Po tonto aleěinu, kter. trva]- qž áo vypuknut1 války a po ní
opět se již nikdy neobnov11 žlvot va v ehední Volyni 3 takové
pedeběn jak jcj znn].i naša roélěc p ad rcvo].uci p 1zeklddání
obeí, trospedá etví, obcbrod , ěkol, soke3.sk ch jednot, hneičsk;íe}r
spelkr3, dlvade].ních spolkrl, hihoven, všeeb pot abn, c}r cncsel
e ped.

Pokud buďate považevat zn užiteěné, rád c čestnía spolupráec
na kapitole o v chodní Volyni.

Dalši aateriály se budu snežit získat běhen eo nejkratš1 doby.
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