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Poloh a a hospodářství

Z historické mapy Volyně (Hoťman - Klicpera 1995) vyěteme' že zźryadní ěástí naší

obce protéká tęka Zbýinka' Řeka zde tvoří nesouvislý oblouk a jiźním tokem ze západu na

východ' podél pozemků obcí Svatá a Mosty, směřuje do oblasti města ostrohu, kde ústí do

větší řeky Goryň. Kľomě toho do zmíněného oblouku Zbýinky, vtéká mírně vlniým tęrénem

obce, malý užitkový potok vyvěrající východně v okolí Petľikovštiny (příl. č. l).

obvykle k řece přiléhají louky. Podobně tomu bylo i zde' Zejména cesta do Svaté a

Mostů byla lemována souvislými lány luk.

Na Zbytince byla řada uměle vybudovaných rybníků. Na těch se hojně stavěly mlýny.

Postačila hráz s vodním náhonem a mlýn roztáěe| potřebná zaÍízęní. občas, když mlýn byl

v klidu, rád jsem poslouchal šepot klouzavé vody a dole pod náhonem - vantľokamal chytal

ryby. Mělo to větší kouzlo, neŽli chytání někde na řece. Bylo to u mlýna Dědouchových.

S výjimkou mlýna u Kubových' kde mlýn poháněla Fľancisova turbina, byly mlýny,

které jsem znal (spíše jen viděl) na mlýnské kolo. Znaljsem jich pět; v Sujmech, u Dědouchů,

u Kubových, ve Svaté a velký mlýn v Mostech. Všechny měly jednoduché technologie. Více-

méně se obilí šrotovalo a pľoséváním se oddělovaly otruby. Kvalitnější mouku na buchty, bylo

moźné dovést zjiných vzdálenějších mlýnů válcových. ZBuderážejsme dojížděli nejčastěji

do mlýna Hovorků vHulči. Hovorkovi bratří byli známí, kromě provozování mlýna, též

pěstováním řepy na pronajaqých panských polích, pro účely mizočského cukrovaru.

Stran hospodářství, až, na nepatľné výjimky, se žilo ,,na půdě". Pľůmyslová výroba

v obci nebyla. Několik profesních řemeslníků, se obvykle přiživovalo na půdě. Ę které jsem

znal,mne o tom názorné přesvědčovali. Například obuvník Šlezinger, stýc kolář Šejna, kovář

Tomín' kovář pan Čech v Sujmech, všichni dělali řemeslo, jako sousędskou výměnnou

spolupráci a většinou sami bęz pomocníků. V nutných případech volali člena ľodiny nebo

souseda, aby pomohl. Vzpomínám z vyprźlvění, ž,e stýc otmar v Moldavě, při své kovařině,

volával manže|ku ke druhému kladivu, když se roztahoval větší ohřáĘý kus. SĘc Šejna měl

dílnu spojenou s obytnou místností, aby mohl dělat vícero prací najednou. Vídával jsem občas

sousedskou výpomoc Pepy Štľajta u kovářę Tomína.

Pochvala patŕi vžité tľadici našich předků, která velela, aby hospodář ovládal nějaké

řęmeslo jako záIohu. Řemesla byla zastoupena střídavě tak, aby si sousedé vzájemně

vypomáhali' otec například uměl tesařit' stqýc Vojtěch uměl řeznické práce' stryc Dvorčuk

byl vyuěen pekařem, stýc Jindra Novotný byl vždy k dispozici, jako truhlář, když, se bez

odkladu potřebovala rakev.
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Z détských pamětí a dětského názoru, bych přece jenom vzpomněl malou prumyslovou

výľobnu. Byl to mlýn souseda Maksimčuka, doplněný dynamem. Dynamo umožňovalo

rozvádět elektrický proud do několika pouličních sloupů' okukoval jsem tu novotu zblízka'

Znal jsem rodinu mlynářovou. Jejich pokrokové zámysly znič,ili Banderovci2 (snad sousedé)

v roce 1943, když. cęIou rodinu i s malým děťátkem povraždili' Stačilo prý nějaké

nędoľozumění uvnitř samotné bandeľovské organizace' Mlýnu se říkávalo ,,U Jákova".

Vzpomínky o hospodařęní uvedeme ještě v povídání o sousedęch. Souhrnně lze říci, že

dar bohaté ukrajinské přírody využívali naši předkové pracovitě a svorně' s plným nasazením

a důmyslem. od samého zač,źńku usídlení předávali zkušenosti v oboľech méně známých

ukľajinským sousedům. Vzorem mohly sloužit české zahrady, chmelnice a jiné. Buderáž byla

obdobou ostatních vesnic na Volyni. Zcela podrobně je to popsáno v naší volyňské liteľatuře.

Z histoľie obce a okolí

Zač,átky kolonizace (Iépe usídlování) našich předků měly společné ľysy' Většina jich

odjížděla z Rakousko-Uhęrska hledat obživu. odborně zpracovaná histoľická literární díla

není nutné rozębírat. Zač,átky usídlování, život v míľu i v dobách válek' a nakonec návrat do

Čech, najdeme vucelené podobě popsané vDějinách Volyňských Čęchů, l.,2., a3. díle od

doc. Jaľoslava Vaculíka z Bľněnské univerzity. Také ruzně doplňující literatura našich autoľů

je dostupná v knihovnách, v archivech nebo v digitalizované podobě na internetu. Někteľé

méně známé společenské události z 30. let 20. st' na Volyni, tedy i v Budeľáži, jsou

podchyceny v měsíčnících ,,PROBUZENÍ". Ty jsou aľchivovány v Nápľstkově muzeu.

Podstatná část všęch dokumęntů Volyně je k dispozici veřejnosti v Národním archivu v Praze

na Chodovci. Památné trojľozměrné předměty mají mít tľvalé místo v oddělení Náľodního

muzęa v Podbořanech.

Z problémů, které sę váž.í k osidlování Volyně, jak jsou zdokumentovány v l ' díle Dějin

od doc. Vaculíka, vybeľeme někteľé konkľétnosti spojené s naší obcí Budeľáž' Podle věku

dědęčka Vojtěcha (bylo mu při příjezdu na VoIyň 14 ľoků)' bylo osídlování v Budeľáži a jejím

okolí už vľoce 1868. Budeńź,patřila tedy mezi první obce. První zprostředkovatelé nákupu

půdy od polské šlechty byli svým způsobem podnikatelé František Přibyl, Josef olič a Josef

Svoboda. oni pľvní zorganizovali poměrně početnou skupinu českých rodin (píše se o l28
rodinách), nakoupili půdu od polské šlechty a zaloŽili obec Hlinsk. V kľátké době, zřejmě

během l-2let, těch osad už bylo l2.ly'ręzi nimi obec Budeľáž.

Banderovci, příslušníci Ukrajinské povstalecké armády,IIPA, v jejímž čele stál Stepan Bandera.
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Při pľočítání těchto zaěátků, mne mimoděk napadá űvaha, že korupce a úplatky měly

svou půdu i tehdy' Například ,,záslužní" organizźttoŕi Přibyl, olič a Svoboda' při prodeji půdy

v Hlinsku, ,,spravedlivě" všęm rodinám prodávali l3 ha půdy, ale sobě, z titulu organizátorů,

rozdělili po 65 ha této levné půdy.

Rychlý postup usídlování bylo třeba úředně podchyit a řídit. Pľoblémy byly s ľuštinou.

Proto ruské úřady rozhodly, že české osady, úředně a spľávně povedou Češi sami' Proto už

v roce 1870 byly vývořeny tŕi uzemní celky. }rlěly nánev ,,volosti". V čele volosti byl

stařešina - česky starosta' Do úřadu staľosty patřila pošta, policajt a správní úředník. Tři první

volostní (územní) české celky měly úřady v Lucku, Hlinsku a Dubně. Před Dubnem však byla

Buderáž. Ne však dlouho. Vyšším inęmním cęlkem by| Újezd, nad ním Gubęľnie a nejvyšší

celek se jmenoval Centrální gubernie. Naše buderážská cęntľální Gubernie byla Kyjevská.

Velká a větší města měla svoji samosprávu v čele s gubeľnátorem. Později, za Polské vlády, to

byl buľmistř. Uspořádání űzęmí a jeho názvy byly rtnné. Měnily se podle politického vývoje

azměn režimů.

Již. zmého ,,paměťového deníku" mohu vyjmenovat inęmní názvy za polského,

sovětského a krátcę trvajícího ukľajinského režimu'

Za PolákŮ jsme uváděli adľesu: X. Y., Buderáž', gmina Buderáž, powiat Zdolbunov,

wojwodstwo Luck. V čele obce jsme měli soltysa, skupině obcí velel wőjt. Zblízka jsem

poznal budovu gminy (cihlová budova), pľotože v době Sovětů zdeby|aškola.

Yzpomínám' že posledním česĘm buderážským soltysem byl můj stryc Dvoľčuk'

Náhodným listováním v archiváliích stýce Vladimíra Pěchoty, jsem na úředních listech četl

podpisy dřívějších soltysů: Jan Vyhnálek (ľok 1923) a Josef Novotný - ještě starosta (ľok

r el s).

K soltysování sĘce Dvorčuka zapadá zahájení války l. 9. 1939' v ten den, kdy

Německo přepadlo Polsko, hned v odpoledních hodinách, přijížděli utečenci ze západního

Polska. Byli to přímí zvěstovatelé konkrétní války. Jejich útěk na východ, doprovázela

německá letadla po celou dobu přepravy vlakem. So|tys organizoval ubytování běženců.

Vzpomínám, jak do našeho malého bytu, jsme přijali 4 dospělé osoby (matku se třemi

dceľami a mladého pána). Běženci se dlouho nezúŽeli. Ihned po obsazení Východního

Polska, byli organizovaně, zřejmě podle dohody s Německem, posláni zpět' Snad domů'

Za vlády Sovětů jsme měli obecní úřad (selsovět, ukrajinsky selradu). V Mizoěi byl

ľajon a výš, v Rovně' byla oblast. Se selľadou jsem dokonce jednou koľespondoval. To už

jsem dočasně bydlel u tety ve Lvově a potřeboval jsem nějaký osobní doklad. Vystaěila k

tomu ''bumáźka"3 podepsaná holovou (starostou) Maksimčukem a sekľetźlřęm Žovtaňukem.
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Navíc se mi podařilo obstarat výpis z matriky. To vyřizoval úřad s názvem ZACHS, kteý

zÍejmě vlastnil zápisy z mizočského kostela'

Řízęním osudu, mne mé ''toulavé boty'' školáka, na kratší dobu zavedly do okręsního

(ľajonného) úřadu - Rajispolkomu. Dělal jsem zde krátcę na brigádě úředníka _ byrokrata.

Doba chtěla, abych byl narychlo vycvičen jako instruktor protichemické a pľotivzdušné

obrany. Chodil jsem po kancelářích a o přestávkách předčítal brožuľu a učil nasazoyat

chemickou masku. Moje ''byľokracie'' byla úplnou nickou pľotijiným věcem, kteľé jsem viděl

kolem sebę. Tak například při stravovźní v zźxodce byly místnosti zvlášť pro ''načalstvo''4,

zvlášť pľo ostatní ''plebs''.

Civilní stranický sekretář měl na opasku pistoli' Jednou když mne zavolal, vyslechl

jsem jho pokyny V pozoru jako voják. Vojáci hlídali i civilní úřady. Když se pľocházelo

kolem, muselo se obloukem na druhou stľanu ulicę.

Pochmumou dobu války jsme viděli denně.

Ještě vzpomęneme dobu německé okupace. Jak se jmenoval úřad za doby krátké

existence samostatné Ukrajiny ani nevím. Stejně nic stabilního nebylo' Žili jsme v
neuvěřitelném chaosu.

Jakýsi pokus o samosprávu byl naznačęn alespoň v zač,étcích. Necelý rok jsme chodili

do školy, učili sę němčinu, výuku zahajovali modlitbou - BoŽę velykyj jedynyj nam Ukľajinu

chľany...

Vzpomínám' že viditelným aktivistou byl studovaný právník Volodymyľ Dudko. Byl
naším ředitelem školy. Poprvé jsem ho slyšel na mítinku vesničanů u gminy, kde s velmi

vlasteneckým nadšením ohlašoval právě vydaný dokument o volné, nezávislé, samostatné

Ukľajině, vyhlášený slavnostně ve Lvově, dne 30.6. 1941. Po přečtení dokumentu v

patetickém projevu, zdtraznil právo přednosti Ukrajinců před ostatními. Jak v praxi bránil

práva Ukrajinců nevím. Překvapilo mne později, že jsem se s jeho jménem setkalpo válce, ve

Lvově. Vyučoval pď na univeľzitě. Možná, zastřený Banderovec.

Hodí se připomenout, že vyh|ášení Samostatné Ukrajiny, pľovedl Bandera sám bez

požehnání Hitleľa. Bandeľa se přepočítal. Hitleľ ho neodkladně uvěznil' Samostatnost

Ukrajiny byla pryč.

Kapitolu o historii okolí zahájím vzpomínkou na naši osadu, ľyze český Nový Svět.

osada skoro splývala s okrajovými domy obce, kde se říkalo ''V sádku''' Byly to domy

Pěchotových, Kubelkových a Hlaváčů. Z vesnice vedla odbočka na Nový Svět u ceľkvi.

osadou se pľojíždělo na Buľšovku a dále do Deľmaně, nebo nalevo do Jęzírka a dálę do města

Mizoče. Předkové - autoři názvu osady, jakoby obdaření duchem poezie, volili název podle

4 Načálstvo, je ýrazužívaný pro velení či vedení, převzatý z ruštiny
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poetické skladby Antonína Dvořáka - Novosvětská, složenou na oslavu Nové země-Ameriky.

Klaním se a smekám!

V popisu okolí vzpomęnęme někteľé sousędní obce' U všęch blízĘch obcí byla zřętę|nél

jakási příbuznost. Ve všech se dodržovala etnická jednota' tj. smíšené manželství se

připouštělo jen výjimečně. Věděl jsem například, źe v Buršovce mám příbuzné ze strany

babiěky, rozenéBalounové, ź.ezDęrmálně pocházel příbuzný Šimert, żev Jęzírku byl matčin

bratranec apod. Sousędní Buľšovka, jako ryze č,eská, měla svůj vzhled pravé české vęsnice.

Existovala epizoda, że když do Buľšovky přijížděli v záŕí 1939 Sovět|, dotazovali se ''kak

zovut etot gorod'' (ak se jmenuje toto město). ZDermźně jsem znal dva Banderovce, ale jen

náhodně. V Mizoči' kde jsem pracoval brigádně, zaměstnźnali úředníka a mladou uěitelku,

Banderovce z Dermáně, které nejdříve zatkl'i a pak používali jako volavky na schůzích po

rajonu.

Dęľmáň vzpomeneme pro jeho šiľoko_daleko známý monastyľs - klášter' Klášter jsem

několikrát prohlížel zb|ízka. Bylo to v létě l938,kdyžjsem doprovázel otce k dermáňskému

lékaři. Ten léčil tubęľu ,,moderně" tzv. pneumotoľaxęm. ĺJ zdi monastyľu jsme ,,paľkovali"'

Dermáň je uváděna ve všęch historických písemnostech jako obec s hlavním stanem

Banderovců za2. světové války. Z Buršovky se mohlo odbočit na Jęzírko a dále přes Mizočík

do Mizoče - našeho okresu' V Mizoěiku stál na návľší větrný mlýn' Vlastnil jej někdo

zplíbuzných Hlaváčových' Jednou' vdobě stupňovaného německého obstľuování żivota.,

jsme s rodinnou pomocnicí' Naďou Hlaváčovou, na větľáku tajně semleli trochu obilí.

Mizoč, naše nejbliŽší městské sídlo, bylo před válkou místem jarmaľků a rűzných

trhovišť. V Mizoči byla naše faľa, kam jsme skoro pľavidelně jezdili do kostela. V Mizoči je

pochován otęc, sestřiěka a bráška'

V roce 1966, jako turista' jsem hroby blízkých nenašel. Ze hřbitova vznikl paľk,

z kostela kino. Bylo mi smutno. V Mizoči jsem oslavoval konęc války, pozna|jsem zde dobré

l idi, dodnes tam žijí potomci mých dobý ch znźmý ch.

Veřejně se málo vědělo, żę do Mizočę ved|a Źe\ęzniční vlečka' dlouhá 7 km. Vlečka

byla napojena na hlavní trať Lvov - Zdolbunov vosadě ozerany. (Ozerany, nikoli české).

Vlečka sloužila pro cukľovar. Později, za doby Sovětů, k ní připojili okresní sklad na obilí,

jakési silo.

Z doby, asi půlľoční brigády v tomto skladu, jsem několikľát ,,mašíroval" od vlaku

zozeran,přímo po kolejích, uprostřed lesa. Někdy, když se vystoupilo v Ozęranech vnoci,

nebyl pochod po kolejích lęsem ž'ádnou idylkou.

Mizočský cukrovar, chloubu místního průmyslu, vystavěli pro hľabata Radziwilovy

Češi. Jaroušek Mec mi vyprávěl, že se stavby cukrovaru zúčastnil jeho otec' Cukrovar

,],
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pracoval i za váiky. Vydržel nźtjezdy banderovců. osobní exkurzi v cukrovaru, mi dopřál

uskutečnit vtom roce 1966, můj mizočský znźmý. Mizoč svojí historií obsahuje mnoho

témat. Nelzę je stručně popsat.

Do výčtu našich sousedních obcí uvedu ještě Sujmy, Svatou, Mosty a Petrikovštinu.

V Sujmech' na ľozcestí zMizoč,ę do Budeľáže, fungoval skvěle vodní mlýn. Napľoti

přes cestu měl statek pan Nosek. V Sujmech jsem kľátce bydlel, jako přiženěný syn Yáclava

Husáka' V Sujmech žili 4 české rodiny: Husákovi, Altmanovi, Čechovi a Noskovi.

Jižní cestou, Za tzv. Hradem, podél řeky Zbytinky se jezdilo do Svaté. odtud vedla

podobná vedlejší cesta do Mostů. o Svaté' jako mučednické obci z doby 2. sv. války,

napíšeme na jiném místě. osada Svatá byla jakousi vstupní bľánou do Křemęnského polesí.

Málo se vědělo, źę zde existovalo Íízęné lesní hospodářství. Několik buderážských sousedů

zde v|astnilo lesní paľcely' Z dochovaných listin u rodiny Růženky Strakové, jsem se zájmem

četl, jak tyto paľcely prodával stźt zájemcům. Nákup a převod do vlastnictví těchto parcel,

trva| 7 let ll927-l934l. Plati|o se1zÍejměyz kuplířsĘch důvodů, zlaými rubly6. Vlastníci

lesních parcel směli využívat lęs pouze podle přísně stanoveného státního progľamu.

Zbuderźňských byli vlastníci paľcel: Bitner, Lucuk, Šejna, Kindl, Janč,ák a Pěchota.

V Mostech měli velký rybník, velĘ mlýn a chov ryb. Také odsud byla vstupní bľána do

rozsáhlých lesů. Velký mlýn a větší pila v lese, dávaly osadě ráz obchodně-turistického zátiší.

V Mostech Žiita jediná Češka' moje teta Anna Pichnická. Byli bezdětni, živili se malým

obchůdkem. Stďc' Polák, hrdý veteľán války, vędl krámek podle svého gusta' Prodával i to co

se nepatřilo _tabák, spiritus a podobné pašované věci. Když mu kľámęk úředně zapečetili,

utrhl pečeť a pľodával dál. Měl přece, Z titulu veteľána privilegia.

Petľikovštinu, obec na východ od Budeľáže, jsem neznal. Z doslechu vim, že zde

bydlily 4 české ľodiny. Podnět' zmínit se o obci, jsem nabyl nedávno' když v seznamu dívek,

bojovnic ve Svobodově armádě, jsem vyčetl jména Rollęová a Vienertová. osobně pak,

s Helenkou Křikavovou-Albľechtovou, také ze Svobodovy armády, jsem doupřesnil, že

děvč ata nebyl a z Buder ážę, nýbrŽ, z P ateľkovšt iny.

Společenský źivot

Češi přijížděli do Ruska z ľęlativně vyspělejšího pľostředí. Jejich životní postoje byly po

většině kulturnější. Už samotné ľeformy císařovny Maľie Terezie z konce 18. století byly

pokrokem' Růst pľůmyslu v Evľopě, obchodně-technické společnosti, se postupně přenášely

do Ruska. Čeští podnikatelé, jako Slované, měli pŕíznivé podmínky.

8;
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Buditelé typu Palackého navazovali také kontakty kultuľní a společenské. Nechyběly

náměty k eventuálnímu nastolení české státnosti pomocí Ruska.

Uvádí se, že sotva se buderážští usídlili, sotva postavili ''střechu nad hlavou''' mysleli na

budoucnost svých dětí. Najali budovu, vyhledali českého učitele a jiź v roce 1870, zÍídili

školu. Byla to první česká škola na Volyni. Postupně, samozřejmě, přibývalo škol i na jiných

místech, měly různou úroveň, ľůzné staľosti, rtnné náboženské peripetie. Fungovaly nezávislę

asi 20let. Postupně přešly do ruských rukou. Mohli jsme pak nejednou vidět u svých rodičů

psát česky azbukou.

Čeština však nemohla zaniknout. Kulturní spolky a samotní rodiče měli propojení s

českým prostředím v Rakousku. ČesĘ jazyk, potažmo českou kulturu si trvale zachovali.

Školswĺ v době Polského státu mělo v osnovách český jazykjen tam, kde byla česká

obec. Větší městský celek, jako byl v Lucku, měl České gymnćuilm. V Budeľáži' jako

smíšené obci, jsme měli vyučování v polštině' s předmětem ukrajinštiny. Tedy češtinu jsme

neměli ani jako předmět. Naším ředitelem školy byl Kazimierz Bania' třídní učitelka Maria

Sněžko. Náboženství učila paní Drozdowská, pľavoslavné diakon7 Djačuk'

Vzpomínám s úctou na diakona, protože byl skvělým sboľmistrem v cíľkevním sboru.

Byl vysokoškolsky vzdě|aný' Krátce nás učil matematiku, kdyź scházęl učitel v pľvních

týdnech Sovětské vlády v roce l939. V krátkém období sovětské školy (l939-l94l)jsme měli

náročnější předměty. Navíc, nás automaticky nechali ve třídě' kteľou jsme právě zakončili.

Zíra|i jsme překvapivě, jak škola zavedla zéljmové (povinné) krouŽĘ. Vzpomínám' jak ve

velkém sálu hasičské zbrojnice, jsem se zúčastnil jako muzikant na mandolínu, divadelní hře

od Puškina, Cigáni. Bylo to zce\a amatérské. Měli jsme úkol nacvičovat soutěž na okresní

úľovni v Mizoči. Středně - nižší školu jsem ukončil s vyznamenáním. Slavnostně, na zasedźní

rodičovského sdružení, mi udělili ''Stalinskou zlatol plaketu''. Bylo to v neděli 2l.6. I94l,

dľuhý den ráno ohlašovali válku.

V krátké době ''Svobodné'' Ukrajiny jsme do školy chodili jeden rok. Školu zavÍe|i za

"zradv". Nastala doba školního bezvládí.

Ihned, při přechodu fľonty v březnu |944, nźs něktęľé žáky, překvapila třídní učitelka z

doby sovětské školy. V uniformě Rudé Aľmády si nás svolala k Dvořákovým, rudilla nźlm

nepřeľušovat uěení a ještě v průběhu školního roku pokračovat' Nevím jiż z jakého důvodů,

mne jako dobrého Źáka, nechala začlenit do školy v Mizoči. V Mizoěi ovšem, jsem se ocitl

bez rodičů. Nastaly jiné problémy. Naľáz jsem se staral o sebe sám'

Zaznamenejmę další rysy společęnského żivotav Budeľáži' Polský stát povoloval málo

společenských, nepoliticĘch otganizací. obecně povolenou a prospěšnou práci v celé Volyni

odváděla společnost ''Česká matice školská''. Staľala se o věci školství, kulturní a mohla být v

9t

7 Diakon, duchovní s vysvěcením nižšim než kněžským' oprávn ěný kŕtít a kázat.



kontaktu s oľganizacemi stejného typu v Československu. Vľchním oľganizačně-

zprostředkovatelským subjektem byla Ústřední česká matice školská v Lucku. originální

fotografií budęrážského výboľu ČľĺŠ u Buderáži, spolu s jinými fotogľafiemi' jsem daroval

Národnímu archivu v Praze na Chodovci' Tato fotogľafie ukazuje 12 zástupctl ČvĺŠ' Vpředu'

u stolu, sedí stýc Dvorčuk a Yláďa Husák. Zásluhou ČMŠ sloužila pro obec malá veřejná

knihovna. Mohly se z Čech odebírat noviny' časopisy, objednávat knihy. Vzpomínám , że otec

odebíral Katolické noviny, matka časopis Hvězdu. Podobných aktivit zajišťovalaČMŠ víc.

oficiálně, pod polskou hlavičkou, byl v obci Spolek dobľovolných hasičů. Vídávaljsem

je v akci, nebo když ''vyšňoření'' v uniformách byli ozdobou oslav státních svátků, např. 3.

máje (května), v den výročí Konstituce Polska, nebo 1 1. listopadu- výľočí za|ožení Polského

státu. Před zač,átkem 2. světové války' byla pľo hasiče vybudována nová zbrojnice. Byla u

cesty uprostřęd obce a její součástí byl poměľně velký společenský sál. V sále jsem viděl

jakousi větší cęlo-obecní tancovačku a takéjsem v něm zhlédl popľvé němý školní biogľaf.

Chloubou Buderážských byly nenápadné, ale dobře známé hned dvě kapely. Jedna pod

taktovkou Frantika Vyhnálka, druhá Ráčkova. Měly nepľavidelné zkoušky - ''sehrovky'' a

uměly uspokojit zájemce, třeba i z okolních vesnic' Pořídili si' asi poslední fotografií před

odvodem do Svobodovy aľmády najaře roku l944.
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Společenskou úlohu sehrávala hospoda u Jandů. Vedle výčepu měla sál s pódiem pľo

hudbu a pódium se závěsem. Na hospodu, z doby první Sovětské dočasné vlády, mám osobní

vzpomínku. Několikrát, když.jsem neměl kde utľatit kapesné do školy' objednaljsem si pivo.

K tomu mi pan Janda místo dľobných' nabídl cigaľety. Bylo mi 1 l . Dokonce jsem dělal frajera

před matkou. Ta, utrápená dobou, mi ani nevynadala. Řekla jen,že už jsem dost dospělý, že

dojdu k rozumu sám.

V Budeľáži byl život v náboženském duchu samozřejmostí. Z matčiny strany byli

pravoslavní' proto jsem znal zvyklosti z obou církví.

Cíľkevní svátky, posvícení, dožínky mívaly většinou slavnostní charakter. Byly

příležitostí pro vzájemné návštěvy příbuzných, někdy i ztěch vzdálenějších vesnic. V mém

''paměťovém slovníku'' zůstal záznam například' pravoslavných velikonočních svátků. Po

půlnočních bohoslužbách jsme se navzájem líbali s pozdľavem ''Chľistos voskľess'' a

odpovídali ''Voistinu voskress''' Dnes zní jako neobvyklost zvyk, když' dospěli chlapi, před

církví, po noční bohoslužbě, udľžovali zvyk, ''přetloukání'' vęlikonočními, barvenými vajíčky.

Chlap, ktęĘŕ měl vajíčka s tvrdou skořápkou, mohl si odnést košík výlučených vajíček'

Pľavoslavné ''provody'' - ýden po velikonocích, se slavily na hřbitově. Ke hrobům

b|ízkých se zval baťuška8, ke společné modlitbě. Hroby se kľomě květin' zdobily

velikonočními pokrmy, především barvenými vajíčky a mazanci. Přemýšlel jsem někdy, jak

se postaral baťuška o ''hory" potravin, které mu na faľu nosili sousedé' vracej ící sę ze

hřbitova'

Zajímavý obřad se konal na Tři Krále - Izjavlienije. Světila se a rozdávala voda z

rybníku, kteľý byl pod svahem hřbitova. V ľybníce, pokud byl zamtzlý, byl vyľubán velký

kříž. o Vánocích, ať katolických nebo pľavoslavných, bylo zvykem organizovat mužský sboľ

koledníků, kteří přišli koledovat přesně o půlnoci.

Na Nový rok, koledníci (malí chlapci), chodili posypávat místnost ovsem s pľůpovídkou

- ''S'ju, siju, posivaju z novým rokom pozdravlaju...'' Byli to většinou chlapci Ukľajinci.

Vzpomínám na jednu sváteční, asi posvícenskou oslavu, před válkou. U hospody, vedle

Jandů a Melníkových, měli stánek kolotočáři' Kdo vypomáhal tlačit trámy na zvýšené

plošině, mohl se zdarma svézt' Z mého svezení jsem si odnesl poznatek na celý život, že jsem

alergický na točení a ze zábavy bylo tehdy velké zvracęní.

Vzpomeňme' že společenskou událostí bylo draní peří. Draní organizovaly matky pro

své dcery do výbavy, nebo rodiny, kteým scházely peřiny. Musely se nejdříve chovat husy,

umět je správně škubat, sesbírat větší množství peří a organizovat draní' Většinou, ve volném,

zimním čase' Někdy, zejména na doděľnou, doprovodili ženy mužové, aby kibicovali a

zpestřovali čas' Přędčítali např. z Pečírkového kalendáře nebo něco zajímavého z českých

Bat'uška, oslovení pravoslavného kněze.

1l



novin. Uměli vyprávět historky i báchorky. Vzpomínám, že jsem jednou, jako dítě, okukoval

děj při doděrně u Máni Vyhnálkové. Někdo bavil řečí o nadpřirozených, strašidelných věcech.

Utkvělo mi v hlavě povídání o strašidle přímo na vedlejší louce. KdyŽ jsem se pak s mámou

vľacel domů, viděl jsem ''strašidlo'' doopľavdy. Cestou jsme totiž pľocházeli poblíž staré,

ztrouchnivělé vľby' ta fluoľeskovala bělavým, rozpukaným kmenem.

V Budeľáži bylo víc katolíků nežli pravoslavných' Iľĺ4oźná (nevím to urěitě) bylo zde

více ''přeběhlíků'' od pľavoslaví po ľoce 1905, když, by|a caręm vyhlášena náboženská

svoboda.

Pľoto do Budeľáže, ve 30. letech, jezdily katolické mise z Čech. V roce 1934 a 1936 zde

byly dva velké sjezdy katolíků ze širokého okolí. Jednou při oslavě dožínek, podruhé v rámci

za|oźení Skupiny katolické mládežę. Svaz dękorovali misionáři praporem Panny Maľie

Čenstochovské. Při návľatu do Čech, pľapor dovezlaľodina Dvořákových do Úteý.

Podrobně o misijních ztĄezdech na Volyň, se píše vę 2' díle Dějin. Jsou zde jmenování

zás|użní misionáři v čele s pozdějším, dnes blahoslaveným, kaľdinálem Josefem Beranem.

Velmi podľobně jsou popsány prácejiných misionářů v předválečném, v Čechách vydávaném

časopisu "Probuzení'' (e aľchivován v Náprstkovém muzeu). Výraznou osobností misijních

akcí byl Jindřich Dušek. Ten by| v těsném kontaktu s Volyňáky ještě při jejich usídlování v

rocę 1947. Všechny misijní akcę v Buderáži jsou úzce spjaty s rodinou Dvořákových.

Zejména paní Dvořáková (ke stáří paní Ráčková) výrvala v přátelském propojení s misionáři

až do své smrti. Vroce lg4g ji naÚteľském hřbitově pochovalpozdější kaľdinál Josef Bęľan.

Bylo to těsně před jeho internováním.

Ke společenským zvykům mladých patřily neokźva|é nedělní, odpolední schůzky.

Chodilo sę bez ohlášení k rodinám, kde byla děvčata. Také odtud mi zůstaly dvě vzpomínky,

kdy jsem se tzv. ľÁČpr, pod patľonací starších hochů, zúčastnil. Jednou' ztoyna v zimě,

jsme šli zkľatkou přes zasněžené pole k Pluhařovým. Pluhařova děvčata byla tři, žila jenom s

matkou, bľáška jim zahynul kvůli nalezenému granźúu'

Zábava a klábosení u Pluhařů se neobešly bez alkoholu. Musel jsem ''držet kľok'' s těmi

staršími a pak to dopadlo špatně. Podruhé, jak si vzpomínám, jsem sę ocitl na ''táčkách'' u

Kubelků' na kopci za lesem. Někdo z chlapců, możná to byl Jeník Pěchotů, donesl nové

písničky z Čęch. S vlasteneckým étosem se zpívaly Hašleľovy nové písně, např. Zpívejte

lidičky' Probíľaly se také příběhy zfronty.Ilegální skupina Blaník měla určité místo také v

Buderáži.

Souhľnně, společenský život se musel přizpůsobovat době. Měl svá příjemná i téžkźL

místa. Z obecného volyňského pohledu, BudeľáŽ nebyla ''zastrčenou vesnicí''.
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Paměti z doby válek, účast v armádě

obecně ucelený výklad o životě Volyňáků, jak jsme již uvedli, najdeme ve třídílné

monografii: Dějiny volyňských Čechů' od doc' Vaculíka' Příběhy z doby obou válek, včetně

jmen, kteľá jsou s válkami spojená' zpracova|ikrajané J. Hofman, V' Širc a J. Vaculík ve dvou

vydáních knihy: Volyňští Češi v prvním a druhém odboji (Pľaha 1999 a2O04)'

okomentujeme vybrané části, týkající sę Buderážských. Války' jako obecné zlo,

zasahovaly vždy do nejcennějších věcí Života. Neobešly se bez ztrát na životech našich

b|ízkých. Ta první světová válka trvala 4ľoky. Zasáh|a téměř všechny náľody Evropy, stála

desítky milionů životů. Druhá, trva|a oficiálně také 4 roky' ale byla ničivější. Mementem

jejího ukončení bylo vyzkoušení atomové zbraně na lidech' Její zdokonalování a samotná

existence, ohľožuje život celé planety. Výsledky l. světové války, dřívější mapu světa, velmi

změnily. V Evľopě vzniklo nové Polsko, Československo a další státy. Pro Volyňskou gubernii

přines|a váIka její rozdělení na část polskou a část sovětskou' V praxi to například znamena|o,

źe pÍíbuzní a známí ztratili veškeý kontakt, včetně psaní dopisů. To tľvalo 20 roků. V ľodině

mého sĘce Vojty z Holovně, například, chyběla dceľa Marie po celou dobu, protože v době

''náhlého'' uzavřęní hranice mezi Polskem a SSSR, zűstala na návštěvě u své babičky v

Buderáži.

Z uvędęné knihy J. Hofmana a spol. uvádímę jména budeľážských, kterym doba války

velela být v armádě. Hned zač,átkęm války' na zák|adě smluv mezi carskými oľgány a orgány

Československého odboje, mohli vojáci české náľodnosti' ľuského občanství, vstupovat do

foľmujících se Československých legií. Těch, kterych se to dkalo, bylo více nęžli tisíc. Z

branců z roku 1914, byli zakladatelé tzv. Čęské družiny. Mladší ročníky procházeli všichni

jakousi ľegistľací v legiích, ale jejich setrvání v nich bylo dobľovolné. Větší část

budeľážských pľošla registrací, ale vrátila se domů' Hodí se vzpomenout, že historicky

nejvyšším oceněním Čęskoslovęnských legií byl boj u Zboľova' 19. 6. I9l7. V seznamu

budeľážských, se uvádí jako skutečný legionář Antonín Šlezingeľ. ostatní, za zřejmě rťuných

okolností, se v legiích pouze registľovali. Vzpomínám, že otec vyprávěl' jak odolával

přemlouvání kamarádů z Čech, aby s nimi v řádném vojsku putoval do vlasti.
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Jména buderážských, registrovaných v Cs' legiích

l.AltmanEmanuel 1896

2.B ęnę šAdolf ?

3.HajšinekAntonín 1883

4.J an d a František 1890

5'JandaFrantišek l889

6.JandaViktoľ 1896

7.JirásekJosef 1894

8.K i n d I Josef 1898

9.KubovýAlex ?

lO.LingerMichal 1898

ll'LipovskýAlois ?

lL.MaťásękVáclav ?

t:.Š l e zin ge ľAntonín 1884 (Působilv Čs. |egiích, od l1'9.l9l4-30.3

14.Šve j nohaJaroslav 1884

lel 8)

Nelze nevzpomenout ty, kteří zůstali doma. Żill v neustálém napětí, válečných

nástrahách a bídě. Po oficiálním uzavření míru v Litęvském Bľestu, V roce l918, se vojska

''proháněla'' Volyní dvakrát, na Východ a zpět na Západ. Nejdříve Lenin spěchal uzavřít mír,

aby mohl upevňovat, ęventuálně rozšiřovat své pozice, potom spory uvnitř účastníků válek,

zejména Polska, vedly k občanské válce. Nejdříve polská ofenziva s podporou ukľajinských

nacionalistů i Němců, skoněila aż l Černého moře. Následně, ruským patľiotizmem, souhľou

umění nejlepších velitęlů a DonsĘých kozáků, prošla fronta přes Volyň zpět aź k Varšavě.

Zdecimované armády a revoluění zvraty naznaěova|y jakýsi pat. Tepľve riskantní manévr

Pilsudského, dovedl ''rozpľášit'', dokonce potupit dvousettisícovou armádu a definitivně

dohodnout hranice Polska' Mluví se o tzv. Zánraku na Visle.

Relativní klid a doba největší prospeľity v západní Volyni, trvala pak 20 roků. obrazně

řečeno, zázrak v ľoce 1939 ž.ádný nebyl. Nová válka začala blęskově. Byl to jaĘsi zač,éttęk

pohybu demoralizovaných sil v Evropě. Rozdělení Polska mezi Německo a SSSR, kteľé

trvalo necelé dva roky' bylo jen přípravou na další válku.

Zač,źńek války ŻŻ' 6' l94l byl v Buderáži bez střetnutí. Fronta šla bokem. Největší

odpor Sovětu byl od nás stľanou v okolí Dubna.

Válka se jaksi očekávala' Zaslech| jsem někde nźuor ''zkušęného'', že Němec přijde a

válku vyhľaje. Když pak' během jednoho týdne, projížděli němečtí vojáci na otevřených

korbách aut, bylo i několik, kteří háze\i kyky vojákům. Několik roztľoušených vojáků
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sovětských, se ukrylo v lesíku, později snad i mezi lidmi. To paradoxnívítání, určitě plynulo z

totální neznalosti fašizmu a také z nedůsledné, někdy bľutální vlády Sovětů, během dvou let'

Tak napříkladbezhlavý, primitivní boj proti ''třídnímu nepříteli'' byl nelidský a neměl logiku'

V mém případě' jsern s matkou, vdovou, s malým 5 ha hospodářstvím' byli zaŕazeni mezi

kulakyg' okamźité zaplacení daně znamenalo narychlo prodat krávu a pľase. Statut ''kulaka''

uľčovala pqý tříčlenná komise, podle odhadu, nějak ''podle oka". Zajímavé bylo, že komise

uzna|achybu' Přišla s omluvou, že nejsme kulaci, nýbrż spolehlivá ''dělnicko - rolnická'' třída

a vrźti|i néĺm peníze. Ty však nebylo za co utratit. Třídní nepřítel byl każdý polský úředník s

rodinou' Policajta Gurčinského zastřelili bez vyzvání v noci 17. 9. 1939, kdyź otevřel dveře

služębní místnosti' Jeho manželku, Ukľajinku' spolu se dvěma syny' vyvezli v noci pryč'

Vyplašení lidé žili v nejistotě na každém kroku. Stnýc Šejna, kteĘŕ znal nejlépe poměry

příbuzných na východě , obchźzel z vlastni iniciativy sousedy a radil, připravit se bez reptáni

na zak|ádání kolchozu. Těch paradoxů bylo hodně. Nejméně nepříjemností jsme zažívaly my

děti ve škole. Učitelé se zdáli být lidovější, neŹli ti polští.

V krátké době vlády Sovětů 11939-|941l, z Buderáže narukovali apÍi zahájení války zahynu|i

tito sousedé:

l.KubátVáclav
2.NovotnýStanislav
3.RáčekAntonín

ł'ŠlezingeľVítězslav

nar.1919

nar.1917

nar.1918

nar. 1918

Také v polsko_německé vátce (bleskové) mohli mít účast někteří budęrážští. Nemáme o

tom záznamy' Mohu uvést jeden případ: otec kamaľáda olega Hoppe (maminka by|a rczená

Novotná), odešeljako důstojník do války. Nikdy se o něm nic nedozvěděl. Zřejmě zahynul v

Katyni.

Poměry z doby okupace Německem, vyčteme velmi podľobně v Dějinách a mnoha

písemných vzpomínkách našich krajanů. Mnohé se dozvídáme ještě dnes z našich

vzpomínkových příspěvků v časopisu Zpravodaj současné volyňské spol. organizacę. Y

mnohém vzpomínám ę na vztah k bandęľovskému hnutí. Fenomén tohoto hnutí má mnoho

odstínů a nelzejej jednoznačně popsat'

Samostatná, "nezávis|á" Ukrajina' jako německý protektoľát' fungovala krátce a

ostudně. V krátkém období loajality stačili ukľajinští nacionalisté odvést dost špinavé práce' V

Mizoči, například, v září l942, poslušně svými policajty' při asistenci Německého komanda,

vyvraždili téměř všechny Židy bchem jednoho dne' Vzpomínźlm, źe strýc Vojtěch, zľovna v

Kulak, je ruské označení pro střední ažbohaté rolníky.
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den vraždění, vezl do Mizočę kontingent, ale do skladu nedojel' Donutili ho nakládat a

odváż'etpostřílené Zidy,kteří chtěli upľch nout z houfu, vedeného na popravu za město.

Asi po roce, když zrůdnost fašistů ľostla a došlo k zatěęní samotného Bandery, nastal

obrat' Policajti byli páteří banderovské organizace. Hnutí bandeľů mělo masový charakter.

Hoch, nebo dívka nad 18 let, byli automaticky řazení do hnutí. Vládli především v noci, ve
dne situaci jakýmsi ''záskokem'', ovládala německá posádka zMizoče. Zdivočelou, falešnou
ideologií bandeľovského hnutí, měla bý totální likvidace ''odvěkého nepřítele,,, polských
kolonistů. Navíc, v pomatených hlavách' se rodilo právo vyŕizovźnÍ skupinových nębo
osobních účtů. To se dotklo v Buderáži Čechů i samotných Ukrajinců.

Zamordovali například rodinu Bitneľovou, pý jenom pľoto, żę mělaněmecké příjmení'
Důvod zavraždění Josefa Dědoucha nebo Kubizňáka neznáme. V době hromadného
vyvražd'ovální celých polských vesnic, jsem zachraňoval osobně, jako čtľnáctiletý kluk' stýce
Pichnického z Mostů. Riskantním, tajným postupem, jsem ho s tetou a ľanci věcí, odvźlžęl v
noci do Zdolbunova. Nešetřili ani svého ukrajinského souseda Maksimčuka. Stačila nějaká
šaľvátka uvnitř organizace a celou ľodinu povraŽdili' Uvádí se v literatuře, že Volyňáků
zavraždili více než tři sta a Poláků kolem 35 tisíc.

V té době existoval jąkýsi řád Německé Říše, kteý neměl hlavu ani pafu. Ve dne se
objevovali vojáci z Mizoč,ę a vymáhali naturální daně, v noci přicházeli banderovci a bľali
potraviny' koně i jiné věci, pľo svoje přebývání v lese.

V nejistotě a zmatku se muselo žít. Potřeby pro běžný denní život se vyľáběly nouzově,
aby se přežilo. Když například byly uzavŕené mlýny' pouŽilo se žorno-žernov. Vyzkoušel jsem
to u Hlaváĺű. Žeani' rychlý způsob semletí trocha ztní,to nebyl. Jedlý olej, z máků, lnu,
konopí se vylisoval u oksena Jančáka. Plátno na kalhoty, v souěinnosti s ukrajinsĘmi
sousedy' kteří měli stav, zhotovila a zpracovala matka sama. Recept na vaření mýdla, včetně
toho lepšího toaletního, si ženy předávaly mezi sebou. Yzpomínálm, že jsem si vyrobil,
použitelné dřeváky do sněhu.

Naturálním' vcelku pochvalným platidlem byla samohonka. Byla současně jakýmsi
opiem v těžké době. Naučil jsem se ji, jako kluk, také vařit' Uměl jsem jenom tu jednoduchou
ze stľouhané, vykvašené cukrové řepy.
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Svědectví válečné události

Černým dnem Buderáźebylo pondělí l3' dubna l943. Ráno, po snídani, jsem okšíľoval

valacha, že pojedu orat' Ozva|a se střelba z pušek, objevil se sĘc Vojtěch, abychom se rychle

odebrali do sklepa. Střęlba rostla. Co .se dělo a proě se střílelo, jsme nevěděli. Asi po dvou

hodinách zaěa|a ľazie. Němečtí a maďarští vojáci há.zęli granálty na naše stavení a vyháněli

nás ven ze sklepa. Středem špalíru vojáků, s rukama vzhůru, nás odváděli a řadili do houfu

sousedů na louce u silnice. Neustále měli namířené zbraně, pobíhali kolęm a ľadili se co S

námi. Pak nařídili pochodovat do středu vesnice, k dalšímu houfu lidí. Po několikahodinovém

zdržování, nás v odpoledních hodinách pľopustili. Někdo volal' abychom si pospíšili hasit

zapá|ená stavení' Stačili jsme něco uhasit.

Sestřęnka Růženka Straková-Pěchotová, kteľé bylo tęnkľát 8 roků, na událost vzpomíná:

''Toho dne, l3' 4.lg43, projížděli Budęráźí maďarští vojáci. Z lesíku zač'ali střílet bandeľovci.

Strhla sę velká palba. Běželi jsme' celá ľodina k příbuzným Hlaváčovům, abychom se ukĺyli.

Vojáci nás zahlédli a donutili nás se wátit. Na dvoře nás postavili a nařídili dát ruce vzhůru'

Vykřikovali, kdę jsou partyzáni. Rabovali věci z domu, odváděli dobytek. otec se jim snažil

vysvětlit, Že jsme Češi a s partyzány nemáme nic společného. odvedli nás do vsi a zařadili k

větší skupině lidí. To,že nás nepostříleli, způsobila asi náhoda. Voják, zřejmě velitel, mluvil

česky, nařídil odstoupit na stľanu' zvlrźśť Čechům, zv|źĚť Ukľajincům. Potom nás propustili.

Vzpomínám, jakou jsme pľožívali úlevu a na to jak některé ženy, včetně mé maminky, líbaly

tomu veliteli ľucę' Doma, kdę všechno hořelo, jsme se snažili něco zachrźtnit. Dľuhý den sę

nám vrátil i dobýek' Upozoľnili nás na něj sousedé, že se odpoutal od vojáků a potuluje se po

vsi."

Na tuto válečnou událost, vzpomínä, tehdy źák 3. třídy Fľantišek Vyhnálek takto:

''Střętnutí ustupujících mad'arských vojáků s banderovci zaźi|a naše rodina zbIízka, téměř v

cęntľu zásahu' Bydleli jsme totiŽ blízko silnicę-obecní cesĘ kdę vedla odboěka do Sujem a

dále do Mizoče' odtud, již den předem, pozdě v noci, přijeli vojáci a pokračova|i záryadně k

osadě Loše. Doprováze|y je naložené povozy ŕízené zajaými vesničany, Ukrajinci nebo

Čechy. Yez|i zásoby a kradené zboží." Podle pozdějšího vyprávění Marušky Noskové, byl v

koloně povozu její otec pan Nosek ze Sujem. Dalo se předvídat (to tušila nejvíce má matka),

že dojde k masakľu, protože bandęrovci nebyli obyčejně dalęko. K masakĺu druhý denbrzy

ráno doopravdy došlo. Po stejné silnici dojeli náhle bandeľovci, také s naloženými povozy'

Jejich přední hlídky objevily vojáky a palba zaěala. Slabší banderovci opouštěli rychle pozice

a Mad'aři masakrovali lidi a ničili majetek' My tři bráškové, jsme s matkou béźďli do úkrytu, k

dědečkovi Husákovi, ale vojáci nás brutálně sváděli do houfu lidí na louku u rozcestí' Při tom
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nešetřili šťouchanci. Matku zbili, mne postľkovali kopancem' když jsem upadl, dě,dečka, kteý
byl slepý' postrkovali paźbami. otęc se ještě snažil zachránit věci a dobytek, popálil se z 6OYo

a též ho zahnali do houfu. Dlouho nás vodili po obci, rozhodovali se, co s námi pľovedou a
nakonec nás pľopustili. Spousta budov obce, kde jsme žili, byla zničena. V našem domě

uhořęla domácí zvířata, včetně milovaného mladého hřebce',.

o tom, zdabyla potyěka plánovaná, nebo nahodilá nevíme, exisĘí pouze dohady, že o
ní vědělo mizočské gestapo. Z hlediska vojenského, šlo o potyčku hloupou abezvýznamnou.
Slabší Bandęrovci ustoupili přes kopec do lesa v prostoru Svaté. Při razii byli v Buderáži
usmrceny tři osoby. U Lucuků, matku a syna zavraždili, paní Šlezingerovou zasźlhla zbloudilá
střela' když přebíhala do úkrytu. Větší masakľ byl ve Svaté. Tam nahnali do stodol y 40 mużtl
a upálilije. Většina mužů byli Ukľajinci. Z Čechtl se uvádějí čtyři. Jmenovitě Adolf a Antonín
Kubovi. Ti další dva nemáme vypátrané. Z ustních pramenů se uvádějí dvě jména Ukľajinců,
kterym se před upálením podařil útěk. Vzpomínají se jména: Kornijak a Hęrman Kozic.

Epilog události

V Kryrech' kde žije početně rcdinz Buderáže, se zachovala pověst o zvláštní epizodě
spojené s uvedenou událostí: občan z předválečných Kľyą jménem Vobořil, pracoval pod
změněným jménem HIIL u Gestapa v Mizoči' Podlę Marušky Noskové d'ocházel k nim do
Sujem pľo potraviny a zřejmě se pochlubil, že je sudetský Čęch z Kryr. Tento občan Hiil se
nechal vézt povozem pana Noska (zřejmě inteľnovaného) a byl přítomen masakru v Buderáži.
Po válce se jmenovaný v Kryrech už neobjevil.

Černé dny byly i jinde na Volyni a byly též hoľší. Viz popsané události v Českém
Malině, Michny-Seľgej evky a j inde.

osobní černý den jsem zažil24. listopadu 1944. Bylo to už za Sovětů, ale Banderovci
pořád řádili. V tu noc, u postele umíľající matky v Sujmech' mne navštívili 4 ozbro.iení
chlapci' Jednoho jsem znal, byl skoro sousedem. Poručili samohonku a prováděli výslech.
Vyčítali mi, že se chovám nepřátelsky, ptotožejsem ve styku se Sověty, v mém pokračování
školy mimo vlastní obec. Jejich noční výslech trval 4 hodiny. Vychutnávali napjatou situaci,
naznačovali' jak snadno mne mohou zastřelit. Nakonec mne důrazně napomenuli, abych
nęzradil a odešli'

Z pohnuých, psychicky těżkých záźitků, mi zůstala zkušenost, že v situaci nebezpečí
života mizí strach. Jakoby cesta ke smrti otupuje, vymetá hlavu. Když jsem například, dostal
''šťouchanec'' pažbou, při průchodu špalírem vojáků, necítil jsem bolest' Teprve druhý den
jsem musel na lůžko.
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S blížící se frontou' na rozhraní |et 1943-1944, byla doba nejtěžší. Ustupující Němci a

Maďaři, několikrát táhli cestou přes Buderáž a blízkým okolí. Vraždili méně, o to víc

drancovali a kradli, protože potřebovali věci na pŕeżití. Chovali se panicky, byl z nich strach.

Mému nevlastnímu otci v Sujmech, sebrali např. pár nejlepších koní v obci' sebrali

všechno krmení a ponechali svoje' svrabem nemocné koně na dvoře. Svrabem pak

onemocněla cęlá rodina. Léčili jsme jej jakousi mastí zę síry' a léčili jsme to dlouho.

Banderovcům přibyli starosti. Střetávali sę každou chvíli s východními paĘzány-

Kovpakovcí. Nejednou jsme pochovźxali mrtvé' Byl to nezvyk|ý pocit při účasti na pohřbu

Banderovce-souseda, kteý ještě včera dělal nadřízeného. Tak velela solidarita doby'

Divná, bezhlavá taktika v té předfľontové době, byla například v tom, źę Se

organizovala bezpečnost občanů' proti blížícím se Sovětum, kopáním úkrytů. V Sujmech, kde

převládalo ukľajinské obyvatelstvo, bylo kopání úkrytu, pro každou rodinu povinné.

Yzpomínám na vzniklou nebezpečnou situaci; otčím ve své oľiginalitě pijana, usvěděen

vlastní stateěností, mávnul rukou a prohlásil, źe se źádnájáma kopat nebude. Chudák matka

zachtaňoyala situaci. Umluvila ukľajinskou sousední ľodinu, aby v kopání krytu u nich,

pomohl syn a krý pak sloužil pľo obě rodiny' Kopání u sousedů jsem se zúčastnil' ale měl

jsem plnou hlavu starostí, jak to všechno dopadne. Pro jistotu, moje chlapecká hlava

vymyslela, že budu chodit spát na seno, na půdu a vezmv si zbraň (sekeru) sebou.

Zprźxy o blížící se frontě byly na spadnutí. Přicházely různou cęstou. V Buderáži

vojenský přechod fronty nebyl. Fronta přešla poměľně rychle na jiných hlavních tazích. Jakýsi

předvoj ''otrhaných vojáků'', prý trestného prapoľu' jsem osobné zaŽil.Když totiž' doš|a zpráva

do Sujem, že v Budeľáži už. jsou Sověti, moje chlapecká nedočkavost velela, abych se do

Buderáže sęběhl podívat. U str1ýce Vojtěcha jsem na né narazil. Pojídali právě placky, které

teta Baľbora nestačila péci. U plotu měli uvázané koně. To ''otrhaní'' mělo asi svou váhu,

protože jeden z vojáků mne vyzval, abychom měnili boty. Bota byla náhodou malá, tak miji

vrátil. Událost byla již. koncem űnora 1944'

Pľůběh mobilizace nebo hľomadný dobľovolný nástup do armády Buderážských mužů,

jsem osobné neprož'íval. V té době mého pobytu v Mizoči, jsem spolu s několika chlapci našel

cestu do Rovna a tam se hlásil k přijetí do armády. Mělijsme ztoyna ''smůlu'' (možná štěstí).

V ten den, se takových hochů' mladších 17 let, sešlo na vojenské komisi vícęro' Navíc, zÍoyna

rozladěný nadpoľuěík Stľánský, neměl na hľomadu kluků čas. Yzkánal ntlm, abychom šli

raději domu k maminkám.
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Z historických listin a zv|astních ''paměťových slovníků''' uvedeme jména Buderážských, jeż.

pľošli aktivně vá|kou v Čs' jednotkách a jež. mnozĹ zřejmě většina' na fľontě zemřeli.

Jméno a ľok naľozenĺ Poznámky

Balada Josef l9l1 Padl na Duklę' 9.-Ż3.9. 1944

Blaž.ek |9Ż5

DědouchBohumil 1925

DědouchVáclav 1907 Nezvěstný od l0ll944 - Dukla

Doleža1Vladimír 1914 Padl l l.š' l945 v lipt. Hrádku

DvorčukVáclav t92t

DvořákJosef
/narukoval po válce/

1927

HlaváčJosef 1 909 Utonul v Poljance Ż4.ll.1944

9 JandaAntonín 1915 Padl na Dukle 9.-Ż3.9'1944

l0 JandaJosef 1 906 Padl na Dukle 9.-23.9.1944

JandaVladimír ? Padl na Dukle-Koľejovcę l?l

12 KubelkaJosef r902 Nezvěstný od l0ll944, Dukla

l3 KubizńákJan l9l0 ZęmÍęl v nem' Ręšov 15.ll'1944

14 KubizňákVáclav ? /ľ.Ieověřeno/

LingerVladimír I 906 Padl 16.1 I .44 v Zyndranova

Mr áz e kAntonín t9l2 Padl na Duklę 15.9.44

NovotnýJosef I 909 Nezvěstný od 5 .4 '45 , Trstená

PěchotaFľantišek 1913 Padl na Dukle 15.9. 44

PěchotaVladimír t 9l0

20 RáčekJosef 1904 Nezvěstný od l0l44, Dukla

RáčekJosef 1926 Atreověřeno/

R á č e kAntonín ,| A.Ieověřeno/

SklenářJosef 19l4 Nezvěstný od l0l44, Trstená

VyhnálękJosef 1918 ? /Prošelvýcvikem v RA/

VyhnálekAlois 19Ż1 ? /Prošel leteckým výcvikem v RA/

VyhnálekSaša 1925

VyhnálekFľantišek I 906 Zemřę| na cestě na ošetř. l2.0'I944,

místo neznámé

28 Š e j n aVáclav 1925

SolilJaroslav ,)

)
29

FenclAlexander

Neověřeno
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Pozn. Český svaz veteránů spolu s Čs. obcí legionářskou připravují pro Národní aľchiv

seznamy všęch příslušníků ČS armády, Zźryadních a Východních jednotek, včetně průběhu

jejich služby. Materiály budou postupně digitalizovźlny a přístupny veřejnosti na internetu.

N[ávľat domu

Velmi doporučuji přeěíst publikaci od autorů z rędakce ''Věrná sttáŽ", pod názvem

''Návrat domů'', vydané v ľoce l999.

Příprava repatľiace, její pruběh a problémy usídlování, jsou zde z velké části popsány.

Téměř všichni Budęrážští se vraceli do vlasti na základě repatriaění smlouvy' Svobodní'

demobilizovaní mohli zůstat ve vlasti rovnou. Měli výhodnější, snad přednostní příděl

zemědělských usedlostí po odsunutých Němcích . }1,alá část z nich zůstala sloužit v aľmádě,

někteří zvolili jiná zaměstnání, nebo studoval i.

Některé buderážské demobilizované' jsem ihned po svém příjezdu do Čech navštívil. U

Bohouše Dědoucha jsem plnil svou povinnou zemědělskou brigádu. Místo tří měsíců, jsem

bľigádu prodloužil na měsíců šest' Teprve před příjezdem rodičů Dědouchových, na jaře 1947 ,

jsem jeho pohostinné prostředí opustil. od Bohouše, ze Železné, jsme dělali několikrát výlet

na motorce ke kamarádům. Slavnostně mne uvítal Saša Vyhnálků v Kryrech, soused Blažek v

Libořicích, bľatranec Šejna v Kryrech' nebo bľatranec Véna Dvoľčuk až na Moľavě ve

Stachovicích'

občas, později po návratu rodin, jsem zaslechl poznámku, že ti zaffacení kluci mohli

posečkat na své holky, neŽ sę vráltí. IJkazuje se, že ta věrnost se nakonec ľůzně promísila,

určitě ve prospěch dobré věci. Z výše jmenované publikace se doěteme, jak osídlování

pohľaničí po Němcích, mělo dost' často nečekaných problémů. Majetky, byly v roce 1947, již

rozębranéjinými přistěhovalci, takže proklamovaná přednost pro Volyňáky, byla často jen

formalitou. Při spoľech, nemohli mít Volyňáci úspěch, protože veřejní činitelé místních správ,

jim nebyli moc naklonění. Jinou, občasnou otázkou bylo, usídlit Volyňáky do společných

celků a zachovat něco na způsob vlastní identity. Byl to názor ojedinélý a dobře, že neměl

úspěch. Zálvidím ovšem těm spolukľajanům, kteří své volyňské vesnice nemají v Čechách

roztľoušené a nemají k sobě dalęko a ještě dnes se občas scházejí. Příkladem můźe být

Kupičov.

Budęrážští, více-méně, v početnějších skupinách se usídlili a jejich potomci dnes žijí, na

Lounsku, Tachovsku a Plzeňsku.

21



Můj návrat domů byl o něco jiný, složitější, poučný.ZęLvova. kde jsem bydlel u své

tety' jsem přejel ''načerno'' do Polska a pak, po 3 měsících, v záňí 1946, do Čech. Čekal jsem

na plnoletost, l8 let' abych mohl odmítnout svému stýcovi, téměř povinnou nabídku, abych

se ''přebaľvil'' na Poláka a zůstal v Polsku.

Neklasických návratů do Čęch bylo uľčitě víc. Možná, některy z buderážských byl na

práci v Německu a po válce zůstal rovnou v Čechách' Yzpomínám. například' źe jeden ze

synů Hlaváčových (Toník?), byl v Německu, ale nic bližšího o něm nevím. Několik Volyňáků

jsem potkal ve sběľném tábořę Čeľveného kÍíž'e, při mém odjezdu z Polska v rocę 1946.

Vraceli se ještě v uniformách ze Západní armády.

Ze źivota spoluobčanů

Zachované vzpomínky z pamětí ''starce nad hrobem'' uvedu s použitím plánku

Budeľáže, postupně podle abecedního Seznamu jmen. Jsou neúplné, často nepřesné, moźná,

jedině možné.

1. Altman Emanuelo pořadové číslo na plánku 54

Předpoklad, že rodina bydlela v osadě Nový Svět. Je registľován v Čs. legiích v Rusku

2. Altman Vlád'a, poř. číslo na plánku 62

Rodina mladého věku bydlela v Sujmech. Byl mým dočasným sousedęm v roce 1943-44.}y'rěl

manželku Ukrajinku a malou holčičku. Živil se také jako soustružník dřeva. Vyrobit komplet

kolovrátek, nebyl pro něho pľoblém. Rád pohovořil o ''politice''' oběas jsme vedli dospělé

řeči. Byl v příbuzenském vztahu s kovářem Čechem.

3. Blažkovi, poř. čís.3ó

Bydleli ve skupince budov, u křižovatky. Přes cestu byla úřední budova policejní stanice -

polsky posteľunek. Ve stejné budově měli ordinaci felčaři' manžel pro běžné nemoci'

manželka jako asistentka. Jednou mi neodborně trhala zub.Kdyžjsem skoro omdléval, vzdala

se dokončení trhání a poslala mne domů. Syn Blažek, ročník asi |925, byl ve Svobodové

armádě. Usídlil se po demobilizaci v Libořicích u Měcholup. Vím, žę nęklidně nesl dobu před

příjezdem ľodiěů do Čech. Nemělito hoši, s hospodařením na půdě po Němcích, lehké.
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4. Beneš AdolĹ poř. čís' 59

odhadem uvádím, že bydlel v Novém Světě. Jméno ěerpám ze seznam' Čs' legionářů' V

rodině nebo příbuzenstvu žil Jaroslav Beneš. Jeho jméno jsem vyčetl v časopisu Probuzęní'

Uvádí se v něm' že v Budeľáži měli organizovanou skupinku včelařů' J' Beneš byl mezi nimi'

5. Bitneľovi, poř. čís. 7

Domnívám se, że manŹeié byli bezdětní. Bydleli ve východní části vesnice' na malé stráni'

proti Šejnovům. Bandęrovci je v ľoce |943 zavrażdili, pý jen pľoto, źe méIi německé jméno'

ó. čechovi, poř. čís. 61

Byli mými doěasnými sousedy v Sujmech. Zna! jsem pána jako staľšího váżęného občana'

Jako vdovec Žil svá starší léta s paní Štrajtovou z Budęráże. Byl zkušeným kovářem a

podkovářem. Někdy, kdyŽ jsem se jen tak stavěl, nabízęLjsem se jako tahaě kovářského

měchu. Spletitou dobu ľád komentoval při sklence samohonky' Pro spoleěnost ke sklence

postačil dospívající kluk' Je pochovaný na hřbitově v Út"q1' Paní Štľajtovou' matku 6 dětí'

nelze jinak nežli s úctou zapsat do našich vzpomínek'

7. čenovský, poř. čís. 55

Nemohu nevzpomenout toto jméno, protoŽe dřevěný viditelný Wíź na návľší u Nového Světa

patřil jeho pozůstatkům. Díval jsem se na kŕíž. pokaždé při jízdě z Budeľtňe do Buľšovky'

nebo Deľmáně. Důvod sebevraž dy už' nęznám. V té době nebylo povoleno pohřbívat

sebęvraha na hřbitově. Pľoto ten oplocený hrob na vlastním pozemku.

8. Dědouch JoseĹ poř. čís. 15

Celá rodina bratľů Dědouchových, Josefa, Václava, Toníka a Saši se do Buderážę nastěhovala

z jiné,pro mně neznźlméobce. Josef bydlel jako první ve skupince budov u rybníku s mlýnem

Saši Dědoucha. Pamatuji se pouze, že rodina měla dceľu Aničku' Z doslęchu yím' źe Josefa

surově zavraźdi|iBandęrovciv rocę |943.MoŹná proto, żebyl za Sovětů starostou'

9. Dědouch Alexandeľ, poř. čís. 17

Vlastnil mlýn a měl ětyři děti. Bohouš (l925) byl můj kamaľád' Pľoto jsem do rodiny často

chodil. Mladší bráška Pepa, sestřička Aničk a a mďrä Sašenka' dělali často' hlavně při

společném jídle od pohostinné paní Dědouchové, partu' Pan Dědouch hrál amatérsky na

houslę. Nejraději, když byl "pod páľou'', hľával brilantně Šffa"s"' Vzpomínám na jeho tvrzeni'

že gramofon je lepší nežli ľádio' pľotože si mohu pustit muziku, ktęrá se mi zrovna líbí' V
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Čechách měla rodina připravené bydlení u syna Bohouše v Żelezné u Měcholup. Rodinu'

pohromadě, jsem navštívil v ľoce l963' Pohostinská zvyklost p. Dědoucha vęlela připít na

zdraví rybízovým vínem, kteľé bylo Zrovna po ruce'

10. Dědouch Václav, poř. čís.23

Neověřeně uvádím, že bydlel dočasně jako zeť Jana Vyhnálka sę ženou Blaženou v ''Kozí

Dolině''. Trvale pakžilr v Mizoči a pracovaljako mlynář na parním mlýně v Mizoěi. Přęsídlil

po válce na Chębsko.

11. Dědouch Antonín, poř. čís. ĺ.8

Bydle| v rodině Štľajtových ' Mě| za ženu Marii Štľajtovou' Vęlmi mladý zemřel na otravu

krve. Vinou neošetřených, bolavých zubů'

12. Dvoľčuk Mikoláš' poř. čís. 27

Na výměnku dožili otec Štěpán, původem žitomirsĘ Rus a matka Barbora, roz. Balounová z

Buršovky. Stýc Mikoláš byl všestranně schopný' Kľomě svého políčka měl zpachtovanou

církevní půdu, byl vyučen pekařem, sadařství se od něho mohli učit sousedé. Syn Véna sloužil

ve Svobodové aľmádě, usídlil se a dožil na Moravě ve Stachovicích.

Dcera Nina, provd aná za ostraváka Ševčáka, porodila čtyři syny a sama zęmřę|a ve 42 letech.

Syn Josef, vystudoval v Čechách matematiku, pľacoval vědecky, žil ŻO roků v Německu, žije

v Neratovicích. Syn Jiří se naľodil v Čechách, je zkušený zedník, dnes stavitel a žije s rodinou

u Pľahy ve Ve|kých Přílepech. V Buderáži byl stýc znám jako veřejně činný, schopný poradit

a zaŕídit věci. Soltysoval, byl ve výboru České matice školské, měl dobry vztah s baťuškou a

společenstvím pravoslavných. Je pochován vę Stachovicíoh. Jeho manželka Věľa, rozená

Jandová odpočívá v pľažském Motole.

13. Dvořák Josef, poľ. čís. 19

Rodina Dvořákových, Josef a Barboľa, dvě dcery Aniěka a Marie, později narczený syn Josef,

byla známá v širokém okolí tím, źe v obytné budově vyčlenili a zařídili místnost pľo

katolickou kapli. U budovy byla zvonička' Tou se zvonilo polední a večeľní klękání' Pan

Dvořák byl společensky činný, zejména cestou České matice školské. Staral se o malou

českou knihovnu, paní Dvořáková dovedla spojit żeny k oslavě svátků nebo společenské akce.

Jako kluk jsem byl několikrát u Dvořáků na jejich zahradě' na dětské besídcę' Po smrti pana

Dvořáka lasi 1937/, se paní provdala za pana Ráčka. Řĺkalo se mezi sousedy, žę tak zdatný a

zkušený zemědělec, jako byl pan Ráček, není jen tak k vidění. Uměl pý spľávnou dietou
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držet záxiděni hodnou kondici. Dceľa Anička, provdaná Altmanová zemŕela velmi mladá na

TBC' asiv roce l935. Dceľa Marie, provdaná zaPolźtkażilavMizoči. Pľovozovali tam malou

ręstauľaci. Syn Josef sę velmi mladý oženil s Emilkou Dľagounovou' Rodina se v Čechách

usídlila v Úten-;' Josef, jinak můj kamarád, spolu s manželkou Emilkou zemÍeli poměrně

mladí. Dvořákovi zanechali trvalou památku, zejména mezi budeľáźskými katolíky. Jędnak

proto, že poskýovali k bohoslužbám kapli ve svém stavení' jednak proto, Že kontaktem s

katolickými misemi v Čechách sę zasloužili o kultuľní a vlasteneckou pospolitost

Buderážských. Histoľickou památku na mise, konkľétně na buderážsĘ Svaz katolické

mládeźe,je dovezený prapor P. Marie Čenstochovské, uložený v kostele v Úter1p na Plzeňsku.

14. Fencl ?, poř. čís.32

By| úspěšným buderáž'ským zedníkem. Doplňoval obživu políčkem. Staľší syn Saša se

zúčastnil války ve Svobodově atmádě' Rodina v Čęchách žila v Kryrech' Saša a bratľ Jeník

zemřeliv Kryrech.

15. Hlaváč Filip /?/' poř. čís. 40

Bydlení ve skupině domů na návrší u lesíku, kde se říkalo V sádku' v zátkrutéjako první' V
dľobnohledu jsme byli v příbuzenském stavu. Paní Anna Hlaváčová, ľoz. Pěchotová byla

sestľou stýce Vladimíľa Pěchoty' Z početných dětí jsem znal dobře Nad'u, později ženu Pepy

Štrajta' Naďa, po smľtí mého otce, byla naší pomocnicí v domácnosti. V rocę l942jsme jí
''vystrojili'' svatbu. Hostina byla u sousedů Jandových, protože oni měli větší světnici' Byl
jsem již, ve svých 14 letech, určęn za mládence. Družičku mi dělala Anička Štrajtová. Po

ukončęní hostiny ve večerní hodině, dle zvyklosti, se slušelo dopľovodit druŽičku domů.

Zvyklosti jsem ještě neznal, takže Anička' starší o pět let' mne zcela kamaľádsky ''vedla''.

Poučila mne, jak jí mám vzít pod pażí, jak jí mám před domem políbit' Později, v domýšlivé

hlavě chlapce, se ľodilo zamilování. U Hlaváčů měli v době blokády mlýnů žoľno-žernov.

16. Husák Václav' poř. čís. 63

Krátce, jenom jeden rok, můj otčím, jeden ze čtyŕ Čechů v Sujmech. Bydleli jsme jako první

při cestě zBuderźůa S rodinou jsem se nestačil sžít. Nevím pľoč, ale nevlastní bľáška Saša a

malá sestřička mne neměly ľády. Po smrti matky jsme neměli důvod se scházet. Moje

poslední setkání s otčímem bylo na jaře ľoku 1945. To jsem si odvedl z pozűstalostí krávu

(dojnicí), abych mohl přispět na živobýí své hospodyni paní Saučukové v Mizoči. V té době

byl V. Husák potřetí tenaý. Neobvyklou histoľku, hodnou záznamu,jsem v Sujmech zažil
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jednoho dne, když V. Husák se sousedęm Čechem, při svém téměř pľavidelném zakončení

pľacovního dne při samohonce, vedli ''klábosení'', až došli k myšlence, jak ľozumné zvíře je

kůň' zejména klisna Husákova ve stáji. Zźxěr byl v tom, že Husák dovedl klisnu do kuchyně a

předvedl, źętaumípřekročit leźícího Čecha napod|aze,anižby mu nějak ub|íżila.V Čechách

žili Husákoviv Černošíně u Stříbra. osudy rodiny nezntlm.

17. Husák Vladimíľ, poř. čís. 31

Hospodářství patřilo k těm lepším' zémożnějším. Pan Husák byl tľochu invalidní. Byl činný v

České matici školské. Hospodářství vedla paní Husáková. Viděl jsem jí objíždět pľáce na

polích v kočářę. Dcera Žeňa' skoro stejného věku sę mnou' byla v mých očích hezkou,

důstojnou slęčnou. V době války byly u Husáků jako nájemní bydlící, matka a tři děvěata

Pluhařovy. Jen z doslechu vím, źe mě|y brášku, kteý nalezl granźlt a ten ho usmrtil. Děvčata

byla obdivována pro eleganci avyzrá|é chování.

24. JandaVáclav, poř. čís. 24

B|ízký soused' Bydlení na mírném svahu u cesty z Mizoč,e. Přes cestu ukrajinský soused

Janěák. Na výměnku ve stejném stavení źi|tchź.n pan Husák. Nevím určitě' jestli pan Husák

patřil k prvousedlíkům. Hospodářství, podle mého soudu, bylo dobře zaběhlé, pľotože kľomě

všech stavení měli u Husáků samostatný špejchar. Děti Jandovi' málo starší ode mne Maruš a

málo mladší Venouš, byli mými kamarády. V Čechách jejich prvním bydlením byla obec

Út"ry. Jędnou a naposled jsem viděl nevidomého pana Husáka řezat obloukovou pilou dříví

na zahľadě. Byli sousedy str1ýce Vojtěcha. Jiný obraz z doby války, kteý se mi promítá v

hlavě, je BuderáŽské čęľné ľáno, kdy slepý pan Husák, s rukama vzhůru, postrkován pažbou

maďaľského vojáka, je zaháněn do houfu lidí.

25. Janda František, poř. čís. 58

Hospodařil v osadě Nový Svět, naľ.8.3,1889, člen Čs. legií v Rusku. Podle historické

literatury' měl jmenovce naľ. 6.3. |890,téż člena legií (uvádím neověřeně).

26. Janda Viktoľ, poř. čís. 34

Při hospodářství vlastnili hospodu skoľo upľostřed vesnicę 'B|ížęjsem ľodinu nęznal' Żebyla

hospoda občas společenským zázęmím, jsem již psal. Z předvá|ečného časopisu Probuzení

jsem vyčet|,źev sále u Jandové měli schůzky mládežníci' hľálo se zde divadlo ''osiřelo dítě''

a ''Narození Páně''' Jednou jsem byl v hostinci s rodiči na nějaké zźlbavě. Vzpomínám, że na

sále byly pěkně ľozestavěné lavice podél stěn a na těch żeny a dívky očekávaly taneěníky.

Doma jsem ještě zaslechl poznámku od matky, že ta iltrata za pivo byla veliká'
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27. Kadleček Václav, poř. čís. lt
Rodina bydlela jako pľvní za potokem Zbýinka.Příjezdová cesta sem vedla objížďkou kolem

Dědouchů, nebo zezadu od Lucuků' Pěšky to bylo ze silnice jednoduché. Vedla k nim

zpevněná lávka přes potok. Místo jsem znal důvěrně, protože na potoku, v jeho levé nebo

pľavé stľaně' jsem chytal moje pľvní ryby. Poblíž potoka u hlavní cesty byl luční palouček.

Ten slouŽil jako vhodné místo pro praní, ľozk|ádání a bělení vypraného. To prováděly ručně,

obvykle ukľajinské sousedky' U Kadlęčků jsem byl jen jednou. Pan Kadlečęk uměl usoukat

provaz na postraňky. Myslím, że pomáhal sousedům v různých řemeslnických pľacích. V
Čechách se rodina usídlila v Kryrech. Z doslechu vím, ž,e syn Václav mál rád včely. Nebudu

daleko od pravdy' když uvedu, že takový a podobný koníček zdědilpo otci.

28. Kindl Vojtěch, poř. čís.25

Můj soused a stýc. Ve vyčleněné místnůstce na výměnku žil děda Vojtěch s babiěku Annou

rozęnou Pomanovou' Praľodiče patřili k prvoosídlencům Budeľáže v ľoce l868. Neobvyklé

bylo to, ž'ę babiěka nechodila do školy, neměla zájem učit se jazyky sousedů, byla tzv.

negramotná. Žila pÍirozenou inteligencí' Poľodila l l dětí, v hospodaření pý byla schopnější

nežli dědeček. Spolu s dědečkem zachovápala tľadice katolické vĘ Poutní místa v širokém

okolí měla ve zvyku navštěvovat pěšky' Jízdu vlakem zažila poprvé a naposled, když se
vracela do Čech v ľoce 1947. Yedle malého hospodářství, měl stryc Vojtěch řemeslo.

Nejbližším sousedům pomáhal při zabijač,ce jako řezník. Po návratu do Čech se ľodina

usídlila v Út"ry. Dcery Anči a Maruš, mají zásluhu v pokračování početného potomstva ľodů:

Anči rodu Křesadlových ze střeních Čech' Maľuš rodu Andeľlových z Moravy.

29. Kindl Josef, poř. čís.26

Moje bydlení v dětswí. Kromě rolničení uměl otec truhlařit. Vyučil se u staršího švagra Vojty

v Čęské Holovni. odsloužil vojnu v Caľské armádě, pľošel ľegistrací v Čs. legiích, na fľontě

už nebyl. Vzpomínal na okamžiky, kdy se rozhodoval, zda zůstat v legiích, nebo ne. Sňatek v

ľoce 19Ż3 mu požehnal Pater Dr' Žuręk, misionář z Čęch. Díky hypotéce, pomocí sousedů a

přátel, postavil chalupu, hospodářské stavení, nakonec vykopal studnu. Při kopání se

nachladil, onemocněl tubeľou azálhy zęmřel. Bylo mu 4l ľoků. Tubera byla vlastně pohromou

v rodině, protoŽe na nl zemřela též sestra v l l. letech a mne vedli sousedé na seznamu

postižených také. Po válečných událostech, jsem od 13. 4. 1943 s matkou našel bydliště v

sousedních Sujmech' Matka se totiž v jakémsi zoufalství narychlo provdala za Yáclava
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Husáka' V Sujmech zemtela brzy, když, vesnici ovládl střevní tyfus. Z poloviny poničené

stavení krátcę obýval švagr Jaroslav Hlaváček' Dodatęčně slyším, že v chalupě našli nouzové

bydlení chlapci (Pepík, Jarda a Franta) Frantika Vyhnálka s matkou Máňou'

Můj návľat od Čech měl svá specifika. Také bydlení zdę mělo svou zvláštnost. Živil;sem se

jako voják z povolání a k tomu patřilo občasné stěhování. Snad bych mohl uzavřít povídání

úvahou, źe rozsźthlý kmen rodiny Vojtěcha Kindla' původem z Rakovnicka, nemá

pokračovatele. Takže v pečlivě zpracovaném rodokmenu Vojtěcha Kindla' od našeho

příbuzného Josęfa Frančíka, je moje jméno Kindl poslední.

30. Kubelka Václav, poř. čís. 41

Uvádím prvoosídlence Václava a Terezii, abych vyuźil paměť sestřenky Aničky Křesadlové-

Kindlové (1925). Za svobodna se babičkaTereziejmenovala Škodová, přímého nebo bIízkého

jména patřícího zakladateli továrny Škoda-Pl'eň. opět, dle paměti Aničky, dcery Baľbory

Kubelkové' uvedeme jména dětí Václava aTerezii Kubelkových: dcery Máť.la,Anna, Emilka,
Baruška a Éľantiška. Syn Josef. Takto bohatá rodinná síť tvořila bohatý rodokmen už na

Volyni a rozšiřovala ho o nové generace v Čechách. S úctou vzpomínáme na dva zęmřelé v
Dukelské opeľaci ve Svobodově armádě: Josęfa Kubelku (lg)2) a Josefa Ráčka (1904)'

manžela Fľantišky Kubelkové. Vdova paní Emilie Kubelková rozęná Šejnová se 4 dětmi,

Marií, Václavem, Josefem a Aničkou obdržela sídlo v Čechách v Liběšovicích na Lounsku.

Syn Václav, vystudoval vysokou školu. Řediteloval 40 let učňovské škole v Chomutově. Teď

žije ve Vroutku.

Poznámku si zaslouží obecní poloha sídla Kubelkových na Volyni' Bylo stľanou vesnice, na

zalęsněném návrší poblíž osady Nový Svět. Bylo to jakési zátiší. Řĺkalo se tam ''V sádku''' Z
pohledu polohy - klidná příľoda. Z pohledu styku s obcí - méně pohodlí'

31. Kubový Alexander, poř. čís. 5

Bydlení spolu s vlastním vodním mlýnem na rozcestí u potoka do obce Svatá. Zásobník vody
pro mlýn s Francisovou tuľbinou, jen několik desítęk metrů vzdálený, tvořil rybník. Rybník
byl bez ryb. Bylo to zákoutí u dalšího rozcestí směr Moščenica, kolem stavení Šejnových.

Uvnitř mlýna jsem nikdy nebyl. Často jsem však postával na mostě nad tuľbinou a naslouchal
jejímu bzučení. Podle záznamů byl pan Kubový registľován v Čs. legiích v Rusku. Shodou

náhod jsem ľodinu zahlédl v Libořicích, kam se v ľoce 1947 nastěhovali. o ľodině nevím nic.
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32. Kroupa ?, poř. čís.51

Bydleli ve ýchodní části obce za gminou' Celou skupinu stavení za gminou si pamatuji jen

matně. Lovím v pamětech, że pan Kľoupa byl snad krejěím. Jednou, při nějaké slavnosti' mně

tady matka nechala šít na míru dětský sváteční oblek. Dodateěně podle infoľmace z Kľyr
uvádím, že synové Toník a Václav, se po válce usídlili na Podbořansku.

33. Kubát?' poř. čís.52

Rodina ve r1ýchodní části za gminou.

34. Křepela Josef, poř. čís. 4

Bydlel za vľcholem západni ěásti tzv. ř{ľadu. Bylo to jakési kopcovité zátiší s rnýhledem na

louky mezi Budeľáží a Svatou. Rodinu jsem neznal. Pan Křepela byl nevidomý. Velmi zběhlý

v oľientaci. Sám chodil po vesnici. Když jednou přišel blahopřát otci k svátku, šel za ním sám

na pole, ikdyž: k němu byla cesta různě klikatá' Dopľovod odmítl'

35. Linger Mĺchal, poř. čís. 44

Rodina bydlela za gminou ve východní části obce. Dceľa Helenka, o něco staľší nežli já' se

odlišovala od ostatních děvčat svojí vysokou postavou' Rodina se v Čechách usídlila v Úteqp'

Jednou jsem pana Lingra vjeho už pokroěilém věku, potkal vÚteq1. Vypľávěl, źe byl

kamaľádem mého otce a že spolu sloužili v carské armádě. oba tedy prošli ľegistrací v Čs'

legiích. V knize Volynští češi v l. a Ż. odboji je, podle mého odhadu, nepřesně rok naľození

panaLingra. tj. l888 místo l898.

36. LĺpovsĘ Alois, poř. čís. 13

Bydlení měli za potokem v západni ěásti vesnice. Sousedy byly Kadlečkovi a Tominovi' Také

zde se sešly příbuzenské vazby' Sestra pana Lipovského Anna, byla manželkou mého sĘce
Yáclava Kindla. Dceľa pana Lipovského Helenka, se v Čechách provdala za bratra mého

švagľa Stľaku. Druhá dcera Żofie' stejně staľá jako jét, by|a mojí kamarádkou. Rodina žila

pohľomadě vÚtery. Vzpomenu ještě jednu kombinaci: Dcera zmanźelstrí V. Kindla, kteý

zemŕe! mlád na TBC, Mařenka, se v Čechách pľovdala zaToníkaEgeľta. Dodnes' s početným

potomstvem, tije na Plzeňsku v Uněšově a okolí' Sága rodu Egeľtoých, počínaje dědou

Stanislavem až po dnešní ětvrtou geneľaci' je popsána v ukľajinské knize ,,Cizí svoje zem"
X -,v originálu ,,Cužá svoja zemlja" od Kalisiji Kost'uk' Rod pochází z Volyňského polesí.
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37. Loukota ?, poř. čís. 48

Rodina bydlela ve ýchodní části. Jméno uvádím pľoto' že po smľti pana Loukoty přiženil se

do rodiny můj otčím jako vdovec' Pouze jednou jsem rodinu navštívil, když jsem došel pľo

dojnici, jak jsem o tom již psal' Říkalo se' že manźelé Husákovi se sešli po dvojím ovdovění
jako přátelé zmládí za svobodna.

38. Lucuk ? 
' 
poř. čís. 9

Zcelav zadni č,ásti obce, ve výběžku řeky Zbytinka měli Lucukovy kovárnu. Syn se jmenoval

Vítęk' Paní Lucukoyá a syn Vítek byli zavraždění při váleěné události 13' 4' Ig43. Matka pý
byla brutálně probodnuta' syn zastřelen. Vít'ovi jsem byl na pohřbü. Doprovázelo ho mnoho

mladých. Pľo úplnost uvádím, že vknize J. Hofmana 
',Volynští Češi v l' a 2. odboji,,, je

jméno Vít Lucuk uváděno dvakrát. Jednou zavražděn na dvoľku, jednou upálen ve Svaté.

Domnívám se, že jde o chybný záznam.

39. Litvinovĺ, poř. čís.47

Neověřeně uvádím, dle informace sestřenky Anny Křesadlové, že rodinu, matku a otce

zavraždili Banderovci' Dcera a syn se čistou náhodou zachránili. Syn, pry též sloužil vę

Svobodově armádě.

40. Maľšík ? , poř. čís. 1

Soused u mlýna Kuboých, u cesý směrem Svatá' Chalupa měla ideální postavení, v míľné

stľáni okľaje,,Hradu". Na druhé stľaně přes cestu, pľotékal potok. Syn JoseĘ stejně staý jako
já,byl mým spolužákem

41. Maťásek ?, poř. čís. 45

Jméno uvádím bez ověření. Je uváděnjako Čs. legionář v Rusku,jako Buderážský občan.

42. Nepodalovi, poř. čís.3

Bydleli v posledním stavení u cesty od Kuboqých směrem Svatá. Naproti přes cestu měli
výhled na svah, kde bydlel soused Švejnoha. V mém ,,paměťovém slovníku" z dětství je

zapsána dcerka Stázinka. Více-méně, pro svoji sličnost, obdivovaná všemi chlapci.

43. Novotný Jindřich, poř. čís. 37

Bydlel upľostřed vesnice, u cesty poblížpolicejní stanice' byl mým stýcem. Teta Emilka byla
sestrou mého otce. Nevím, proč mu sousedé říkali jménem Hęnra. Jakési německé dědictví.
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Se sestřenkou Helenkou a menším bľatľánkem Vojtíškem jsem nějak nepřicházel do styku.

Tľochu škodolibou pověst si stnýc před válkou vysloužil tím, Že jako zkušený truhlář neodhadl

své možnosti a svépomocně stavěl barák, kteý nedostavěl. V mém dětském hodnocení byl

zásadovým řemeslníkem a rozhodným tátou. Rodina se v Čechách usídlila ve Vľanově u

Stříbľa. Nejednou se rodině v duchu omlouvám zato, źe jsem Se s ní nekontaktoval.

44. Novotný Josef, poř. čís.38

Neověřeně uvádím' žę ľodina bydlela upľostřed vesnice, napľoti domů Blažkových a

Štoaoq1cl'. Jméno je v seznamu Čs. legií v Rusku. Novotný, nar. 1878' Josęfa Novotného

jsem také vyčetl v archiváliích jako českého starostu Buderáže v roce 19l8. Může a nemusí to

být shoda jmen. Nevylučuji též, že jsem znal osobně dvě dcery pana Novotného. Jednu,

provdanou zaPoláka Hoppe, dľuhou' manželku buderážského pravos|avného kněze.

45. Nosek Václavo poř. čís. 60

Rodinu Noskoých uvádím jako své sousedy v Sujmech' Byla ětvľtou českou ľodinou v této

ukľajinské obci. Pan Nosek hospodařil na odkoupených panských hektaľech. Hospodářství

nebylo malé. V době kľátkého sousedování v ľoce |943-1944, jsem byl dvakrát na návštěvě,

protože jsem byl zyědav na dvě Noskovy děvčata. Maruš a Lídu. Víc mne jako kluka zaujal

pan Nosek' Bral mne jako dospělého. Vedlijsme odpolední, sváteční 
',moudré" 

řeěi.

46. Pichnická Anna, poř. čís. 64

Moje teta z nedaleké obce Mosty. Také jedinou Češkou v této obci. V malé obci, vstupní

bľánou do rozsáhlých lesů oblasti Křemence. Kromě vodního mlýna, rybníku s chovem ryb,

byla v lese pľůmyslová pila' Dnes by se takové destinaci říkalo turistická oblast. Stryc Michal

byl veteránem zváIky, později policajtem a pak se živil malým konzumním obchodem' Stýc

si ,,hrál" na zasloużenou' vlasteneckou autoľitu. Kľámęk mu občas zavřeli pro pašovaný

prodej zbożí, ale nijak se tím neřídil a nikdy ho úřady nepotrestaly. Utajeně utekl před

banderovci až do Lvova' a v roce 1946 byl mezi stotisícov'ým polsĘm obyvatelstvem Lvova'

kteý se vystěhoval do tzv. Vľácených zemi v'ýchodního Němęcka. Jako sirotek jsem v ľodině

žil dva roky. Jenom s tetou jsem mohl pľomlouvat o vysněné cestě do Čech' Stýc mne vedl

v ľodině jako Poláka. Hodí Se vzpomenout, že útěk před Bandeľovci pľo většinu Poláků byl

smrtelně nebezpečný a náročný. Ti, kteným se podařilo utéci, měli jakousi ochľanu

v německých posádkoqých městech, ale nikdo jim v živobytí nepomohl.
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47.PéchotaVladimíľ, poř. čís. ó9

Můj stýc. Teta Anna byla setrou mého otce. Bydleli na úpatí malého svahu při cestě

k Hlaváěovům. Hospodařil na nęvelikém poli, měli zahľadu. Jednou jako kluk jsem dohlížel

vnoci na sušení chmęle vjejich sušárně. Proto usuzuji, že měl stýc také chmęlnici. Kolem

stavení vedla veřejná pěšina. Tou se mohla kľátit cesta do středu obce. U stnýce Pěchoty

vyrostly čtyři dcery - Maľuš, Aniěka, Helenka a Růžęnka. Syn Venouš zemřel ve suých 16

letech' Jeden syn také Václav zemřęl hned po narozęní. Maľuš, pľovdaná za vdovce Vlád'u

Šimerta vrocę 1939, dożila vČechách vKryľech' Zde żijejejí početné potomstvo. Stýc

zemře| na Volyni v roce 1945. Teta a tři dcery se usídlily v Čechách v Útery. Nejmladší

Růženka, provdaná Straková Žije ve Františkoých Lźnnich. Je mojí nejspolehlivější

příbuznou' Už pľoto, že vice nežlri 20 let mně pomáhala v mojí léčbě v lázních. Do rodiny

stýce Pěchoty patÍi zeť Aničky Pěchotové-Klanicové, Pepa Frančík. Uvádím jeho jméno

proto' že jeho zásluźným dílem, kľomě jiného je, sestavování ľodokmenů sých a

manželčiných předků. Pľávě v tomto rodokmenu najdeme ľodové údaje větve rodiny Pěchotů.

47. Pěchota Josef, poř. čís.42)

Jeden zę tří synů paní Pěchotové, místní léčitelky. Byl účastníkem Svobodovy aľmády.

V Čechách se usídlil v Kľyrech, kde je pochován'

48. Pěchotová ? , poř. čís. 43

V době, kterou zaznamenźlvźlme, żila se dvěma syny Jaľoslavem a Jeníkem. Rodina se usídlila

v Kryrech. Zde av okolí, žijí potomci obou synri. František ovšem zahynlil na Dukle' Jarouš

byl těžce zraněn, dlouho se léčil ztěżkého zranění. Syna Jeníka si pamatuji nejvíc. Před

válkou ho misionáři vybľali na misijní školu do čech' Zđe, až do času Pľotektorátu studoval

lékařství. Vrátil se domů. Jakousi lékařskou praxi /asi pomocnou/ pľovozovalv Zdolbunově.

Někdy v ľoce 1943 došla zprtlva, že spáchal sebevraždu. okolnosti sebevľaždy se blíže

neuváděly' Nyní, dodateěně od pÍźltel z Kľyr, slyším, že mohl být v Zdo|bunově zavraźděn

Banderovci. Možná i jináverze přichází v úvahu.

Lidové léěitelství paní Pěchotové pamatují občané Kryr a okolí nežli zde jako staľší paní

zemŕela, velmi dobře'

49. Ráček Josef, poř. čís. 53

Bydlel na okraji Nového světa. Zeť Václava Kubelky. Manžęlka Františka' ěfyři děti: Anička,

Milenka, Pepa'a Bohouš. Pan Ráěek padl na Dukle.

V Čechách bydlí potomci na Podbořansku'
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Rodin Ráěkovych v Budeľáži bylo víc. Já ovšem o nich nemám nic v paměti. Neznám

například nic bližšího o ľodině Antonína Ráěka, kteý zahynul v prvním ľoce války v Rudé

armádě, vroce 1941. stejně tak, neznám vazby rodinné Ráčka _ kapelníka, nebo Ráěka,

staľšího ptna, manżela paní Dvořákové'

50. Sklenář Václav, poř. čís. 29

Rodina bydlela u cesty západnim směrem, mezi sousedy Fľantiškem Vyhnálkem a obuvníkem

Šlezingerem. Do jejich stavení jsem mohl nahlíżet zblízka, protože jsme měli pole vedle.

Kolikľát, když jsem pásl kľávu na mezi, vedl jsem klukovské řeči s Mařenkou Sklenářovou.

Bratľ Marušky Venouš zemÍelmläd,kdyžv Čechách spáchal sebevľaždu. Známto z doslechu.

Je to /byl to/ neobvyklý případ. Venouš prý, pŕijízdě tľaktoľem' srazil motorkáře, zpanikaiil a

v nejbližším lese se oběsil. Motoľkář, Pťý, ze zraněnívyvázl

51. Sobolewski ? , poř. čís. 50

Byla to smíšená, polsko-česká rodina' Paní Sobolewská byla rozęná Lingeľová' Z doslechu

vim, że ľodina sę v Čechách usídlila na Tachovsku v Černošíně. Do ľodiny Sobolewských se

provdala, mně z mládi znźmá, Żeňa Husáková.

52. šejna Filip, poř. ěís. 6

Můj stýc. Malý zemědělec a vyhlášený kolář. První manželku měl Masopustovou ze

Zdolbunova, druhou Kindlovou. Dceľa Emilie z pľvního manželství se provdala za Josefa

Kubelku. Syn z prvního manželství Fráňa se ženil na podzim ľoku 1939. Jako kluk jsem mu

byl na svatbě. Fráňa zemřel při stěhování do Čech v roce 194'1. Syn Václav' z druhého

manŽelství, o něco starší nežli já, byl mým prav'ým bratrancem' Byl pozoľn;ým kamaľádem.

Četl a mne seznamoval s přečteným. Měl, jako kluk zźllibu ve vyřezávání předmětu

z překliżky ,,provázkovou" pilkou. Venouš narukoval, byl těžce zľanén na Dukle, žil jako

trafikant a pľomítaě kina v Kľyrech a đoźil v Žatci. Rodiěe mají hľob v Kryrech. Téměř

rodinnou příslušnicí byla Maľuš Vojtová, nar. l910. jde o tu sestřenici, která zůstala nechtěně

u babiěky, když se uzavÍelahľanice a rodiče byli na druhé straně v České Holovni.

Svatbu syna Fráni mám uchovanou v paměti velmi dokonale, protože jsem jako l l - leý kluk

viděl setkání pÍiblzných v nezvyklé situaci. Doba byla totiž těsně po obsazení východního

Polska a hosty byÍi též pŕíblzní z Holovně ve uýchodní části Volyně. Po 20 letech żivota v

ľozdílných podmínkách' bylo setkání neobyčejně dojemné. Mělo též jednu zvláštnost: Ti z

Holovně nęřekli nic, co by mohlo vypadat kľiticky na vľub Sovětských poměru' Měli svou

politíckou disciplinu.
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53. Škoda ? o poř. čís.35

Stavení uvádím, aniž, si pamatuji něco o rodině' Vím však dobře, žę Škodovi a Blažkovi

bydleli přes ulici úřední budovy s policejní stanicĹposteľunkem, upľostřed vesnice. Mezi

Škodorrymi a hospodou Jandů bydleli Ukrajinci Melnikovi'

54. Škoda ? , poř. čĺs. 57

Také zde dělám záznam, aniž' bych znal blitší věci. V časopise ''Probuzení'', z 30. |et,

vydávaného v Čechách, jsem vyčetl, že Bohumil Škoda spolu s dalšími dospělými chlapci

zakládal Svaz katolické mládežę v Blderáži, 23 . 5 . 1933. Bylo to v ľámci návštěvy misionářů

z č,ech.

55. ŠlezingeľAntonín, poř. čís.30

Podle historických záznam'ű, pouze pan Šlezinger, byl v Čs. legiích v Rusku z těch

Budeľážských, skoľo ěýři ľoky. Znali jsme ho všichni jako spolehlivého obuvníka. Jediný syn

Víťa narukovalv l94l do Rudé armády. Ve stejném roce, hned nazač,źltku války, padl' Paní

Šlezingerov á zahynula v přestřelce bandeľovců s Mad'aľy, kdyżběźela do úkĺytu 13 ' 4' 1943 '

Nejednou, když mi pan Šlezingeľ spľavoval na počkání boty, mohl jsem se chovat jako doma'

Verpánek měl pán u okna v místnosti, kde byly obývák a kuchyně dohromady' Klidně jsem

okukoval, co hospodyně vaří k obědu. Jednou, při návratu ze školy mne pan Šlezinger

zahléd|,jak se s klukama kloužu po ledě. Zašel cestou za otcem a sousedskou ľadou dal vědět,

že kluk trhá zbytećně boty. Byla to jiná tržní doba! Jinou vzpomínku na rozumné chování v

ľodině, mám v paměti' Dospělý Ylťa, byl první' možná jediný v Buderáži, kteĘŕ šel dělat

tľaktoľistu do kolchozu v Pivči, hned na zaěátku Sovětského režimu v ľoce 1939' Asi dovedl

myslet prakticky.

56. ŠtľajtJosef, poř. čĺs. 18

U Štľajtů doźil nav,ýměnku staý pan Poman, prvousedlík a švagr mého dědečka Vojtěcha.

Delší dobu, neżli zemřel, byl ošetřován na lůžku. Můj děda, skoro dęnně ho chodil

navštěvovat. Zeť Josef, z doby mé paměti, měl mentální poľuchu. Když šel po vsi, měl ľuce za

zźĺdy, s nikým nemluvil, choval se divně. Zemřel prý na Silvestra umľznutím. Potomkti měl

hodně: Marii, Emilku' Baľušku, Annu a Josefa. Emilie zemřela mladá na TBC' Rodinu jsem

znal zblízka. Pepa by mohl být skoro jako můj otec. Po smftí mého otce nám v hospodářství

se vším pomáhal' U nás si namluvil apozdéjivza| za manželku Nad'u Hlaváčovou.

Pepa, jako starší z jinochů měl ''pľávo'' mezi chlapci ľadit, chovat se ''záletácky''' usměľňovat

zábavu. Chodil též' mezi muzikanty. ovládal trombon- ''přiznávku". Rodina se v Čechách

I

Ĺ
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usídlila v Úteqp. Zde a okolí žijí uľčitě mnozí potomci. Paní Štľajtovźt doži|a v Úteq1;at<o

družka pana Čecha, kováře ze Sujem. Baľuš aAnička zemřely nepřiľozenou smrtí.

57. Švejnoha Jaľoslav, poř. čís. 4

Hospodářská stavení byla na úpatí valu ''Hľad'', v zźxětrné zźpadní straně. Pán byl pečlivý

hospodář. Měl velkou zahradl' Jako první koupil a sousedům zpřístupnil ľádio. Vzpomínám'

že jsem u nich byl dvakrát na poslechu nedělní bohoslužby z ráďia. Měli jedinou, k tomu

zdravotně postiženou dceľu. Pan Švejnoha, ľočník 1884, byl registľován v Čs' legiích v

Rusku.

I

58. Tomín ? , poř. čís. 14

Pan Tomín byl zkušený kovář. Stavení a kováľna byly v jakémsi cípu západní části obce,

nedaleko mlýna Dědouchoqých, poblíž potoka a u rozcestí na Sujemštinu. Existovala jakási

příbuzenská vazba k mojí osobě, protoŽe otěím Husák a pan Tomín byli švagľové. Víc si
nepamaĘi'

Neobvyklý záźitek z dětství zanechal případ trhání zubu v kováľně. Za asistence Pepy Štľajta,

kteý podľžel hlavu' aby to nebolelo' mi pan lbmín trha| zub. Zub se přetrhl napůl, ale přestal

bolet.

I
59. Umlauf ? , poř. čís. 56

Bez bližších zna|ostí, uvádím, že rodina bydlela na Novém Světě.

I ó0. Vegľicht Jaľoslavo poř. čís. 1ó

Rodina s jediným synem Slávkem bydlela ve skupině domků u mlýna Saši Dědoucha. oba

manželé se živili řemeslem. Paní byla vyučenou švadlenou, pan truhlářem. obdivoval jsem

zahrádku s kytiěkami paní Vegrychtové. Moje matka, jako švadlena samouk, měla velmi

přátelský vztah s paní Vegrychtovou' Nezvyklým způsobem jsem se v Prazę setkal se

Slávkem. oba jako důstojníci jsme pľacovali na poěítaěi v Kaľlíně a vůbec jsme nevěděIi, že

jsme krajané. Až jednou' když jsme spolu sloužili ''čtyřiadvacítku'', jsme se domluvili. Paní

Vegľichtová měla venkovskou chalupu u Pľahy v osadě Holyně' Když jsem jí s mojí

manželkou navštívil, byla to neopakovatelná, vzácná událost.

I

I
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61. Vacínkovio poř. čís. 70

Rodina bydlela ve středu obce v sousedství s ukrajinskou částí' na návrší blízko ľodiny Vládi
Husáka a Fenclových. Na tuto část obce na návrší si nevzpomínám. Asi to bylo pľo mne

stľanou. Nebylo to při cestě do školy, nebo cestou na pole'

Nyní, s přispěním znalostí Frantika Vyhnálka' se dozvídám, že rodina žije v Sířemi u
Měcholup'

Informace je pro mne vzácná a hodnotná ze dvou důvodů:

1. Paní olga Vacínková je zřejmě současnou nejstarší Buderážskou sousedkou. V pohodě a

svěžesti proŽívá pý letos 102. ľok od narození' Myslím na ní a zaBuderážskou obec jí přeji
zdľaví a pohodu do dalších let.

2' Paní Vacínková je pry spjatá s rodinou Pomanoqich' możná, pokud nejde o shodu jmen,

máme spolu příbuzenskou ''nit''. Babička Kindlov á byla rozęná Pomanová. Též, paní
Štľajtová-Čechová rozenáPomanová' byla moj í vzđálenou tetou.

Yazby-nitě jsme porůznu měli (máme) vęlmi často'

ó2. Vyhnálek Jano poř. čís. 20

Skupině ľodin v seveľní části obce za lesíkem, kde bydleli Vyhnálkovi, se říkalo Kozí dolina.
Také do této části obce jsem se nedostával. Bylo to však zźlkoutívelmi hezké . Z opačné strany
od obce se táhlo návľší do obce Pivča. Jednou, přizahájení sovětsko-německé války, na tento

Pivečský svah spadl sestřelený sovětský stíhací letoun. Byl jsem mezi pľvními zvědavci, kteří
letadlo''osahávali''.

Vyhnálkovi byla poěetná rodina. Hospodář byl vážený rolník. Téź ho znali jako obecně
činného. Na fotogľafii z 30' let ho vidím ve skupině vedení České matice školské, z
aľchivních dokladů jsem vyčetl, že byl několik let starostou-polsky soltysem. /Konkrétní
podpisnaúřednímlístkupľostýcePěchotu,jezroku l923l.Vpočetnérodiněmělipřevahu
synové. Díky paměti Frantika Vyhnálka-vn'uka mohu vyjmenovat jména synů: Jeník, Emil,
Frantík, Josef, Lojzik, Saša. Také dceľ Marie a Blaženky. Marie provdaná za Svobodu,
Blažena provdaná za Yáclava Dědoucha. Za mých chlapeckých let jsem znal běżně hochy
svobodné Pepu, Lojzika a Sašu. Saša jen o tři ľoky staľší byl blízkýmkamarádem.

Ve škole, za Sovětů' jsem se Sašou prezentoval školu na jakési okľesní soutěži v Mizoči: Ve
školním hudebním kroužku jsme hľáli ěeské písně na mandolínách. Za doby ''Volné''
Ukľajiny' přišel Saša s novinkou, že v Mizoěi hrají v biogľafu "ohromný,, film ,,Bohdan

Chmelnickij".

Myslím, že biografjsme spojili s návštěvou Saši brášky Jeníka. Uľčitě, vzhledem k Sašovu o
něco dospělejšímu ''pubert'áctví'', jsem se hodil jako stafáż, při ''záletech,' za děvčaty. Když v

36'



roce Ig44 naľukoval, několikľát jsme si dopisovali. Když jsem dojel do Čech' byl Saša mezi

prvními, kterého jsem navštĺvil. Żl už se svou Miluškou v Kryľech. Nějakou vyšší

prozřetelností jsme se po 20 - ti letech setkali na nádvoří Ústřední vojenské nemocnice v ľoce

1975. Bylo to už těsně před jeho úmľtím. V Kryrech dělal předsedu MNV než zemřel'

Umíľání v 50 letech života by nemělo být.

63. Ęhnálek Emĺl, poř. čís. 8

Za mého kľátkého źivotav Sujmech, jsem dosti ěasto chodíval kole%omu na návľší' kdę se

říkalo Sujemština' Spíše nežli rodinu Emila Vyhnálka, jsem shodou přirozených náhod'

pozna| dceru Helenku. Možná náhodou, možná plánovaně, jsem se spolu se skupinkou děvěat,

několikľát bavili' Vlastním Heleněinu fotogľafií. Psal sę ľok 1943.

Dle informací Františka Vyhnálka, přestěhoval se Emil, zřejmě po válce, do Mizoěe a do Čech

nereemigroval. Naopak' jeho bľáška Jeník, bytem v Mizoči, kde se živil jako kľejčí, odjel do

Čech.

ó4. Vyhnálek x''ľantišek' poř. čís. 28

Rodina bydlela těsně u silnice, jež vedla ze vsi na zźryadní stľanu směľem k osadě Loša'

Blízkým sousedem byli Sklenářovi, přes silniční zatáěku bydlel děda Husáků jako

''vejminkář'' l zetě Y áclav a Jandy.

Staveníjsem znal zblízka' mohljsem se, řečeno názorně, dívat do oken. V těsném sousedství

totiž, jen přes jiný polní pruh, jsme měli dlouhý pás pole. Ten vedl od silnice' přes malou ľokli

až na návľší' kterému říkali Hľad. Synové JoseĘ Jarouš a Frantík byli mými kamaľády.

Zejména Josef, ktery byl stejně staý, se se mnou ''toulal''' Strejda Vyhnálků, byl pečlivý

hospodář, mnoho věcí na bydlení dodělával, upravoval, vylepšoval' Líbil se mi jeho názorný

popis konané pľáce. Uměl vypľávět o tom, co pľávě dělá i nám dětem. Zapamatoval jsem si,

jak při vášnivém vysvětlováníprźrce si olizoval vľchní ľet. Bylo to neobvyklé ahezké.

Ve vsi byl' váženým muzikantem a kapelníkem. ovládal trumpetu-koľnet, možná i jiný

nástroj' Spolek muzikantů neměl oficiální status, ale byl znám široko-daleko. Využívali ho

nejenom místí k nějaké zábavě, ale téż zźĄemci z okolních vesnic. Vzpomínám, že v době

míru, se kapela pravidelně sháze|a k tzv. sehrovce. V obci měltéž' kapelníka-konkurenta, pana

Ráčka. Byla to konkurence přátelská. Šlo spíše o vzájemnou ýpomoc.

Stýc Fľantišek zemřel mezi prvními na Dukle. Jako mnoho jiných padlých, nemá oznaěený

hľob. Píší je v dokladech jako nęzvěstní. Znal jsem též, manželku Máňu rozenou Jandovou.

Byla velmi peělivou hospodyní. Řĺkalo se, že má dar ýřečnosti. Uľčitě to nebyla zźlvada.

Potomci synů, Josefa' Jaľdy a Frantika tvoří početnou skupinu rodu na Lounsku.
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65. Žovtaňuk ? , poř. čís. 10

Rodina bydlela ve skupině domů za Zbytinkou mezi loukami v ztryadní ěásti obce. Původním

hospodářem zde byl můj stýc Václav Kindl, kteý zemřel mlád na TBC. Vdova Anna s malou

Mařenkou se provdala za Ukľajince Žoutaňuka' Nosím výčitky svědomí' źe ač, přibuzný, jsem

po celý život nenašel cestu k setkání. Mařenka, dnes vdova po Antonínu Egeľtovi' dož,ívá v

Uněšově na Plzeňsku s početnými potomky. Yim, że se stýc přejmenova| na Žoutánek, aby

neměl problémy při ľepatľiaci do Čech. Jakási klauzule smlouvy o ľepatriaci vyžadovalapý,
aby hlava ľodiny - tedy muž, byl Čech'

rnÁľcn o NňKTERÝcH sousEDEcH UKRAJINcÍcrĺ ł PoLÁcÍCH.
Na plánku ję uvedena značka - tľojúhelník.

1. Kočubej ?, poř. čís. ĺ.

Bydle| na návršíčku před sjezdem k mlýnu Kubo'r'ých. Pravidelně v neděli chodil blízko

našeho stavení do cerkvi ve středu obce. Vzpomínám, že u stavení Kočubeje byl konec úseku

vozovky povinné jarníiĺdrźby tzv. šarvaľku' pľo skupinu lidí, kde jsem bydlel.

Se jménem Kočubej mi zůstala vzpomínka odposlouchaná od dědy Dvorčuka, asi životem

poŃrzená, že totiž podle chůze se pozná chaľakter ělověka. Jednou, když mi nebylo víc nežli

5 roků, mne děda znalecky pouěil, že Kočubej nemá dobý chaľakteľ, protože Se ''táhne'',

vleklou, houpavou chůzí. V pľaktickém životě, jsem často poznal, že děda měl pľavdu'

2. Jančák oksen, poř. čís. 3

Malý zemědělec, řemeslník a domácí kutil. Paní, říkalo se jí oksenova, uměla podomácky

léčit. Jednou, jako malému klukovi, mně léčila zaIęhlé ouško. Vzpomínám , že použila plátěný

voskovaný koľnout, kteý pak při hoření na způsob knotu, vytahoval z ucha maz. V době

německé okupace když nemlely mlýny a obchody nefungovaly' lisoval jsem u oksena olej z
máku na velmi dokonalém' podomácky zhotoveném lisu. Bydleli přes cestu jako sousedé

Dvořákoqých. Uměl se pobavit ''na úrovni'' se svými sousedy a dovedl zašpýmařit Jednou, v
době přídělového obchodu, za Sovětu, ohlašoval sousedům jda cestou z obce, že pľodávají to

a to, aniž to byla pľavda' V ľoce 1966, jako turista, jsem ho navštívil. Podrobně mi vylíčil
pováleěnou stabilizaci Sovětské vlády a tręstání člęnů i nečlenů bandeľovského hnutí.

Nejeden z chlapců, které jsem znal, prošel l5 - tileým vyhnanstvím na Sibiři.

3. Jančak Volodymyľ ? , poř. čís. 4
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Malý zemědělec, soused Václava Jandy. Hospodáře si nepamatuji. Možná v té đobě mé

paměti uźneźil. Potomky Nad'u, Kolju a Sašu jsem však znal velmi dobře. Saša byl kamarád

a spolužák. Pouze s ním jsem se dovedl párkrát ''popľat''. Kolja mne inspiroval hrou na

mandolínu. Když mi jí pak, nažadoněni matka koupila, Kolja mne na ní naučil hľát. Když se

vdávala Naďa, byl jsem s matkou na svatbě. Byl jsem tou dobou vlastně sirota, takže jsem

matku doprovázel všude. Ukrajinská svatba byla jiná, nežIi ty dvě české, které jsem již

poznal' Způsob slavnostního stolu byl jiný' Z těch odlišností si pamatuji, že předkľm byla

velká houska, ke které se přijídaltřený tvaľoh. Hlavní jídlo bylo voňavé vepřové, zapékané v

zelí' Jedlo se z velkých mís, na každém stole jedné. Přítomný bat'uška měl modlitbu na přání.

Před příjezdem z cerkvi ''nalíčili'' mládenci kousek od domu zástavu - peľepyň - vozu s

novomanžely' a ti museli pľovést'rnýkupné' Myslím kořalkou.

4. Maksimčuk ?, poř. čís. 9

Uprostřed obce, poblíž potoka měl parní mlýn' Budova mlýnu zahľnovala také obytné

místnosti' Byl to modernější, válcoqý mlýn. Ve spodní části budovy, kde byla stľojovna, bylo

postaveno dynamo na proud. Byla to v té době, asi 1938' novinka, pľotože malé dynamo

rozsvěcovalo několik pouličních světel. V domácnostech jsme ještě elektrický ľozvod žádný

neměli. Mlýn provozoval s otcem ženaý syn' Měl právě malé děcko. Dľuhého syna Romana

jsem neznal. Tu stľojovnu jsem jako zllědavý kluk měl dovoleno prohlížet zblízka. Byla

šikovně řešena s přímým přívodem vody z vedlejšího potoka' V ľoce 1943' celou rodinu

vyvraždili Bandeľovci. Z doslechu vím, źe došlo k nějaké roztržce uvnitř Banderovců, kam

Roman také patřil. Tedy válečnévyřizování:účtűbez soudů.

5. Guľcryňski ? , poř. čís. 11

V době o které píšeme, byl pan Guľczyňski místím policajtem. Staľší syn byl mým

spolužákem. V noci 17.9. 1939, když měl pán službu na stanici, šel na zabouchání otevřít. Na

prahu ho bezvyzvání zastřelili' Ještě ľáno, neodklízeného, jsem ho viděl. Asi ho měli ohlížet

jako ''ýstľahu''. Během kľátké doby odvezli v noci manželku se dvěma malými syny.

Nedávno, na schůzce Volyňských, jsem potkal panaz Verby, kteý byl ve vyhnanství vedle

paní Gurczyňské s jejími syny v Kazachstánu.

ó. Dudko ? , poř. čís. ó

Pokrokoqý, středně velký zemědělec. Stavení přes cestu u hostince Jandových' Ve 30. letech

jako wójt tj. přednosta gminy-obecního úřadu' Syna Volodymyľa Dudka' vystudovaného

pľávníka, jsem poznalzblizka v kľátkém období ''samostatné'' Ukrajiny' v letech l94l - 1942.
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Byl ředitelem naší obecné školy. Těsně po válce, za mého pobytu ve Lvově, jsem od sých
ukľajinských přátel zaslechl, že Volodymyr vyučuje na Lvovské univeľzitě. Řekl bych aktivní'

zastÍený banderovec.

Nemohu nevzpomenout, že jméno Dudko je pľo mnę synonymem ukľajinské honorace. Jakési

honoľace s vynucovaným respektem. obdobně jako studovaný syn Volodymyr měl ''svojí

dobu'' a potřeboval se zlłýraznit' měl stejné chováníú. dříve starší Dudko' Jako děti jsme

věděly, źe krátit si cestu pěšinou kolem jeho pozemku je riziko. Vstoupit do jeho lesní

ohrazené parcely, projahody nebo houby se nesmělo.

Mimoděk, k tomu ohrazenému lesíku mám nęobvyklou vzpomínku. Jednoho dne' asi v zálŕí

1938, jsme tam spolu s houfem zvědaých, viděl oběšeného muže. Byl to místní poštovní

úředník' Před tím nežli to provedl' zahlédl jsem ho sedět ve svátęčním obleku, na mezi,

uprostřed pole, s jakýmsi obřadním způsobem něco pojídat a něco pitzlahve.

Náhoda chtěla' źebyl objeven záhy,protož'e ho našel soused' kte4ý zrovna hledal nźlhraduza

zlomené bičiště' odřízl ho' ale bylo už pozdě.

Historie má ještě pokračování. Někdo z místních šprymařů vymyslel' Žę duch pověšeného v
lesíku stľaší. Věrná upoutávka pľo pověrěivé' ''Pravdivost'' špýmu se ujal dokazovat nějaký

obětavęc. Večer' za tmy si několikrát počkal na w, co si kľátili cestu lesem, a jakýmsi

povykem strašil. Pak, že Buderážští neměli smysl pľo satyru.

6. Lewandowskĺ ? , poř. čís. 10

Uprostřed obce, naproti mlýna Maksimčukoqých měl obchůdek se smíšeným zbożím. Byl
válečným veteránem' Při slavnostech nosil vojenskou unifoľmu a měl hodně vyznamenání.

obvykle byl organizátoľem oslav státních svátků, jako byl 3. máj (květen) _ den Polské

konstituce, nębo 11. listopad - den Nezávislosti Polska' Dělal se pľůvod a pak na plácku u

gminy, obvykle on, nebo některy učitel' pronášeli pľojev'

Do obchodu jsme často nechodili. Dľobnosti jako siľky' petrolej, někdy heľynky, se často

nekupovaly.
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Závér

Dílko Vyprávění o Budeľáži má ľodinný chaľakteľ. Není recenzováno ani neprošlo

redakční úpravou. Lze jej případně doplňovat podle úvahy nebo potřeby. O autoľském pľávu

není třeba uvaźovat' Lze jej pohodlně okopíľovat-má jednoduchou ''kalendářní'' vazbu.

Autoľ se omlouvá za všechny nepřesnosti, event' chyby. Prosí bľát v úvahu, že dílko

vzniklo pozdě a v časové tísni'

Přílohy

1' orięntační plánek obce Budeľáž. Stav v ľoce 1938

^X2. Casouý v'ývoj počátku osídlování Ruska Cechy

3' Fotografie Budeľážských ajejich přátel před ''NÁSTUPEM,,, jaro 7944

4. Fotografie hochů v unifoľmách

5' Fotografie Sáša Vyhnálek a Pepa And{ľle
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Příloha ě. 2:Časoqý qývoj počátku osídlování Ruska Čechy

Rok Událost Vztahuje se k
1 861 Zrušení poddanství se lského Ruská říše

lidu

Volno od daní tzv. nźhož'.

Svoboda

l 863 Pľodej půdy polské šlechty ve

velkém

oslabení vlivu polské šlechty

v Rusku

1 866 Konec Prusko-Rakouské

války

Start stěhování ve velkém

1 863 Nastěhování pľvních 17 rodin

do Volyňské gubeľnie

Poěátky pol. -obchod.

j ednání. obec:Luthaľdovka,

újezd Dubno

I 865 Zákaz nákupu půdy na j.z'

Ruska

omezení vlivu polské

katolické šlechty

1867 Národopisná ýstava v

Moskvě účast české kult.,

spol. a obchodních organizací

Fľantišek Přibyl z Třeboně'

Josef oliě z Řevničova

I 868 Založení obce Hlinska

Zaloźeni obce Podcurkova

l28 ľodin zČech

l35 rodin zČęch
l 868-69 Další osidlování Volyně l 'Ulbárov 2.Miľohošť,

3.Jezíľko 4.Volkov

5'Sedmiduby 6.Malín

7.Kvasilov 8. Matľinovka 9

Staré Teremno l0. Buderáź
I 868-69 Založení obcí Podhaj ce,

Podlisky, Pokosy, Račin,

Velká Hoľbaš

449 rodin

Ukaz- nařízení o ľuském

občanství

I 870

1 870 Zřízení 3 českých volostí

/okľesů/-české samosprávy

Hlinsko, Dubno/sídlo

Buderáž'/Luck

Zvládnutí zaŕazeni do spol.

Organ. úkoly z ruštiny

1872 Založení 4. ěeské volosti Kupičov, stařešina, Svoboda

1870 lt9t0-14t Založęní 1. Sokol. jednoty

Dtttodalších
Mirohošt', Semiduby, Dubno,

Rovno, iitomir, Kvasilov
1 870 Hľomadná přísaha Čechů v ovlivňování slovanských
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Dubně l24.9.l vztahů a pľavoslaví

r879 Vládní v'ýnos o udělování

oběanství, přednost

pravoslaví a husitství

Zýhodněni při nákupu půdy

I 891 Zrušení ěeských volosti,

poruštění ěeských škol,

likvidace české hustitské

církve

Zmény ve spol. a kult. životě

1905 Caľský manifest o

náboženské svobodě

Pohyby azměny v zařazovtĺní

k cíľkvím
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Příloha č. 3: Fotogľafie Budeľážských a jejich přátelpřed ''NÁSTUPEM''' jaro 1944

," . j' ,a ./ -t :t | ,:: '- .;

l'

,I

lf

|.\ ll is ż )z '.l ił i, iĺ |i :J i4 r'š 1'ś i i,

1.řada sedících z leva:
l. PěchotaVlád'a,4. Kodejška z Buľšovky s trumpetou, 5. Šatava z Buršovky s klarinetem
Ż' řada sedících zleva:
l .Kubelka Josef s heligónem, 4.Vyhnálek Fľanta s trumpetou, 7. Ráček Josef s trombónem, 8.
Blažek u bubnu.
1' řada stojících z leva:
l.,2., 4., děvčata Pluhařova v angoľských čepicích, 3. Vyhnálek Saša.
1.řada stojících z pľava:
3. Hlaváč Ylád'a.
2. řada stoiících zleva:
5.Pěchota Franta S praporem' 7'Dvorčuk Yáclav,8. Ráček Josef.
3. řada sto.iících z leva:
5. Dědouch Bohouš s bílou šálou'
Poslední řada z pľava;
5. Vyhnálek Alois?, 7.Šejna Václav'
Poslední řada z leva:
3'Svoboda, 4. Šimeľt Vlád'a s čepicí na Sranu.

.:-r

r' i
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Příloha č. 4: Hoši v unifoľmách

Josef Kindl (1898 - 1939)
Skoro Čs. legionář

Václav Kindl (l904 - 1937)
Polska Armia honoľowa
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Příloha č. 5: Fotografie Sáša Vyhnálek a Pepa Anderle

SášaVyhnálek (l925 - l975) a PepaAnd{ľle z Buľšovky (1925 -),
nežzač,aly útoky v ,r"é 1944.
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