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Podìkování

Dìkujeme všem, kdož chtìli nahlas nebo s tužkou v ruce vzpomínat a o vy-
bavené vzpomínky se s námi podìlit.

Dìkujeme všem, kteøí nám ochotnì zapùjèili nebo dokonce vìnovali boratínské
fotografie a rodinné písemnosti.

Dìkujeme bratru Slávkovi, který si nechal øíci a šestou kapitolu, založenou na
vlastních prožitcích a na vzpomínkách spolubojovníkù, doplnil na souvislý obraz
druhé svìtové války.

Dìkujeme rodinì Knechtlových, dceøi Hanì, zeti Lubošovi a vnuèkám Barboøe
a Evì za pomoc pøi zmáhání záludností èeštiny a moderní poèítaèové technologie a
také za jejich angliètinu pøi písemném i osobním kontaktu s potomky boratínských
obèanù v Americe.

Dìkujeme tìm, kteøí zanechali jakoukoliv písemnost o životì Èechù na Volyni,
zejména na Boratínì – pøedevším Antonínu Balabánovi, Marii Janatové a její ses-
tøe Olze Šrejbrové, uèiteli Josefu Vlkovi, rodinì Balounových a mnoha dalším.

Dìkujeme i Jaroslavu Chudobovi za morální podporu a prohlédnutí textu. Jeho
dceøi Karle Krátké za její pøíspìvek i dovezené písemné informace z Ameriky.

Dìkujeme i našim americkým pøátelùm za poskytnuté informace, zvláštì Tony-
mu Williamsovi, který nás v mnohém inspiroval, našel naše blízké pøíbuzné ztra-
cené v americkém národnostním „babylonu” a vyhledal mnohé informace v tam-
ních archivech.

Dìkujeme rodinì Rostislava Strilky z Lucka za pomoc pøi instalaci památek na
Boratínì – pøi zastupování na úøadech, pøi stavbì pomníku, pøi organizování
slavnosti odhalení tìchto památek a pøi následné údržbì okolí pomníku na
høbitovì.

Dìkujeme vydavateli Vladimíru Halíøovi, který s nevšedním porozumìním a tr-
pìlivostí pøipravoval tiskové podklady a postaral se o vzhled „Boratínské Historie”.



Vážení a milí ètenáøi,

dostává se Vám do rukou pokus o sepsání historie Èeského Boratína, malé èeské
vesnièky na Volyni, která vznikala v poslední ètvrtinì devatenáctého století. Chtìli jsme
vylíèit jak vznikla, jak se rozrùstala, jak v ní lidé žili a prožili dvì svìtové války, ve kterých
její obèané bojovali. A nakonec jak také pro nás zanikla odstìhováním všech Èechù
v polovinì dvacátého století do staré vlasti.

Mnozí z Vás si položí otázku proè tato publikace vzniká až dnes, po více než padesáti
letech od našeho vystìhování z Èeského Boratína. Tìch dùvodù je nìkolik. 

Poslední èeskoboratínská generace (a my s ní) dospívá do seniorského vìku. Uvìdomu-
jeme si potøebu zanechat pro své potomky nìjakou informaci o sobì, o svých pøedcích
i o rodových koøenech, které se nenajdou v žádných archivech. 

Druhým dùvodem je politická zmìna v listopadu 1989, která dala možnost pravdivì pop-
sat události, které se staly po revoluci v listopadu 1917 v Rusku. 

Dalším, je náš osobní dùvod. Když jsme v r. 1996 poprvé od pøesídlení navštívili rodný
Boratín, zaèaly se na nás vzpomínky pøímo hrnout a my zapáleni skoro mladistvým elánem
jsme se dali do shánìní informací o Boratínì a jeho obyvatelích. Nevìdìli jsme však do èeho
jdeme. Spoléhali jsme trochu na to, že získáme nìkoho s literárním talentem, ale nestalo se
tak a zùstali jsme v tom skoro sami. Nemohli jsme však už pøestat, hlavnì proto, že jsme
nechtìli nechat ležet ve skøíni tu spoustu informací v denících dìdy, uèitele Josefa Vlka
a dalších boratínských pisatelù, z jejichž „kronik” si dovolujeme citovat to, co bychom sami
tak dobøe nevylíèili. 

V „historii” najdete mnoho fotografií. Ty nejstarší
už z osmdesátých let devatenáctého století od profe-
sionálních fotografù. Za další snímky vdìèíme našim
spoluobèanùm Janu Škrabalovi, Bedøichu Šebestovi,
Irenì Kopecké (roz. Albrechtové), Miloslavu Švej-
darovi a mnohým dalším.

Omlouváme se za nepøesnosti v údajích, které
tam jistì budou, i za to, že ne všichni zde najdou své
rodinné informace. Nebylo v našich silách v tak
krátkém èase všechno dohledat a získané ovìøit.  

Budeme rádi pokud Vás naše líèení, za jehož
kostrbatý sloh se rovnìž omlouváme, pøivede ke
vzpomínkám na náš milý Boratín a ty mladší tøeba ke srovnávání dnešního a minulého život-
ního stylu.

Vaši Anna a Josef Vlkovi
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Jen malièká je moje rodná víska,
ve vesmíru se ztrácí jako stín,
však srdci mému navždy bude blízká,
ten rodný, milý, drahý Boratín.

Marie Janatová



Struèný obraz èeského osídlení Volynì (pøevzato z diplomové práce PhDr. Ilony
Moravcové: Èeské školství na Volyni 1868 až 1939, Praha 1997)

Volyò – geografický popis území

Volyòská gubernie ruská byla jednou ze stovky gubernií Ruské øíše. Spolu s gubernií
podolskou a kyjevskou tvoøila jihozápadní cíp území. Na východì mìla spoleènou hranici
s kyjevskou gubernií, na západì sousedila s ljublinskou a siedleckou gubernií, na jihu
s podolskou gubernií a na severu s grodenskou a minskou gubernií. Na jihozápadì pak
hranièila s rakouskou Halièí.

Rozloha volyòské gubernie èinila  71 852,7 ètvereèních kilometrù (témìø jako celá Èeská
republika) a pøi sèítání z roku 1897 zde žilo 2 997 902 obyvatel, z toho 70% Ukrajincù, 13%
Židù, 6% Polákù, 5,7% Nìmcù, 3,5% Rusínù a 1% Èechù (tj. 27 670 osob).
Administrativnì bylo území Volynì rozdìleno do tìchto újezdù: Dubno, Izjaslav, Kovel,
Køemenec,  Luck, Novohrad Volyòský, Ostroh, Ovruè, Rovno, Starokonstantinov, Vladimír
Volyòský a Žitomír. Nejvíce osad s èeskými kolonisty se nacházelo v újezdì Dubno (32),
Luck (24), Rovno (16), Žitomír (13), Vladimír Volyòský (8), Ostroh (6), Ovruè (6), Novohrad
Volyòský (2) a Køemenec (1). Nižší administrativní  správní jednotky tzv. „volosti” byly vel-
mi rozsáhlé a tvoøily je 5 233 osady. Hlavním mìstem volyòské gubernie bylo mìsto Žitomír.

Geograficky bychom mohli na znaènì èlenitém území Volynì rozlišit tøi základní
zemìpisná pásma táhnoucí se vždy od východu na západ po celé délce území. Jih volyòské
gubernie zaujímalo pásmo lesù a kopcù s málo úrodnou hlinitou, štìrkovitou pùdou. Støed
tvoøil mírnì vlnitý terén s úrodnou èernozemí, hustì osídlený èeským obyvatelstvem, a na
severu území se nacházelo velké množství bažin, vlhkých lesù a neúrodné písèité zemì. Sev-
er volyòské gubernie byl také nejménì zalidnìným územím.

Podnebí na Volyni lze celkovì charakterizovat jako støedoevropské, s výraznými rysy
podnebí kontinentálního. Z toho vyplývá, že jednotlivá roèní období se vyznaèovala vìtší
stálostí než v èeských zemích, nedocházelo zde k prudkým zmìnám a výkyvùm teplot.
Prùmìrné letní teploty v èervenci (v nejteplejším mìsíci) dosahovaly 19 až 19,5°C, což se
shodovalo s prùmìrnými èervencovými teplotami v Èechách.

Pøíèiny a dùvody èeské emigrace v druhé polovinì 19. století.

Velkou èást èeské emigrace v 50. a 60. letech 19. století tvoøilo zemìdìlské obyvatelstvo.
Hlavní proud èeských emigrantù smìøujících za oceán se v polovinì 70. let v souvislosti
s obèanskou válkou v USA obrátil na východ do Ruské øíše, kde po zrušení nevolnictví v roce
1861 a po potlaèení polského povstání, byly nejpøíznivìjší imigraèní podmínky. Vystìho-
valectví, podporované vyhlídkami na možné vysoké výdìlky v øemesle nebo prùmyslu a na
pøídìl kvalitní zemìdìlské pùdy, smìøovalo pøedevším do Kongresovny a na Ukrajinu.

Emigraèní vlna z èeských zemí se zvýšila po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 a po
uzákonìní volnosti stìhování v Ústavì z roku 1867. K emigraci napomáhala nejen neutìšená
ekonomická situace v èeských zemích, ale také povìst o skvìlé prosperitì a bohatství v cizinì.
Emigrace mìla tedy pøedevším ekonomický charakter. Rusko, ke kterému Èechy poutaly slo-
vanské sympatie a které stálo na poèátku kapitalistického vývoje, bylo považováno za zemi
neomezených možností.
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„ ... v Èechách se tehdy žilo velmi tìžce, bylo to po prohrané válce prusko-rakouské,
výnosnost prùmyslových podnikù klesala, pùda rodila málo, danì stoupaly. Drobný lid
opouštìl hromadnì vlast a stìhoval se za oceán... . Nìkteøí lidé se jeli na Rus nejprve podívat,
aby vìdìli do jakých podmínek jdou - ti pak Volyò vynášeli jako zemi zaslíbenou...”

Èást historikù (mezi nimi napø. J. Folprecht) se však domnívá, že hlavní podnìt èeského
vystìhovalectví do carského Ruska (resp. do volyòské gubernie) vyvstal na Všeruské etno-
grafické výstavì v Moskvì v roce 1867. V èele dvacetièlenné èeské delegace, vyslané na tu-
to výstavu, tehdy stál František Palacký a jeho ze� F. L. Rieger. Více než o výstavu zde však
šlo o setkání významných slovanských osobností, pøedevším ze státù mimo Ruskou øíši.
Dùvodem ke svolání tohoto Slovanského sjezdu bylo posílení panslavických tendencí. F.
Palacký zde za tímto úèelem jednal se èleny ruské vlády o možnostech èeské imigrace do Rus-
ka. O této otázce pravdìpodobnì hovoøil i s carem Alexandrem II. Za nejvýhodnìjší oblast
nabízenou Rusy se jevila Volyòská gubernie.

Konkrétní organizace vystìhovalectví se ujal F.Pøibyl a J.Oliè, kteøí aktivnì agitovali mezi
Èechy o výhodách a pøíznivých podmínkách pro nákup lesù a pùdy ve Volyòské gubernii
(i pøesto, že rakouská vláda tomuto vystìhovalectví nepøála).

Èechy lákaly na Volyò pøedevším pøíznivé ceny pùdy, které byly nìkolikrát nižší než
v Èechách. Po zrušení nevolnictví v roce 1861 a potlaèení polského lednového povstání roku
1863 byl v carském impériu, zvláštì na Ukrajinì nadbytek dobré, nevyužité pùdy. Pøíèinou
odprodávání lesù a orné i jiné pùdy v Ruském impériu byla skuteènost, že tamní ruští šlechti-
ci nedovedli výnosnì hospodaøit, a také, že carská vláda prodávala velkostatky konfiskované
polským šlechticùm - úèastníkùm potlaèeného povstání.

Není pøímo doložené, zda èeské vystìhovalectví na Volyò mìlo i náboženské pøíèiny
(Palacký pøedstavoval Èechy v Rusku jako potomky husitù, nikoliv katolíky), ale jisté je, že
v Èechách a na Moravì se k vystìhovalectví agitovalo heslem: „Za chalupu grunt”.

Carská vláda podporovala pøíchod zahranièních pøistìhovalcù, nebo� v nich vidìla
nositele hospodáøského pokroku a zároveò šanci jak oslabit bigotní vliv polského katolicismu
na západní Ukrajinì (resp. ve sporných pohranièních oblastech). Z toho dùvodu také posky-
tovala èeským pøistìhovalcùm znaèné výhody: napø. osvobození od daní po dobu dvaceti let,
osvobození od vojenské služby pro všechny, kteøí se pøistìhovali pøed rokem 1874, nábožen-
skou svobodu, právo na národní školství a vlastní samosprávu.

Poèátky a rozvoj èeského osídlení na Volyni

První organizovaný pøíliv èeských imigrantù na Volyò se uskuteènil v roce 1868, kdy sem
pøesídlilo 126 rodin, pøedevším z okresù Mìlník, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Jièín a Pøelouè
a vznikla první èeská osada Hlinsk v újezdì Rovno, založená F.Pøibylem a J.Olièem.
(Nepoèítáme-li ovšem osadu Luthardovka, kterou založili již v roce 1863 èeští náboženští ex-
ulanti z Polska.

Støedem pozornosti èeské kolonizace se staly újezdy Rovno a Dubno. Již v roce 1869 ži-
lo na Volyni necelých 500 èeských obyvatel ve 14 èeských osadách. Mezi nì patøily napø. os-
ady Ulbárov, Mirohoš�, Jezírko, Volkov, Semiduby, Malín Èeský a Buderáž v újezdì Dubno,
dále Podcurkov, Kvasilov a Martinovka v újezdì Rovno a další.

Ústøedními pøedstaviteli Èechù (zplnomocnìnci na Volyni) byli kyjevským gubernátorem
P. Gresserem jmenováni F. Pøibyl a J. Oliè, kteøí zároveò pracovali jako vyjednávaèi
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a tlumoèníci. Gresser podával ruské vládì o èeských pøistìhovalcích pøíznivé zprávy, èímž pro
nì dosahoval urèitých výsad a výhod. Napø. z prvních ètrnácti èeských osad existujících roku
1869 na Volyni byly vytvoøeny tøi okresy a to Buderáž, Mirohoš� a Hlinsk.

V roce 1870 bylo ruskými úøady povoleno vytvoøení ètyø samostatných èeských „volostí”
Hlinsk, Dubno, Luck a Kupièov, které pøedstavovaly èeské samosprávné orgány až do jejich
zrušení roku 1890. Carským výnosem ze dne 10. èervence 1870 byla Èechùm umožnìna svo-
boda náboženského vyznání (husitství bylo alespoò formálnì pøijato mezi církve státem uz-
nané) a zároveò vstoupilo v platnost rozhodnutí, aby èeským pøistìhovalcùm bylo udìleno
ruské státní obèanství.

Druhá a nejsilnìjší vlna èeské imigrace na Volyò byla podpoøena zákonem z 24. záøí 1870,
který umožòoval pøijetí státního obèanství pro Èechy spojené s mnohými výsadami a právy.
V roce 1875 bylo ve Volyòské gubernii 2 190 rodin (pøibližnì 13 tisíc osob), avšak po zrušení
osvobození imigrantù od vojenské služby v roce 1879 zaèala imigraèní vlna slábnout.

Úøadování bylo za carského Ruska jednoduché. V každé osadì byl kromì starosty volen
také zástupce, výbìrèí daní a obecní posel. Postupnì byl volen nìkolikaèlenný výbor, který se
staral o vnitøní záležitosti obce. Rovnìž se vyskytovala funkce zapisovatele (tajemníka - obec-
ního kronikáøe).

a) Náboženský vývoj volyòských Èechù.

V tomto prostøedí již po staletí zápasilo o náboženský vliv Polsko s Ruskem, tedy katoli-
cismus s pravoslavím. Pøi pøíchodu na Volyò byli Èeši carským úøadùm pøedstavováni jako
„husiti”, nikoliv katolíci. To zøejmì také pøispìlo k vydání carského výnosu z roku 1870, ve
kterém bylo Èechùm dáno právo nejen na zakládání vlastních „volostí”, ale také jim byla
poskytnuta náboženská svoboda a právo na zakládání èeských farností s èeskými knìzi. Téhož
roku bylo povoleno, aby Èeši zøídili samostatnou církev husitskou. Carské úøady se totiž obá-
valy možného vlivu polského katolicismu mezi volyòskými Èechy. Mezi husitskou ideologií
a pravoslavím, které bylo považováno za totožné s první apoštolskou církví, cítily vnitøní spo-
jitost. V podstatì však šlo o pøevedení èeských imigrantù k pravoslaví.

V Èechách se podaøilo získat pro novou církev tøi knìze, kteøí byli ochotni vést nábožen-
skou organizaci Èechù na Volyni. Ministerstvo vnitra v Petrohradì pro nì slíbilo roèní plat ve
výši 600 rublù. Farnosti byly zøízeny tøi a to v Podhajcích, Hulèi a Hlinsku. F.Pøibyl a J.Oliè
sem povolali z Èech knìze V. Hrdlièku (Podhajce - újezd Dubno), F. Kašpara (Huleè - újezd
Ostroh) a J. Sasku (Hlinsko - újezd Rovno). Tito knìží se však nemohli shodnout na jednot-
ném uèení a obøadech (Hrdlièka a Kašpar byli pøívrženci èeskobratrství, Saska se klonil ke
starokatolictví) a neustálé dlouhotrvající spory nakonec vedly k tomu, že ruská vláda roku
1888 èeské farnosti na Volyni zrušila a povolovala jen pravoslaví.

Postupnì, vlivem politických a ekonomických tlakù, zrušení carského výnosu o èeských
farnostech a svobodì vyznání z roku 1891, a dále vlivem rusifikaèní politiky státu vedené
prokurátorem Nejsvìtìjšího synodu pravoslavné církve K.P.Pobìdonoscovem, pøestoupilo
75% volyòských Èechù k pravoslaví. Zbylých 25% tvoøili katolíci, reformovaní evangelíci
a baptisté.

Tento stav trval prakticky až do reemigrace pouze s tím, že po vyhlášení náboženské svo-
body v roce 1905 se malá èást Èechù vrátila ke katolictví a na východní Volyni žilo urèité
množství Èechù bez vyznání.
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Vìtšina Èechù na Volyni, snad s výjimkou nìkterých reformovaných evangelíkù, nebyli,
na rozdíl od katolických Polákù a pravoslavných Ukrajincù, pøehorlivými vykonavateli
náboženských obøadù. Jejich zbožnost mìla støídmý, neokázalý ráz.

Èeští krajané na Volyni vybudovali nebo udržovali tyto církevní stavby: 26 pravoslavných
kostelù, 10 katolických kostelù a kaplí, 6 evangelických chrámù a 6 baptistických modliteben.

b) Hospodáøský vývoj volyòských Èechù

Nadìjné hospodáøské vyhlídky Èechù se po jejich usídlení na Volyni setkaly s prvním zk-
lamáním. Zemì i její obyvatelé byli neèekanì zaostalí, úroveò jejich zemìdìlství byla nebý-
vale nízká. Ukrajinci žili v chatrèích velmi špatného stavu a hospodaøili trojpolním zpùsobem.
Nepìstovali ani pícniny a brambory, neznali hnojení. Zdomácnìní èeských osadníkù zhoršo-
vala  neznalost místních pomìrù a øeèi, nedostatek pracovního náøadí a nutnost „zaèínat úplnì
od zaèátku”. Èeští osadníci žili nejprve ve spoleènì koupených budovách, byli nuceni mýtit
lesy, kultivovat pustá pole a moèály a vylepšovat svoji situaci provozováním povoznictví
a pomocnými pracemi pøi stavbì železnice Brest - Kyjev apod.

Èeši od samého poèátku zavádìli nové, pro místní ukrajinské obyvatelstvo neznámé,
zemìdìlské postupy. Kromì hnojení to bylo pøedevším pìstování nových plodin zejména
cukrové øepy, jetelovin, olejnatých plodin a chmele. Nelze se proto divit, že jejich poèínání
vyvolávalo u místního obyvatelstva nepochopení, výsmìch i odpor. Vynikající výsledky
èeských hospodáøù však záhy zlákaly Ukrajince k napodobování a poèáteèní potíže se po-
daøilo v pomìrnì krátké dobì zdolat. Dobrá povìst èeských zemìdìlcù, a pøedevším
øemeslníkù, postupnì usnadòovala život èeských pøistìhovalcù. Podaøilo se jim pøekonat
poèáteèní kritické období související s budováním nového domova a stali se pøíkladem míst-
nímu obyvatelstvu.

Ihned po svém pøíchodu zaèali Èeši aktivnì budovat také podniky potravináøského
prùmyslu (mlýny, mlékárny aj.). V roce 1871 postavili svùj první pivovar. Zakládali rovnìž
strojní manufaktury (v roce 1884 zahájila práci první cementárna) a jiné vìtší výrobny (napø.
provazárny, vápenky). Koncem osmdesátých let hospodaøili Èeši podle moderního evrop-
ského systému a zdaøile pìstovali chmel. Pokrok pøedvedli také v chovu hospodáøských
zvíøat, vèelaøství, ovocnáøství atd.

Èeští krajané vybudovali, a po své reemigraci na Volyni zanechali celkem 16 pivovarù, 32
mlékáren, 113 mlýnù, 37 velkých dílen, 1 cementárnu, 5 cukrovarù, 19 vìtších cihelen
a nezjištìné množství øemeslnických dílen.

c) Rozvoj èeských vesnic na Volyni.

Èeši vynikali jako lidé se smyslem pro pracovní a hospodáøské povinnosti, smyslem pro
aktivní kulturní a spoleèenský život a smyslem pro krásu a užiteènost svých obydlí, zahrádek
a ovocných sadù, což vyvolávalo úctu a uznání mezi domorodým ukrajinským obyvatelstvem.

Na Volyò odcházeli pøedevším rolníci a pøíslušníci tìch povolání, která souvisela s polním
hospodaøením. Èeští pøistìhovalci zakládali své osady pøímo na rozlehlých loukách nebo na
vykácených prostranstvích, tzv. korèunkách. Èeské vesnice a osady brzy patøily mezi nej-
krásnìjší nejen na Volyni, ale i za hranicemi gubernie.

Jejich první obydlí byla velmi skromná. Žili v prostých zemljankách o jedné až dvou míst-
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nostech nebo v provizorních kùlnách. Podlaha byla hlinìná, støechy pokryté slamìnými došky
nebo rákosím. Pozdìji se zaèaly stavìt budovy døevìné, vìtšinou srubové nebo s kamennou
podezdívkou. V nìkterých z nich, pokud nebyly znièeny v prùbìhu první svìtové války, se ži-
lo až do roku 1947, do odchodu (resp. reemigrace) Èechù z Volynì. Koncem osmdesátých let
žili Èeši vìtšinou již ve svých vlastních domech.

Okolí svých obydlí Èeši ohranièovali ploty z proutí lísky (dle ukrajinského vzoru), což
zároveò sloužilo jako ochrana proti vodním erozím a pøi tání, nebo z navrstvených
vykopaných paøezù, které zároveò sloužilo jako zásoba paliva. Pozdìji se jako oplocení
využívalo živých plotù, nejèastìji habru, èi žluté košíkáøské vrby.

Krajnice cest a okraje ulic zdobily v èeských vesnicích vždy upravené zelené trávníky
a ovocné stromy. Každá usedlost mìla zvláštní pøíjezdovou cestu. Èeské vesnice byly nejèastìji
øadového typu. Domy se stavìly pøedevším podle cest, nikoliv hvìzdicovitì od centra vesnice
(okolo návsi) jak bylo zvykem v Èechách. Jednotlivá stavení byla od sebe  oddìlena ploty a na
rozdíl od místních obydlí byla prostornìjší a svìtlejší. Zpoèátku budovali Èeši pod jednou støe-
chou se svým obydlím také stáje a chlévy. Bylo èasté, že ze vstupní místnosti se dále pokraèo-
valo buï vpravo do chléva nebo vlevo do svìtnice. Stavìlo se pøedevším ze døeva a kamene
a teprve na pøelomu století se využívalo také cihel. Hospodáøským stavením pøikládali volyòští
Èeši velký význam. Mnohdy byla tato stavení komfortnìjší než jejich vlastní obydlí.

Charakteristickým rysem èeských vesnic bylo, že zde velmi brzy byly vystavìny obchody
se smíšeným zbožím a hospodáøskými potøebami, pekaøství, øeznictví a také jeden až dva
hostince. Klasickým pøíkladem èeské vesnice byl napø. Kvasilov (újezd Rovno).

Car Alexandr II. podporoval èeskou kolonizaci zaostalé Volynì, nebo� doufal, že mu noví
osadníci pomohou tuto oblast ekonomicky pozvednout.

Volynští Èeši v odraze mezinárodních vztahù

Po smrti Alexandra II. (1881), který byl pøíznivcem èeské kolonizace, nastal obrat ve vládní
politice vùèi pøistìhovalcùm. S nástupem Alexandra III. došlo k výrazným zmìnám souvisejícím
s rusifikací. Mezi nejdùležitìjší opatøení ruské vlády patøilo zrušení veškerých škol na území Ruské
øíše a povolení pouze škol ruských, zavedení ruštiny jako úøedního jazyka. Pøíslušnost k pravoslaví
se zaèala ztotožòovat s pøíslušností a vìrností k Rusku. V souvislosti s napìtím mezi carským
Ruskem a císaøským Rakouskem, se ve všech jihozápadních guberniích rozmístily silné vojenské
posádky.

Za vlády cara Alexandra III. a Mikuláše II. byla doba pro samostatný kulturní, náboženský
a osvìtový rozvoj národnostních menšin nepøíznivá, což dokládá øada zákonù namíøených proti
neruským národùm a proti jiným vyznáním, než bylo pravoslaví. Samodìržaví vedlo k násilné rusi-
fikaci neruských národù.

Vypuknutí I. svìtové války vyvolalo mezi Èechy na Volyni silné proruské a protirakouské hnutí.
Carský manifest z 2. srpna 1914 o válce s Nìmeckem prohlašoval, že Rusko nikdy nepohlíželo na
osud slovanských národù pod nìmeckou a rakouskou nadvládou lhostejnì. Toto své prohlášení car
konkretizoval 8. srpna ve státní dumì a ve státní radì, kdy se vyjádøil, že Rusko bude bojovat za
bratry Slovany stejné krve a víry, a že on povede Rusko ke sjednocení všech Slovanù. Zároveò
s tímto vyjádøením vydal naøízení, jímž stanovil deportaci a konfiskaci majetku státním pøís-
lušníkùm nepøátelských státù na území Ruska. To však ve svém dùsledku odporovalo již døíve
proklamovanému sjednocení Slovanù. Na pøíkladu Volynì lze toto velmi dobøe dokumentovat.
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V roce 1914 žilo na Volyni asi 30 000 Èechù s ruskou státní pøíslušností, ale také více než 2 000
Èechù s rakouským obèanstvím. Paradoxnì zde došlo k tomu, že se na onìch 2 000 Èechù vztaho-
vala branná povinnost rakousko-uherské monarchie a byli povoláni do rakouské armády z Ruska.
A právì na tyto Èechy se mìla vztahovat tvrdá carská opatøení, která však ve své podstatì nesle-
dovala jiný než majetkový cíl. Situace, která nastala, vyvolala vlnu hromadných žádostí o ruské stát-
ní obèanství, zapøíèinila zvýšený zájem Èechù o vstup do ruské armády, nebo� strach z osudu zás-
tupcù jiných osídlených národù zpùsobil nutnost prokazovat zvýšenou loajalitu a zároveò pøimìl
krajanské spolky a organizace ke zvýšené spoleèensko-politické aktivitì.

Krajanské organizace, z nichž nejaktivnìjší byl Dobroèinný a vzdìlávací spolek
J.A.Komenského v Kyjevì, již 4. srpna vyslaly deputaci k carovi se žádostí o založení èeské vo-
jenské jednotky v Rusku a zároveò hned 9. srpna založily vlastní Èeský komitét pro pomoc obìtem
války. Carská vláda neváhala využít èeské aktivity v Rusku a již 12. srpna byl Ministerstvem války
schválen návrh na vytvoøení dobrovolnické jednotky a o týden pozdìji se pøijal projekt na její vy-
budování. Tím mohla vzniknout Èeská družina. Realizací byl povìøen štáb kyjevského vojenského
okruhu. Velitelský sbor Èeské družiny ovšem tvoøili ruští dùstojníci, jakož i poèet Rusù na nižších
velitelských funkcích byl pøesnì stanoven.  Èeši mohli být pøijati do Èeské družiny pouze tehdy,
pokud prokázali, že podali žádost o ruské obèanství. Další osud této vojenské jednotky byl svázán
s III. armádou jihozápadního frontu.

Situace v èeských spolcích, jejich politické cíle a snahy, se díky názorové roztøíštìnosti a špatné
vzájemné komunikaci, stala nepøehlednou.

Území západní Volynì bylo od roku 1915 frontovou linií a na podzim téhož roku se fronta tr-
vale zastavila východnì od Lucka. Tato skuteènost silnì poznamenala a ovlivnila Volyò i po
skonèení I. svìtové války.

Dalším mezníkem v historii Volynì, jehož bezprostøedním podnìtem byla válka, byl rok 1917
a s ním pøerod carského Ruska v revoluèní stát a následné uzavøení „Rižského míru" již mezi sovìt-
ským Ruskem a Polskem. Tímto mírem, uzavøeným definitivnì v bøeznu 1921, se Volyò rozdìlila
na dlouhých 18 let na dvì èásti. Sovìtské Rusko pøenechalo Polsku západní èást Ukrajiny
a Bìloruska, což znamenalo, že západní území Volynì (asi 56%) pøipadlo tomuto staronovému stát-
nímu celku a východní èást zùstala sovìtskému Rusku. V Polsku bylo ze západní Volynì vytvoøeno
Volyòské vojvodství s hlavním mìstem Luck. Nižšími správními celky byly okresy (powiat) a obce
(gmina). Tím byly èeské osady od sebe odtrženy, by� tvoøily nesouvislý, ale pøece jen organický
celek. Obì èásti Volynì se zaèaly rozvíjet zcela odlišným smìrem. Odtrženy a naprosto izolovány
od sebe navzájem byly až do roku 1939. K opìtovnému spojení obou èástí Volynì došlo po pádu
Polska v roce 1939, kdy Sovìtský Svaz obsadil mimo jiné i polskou èást Volynì a pøipojil ji ke své-
mu území. 

Za druhé svìtové války usilovali volyòští Èeši o vstup do èeskoslovenských vojenských jed-
notek v rámci spojeneckých armád. Mnohým se podaøilo složitými cestami vstoupit do francouzské
èi anglické jednotky. Po osvobození èeských vesnic vìtšina volyòských mužù a mnoho žen vs-
toupila do Èeskoslovenské jednotky v SSSR. Po ukonèení války a osvobození Èeskoslovenska
požádali volyòští vojáci èeskoslovenské úøady o státní obèanství a na Volyò se nevrátili. Na jaøe
roku 1947 se na základì dohody mezi vládami SSSR a ÈSR pøestìhovali témìø všichni ostatní Èeši
z Volynì do pohranièních oblastí Èeskoslovenska. Tím prakticky pøestala existovat èeská menšina
v Sovìtském svazu.

V souèasné dobì zbylí Èeši nejen na Volyni, ale v celé Ukrajinské republice, která se v roce
1991 stala samostatným svrchovaným státem, založili sdružení Èechù se sídlem v bývalé èeské
škole ÈMŠ v Lucku.
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K A P I T O L A P R V N Í

NOVÝ DOMOV
(1871 až 1875)

Stìhování na Rus • Cesta na východ a hledání místa pro nový domov • Místopis bu-
doucího domova • Popis zakoupeného území • Zakladatelé Èeského Boratína • Život
Èechù v prvních letech • Prvních pìt let v záznamech pamìtníkù

                            
Stìhování na Rus

V druhé polovinì 19. století byla hmotná situace mnohých rodin v Èechách a na Moravì,
zejména v podhorských oblastech, velmi neutìšená. Následky prusko-rakouské války, která
probíhala pøevážnì v Jièínském kraji, tìžce dolehly na tamní obyvatelstvo. Rovnìž tak
omezení èinnosti textilních továren pro nedostatek bavlny, zavinìný obèanskou válkou
v daleké Americe, zvyšoval nárùst nezamìstnanosti bezzemkù v Podkrkonoší, odkud
pocházeli první boratínští usídlenci. Takové problémy se v té dobì øešily vystìhováním
hlavnì do Ameriky. A protože Amerika doèasnì omezila pøistìhovalectví, nebylo mnoho
možností,  jak a kde uživit své poèetné rodiny. A tak se není co divit, že naši pøedkové
podlehli lákavým nabídkám z východu,  ze slovanské Rusi. Vždy� i ovládnout slovanskou øeè
bylo snazší než zvládnout angliètinu, a Volyò, uvažovaná k pøesídlení, byla podstatnì blíž
a tím i cestovní náklady mnohonásobnì nižší. 

Po zrušení roboty v roce 1861 zely ruské pozemky prázdnotou a lákaly pilné ruce k práci.
Je tøeba zdùraznit, že iniciátorem stìhování byla pøedevším carská vláda. Ta po zkušenostech
s nìmeckými kolonisty, kterých bylo na Volyni už tehdy hodnì, vytvoøila slibné podmínky
i pro èeské obyvatelstvo. Domnívala se, že všichni Èeši jsou potomky Husitù a že s nimi
a s Nìmci bude snáz na Volyni odolávat vlivùm katolických Polákù. Zámìr však vyšel jen
èásteènì. Kolonizace (= zámìrné osídlování prázdného území novým obyvatelstvem, zpravid-
la v cizí zemi) sice naplnila území civilizovaným obyvatelstvem z nìmecké a z rakousko-
uherské øíše, ale hráz proti polským katolíkùm to byla pøíliš nicotná. Ukázalo se, že témìø
všichni Èeši, až na malé výjimky, byli katolíky  a jen ztìžka chápali domácí  vnucované
pravoslaví. Nicménì car Alexandr II. svým dekretem z 10. èervence roku 1870 slíbil Èechùm
mnohá privilegia. A tak se stalo, že mnoho bezzemkù (ale i majitelù pùdy) se v Èechách
a posléze i na Moravì, jak se tehdy øíkalo, „vyprodalo” a vydalo se na východ hledat lepší živ-
otní podmínky. Nebyli to dobrodruzi. Vìtšina z nich, ovlivnìna Karlem Havlíèkem
Borovským a dalšími èeskými slavjanofily, dala na velkého slovanského bratra. Vliv mohu
doložit u svého moravského pradìdeèka, stolaøe Josefa Vlka (1826-1905), který si témìø de-
set let pøed vystìhováním do Ruska napsal do deníku (16. kvìtna 1868) tato slova: 

Právì jsem doèetl Havlíèkovu knihu Život na Rusi. Jes� to krásný obraz národa ruského.
Velice mne tato kniha dojala. Jest to volný, bohatý národ, národ ruský. Já mìl jsem dosavád
jinaèí pojem o životì na Rusi - nyní vidím, že si zasluhuje jména toho, totiž Svatá Rusi. Co
máme my zde lepšího proti Rusùm? Že máme ohromné danì a ve všem nouzi a nedostatek?
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Že jsme starostmi a útrapami zahrnuti, kterých vinu nese cizí vláda nìmecká? Kdežto Rusové
nepotøebují se starati takøka o nic. Pøál bych sobì by mùj domov byl místo na Moravì radìji
na Svaté Rusi. 

Tak a podobnì uvažovalo jistì mnoho prostých venkovských lidí. A tak se stalo, že jiný
mùj pradìdeèek - pekaø a obchodník František Opoèenský (1829-1904) z Kundratic
v Podkrkonoší - odjel na jaøe 1871 na Rus pøesvìdèit se na vlastní oèi, jsou-li zprávy
z východu pravdivé. Vrátil se nadšen. Pøivezl dokonce v uzlíèku na ukázku hrst èerné, žírné
volyòské zemì. Nedalo mu pøíliš mnoho práce vyvolat u spoluobèanù  zvìdavost, odvahu
a hlavnì vidinu lepších èasù. Shromáždil kolem sebe deset rodin z dnešního Semilska, které
opustily své domovy a vydaly se 23. srpna 1871 na východ. Nejvìtší skupina obèanù byla
z Kundratic (22 vèetnì dìtí). Ostatní byli z Bìlé u Staré Paky (12), z Dolních Štìpanic (4),
Kruhu (8), Libštátu (8) a Poniklé (5). V kundratické obecní kronice jsme o této události našli
následující záznam:

Vystìhovalci do Rùsie.
Byltì krásný, jasný, ano parný den 23. srpna 1871, když po desáté hodinì pøed polednem dav
lidstva se hrnul po Kundraticích dolù ke Koš�álovu. Byli� jsou mimo jiných pøespolních také
ètyøi rodiny z obèanù kundratických jenž se zde vyprodali a do Rusie se ubírali. Zástup pøá-
telstva a také mnozí z osadníkù kundratických je až na nádraží do Koš�álova provázeli. Mezi
zprovodníky byl také pan uèitel Josef Škrobálek, pan starosta František Vejnar se svou
manželkou, pan Michal Janoušek obecní radní, pan František Vejnar oud výboru, pan Antonín
Sedláèek a více jiných. Louèení vystìhovalcù s jich pøáteli a známými na nádraží zvláštì když
již do vozu sedat mìli, bylo velmi dojímavé, což se nedá tak popsat jako pocítit.
Rodiny tyto byly následující:
p. Josef Opoèenský, chalupník  vdovec 52 rokù stár, Kundratice è. 89, Anežka, jeho dcera 26
rokù, Josef, jeho syn 22 rokù, Marie, jeho dcera 16 rokù
p. František Havlíèek, nožíø, ze� pøedešlého, bytem tamtéž, Anna, manželka jeho 24 roky
p. František Opoèenský, pekaø a obchodník, Kundratice è. 8, 42 rokù stár, Anežka, manželka
jeho 36 rokù, dìti: František 17 rokù, Josef 14, Jan 12, Bedøich 9, Štìpán 6, Pavel 4, dvojèa-
ta Anežka a Marie 2 roky
p. František Køížek, chalupník Kundratice è. 35, 40 rokù stár, Marie, manželka jeho 36 rokù,
dìti: Anežka 12 rokù, Josef 10, Bedøich 8 a František 3 roky
Všichni údové tìchto rodin byli� vyznání evangelického reformovaného. Pomoc a požehnání
Boží provázej jich a zùstaò s nimi i se všemi jejich potomky.
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Cesta na východ a hledání místa pro nový domov

Cesta vlakem na východ byla možná v tehdejší dobì pøes pùvodnì pol-
ská  mìsta Krakov a Lemberg (Lvov) až do mìsteèka Brody na rakousko-ruské hranici. Dnes
toto mìsteèko leží hluboko na území souèasné samostatné Ukrajiny. Další zpùsob pøepravy
není znám, nebo� navazující železnièní tra� na ruském území byla v dobì putování našich

pøedkù ve výstavbì. Ani v archivních železnièních pramenech se nám
nepodaøilo zjistit pøesné datum jejího zprovoznìní, jen obecné konsta-
tování, že „zprovozòování bylo postupné”, tak jak  byly dokonèovány
jednotlivé úseky. Domníváme se, že naši pøedkové cestovali až do
Dubna pøevážnì vlakem a to proto, že rodiny Škrabalova a Vlkova,
které se touto cestou ubíraly o pìt let pozdìji, cestovaly vlakem pøes
Dubno a Zdolbunov až do Olyky. Z rodinných kronik se dovídáme, že
zpùsoby cestování  budoucích boratínských obyvatel na Volyò byly
velice rozmanité. Tak napøíklad v kronice rodiny Vincence Albrechta,
kterou sepsal uèitel Josef Albrecht, se dovídáme, jak cestovala rodina
Jakuba Chladila od moravských Letovic (Skrchov èp. 6):

...Jakub Chladil, který v roce 1874 pøišel se svou rodinou sestávající z manželky Mariany
a šesti malých dítek (nejstarší 14 rokù) z Moravy od Letovic až do Ruska pìšky (pro pøed-
stavu tato trasa mìøila kolem 600 km, pozn. autora). Takový byl tehdy, v Èechách a na
Moravì, hlad po pùdì. Dìdeèek Chladilù hned v prvním roce na ruské pùdì tragicky zemøel.
Jelikož nemìli hmotných prostøedkù se dostat dále do zemì, byla rodina nucena zùstat hned
u hranic a dìdeèek vzal ve dvoøe místo hajného a za nìkolik mìsícù byl domorodcem v lese
sekerou zabit. Vrah se k èinu pøiznal pøed svou smrtí. Teprve po nìkolika letech se rodina
dostala do èeské obce Volkova, odkud se Josefka, naše matka, dostala do služby vìtšího
sedláka Zajíèka v Boratínì, kde se s ní seznámil syn Františka Albrechta Vincenc a v roce
1884 se s ní oženil.

Podobnì v pamìtech Josefa Šebesty je popsán (podle matèina vyprávìní) zpùsob, jak ces-
tovala na východ rodina Šebestova z Vanovic (asi v roce
1875):

Penìz nebylo, aby se mohli dále vézt, proto šli
z Radziwilova (na tehdejším hranièním pøechodu - pozn.
aut.) pìšky. Otec pøinesl na zádech (na Boratín - pozn. aut.)
železný hrnec na vaøení a moje matka zase v loktuši
dvouletého chlapce, nejstaršího mého bratra Františka.

Ještì jedno líèení cesty máme k dispozici. Zaznamenal
ho uèitel Josef Vlk ve svém deníku:

Louèení s pøíbuznými a spoluobèany bylo tklivé.
Na stanici Letovice sedli jsme do vlaku. Otec hodlal vìno-
vati se øemeslu v cizinì, a proto vezli jsme mnoho náøadí
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jak stolaøského tak i zámeènického s sebou. V Brnì jsme se zdrželi den a vìnovali jsme ten
èas prohlídce tohoto staroslavného mìsta. Veèer nasedáme smìrem ke Krakovu a Lvovu. Ces-
ta za stálých nových dojmù ubíhala rychle. Stále jsem byl v oknì prohlížeje kraj, který
opouštíme. Navždy? Kdož ví. Veèer pøíštího dne dorazili jsme do Brodù - poslední stanice
rakousko-uherské. Tam jsme pøenocovali v hostinci a ráno jedeme pøes hranici rakouskou
a vjíždíme na pùdu ruskou u Radziwilova. Zde na celnici byla prohlídka jak osob, tak i našich
vìcí. Z Radziwilova dále drahou až do Olyky - poslední naší stanice, nebo� dále na Kiverce
tehdy ještì dráha nebyla. V Olyce jsme si najmuli povoz do Kopèe. V Kopèi - nedávno za-
ložené osadì uprostøed vymýtìného lesa, ubytovali jsme se u známého rodièù p. Hrudy.
S námi spoleènì stìhovala se rodina Škrabalových, rovnìž ze Svárova, nebo� zde v Rusku
mìli již provdanou dceru za Janèíka. Nedostavìný domek, spíše chatrè Hrudy uèinila na nás
nepøíznivý dojem, zvláštì ženské - moje matka a dcera Škrabalových - daly se do pláèe, do
jaké pustiny nás to pøivezli. Pro nás hochy to bylo dosti zajímavé. I osadníci Èeši uèinili na
nás trapný dojem. Nevìdouce kde Hruda bydlí, pøijeli jsme ke krèmì, kde právì odbývala se
taneèní zábava Štìpánská. Vozka vešel do krèmy, aby se zeptal, kde bydlí Hruda. Za ním
vyøítil se houf opilé chasy pokøikujíce drze prohlíželi kdo pøijel. Ale nikdo neukázal nám
domek hledaného, až Žid krèmáø byl ochoten nás tam zavésti. Zase nepìkný dojem.
A takových bylo více než pìkných. V rodinì Hrudovì vše rozházeno, nedostavìno, patrnì
došly finance. Pobyli jsme tam dva dni. Hruda mìl hned hojnì plánù, kde by se dal koupiti
pozemek, avšak my jsme chtìli poohlédnouti se ještì jinde. Zavezl nás tedy do Vorotòova -
veliké maloruské vesnice, kde ze� Škrabalù Janèík sloužil v panském dvoøe. Vešli jsme do
ètveráku t.j. domku pro ètyøi rodiny sloužících. Ve spoleèné síni zarazil nás nepoøádek, neèis-
tota atp. Zase nemilé pøekvapení. V rodinì Janèíkových, kteøí nevìdìli, že pøijedem, rovnìž
špína a nepoøádek. Ženské div nesešílely. Hruda nás tìšil:„Poèkejte až pøijedeme na Boratín,
tam se vám bude líbiti”. Tož pøíští sobotu vyjeli jsme pøes Luck na Boratín. 

Vjíždíme do Lucka. Byl právì šábes. Veèer. Ulice témìø prázdné, neosvìtlené. Zase zk-
lamání. Tehdy byl pouze most jeden na Krásnou. Vyjíždíme již v noci a neznáme cesty.
Tulíme se zimou k sobì. Kolem tma! Nikde svìtélka. V naší dìtské fantazii vynoøuje se pøed-
stava, že nás sežerou vlci. Jede nìkdo, Hruda naò køiknul aby nám povìdìl kde jsme, ten však
prásknul do koní. Stojíme bezradnì nevìdouce kterým smìrem se dáti, až tu zablesklo
svìtélko, jako záchranný maják. Tož rychle k nìmu, pokud nezmrznem. Vjíždíme na pros-
tranné nádvoøí. Nahlédneme do svìtnice a vidíme: pøed zrcadlem stojí pìknì ustrojená dáma
a upravuje si úèes (Anna Zajíèková – uèitelka boratínských dìtí, pozn. aut.). První milé pøek-
vapení. Zaklepáme a vcházíme do teplé a spoøádané svìtnice. Domácí nás obklopili
a vyptávání nebylo konce. Tázali se mezi jiným jakého jsme náboženství, a když jsme øekli
že helvitského vyznání - zakabonili se. Pozdìji, když jsme poznali pomìry - vìdìli jsme proè.
Ubytovali jsme se u rodiny Chudobovy. Hospodáø  oženil se podruhé s vdovou Krejcarovou -
naší vzdálenou pøíbuznou. Vesnièka Boratín nebyla ještì pøíliš úhledná, nebo� vìtšina staveb
byla jen prozatímní. Leè obyvatelé byli k nám pozorní a vlídní, tak že naše ženské ponìkud
pookøály na duchu.

A� už z Brodù cestovali naši pøedkové jakkoliv, jejich první doèasné ubytování bylo
v dubenském shromaždišti. Tady získávali informace a odtud jezdili na obhlídku nabízených
statkù. Nemìli nic dopøedu zamluveno, protože nevyužili služeb zprostøedkovací kanceláøe
Oliè - Pøibyl, která se jim zdála zbyteènì drahá. O tom, že bydleli nejdøíve v Dubnì, jsme se
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pøesvìdèili na libštátské evangelické faøe, kde v „Knize odstupù od
církve” byl u odstupující rodiny Jana Šádka (odjíždìli také 23. 8. 1871)
tento záznam: 

Odjeli do Ruska na Volyò. Nejprve bydleli v Dubnì a pak se us-
adili u Lucka na Boratínì. 

Z Dubna vyjíždìly delegace, zastupující urèité skupinky, na všech-
ny strany, protože kolem Dubna už nebyly žádné volné panské
pozemky. O tom, že museli naši pøedkové èelit i rùzným nepoctivcùm,
svìdèí pøíbìh, který uvádí ve svých záznamech Olga Janatová (1903-
1984):

Doslechli se o velkém statku nìkde u Odìsy jménem Anèikrak. Vyslali tam své zástupce
Františka Janatu a Jana Šádka na shlédnutí. Velice se jim statek líbil. Dali závdavek a odjeli
zpìt k ostatním do Dubna. Ukázalo se, že byli ošizeni, neb ten, co to prodával, nemìl k tomu
vùbec žádná práva, neb to nebylo ani jeho. O peníze pøišli. 

Jak byla škoda vyrovnána, o tom jsme se nikde nedozvìdìli, ale Franišek Janata nebyl
dlouho v seznamu tìch, kteøí na Boratínì vlastnili nìjaké pozemky. Byl vìhlasný kováø
a kovárnu mìl u tchána a nìjakou dobu byl i starostou obce. Možná, že tato pøíhoda, i když
vedla ke škodì, byla v náš prospìch. Totiž Èeši, kteøí se usídlili v hloubi Ruska, byli za vlády
sovìtù v dobì kolektivizace zbaveni všeho majetku a jako nepøátelé režimu umøeli hladem èi
útrapami v sovìtských pracovních táborech - gulazích.

O tom více Rudolf Šedý a jiní zpravodajové v Køes�anských listech z let 1922 až 1934.
Tato pøíhoda nebyla tragédií, ale výrazným ponauèením. Tragédie ale kundratickou skupinu
neminula a to ve stejnou dobu, nebo jen s malým èasovým odstupem. Stala se ještì
v dubenském sbìrném táboøe. Je opìt zaznamenána v kundratické kronice jako dovìtek ke
zprávì, že obec opustily další dvì rodiny a odstìhovaly se do Rusie. Bylo to 13. èervence
1872, kdy se vystìhovaly rodiny dvou bratrù Vejnarových (Františka a Jana) a je tam tento
záznam: 

... starší bratr František vyprodal a odstìhoval se do Rusie z pøíèiny, že jemu syna odvedli
doufaje, že v Rusii bude od vojny osvobozen a mladší snad zase staršímu k vùli. Bùh žehnej
krokùm jejich! Z pøedešlých vystìhovalcù potkalo rodinu Josefa Opoèenského v Rusii
neštìstí. An Josef Opoèenský ve vzdáli nìkolika mil pozemky jenž koupiti chtìli, prohlížel,
roznemohla se a zemøela mu v jeho nepøítomnosti šestnáctiletá dcera Marie a on navrátiv se
zemøel hoøem nad ní. Pokoj vìèný dej jim Pane!

Takových a ještì vìtších tragédií zažili naši pøedkové bìhem svého pobytu na Volyni ještì
mnoho. O nich bude pojednáno, až pøijde jejich èas.

Již bìhem cesty nebo na dubenském shromaždišti se vytváøely  skupiny podle toho, jak si
byli lidé blízcí èi sympatiètí. Nejinak tomu bylo i v pøípadì kolem Františka Opoèenského,
který byl jistì pøirozeným vùdcem skupiny. Tvoøili ji horáci z chudšího kraje zvyklí na
drsnìjší životní podmínky. I když v pùvodním domovì prodali vše, co mohli, mnoho penìz
s sebou nemìli. A tak bylo hledání obtížné. Nakonec se po dvou mìsících  rozhodli pro èást
panského statku polské hrabìnky Eleonory Mionèinské (pøepis polského jména Mieczynski).
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Pro tu èást statku, která patøila panskému sídlu v Krupì za øekou Styrem, bez jakýchkoliv
hospodáøských budov a pro majitelku tìžko pøístupnou. Také výmìra 541 morgù (asi 280 ha)
odpovídala  finanèní hotovosti utvoøené skupiny - celkem 10 600 rublù (tj. 20 rublù za morg).  

Místopis budoucího domova

Zakoupené území se nacházelo nedaleko starobylého mìsta Lucka  (mìsta s bohatou
historickou tradicí - v minulosti bylo sídelním mìstem volyòsko-litevských knížat).

Území mìlo podobu oválu s delším rozmìrem (asi tøi kilometry) ve smìru severojižním.
Na severu se dotýkalo øeky Styru. Území, na nìmž v podélné ose by-
la založena osada, sousedilo pøevážnì s ukrajinskými (mužickými)
vesnicemi. Na severu to byly Rovanice (Rovanci), na východì pøes
øeku vesnice Krupa a pozdìji èeská obec Hranice a pøed øekou Velký
a Malý Boratín, na jihu Novostav, na jihozápadì Holešov (Holišiv)
a na severozápadì Hnidava, pøevážnì nìmecká kolonie.

Popis zakoupeného území

Popis jsme našli v pojednání Jana Janaty (1901-1971), který ho
zapsal v roce 1947 podle výpovìdí  pamìtníkù  takto:
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Po obou stranách cesty, jež jde od Lucka bylo pole (dnes zvané hrubé kusy) a táhlo se na
východ až po místa, kde dnes máme postavenou naši vesnici. Podél šlachu a poèínaje odtud,
kde dnes je cesta, jež jde podle Benešovy špièky, byl veliký les, který se táhl až v místa kde
dnes bydlí Josef Huška. Odtud dále až po Hrádek byl les již døíve vykácen a zùstalo po nìm
jen køoví a paøezy. Na východì, v místech, kde dnes bydlí p. Brázda, rozšiøoval se tento les
až po hranici s ukrajinským Boratínem a táhl se po ní k jihu až po Hajnovku, po Šerákovy du-
by, po nichž zbyly dnes již jen paøezy. Jen úzký pruh pole po vrchu kde dnes je Forta protí-
nal tento velký les od východu na západ. Hajnovka - to byla pole od Šerákových dubù po
hranici novostavskou. Na východní hranici od Styru na jih se táhla moèálovitá dolina. Její vý-
chodní bøehy byly porostlé lískovým a trnitým køovím, planými hrušnìmi a jablonìmi. V této
dolinì bylo nìkolik pramenù v nichž byla dobrá pitná voda. I rozhodnuto na jejich bøezích za-
ložiti vesnici. Z jiných informací mùžeme shrnout, že zhruba tøetina zakoupeného pozemku
byla porostlá starým dubovým lesem, tøetina køovím a jen tøetina sloužila jako pole.

Osadníci Boratína v prvních pìti letech (1871 - 1875)

Podaøilo se sestavit seznam  prvních pøíchozích - zakladatelù osady - pøíslušníkù onìch
ètrnácti podkrkonoškých rodin kolem Františka Opoèenského. Základní údaje tohoto sezna-
mu byly pøevzaty z jeho poznámkové knihy, kterou si vedl v prvních letech jeho starostování
a která se zachovala, zatímco ostatní obecní knihy shoøely. V této knize je seznam z roku 1874.
Až do roku 1890 z ní lze vyèíst mnoho zajímavých informací ze života boratínských obyva-
tel v prvních témìø dvaceti letech. Historický seznam je doplnìn o informace, které se nám
podaøilo objevit v dalších zdrojích (rodná jména manželek, místní pùvod, chybìjící data
narození a podobnì).

Ze seznamu poøízeném v roce 1874 se dovídáme, že v roce 1871 pøišlo tìchto 14 rodin
(zakladatelé Èeského Boratína):

František Albrecht (1818), jeho manželka Eleonora, roz. Meèíøová (1827) z Kruhu a jejich dìti
František (1851), Josef (1853), Marie (1856), Vincenc (1858), Františka (1862), Pavlína (1865)
a syn Bohuslav, který se narodil v lednu 1872 v Lucku. 
Kristián Bayerle se odstìhoval ještì pøed rokem 1875, pozemky odkoupil Jakub Flengr
Josef Beneš (1821), jeho manželka Anna, roz. Beèková ? (1822) ze Studence a jejich dìti 
Albín (1848), Jindøich (1850), Kašpar (1854), Kateøina (1855) a Františka (1857)
Josef Havlíèek (1847), jeho manž. Anna roz. Opoèenská (1847) z Kundratic a jejich dìti 
Marie (?) a Josef (1870)
Václav Hrdlièka (1829), jeho manž. Marie, roz. ? (1846) ze Sobotky, (na Boratínì mìli
pozemky ale bydleli tu až od roku 1885) a jejich dcera Slavìna (1872)
Josef Kracík (1833), jeho manž. Marie roz. Brádlová (1837) z Bìlé u Staré Paky a jejich 
dìti František (1856), Anna (1860), Marie (1862), Karel (1865), Barbora (1868) a Josef (1870) 
František Køížek (1831), jeho manž. Marie roz. Fišerová (1839) z Kundratic a jejich dìti Anež-
ka (1859), Josef (1861), Anna (1868), František (1869)
František Kvasnièka (1815), jeho manž. Apolena roz. Ludvíèková (1811) z Brandýsa n/O
a jejich dìti Jan (1845), Michal (1849) s manž. Annou roz. ? (?)
Josef Mencl (1841),  jeho manž. Marie, roz. ? (1849) z Bìlé u Staré Paky a jejich dìti 
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Jan (1865), Františka (1867) a Bøetislav (1874)
František Opoèenský (1829), jeho manž. Anežka roz. Šádková (1833) z Kundratic a jejich dìti
František (1854), Josef (1856), Jan (1859), Bedøich (1861), Štìpán (1863), Pavel (1867),
Anežka (1869), Marie (1869) a na Boratínì narozené Miroslava (1872) a Jaroslav (1875)
Josef Opoèenský (1819, na Boratín nedojel, zemøel v Dubnì), vdovec z Kundratic a jeho 
dìti Anežka (1845), Josef (1849), který se na Boratínì oženil s Julií Zajíèkovou (1849) matk-
ou Jana Janaty (1868), na Boratínì se jim narodila dcera Marie (1874)  
Jan Šádek (1821), jeho manž. Marie roz. Skalská (1825),  jeho otec Josef z Libštátu a jejich
dcery Marie (1854), Františka (1855), Julie (1857), Slavìna (1864) a Emma (1870)
Josef Jan Zajíèek (1829), jeho manž. Anna roz. Skalská (1833) z Dolních Štìpanic a jejich dìti
Jan Josef (1851) a Anna (1854)
Josef Pavel Zajíèek (1832), jeho manž. Marie roz. Priznová (1833) z Poniklé a jejich dìti 
Josef (1856), Marie (1859), Bohumila (1868) a pravdìpodobnì v Dubnì narozený Bohumil
(v øíjnu 1871). 

V roce 1872 se na Boratín pøistìhovali:

František Fišera (1834), jeho manž. Marie roz. Janatová (1835) z Valteøic a jejich dcera
Marie (1857), s nimi pravdìpodobnì i rodina Marie Janatové: otec Josef Janata (?) a matka 
Marie roz. Honková (1816), bratr František (1850) a sestra Františka (1853) také z Valteøic
Kristián Hanuš (1849), jeho manželka Anežka roz. ?(1845) z Dolních Štìpanic
Ferdinand Kchina (1848), jeho manž. Charlotta roz. ? (1855) a jejich syn Josef (1874), 
ti ještì do roku 1875 svùj díl prodali a odstìhovali se
František Vejnar (1833), jeho manž. Anna, roz. ? (1835) z Kundratic a jejich dìti 
František (1852) a Josef (1871)
Jan Vejnar (1841),  jeho manž. Anežka roz. Koudelková (1841) z Kundratic 
a jejich dìti Josef (1862) a Jan (1867).

V letech 1873 až 1875 se na Boratín pøistìhovali:

František Fejfar (1836), jeho manž. Marie roz. Koenigová (1835) z Bìlohradu 
a jejich dìti Jan (1863), Marie (1865), Antonín (1867) a Anna (1869)
Jakub Flengr (?) a jeho manž. ??? a syn Antonín (1856)
Antonín Hynek (1828), jeho manž. Barbora roz. ? (1828) z Ruska
Matìj Jelínek (1825), jeho manž. Pavla  roz. ?(1823) pøišli z Ruska a jejich dìti Josef (1857),
Kateøina (1860) a Matìj (1862)
František Kvasnièka (1847), jeho manž. Antonie roz. Šmahová (1949) z Brandýsa n/O, 
dcera Otylie (1873), na Boratínì narozený František (1875) a matka  Antonie Šmahové
Jan Šmitberský (1835), jeho manž. Františka roz. ? (1850), pøišli z Ruska 
a jejich dìti František (1868), Františka (1871) a Jan (1873)
Josef Václavík (1844), jeho manž. Marie roz.Vejnarová ?(1846) z Víchové a na Boratínì 
narozená  Marie (1875).
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Život Èechù v prvních letech

Zkusme si pøedstavit, jaký byl jejich každodenní život, když z mnoha nashromáždìných
písemností víme, že po dvoumìsíèním pobytu v dubenském táboøe spolu se stovkami dalších
èekatelù, zasaženi tragickou událostí (smrtí Josefa Opoèenského a jeho mladé dcery), se
pøestìhovali do blízkosti svých pozemkù. Bylo to údajnì 11. listopadu roku 1871 v období,
kdy je èekala první „ruská” zima. A dále víme, že:

Na zakoupeném území nebyla v dobì jejich pøíchodu jediná budova èi pøístøešek
a v lesích bloudili hladoví vlci.

První skupina, složená ze ètrnácti rodin, èítala 40 dospìlých, jimž bylo více než osmnáct
let (z toho 12 svobodných) a 37 dìtí (15 chlapcù a 22 dìvèat): 11 batolat do tøí let, 10 ve vìku
tøí až deseti let a 16 již škole odrostlých do osmnácti let. Bìhem ètyø let se tato spoleènost
rozrostla o dalších osm narozených dìtí. Složení novì pøíchozích rodin bylo obdobné.

Domorodí mužici v okolních ukrajinských vesnicích žili velice primitivnì. Pøevážnì
v chatrèích uplácaných z hlíny, vyztužených proutím, bez podlahy a stropu, èasto
v jediné místnosti spoleènì s drobným domácím zvíøectvem. Takže pøezimovat u nich neby-
lo možné, a tak první zimu pøeèkali naši pøedkové u nìmeckých kolonistù na pøedmìstích
mìsta, kde pøece jen bylo více místa a pohodlí. Hnidava byla vzdálená ètyøi kilometry
a Krásné osm. Tam se  narodili první obyvatelé Boratína (6. ledna Bohuslav Albrecht, který
také poslední na Boratínì pøed vystìhováním zemøel).

Byli bez finanèních prostøedkù, protože témìø všechny vìnovali na koupi pozemkù
a malou hotovost, kterou si nechali, brzo utratili na stavbu èi zaøízení domácností
a hospodáøství nebo za stravu.

Muži bìhem první zimy chodili na své pøidìlené parcely pøipravovat staveništì  pro oby-
dlí, mýtit les i køoví a pøipravovat  materiál na stavbu. Jejich vybavení pro tuto práci bylo
velice jednoduché: motyka, sekera a pila.

V lese rostly pøevážnì letité duby a divoké køoví, obojí málo vhodné jako stavební ma-
teriál. Stavìla se tedy v prvním roce provizorní obydlí - pøístøešky èi zemljanky. Jen František
Opoèenský si postavil chalupu už v roce 1872, ostatní bìhem dalších let. Takže v roce 1875
mìli všichni kde bydlet. Postup výstavby zemljanky jsme našli zaznamenaný v písemnostech
Josefa Šebesty (*1883), který jako malý kluk pozoroval otce, jak staví zemljanku a v pozdìjší
dobì zaznamenal tento postup spolu s jinými událostmi ve svých pamìtech:

Vzpomínám si, jak otec kopal v zemi pro rodinu obydlí, a pamatuji, že my dìti, já a bratr
Jan, jsme byli zabaleni v kabátech, stáli u té díry, až nám otec øekl, kde se máme postavit, že
tam už kopat nebude. Po vykopání díry, asi do hloubky jednoho metru a 12 až 16 metrù
ètvereèních rozlohy, se postavily dva sloupy, na každém konci uprostøed. Na ty se upevnily
trámce a na nì se nakladly štìpiny, které se opíraly o zem. Takto vzniklá støecha se obházela
hlínou a obložila drnem. Ve støeše se udìlal otvor s dveømi a byla rezidence hotova. V té
zemljance jsme bydleli asi jeden rok. 

Polí bylo málo a i ta byla ve velice zanedbaném stavu, protože domorodci neznali hnojení
ani pluh a obdìlávání bylo velice primitivní. Bìhem prvních let Èeši mýtili les a snažili se ob-
dìlávat pùdu tak, jak byli z domova zvyklí, tj. orbou a hnojením. Hnùj získávali v ukrajinských
vesnicích, kde ho mìli mužici plné dvory a rádi se ho zbavovali.
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První tøi roky hospodaøili boratínští spoleènì a v prvním roce byla úroda tak mizerná, že
nevymlátili ani tolik obilí, co zaseli. Všechno obilí se mlátilo cepem, jednak proto, že mlátièky
tady ještì neznali, a jednak proto, aby zùstal materiál na slamìné došky k pokrytí støech. Ani
v dalších dvou letech nebyla úroda o mnoho lepší.

Bìhem prvních let utratili všechny peníze za nejnutnìjší živobytí a pak museli všichni pra-
covat, kde se dalo. Tøeba jenom za stravu èi vaøivo (kroupy, mouka, jáhly). Vypùjèit si nebylo
kde. Banky nepùjèovaly bez záruk a ruèit nebylo èím, protože rozdrobená pùda na jednotlivé
díly nemìla valnou cenu.

Židé využili této neutìšené situace, do které se Èeši dostali nejen vlastní vinou, a pùjèovali
na lichváøský úrok. Nejprve na 38%, pak až na 100% a nakonec na úrok 4 kopìjky z ruble týd-
nì. Nìkteøí mužici by rádi pomohli, ale sami nic nemìli, a protože znali židovské bezohledné
postupy, jen smutnì konstatovali: „Nevytrymaju� Èechi” (Èeši nevydrží).

Jistì existovalo spojení s pøíbuznými a známými v bývalých  bydlištích a jistì si naši pøed-
kové nestìžovali. Jen manželky - matky bìdovaly nad stavem svých rodin a mìly chu� se vrátit.
Leè nebylo za co a prodat nebylo komu. Pøesto na Boratín  proudili další pøistìhovalci, takže
v dobì první parcelace (1874) evidujeme na Boratínì již 26 vlastníkù pozemkù. Další rodiny se
živily øemeslem.

Prvních pìt let v záznamech pamìtníkù

Nejstarší záznam jsme našli u Josefa Vlka (1826-1905), který pøijel na Boratín v lednu
1877 a do svého deníku si v roce 1880 zapsal mimo jiné:

Takto každý z onìch 14 majetníkù stav se svým vlastním pánem
èásti zemì, pøibrav sobì tolik pùdy na kolik jemu jeho penìžní majet-
nost postaèila, byv té nadìje, že ze zakoupeného majetku ihned celou
svoji výživu míti bude, protož nechal sobì jen málo aneb dokonce žád-
ných penìz na výživu a zaøízení budoucího svého hospodáøství, jsa to-
ho mínìní, že ono totiž potøebný dobytek, stavbu a náøadí jakž takž
s pomocí Boží sobì poøíditi moci bude. „Èlovìk míní a Pán Bùh mìní”
a „Každý zaèátek je zlý” praví pøísloví. Tak i zde osadníci novì za-
loženého Èeského Boratína museli mnohé trpké zkoušky pøestáti døíve
nežli osada jejich ponìkud obstojnì zaøízena a pùda jimi koupená
dostateèné výživy jim poskytnouti sto byla, protože nebyli sto poøádnì
ji sdìlat, an� k tomu potøebného dobytka ještì nemìli. Koneènì vidìvše, že se ve svých
nadìjích pøepoèítali a že mají-li svá hospodáøství tak zaøíditi, aby ono jim co nejdøíve potøeb-
ný výdìlek pøinášeti mìlo, že jim nevyhnutelnì vìtšího kapitálu zapotøebí bude. Tedy usnes-
li se nìkteøí na tom, ucházeti se o pùjèku, ale kde? Jediná banka daleko v Žitomíru a tato jim
pùjèky jináèe udìlit nechtìla, leè k ruce nerozdílné, totiž na celý majetek. Naprotiv tomu jich
majetek již rozdìlen jednotlivým vlastníkùm a tito zase nebyli souhlasni všichni pro pùjèku
an� mezi nimi byli i takoví, kteøí pùjèku nepotøebovali a jí také nechtìli. V nadìji, že se jim
pøece z banky podaøí nìjakou pùjèku získat, zaèali oni sobì na úèet toho vypomáhat u Židù
na bájeènou výšku procentovou až na 150 ze sta. Po uplynutí pìti rokù, nevymohše sobì
pùjèky u banky Žitomírské, úroky židovské dostoupily takové výše, že na zaplacení jich
a vymanìní se z rukou židovských lichváøù nezùstalo jim žádné nadìje více.
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Josef Opoèenský - klempíø (1856-1922) ve svých zápiscích, které sep-
sal v roce 1892, hodnotí prvních pìt let takto:

Hodlám v krátkosti podati zprávu o našem životì zde na Rusi.
Každý z nás, po odmìøení svého dílu pozemku, se chopil díla na
stavbì, aby si nìjaký pøíbytek zøídil a hospodáøství zavedl. Nastala
práce na poli, pøi stavbì a pøi kácení lesù. Poèasí první rok bylo pro
stavbu pøíznivé, skoro nepršelo. Za to ale na pole byl smutný
pohled. Obilí podsychalo, nadìje na žnì byla zmaøena. Stavby budov
strávily poslední peníze. Tu nastaly starosti na nìž si èlovìk v cizinì
nemùže ani pomyslit. Každý si musel nìjakou èástku penìz vydlužit,

a to od Židù. Nikdo jiný peníze k vypùjèování nemìl. Židé však brali 50% ze sta roènì
a domnívali se, že ještì dìlají velkou lásku Èechùm. Tak vzrùstaly dluhy vùèihledì. Tìšili
jsme se, že dá Bùh pøíští rok lepší úrodu, ale nebyl ten rok lepší prvního. Bylo nutno kupovat
živobytí pro sebe i pro dobytek. Vypùjèovalo se na veksle (smìnky). Kdo si vypùjèil 100
rublù, musel podepsati smìnku na 150 rublù. Takže brzy tìch 14 rodin mìlo dluh 5000 rublù
(za celé území zaplatili 10 600 rublù – pozn. aut.) a tu bylo nutno odprodat èást svých
pozemkù. Tak se brzy rozmnožil poèet rodin na 30. Nakonec zaèali Židé konat dražby na naše
pozemky a chtìli nás zbavit posledního majetku.

Uèitel Josef Vlk (1862-1942) si do deníku založeného v roce 1895 zap-
sal, jak on to vidìl a slyšel pøi svém pøíchodu na Boratín v lednu 1877:

... pozemky tvoøil vìtšinou dubový les. Orná zemì byla, jako vùbec
u všech velkostatkù zanedbaná a úplnì vyèerpaná. Dávala se obsévati
malorolníkùm na polovinu úrody, ale již ani to se nevyplácelo.
Pøistìhovalci z Krkonoš vrhli se na pozemky a každý zakoupil témìø
za celou svoji hotovost. Hlubší orbou vyorala se mrtvina a úroda místy
sotva vrátila výsevek, což se opakovalo témìø po tøi roky. Zbytek
penìz vydáno na výživu. Poèali se ucházeti o pùjèku ze státní banky,
leè ta pùjèovala jen na hypotéku vìtších objektù a zde mìl každý os-

adník zem koupenou na svoje jméno. Nezbývalo než hledati úvìr u místních lichváøù. Za dobu
pìti let se ocitli kolonisté v závislosti židovských  lichváøù.

A nakonec ještì jedno líèení z pera nejmladšího pamìtníka Jaroslava
Opoèenského - Vyšohradského (1879-1952) pøednesené pøi louèení
s Boratínem 2. února 1947:

A teï si pøipomeòme, co tady zanecháváme práce a mozoulù tìch
našich dobrých otcù, matek, dìdù a babièek. Nejprve, co tu bylo. Byla
to pustina a trnité køoví, co jsou ty naše usedlosti a zahrady. Potom asi
dvì tøetiny celkové výmìry porostlé lesem, jak odsud vidìti od
Benešova pole podél šlachu až po mezilesí, jižnímu to svahu Švej-
darova pole, byl mladý les, který se zaèal nejdøíve korèovat
a upravovat na roli. Potom šel prostøední les, kterého zbytky je vidìt až
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po dnes, od Benešova lesa až po požárnu v Køakách a odtud až k novostavským hranicím byl
les vykácen - zùstaly jen malé a velké paøezy a køáky. V krátké dobì byli naši osadníci nuceni
z bídy odprodávat pozemky a zase ti kteøí dodateènì pøijíždìli a chtìli kupovat pozemek, ne-
jradìji kupovali køáky, protože když vykopali køáky, možno bylo orat tøebas mezi velkými
paøezy a jak již sami víme, po korèunku rostla pšenice, proso, brambory a jiné plodiny bez
dodávky hnoje. A tak se stalo, že pøestaly být køáky (køoví) a zaèaly být Køaky, tedy samo se-
bou ves rozdìlená na boratínské a køakovské obèany.

Naši zaèáteèníci když zakoupili tento pozemek, rozdìlili si svoje kapitály, které sebou
pøivezli asi takto: Za polovinu penìz koupili pozemek a druhá polovice zùstala na stavby,
koupi koòù a krav, semena k setí a na výživu sobì i dobytku. První plán pozemkù byl ses-
taven v roce 1872, druhý znaènì odlišný o rok pozdìji a tøetí v roce 1881 kde již bylo 43
hospodáøù. První zimu se naši ubytovali v nedaleké nìmecké kolonii a nìkteøí na Krásné. Se
stavìním svých usedlostí zaèali zjara a stavìli rùznì, nejprve bouda pro lidi, potom nìjaké
pøístøeší pro dobytek a také stodolu. První stodolu postavil Josef Zajíèek, dolení. Do této
stodoly složili všecko obilí z celého Boratína a ještì nebyla plná.

Zdejší domorodí rolníci - mužici zde žili primitivnì, velmi starým zpùsobem. Tak napøík-
lad na celém voze nemìli ani za kopìjku železa. Zlámala-li se náprava, jen když byla sekera
sebou, lesa všude hojnost. Tedy se podsekal doubek, pøisekalo se tak, aby z každé strany se
dalo navléct kolo a jelo se dále.Úpøež na konì byla své práce, šle z konopných provázkù
a místo postraòkù byla zkroucená mladá støemcha, které øíkali hužva a již se mohlo ject, tøe-
bas i na veselku. Celý odìv byl z látky své práce. Košile a kalhoty z konopného plátna, mís-
to knoflíkù u košile a kalhot mìli pøivázáno kousek døevíèka. Vrchní šat byl buï ovèí kožich
neb simraha z vlnìné látky, také své práce. Fabrièních látek se neužívalo. A boty? Do lesa šli
bosí a z lesa již obutí. Zdálo by se, že tu je nìco pøehnáno. Ani dost málo. Sami by se smáli,
kdyby se tu nìkdo zjevil v tom dávném jejich støihu.

Co se týèe rolnictví, to bylo velmi ubohé. Našim lidem øíkali, že do - svjatoj zemlji hnùj
se dávat nesmí a skuteènì tak èinili. Tìch domorodých mužikù dvory byly plné hnoje. Od
dobytka se hnùj nevyhazoval a dobytek chodil do chléva tak dlouho, pokud se nedostal až ke
støeše, neb stropu tam nebylo. Tehdy hospodáø byl nucen chlév rozebrat a postavit na jiné mís-
to, což nedìlalo velkých obtíží. Vykopaly se rohové sloupy a zakopaly na jiné místo. Stìny
byly pletené z lískového nebo vrbového proutí a støecha krytá slamìnými došky. Když naši
novousedlíci uvidìli ten hnùj, ptají se: Mùžem si ten hnùj vzít? Ta beri�! A bylo mnoho pøí-
padù, že když Èeši vyèistili hnojištì, domorodý hospodáø pøibìhl s vodkou a byl rád, že má
dvùr èistý. Domorodci obdìlaná pùda, neb lépe øíci nìjakým ryjem rozdrapaná zem, obilí
rozházeno a tøebas nìjakým velikým trnovým keøem neb stromem uvláèeno - a bylo zaseto.

Teï ti naši navezli tolik toho hnoje z celého okolí: z Hnidavy, Rovanic, Boratína Malého
i Velkého, Novostavu, Holešova i Verbjajeva. Ten hnùj pøiorali pøivezeným ruchadlem.
Samozøejmì muselo být oráno hloubìji, aby se hnùj tøebas jen mìlko pøioral. Stejnì to ne-
jmìlèejší pøiorání bylo hluboké. Celá jalová zem vyšla navrch a úroda žádná, ba v mnohých
pøípadech nevracel se ani výsevek. Když ti naši rozsívali v nadìji, že až vyroste, bude již po
bídì. Ale jak se zklamali, když se toto opakovalo po tøi léta, než se zaoraný hnùj pøetvoøil na
úrodnou zem. Takových zvláš� obtížných zaèátkù  nemìla v našem okolí žádná èeská osada,
jako ta naše.

Hrabì Mionèinský radil našim pøedkùm, aby si každý udìlal na tu svoji èást, co si koupí,
svùj zvláštní kupní akt. Tehdy této rady poslechli, ale brzy shledali, že udìlali špatnì. Neu-
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rodilo se, kapitál nebyl, výdìlky velmi ubohé a na takový rozparcelovaný majetek tolika
hospodáøù (každý hospodáø mìl své pozemky ve dvanácti dílech) žádná banka  pùjèku nedala.
Kdežto v jiných obcích, kde byl na majetek spoleèný kupní akt, tam banka peníze pùjèila
a bylo vyhráno. Naši pøedci museli na rùzné výdìlky. Nìkteøí mladší a hoši šli do lesù za dr-
voštìpy. Dìvèata šla do služby v Lucku. S potahy vydìlávali kde se dalo, ale to všecko bylo
jen malou èástkou do té nastávající bídy. Zaèali tedy nabízet do zástavy lepší obleky, prádlo,
peøiny a jiné dovezené vìci, které tu nebyly bìžné. Ale komu? Mužici peníze nemìli a obilí
pøedem v krèmì propili. Nabídli tedy toto zboží lidu izraelskému ve mìstì a ti pomohli, neb
to bylo vzácnou novinkou. Na založené vìci dali peníze, samozøejmì, jak možno v nejmenší
míøe. Byla stanovena lhùta výplaty založeného a když lhùta minula a vìc nebyla vyplacena,
bezohlednì propadla. Žádný více se k svým vìcem hlásit nemohl. Nepomohl ani pláè, ani
náøek. 

Když již nebylo co nosit do zástavy, zaèali si vypùjèovat peníze. Kdo podepsal smìnku
splatnou do roka, na sto rublù, ten dostal do ruky padesát rublù, druhých padesát bylo
odpoèítáno pøedem  na úroky. K tomu ještì takový vìøitel pøijíždíval na návštìvu, pøesvìdèit
se jak ten hospodáø hospodaøí a to také nìco stálo. Tu slepièka nebo nìkolik vajíèek. Kdo si
vypùjèil od Izraelity nakrátko jeden rubl, platil úrok 4 kopìjky týdnì. Naši krajané, kteøí mìli
kapitál, ale tìch bylo poskrovnu, nebyli o nic lepší.

Pokud se konaly zástavy drobných vìcí, úøady o tom nevìdìly, ale když se zaèaly pode-
pisovat smìnky, pøedávaly se nezaplacené smìnky úøadùm k vymáhání. Tehdy státní úøedník
vykonal opis vìcí ve vlastnictví dlužníka do sumy pùjèky. Potom samozøejmì následoval
prodej tìch opsaných vìcí toho kterého dlužníka. 

Na otázku, proè si naši pøedkové pùjèovali za tak nevýhodných podmínek, není
jednoduchá odpovìï. Jistì souvisí s naším národním charakterem, s pøehnanou sebevírou ve
vlastní  dovednost a šikovnost. Ale vra�me se k závìru líèení Jaroslava Opoèenského: 

V celé ruské veleøíši k vykonání rùzných státních i mimoøádných povinností  státními
úøedníky sloužily k jejich pøevážení poštovní stanice. Na takové poštovní stanici bylo nìko-
lik párù koní a nìkolik bryèek. Na každé voji byl pøipevnìn dosti veliký zvonek, který byl
slyšet z daleka, že jede úøední osoba. Nyní právì nastává na Boratínì nejkrutìjší chvíle.
Nastalo jaro tøetího roku. Je jakž takž zaseto a nadìje, že po žních bude již dobøe, dlužníkùm
i vìøitelùm. Ale Izraelité ve své radì uložili jinak. Chtìli peníze „záraz” (ihned). Jak to muse-
lo být tìžké tìm našim dobrákùm, slyšet hlas zvonku poštovního vozu, ve kterém pøijíždìl
státní úøedník. Samozøejmì se hledaly cesty jak na státního úøedníka vyzrát. Mnohokrát tak,
že když v dálce bylo slyšet zvonek, pøibìhl hlídkující chlapec a již z dálky volal: Maminko,
maminko, už jedou! Pus�te honem krávy! A v momentì byly krávy i s chlapcem na druhém
bøehu øeky nebo v hlubokém lese.
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K A P I T O L A D R U H Á

ÈESKÝ BORATÍN
(1875 až 1890)

Øešení svízelné hmotné situace • Konstituování obce • Uspoøádání a vývoj obce
Koneèná podoba obce • Øízení obce • Škola • Duchovní život – zøízení farnosti   Zajištìní
bezpeènosti obèanù • Pozornost zemøelým • Vybudování Forty • Jak žili, èím se živili •
Hospodáøský rozvoj obce

Než se budeme zabývat historií Boratína, je tøeba vzpomenout událostí, které se odehrály
v Rusku a které mìly bezprostøední vliv na bìh událostí také v této novì založené èeské
kolonii. Pøedevším to byl na tøetí pokus dokonaný atentát na cara Alexandra II. (13. bøezna
1881), který byl Èechùm naklonìn, o èemž svìdèí jeho carský dekret z roku 1870. Jeho nás-
tupce Alexandr III. (vládl 1881 až 1894) byl jiného názoru a nìkterá privilegia èeským
kolonistùm zrušil nebo znaènì omezil. V roce 1881 omezil svobodu nabývání pùdy, tu mohli
nabývat pouze pravoslavní a evangelíci. O sedm let pozdìji zrušil náboženskou svobodu
a vydal naøízení, že všichni státní úøedníci musí být pravoslavného vyznání a že jinovìrci
nemohou koupit žádnou pùdu. Postupnì zrušil i ostatní privilegia, zejména èeskou samo-
správu. Ale protože se v Rakousko-Uhersku ekonomická situace nezlepšovala, pokraèoval
odchod celých rodin (zejména z venkova) za lepšími podmínkami do Ruska i do Ameriky.

Øešení svízelné hmotné situace

Dejme opìt slovo Jaroslavu Opoèenskému-Vyšohradskému, který ve svých krátkých
vzpomínkách líèí rozuzlení ošemetné situace našich pøedkù následovnì:

Každá vìc, a� dobrá nebo špatná, má svoje zaèátky a konce. Jakýmsi zpùsobem dostali se
naši lidé do øeèi s odstavným  plukovníkem (ve výslužbì), kterému v krátkosti sdìlili, že je
již èeká, aby s malým jen raneèkem odešli odsud a všechno tu zanechali. Peníze
i nìkolikaletou úmornou práci a nevìda kam. On, když to všechno vyslechnul a vidìl, že ti
lidé neklamou, ale mluví pravdu povídá: „Neztrácejte nadìje, u nás v Rusku, žádná taková
køivda se vám nesmí stát, ale musíte podat prosbu ke generálgubernátoru a on vám všecko
dobøe zaøídí.”

Já si dnes pøedstavuji, jak naši otrhaní, usužovaní a sedøení otcové a dìdové pospíchají
z Lucka  domù.  Jak se sešli,  aby se poradili a jak se strachem v oku spìchají zpìt k panu
plukovníkovi, aby jim napsal žádost k náèelníku kraje. Dlouho neèekají. Pøijíždí z Kijeva èi-
novník osobych poruèenij (úøedník zvláštních záležitostí) od generálgubernátora, vyslýchá,
sepisuje a zase odjíždí. V krátkém èase pøichází listina k újezdnímu policejnímu isprávnikovi
(nejvyšší úøedník újezdu) s naøízením: sepsat všechny dluhy boratínských Èechù, dluh
rozdìlit na „raty” (splátky) do nìkolika let. Splácet dvì splátky roènì, jednu na jaøe a jednu
po žních. Vìøitelùm platit úroky 6% roènì s pøípisem kdo se nepodrobí bude trestán adminis-
trativnì. „Oj, oj, ojoj gyvalt” zaèali lamentovat všichni jichž se to dotýkalo a kteøí se mìli to-
muto naøízení podrobit.



Zato naši otrhánkové si zhluboka oddechli. Akta sestavena, splátky vyznaèeny. Dobro-
volnì se usnesli, že budou platit vìøitelùm 12% úrok roènì. Úrody byly veselejší a s pomocí
Boží dluh zaplacen a oni zùstali pøi své mozolnaté práci.

Konstituování obce

Carská privilegia umožnila vytvoøit z èeských obcí tøi samostatné èeské volosti (okresy).
Èeský Boratín jako samostatný správní celek na nejnižší - obecní - úrovni patøil do lucké
volosti. Všechny obce mìly dostateèný prostor pro samostatnou obecní správu. Jak vypadala
ta boratínská, to se už pøesnì nikdy nedovíme, protože se nedochovaly žádné obecní knihy
s výjimkou dvou, které se z tehdejšího pohledu, když se pøed druhou svìtovou válkou uklá-
daly do bezpeèí, zdály být bezpøedmìtné. Je ironií osudu, že ty uschované do bezpeèí, se neza-
chovaly, snad shoøely, ale ty nepodstatné se zachovaly až do dnešních dnù. Byla to kniha pro-
tokolù z let 1879 a následných, kdy starostou obce byl František Opoèenský, zaznamenávající
výsledek valných hromad, které øešily mimoøádné situace, napøíklad péèi o siroty. První zápis
je z roku 1879 a poslední z roku 1915, celkem 14 protokolù. Druhou obecní knihou, která se
zachovala do dnešních dnù, je první obecní kniha se zápisy všeho druhu.
První zápis byl uskuteènìn v roce 1874 a poslední v roce 1894. Tato kniha obsahuje zejména:
– seznam všech obyvatel Èeského Boratína v roce 1874 s uvedením roku narození, data
– pøijetí státního obèanství, náboženskou pøíslušnost a u nìkterých místo pùvodu
– obsah starostových obsílek od roku 1880 do roku 1893
– „poznamenání”  úèasti  obèanù na povinných pracích (brigádách) ve prospìch obce, 
– tzv. „fiøponech” v letech 1880 až 1897
– dobrozdání (potvrzení o bezúhonnosti) obèanù potøebná k vydání pasù do zahranièí  
– èi k vystìhování z Ruska v letech 1883 až 1891

Z tìchto dvou okrajových obecních knih mùžeme usuzovat, že øízení obce a samotná
obecní správa byly založeny na demokratických zásadách. Na nìkolika místech je odkaz na
odstavec z jakési vyšší obecní normy (zákoníku), zejména u stanovení pokut a pøipomenutí
obèanských povinností. O každém obecním problému se diskutovalo na valných hromadách,
kterých se konalo do roka kolem dvaceti. Nesplnìní usnesení valné hromady bylo trestáno
znaènými pokutami (50 až 100 kopìjek), pro srovnání - kráva stála kolem 25 rublù. Pokuty
se odvádìly do zvláštního obecního fondu na obecní chudé. 

Volit a být volen mohl být jen ten obèan, který nemìl vùèi obci a státu závazky a který
vlastnil pozemky. Každoroènì (zpravidla na konci nebo na zaèátku roku) byl volen starosta
a ètyøi radní, z nichž jeden byl jako náhradník starosty. Ve funkci starosty se tak vystøídalo
mnoho obèanù a každý si mohl vyzkoušet svoje dovednosti a poznat, „zaè je toho loket”. By-
lo to velice moudré pravidlo, zcela jistì ubylo falešných kritikù a nespokojencù. 

Díky druhé knize dnes mùžeme soudit, jak se obec spravovala v dobì, kdy mìli Èeši na
Volyni  svou samosprávu. Ta zanikla prakticky až v roce 1892, i když úøednì byla zrušena již
v roce 1888, a vydržela témìø dvacet let. Prvky této samosprávy lze pozorovat i v prùbìhu
dalšího padesátiletého pobytu, kdy (s výjimkou doby první sovìtské okupace v letech 1939-
1941) byl Èeský Boratín samostatnou obcí. 
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Uspoøádání obce a její rozvoj v letech 1875 až 1890

Zatím provizorní obydlí prvních kolonistù (onìch 14 rodin z podhùøí Krkonoš) byla
postavena v severní èásti zakoupeného území, blíže k mìstu, na pozemcích  vzniklých vymý-
cením divokého lesa, tam kde byly
prameny pitné vody. Každý si ne-
jdøíve „vykorèoval” (vymýtil) kus
lesa na stavbu provizorního obydlí.
Bìhem nìkolika málo let by-
lo pak postaveno definitivní
lidské obydlí a soubìžnì s ním
hospodáøské budovy. Nakonec byl
les kolem obytných
a hospodáøských budov pøemìnìn
v ovocný sad. Tak byl na konci os-
mdesátých let vykorèován celý di-
voký les a objevila se zástavba his-
torické èásti Èeského Boratína. Té-
to èásti od Vyšohradu po nový
høbitov se øíkalo Boratín, a èásti
vznikající v letech 1875 až 1885, se
øíkalo „Køaky”. (Tato jižní èást
obce, se tak jmenuje proto, že
vznikla na místì, ještì pøed pøícho-
dem Èechù, vykáceného dubového
lesa, kde se rozrùstalo lískové a jiné
køoví - „køáky”. Tato
èást zakoupeného majetku nebyla
v prvních letech hospodáøsky pøíliš
využívaná, a když se boratínští
dostali do finanèních potíží zaèali
se tìchto pozemkù zbavovat.

Nejdøíve tyto pozemky kupo-
vali nìmeètí kolonisté a stavìli si
tam obydlí, ale po nìkolika letech je
prodávali dalším pøíchozím,
Èechùm, pøicházejícím pøevážnì
z Moravy. Nìmcùm se v èeském
prostøedí nelíbilo, protože byli
v menšinì (obec mìli pevnì v rukou
Èeši). Tak napøíklad, když pøijela na
Boratín rodina Škrabalova a Vlkova
v lednu 1877, koupili si domek od
Nìmce Rillinga a bìhem roku postavili vedle další domek, který losem pøipadl Škrabalovùm
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Domek Vincence Albrechta

Pravdìpodobné osídlení Èeského Boratína v roce 1875



(je na fotografii v 1. díle Vaculíkových Dìjin volyòských Èechù) a ten starý zùstal Vlkovùm.
Od roku 1896 patøil rodinì Vincence Albrechta.

Název Køaky se udržel po celou dobu existence obce
a pøežívá v pamìti boratínských potomkù dodnes (ještì
padesát let po vystìhování). Snad pøíèinou urèité odlišnos-
ti byla i trochu jiná mentalita novì pøíchozích. Byly to
také pøevážnì evangelické rodiny, ale z jiného kraje.
Køakovská zástavba vznikala na místech kolem již existu-
jící cesty z Lucka na jih, zatímco boratínská vznikala pos-
tupnì kolem nové cesty, která spojovala onìch prvních
ètrnáct, pozdìji nìco málo pøes dvacet hospodáøství,
pomìrnì tìsnì vedle sebe. Území mezi obìma tìmito èást-
mi - Boratínem a Køakami - bylo osídleno nakonec. Byl
tam pùvodnì les dubových velikánù a nìkteré jeho èásti se
jako ostrùvky dochovaly až do posledních let osady
a sloužily jako výletní místa boratínským dìtem
i dospìlým k poøádání oblíbených slavností pod širým
nebem. 

V této støedové èásti obce postavili boratínští postup-
nì kostel, faru, høbitov, školu, kulturní (spoleèenský) dùm
se záložnou, mlýn a mlékárnu. Obec byla založena
s rozmyslem a úèelnì. O tom svìdèí i skuteènost, že po
odstìhování Èechù v roce 1947 se rozrostla mnohonásob-
nì co do poètu obydlí i obyvatel. Na Boratínì i v Køakách
byly obytné domy stavìny uprostøed zakoupeného
pozemku, poblíž spojovací cesty s výhledem, že
k obytnému domu se pøistaví hospodáøské budovy
(stodola, chlévy, maštale, chlívky, špejchary a jiné nezbyt-

né pøístøešky), kolem nich se vysází ovocná zahrada a k cestì založí okrasná zahrádka. Tak se
také postupnì stalo. Hranice se osázely živým plotem - lískovými, hlohovými èi mirabelkový-
mi nebo i okrasnými keøi. Toto vše se podaøilo dokonèit bìhem prvních dvaceti let. V této
dobì se stavìlo z materiálu, který byl k dispozici, nejèastìji ze døeva (špalíky), plev, slámy
a hlíny. V deníku uèitele Josefa Vlka je popsán jeden takový postup výroby, dnes bychom øek-
li, hlinìných tvárnic: 

Minulý týden jal jsem se stavìt chlév a sýpku. Stavím z hlíny  se slamou. Takové stavby
se dosti osvìdèují a staví se tak: Vykope se jáma délky žitné slámy. Na dno se nasype jílovitá
hlína a naleje voda a dùkladnì rozšlape. Pak se tam položí vrstva žitné rovné slámy a opìt
prošlape. To se opakuje: vrstva bláta a vrstva slámy pokud jáma není plná. Pak se vytahuje
sláma a nìkolikrát se pøehne, tak že má tvar velké cihly a klade se øadem na cihelnou
podezdívku až do vrchu. Taková stìna jest suchá a teplá.

V popisovaném období docházelo k mýcení lesa ve velkém. Kácely se velké stromy,
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Pravdìpodobné osídlení Køakù
v roce 1885



ponejvíce letité duby,
dobývaly se paøezy po
døíve poražených
stromech (ještì pøed
pøíchodem Èechù)
a likvidovalo se køoví
s houževnatým koøen-
ovým systémem. Píï
po pídi. Byla to fyz-
icky velice nároèná

práce. Za dobu asi
dvaceti let bylo bez mechanizace, jen s pilou, sekerou a motykou odlesnìno skoro 200 hek-
tarù lesa. Pracovali všichni dospìlí a pomáhaly i dìti. Pro názornost: jeden každý obèan ve
vìku od deseti do sedmdesáti let vyèistil jeden hektar lesa. To jest plochu 100x100 metrù.
Zkuste si nìkdy vydobýt ze zemì desetiletý stromek, abyste poznali døinu, kterou museli naši
pøedkové podstoupit, chtìli-li pro své potomstvo zajistit lepší budoucnost. Docházelo
k èetným úrazùm a to i k tìm nejhorším. V rodinì Vejnarù se traduje tragický pøíbìh z roku
1880, který nám vyprávìl jeden z potomkù ètvrté generace, uèitel v.v. Josef Vejnar.

Když rodina Jana Vejnara v roce 1880 mýtila èást dubového lesa pro své budoucí
staveništì, v tom místì, kde pozdìji bydlela rodina Brázdova (Jaroslav Brázda a Marie rozená
Vejnarová se pøistìhovali na Boratín až po válce), byly u toho dìti osmnáctiletý Josef, tøinác-
tiletý Jan a dvouletá Marie. Starší Josef pomáhal rodièùm, zatímco mladší mìl za úkol
ochránit pøed nebezpeèím svou malou sestøièku.V lesích v té dobì se ještì potulovalo mno-

ÈESKÝ BORATÍNstrana 29

Centrální èást obce kolem roku 1915



ho hladových vlkù a napadali bezbranné dìti. Byl tak svým úkolem zaujat, že nedával pozor
na padající dubové velikány. A tak se stalo, že ho jeden zasáhl tak neš�astnì, že zranìní
podlehl. Za nìkolik let zemøela i jeho matka. Otec se znovu oženil a s touto novou rodinou se
v roce 1894 odstìhoval do Ameriky a usídlil se ve Virginii v Nové Bohemii, kam se pøestìho-
valo již døíve a hlavnì pozdìji mnoho boratínských obèanù.

Koneèná podoba obce

V obci bylo koncem osmdesátých let a až do odstìhování v roce 1947 kolem padesáti
obytných domù. Z tohoto poètu bylo kolem tøiceti zemìdìlských usedlostí s prùmìrnou
výmìrou asi deset hektarù. Ve srovnání s jinými èeskými obcemi na Volyni patøili boratínští
k tìm chudším. Museli být proto mnohem vynalézavìjší ve vyhledávání a využívání zdrojù
obživy, což se jim namnoze daøilo.

V roce 1874, kdy se
provádìla první parcelace (vy-
tyèení hranic pozemkù zemì-
mìøièem v terénu) jednotlivých
hospodáøství s nás-ledným
právním vypoøádáním, bylo na
Boratínì 26 hospodáøù. 
V pozùstalosti po Bedøichu Al-
brechtovi, vnuku zakladatele
Èeského Boratína Františka Al-
brechta, jsme objevili pøes sto
let starý papír, na kterém byly
poznamenány rukou neumìlou
krkonošským náøeèím, pravdì-
podobnì naším pradìdem Fran-
tiškem Albrechtem, následující
údaje: datum získání panství od
hrabìnky, datum parcelace
a datum kupèíku (smlouvy),
dále jméno hospodáøe
a výmìra zakoupených
pozemkù udaná v morgách a
nìkdy v desjatinách s mnoha
drobnými nepøesnostmi
v pøepoètu. 

Polnosti mìl každý
hospodáø nejménì v pìti

kusech. V každé kvalitativnì odlišné lokalitì pìtinu svých pozemkù: v osadì, na hrubých
kusech, na Hajnovce, v dubovém lese, v Køakách. Výmìra polností byl velice dùležitý údaj,
protože se od nìho odvozovala øada plateb do obecní kasy, na uèitele, na veøejnì
prospìšné akce i síla volebního práva.
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Hlavièka kupní smlouvy

Roku tisícího osmistého sedmdesátého pátého sedmnác-
tého dne mìsíce ledna. Zmocnìnec statkáøky hrabìnky
Heleny Josefovny Mionèinské, úøedník osmé tøídy Albin
Antonoviè Plotnický jednající na základì plné moci vy-
dané právním zástupcem Mioèinské, hrabìtem Josefem
Afanasjevem Mioèinským a pøedložené újezdnímu soudu
v Lucku policejní správì 1. listopadu 1874 zjistil, že jeho
zplnomocnitelkou z celkové výmìry pùdy patøící k jejímu
majetku ve Volyòské gubernii Luckého újezdu, vesnice
Boratína, který získala od své matky Marie Leduchovské,
podle záznamu vymìøujícího podíl z dìdictví uèinìného...



Seznam boratínských hospodáøù, majitelù pozemkù v roce 1874
(pøed odprodejem køakovských lesù):

Jméno hospodáøe pøíchod místo pùvodu morgy ha

Josef Beneš 1871 Studenec u Jil. 10 5,6
Josef Opoèenský 1871 Kundratice 32 17,9
Josef Havlíèek 1871 Kundratice 15 8,4
Kristián Hanuš 1872 Dolní Štìpanice 20 11,2
František Vejnar 1872 Kundratice 20 11,2
Josef Mencl 1871 Bìlá u St. Paky 42 23,5
Josef Zajíèek Janùv 1871 Dolní Štìpanice 70 39,2
František Køížek 1871 Kundratice 30 16,8
Josef Kracík 1871 Bìlá u Staré Paky 20 11,2
Václav Hrdlièka 1871 Sobotka 40 22,4
Jan Šádek 1871 Libštát 30 16,8
František Kvasnièka 1871 Brandýs nad Orlicí 15 8,4
Jan Vejnar 1872 Kundratice
a Josef Václavík 1872 Víchová 15 8,4
Josef Zajíèek Pavlùv 1871 Poniklá 43 24,1
František Opoèenský 1871 Kundratice 50 28,0
František Albrecht 1871 Kruh u Jilemnice 15 8,4
Jakub Flengr 1874 ? 13 7,3
František Opoèenský ml. 1871 Kundratice 10 5,6
František Fišera 1872 Valteøice 5 2,8
Julie Zajíèková (Opoèenská) 1871 Dolní Štìpanice 6 3,4
Ferdinand Kchina ? ? 5 2,8
Anton Mifka ? ? 5 2,8
František Fejfar 1873 Bìlohrad 5 2,8
Matìj Jelínek 1873 ? 5,75 3,2
Jan Šmitberský 1873 ? 5,75 3,2
Antonín Hinek ? ? 5,75 3,2
celkem 533,25 298,6

Poznámka: 1 morg = 0,5127 desjatiny = 0,5602 ha

Bìhem dalších patnácti let (do roku 1890) pøišlo na Boratín mnoho dalších rodin, které se
usadily pøevážnì v Køakách, když odkoupily od boratínských kus lesa a postavily si tam
chaloupky. Èasem se zmohly na kus pole a spolu s provozováním øemesla si zajiš�ovaly
skromnou obživu. Z tìch kmenových naopak mnohé rodiny svoje hospodáøství odprodaly
novì pøíchozím, napø. Mencl a Václavík se v r. 1886 vrátili do Èech, Mifka a Hinek neznámo
kam.  Po roce 1890,  v dobì  náboženské  nesvobody,  se mnoho rodin odstìhovalo z Boratína,
zejména do Ameriky.
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Trvale se v tomto období na Boratínì (pøevážnì v Køakách) usadily následující rodiny:

Jméno a složení rodiny kdy odkud

Josef Chudoba (?) 1875-1876 zatím nevíme
s manželkou (?) a ètyømi syny,
František (1864), Michal (?),
Václav (1874), Jan (1868)
František Šebesta (1841) 1875-1876 farnost Vanovice
s manželkou Františkou (1849), roz. Kupsovou
a synem Františkem (asi 1873)
Ignác (Hynek)  Škrabal (1816) 1877 Svárov
s manželkou Marií, roz. Škrabalovou farnost Vanovice 
dcerou Josefínou (1853) a synem Josefem (1858)
Josef Vlk (1825) 1877 Svárov
s manželkou Annou (?), roz. Augustovou farnost Vanovice  
a syny Karlem (1860) a Josefem (1862)
Josef Vítek (?) ?
s manželkou (?) a dcerami Františkou (?) farnost Vanovice
a Josefínou (?) a synem Josefem (1858)
Jan Nechanický (1825) 1878 Peøimov
s manželkou Annou (?), roz. Mikoláškovou farnost Libštát
a dìtmi Marií (1856), Anežkou (1858), 
Pavlínou (1862), Janem (1864),  
Petrem (1871) a Pavlem (1875)
Jiøí Opoèenský (1837) 1880 Kundratice
s manželkou Marií (1842), roz. Kadavou farnost Libštát
a dìtmi Janem (1867), Annou (1869),
Anežkou (1872), Josefem (1879)
Jan Bohatec (1841) ? do Kopèe Drválovice
s manž. Annou (1842) roz. Kostíkovou asi 1882 farnost Vanovice
a dìtmi Janem (1869), Josefem (1873)
Vojtìchem (1875) a Františkou (1878)
Jakub Chladil (1826-1875) 1875 Volkov Skrchov
s manžekou Marií (1836), roz. Dražilovou farnost Vanovice
a dìtmi Josefou (1860), Josefem (1865) 
a Marií (1871) asi 1882 z Volkova
Vladimír Karel Novák (?) ? nevíme 
s manž. Annou (?), roz. (?)
a dìtmi Soòou (1883) a Karlem (?)
Josef Hubal (?) svobodný, pøed r. 1884 nevíme
pøiženil se do rodiny Josefa Kracíka
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Mnozí se na Boratín v této dobì pøistìhovali, ale trvale tam nezakotvili, napøíklad:

František Skalský pøijel z Ameriky za sestrou provdanou Šádkovou, hospodaøil tu, možná  za-
ložil rodinu, ale za nìkolik let odjel zpátky do Nové Bohemie ve Virginii, je pohøben
v Petersburgu.
Anton Žalský pøijel s manželkou za jejím strýcem Františkem Albrechtem v roce 1878, pobyl
tu 4 roky a když mu manželka zemøela (1882), odjel se synem Adolfem (1868) a dcerou Mar-
ií zpìt do Èech. 
Antonín Zlatník pøijel snad z hloubi Ruska, oženil se s dcerou Josefa Šádka a pak  s rodinou
odjel do Ameriky.
Josef Juren (snad evang. faráø) s dvìma dcerami Marií (provdanou za Jana Opoèenského)
a svobodnou Matyldou odjeli v roce 1891 do USA.
Macíkovi se dali k baptistùm a pøestìhovali se do Mirotína kolem roku 1900.
Josef Tomáš se dvìma syny hospodaøil na Boratínì nìkolik let, odstìhovali se, jeden syn
s rodinou se vrátil na Boratín v roce 1924.

O dalších rodinách, se kterými jsme se v písemnostech setkali, mnoho nevíme. Jsou to:
Prostøedníkovi,  Horáèkovi,  Luòáèkovi,  Matouchovi,  Macechovských,  Pøichystalovi, 
Nájemníkovi,  Nechutovi,  Dokoupilovi,  Èurdovi  a další.

Spoleèenské rozvrstvení obèanù v dobì, kdy naši pøedkové opouštìli své èeské a moravské
domovy, bylo velice pestré a sociálnì dosti pøesnì ohranièené. Dnes je velice obtížné zjistit
u jednotlivých rodin jejich tehdejší spoleèenské postavení. Obecnì se venkovský lid, odkud
vìtšinou naši pøedci pocházeli, zaøazoval do následujících skupin: podruh, ná-
deník, chalupník, domkaø, øemeslník, rolník (ètvrtláník, pololáník, sedlák).
Na libštátské evangelické faøe jsme se setkali s pøehledným zaøazením farníkù do skupin po-
dle majetkových èi pøíjmových skupin. Podle tohoto zaøazení byl jim vymìøován èlenský
pøíspìvek na chod církve - salár.
Jejich skuteèné vlastnické pomìry není možno zjistit ani v pozemkové knize, protože ty se
v dobì stìhování v jednotlivých katastrálních územích teprve zakládaly. Musíme se tedy
spokojit s tím, co víme. Pøedpokládejme, že si za polovinu dovezeného kapitálu koupili
pozemky, a víme, kolik morgù si kdo koupil. Abychom si udìlali obrázek, jak na tom naši
pøedkové byli, museli bychom znát cenovou úroveò tehdejší doby. Pokusil jsem se soustøedit
nìkolik cenových údajù z dostupných deníkù:

1 morg pozemku stál ............................................................................................... asi 20 rublù
pšenice 1q ....................................................................................................................... 6 rublù
žito 1q .......................................................................................................... 3 ruble 60 kopìjek
oves 1q ......................................................................................................... 3 ruble 50 kopìjek
jeèmen 1q ..................................................................................................... 4 ruble 80 kopìjek
kráva ............................................................................................................................. 26 rublù
prase 1q ............................................................................................................... 16 až 18 rublù
tele ................................................................................................................. 1 rubl 80 kopìjek
slepice ...................................................................................................................... 50 kopìjek
1 vejce ........................................................................................................................ 1 kopìjku
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1 kg másla ................................................................................................................ 80 kopìjek
lahev vodky .............................................................................................................. 20 kopìjek
1 fotografie (kopie) ........................................................................................................... 1 rubl
veèeøe pro 4 osoby ................................................................................................... 22 kopìjek
napsání kupní smlouvy .................................................................................................... 1 rubl
vùz ................................................................................................................................ 17 rublù
cesta vlakem z Brna do Brodù za 4 osoby ............................................ 76 rak. zl. (47,2 ruble)
za zavazadla .......................................................................................... 7 rak. zl. (4,34 ruble)
cesta vlakem z Radziwilova do Olyky za 4 osoby ........................................................ 7 rublù

1 rubl (100 kopìjek) = 1,61 rak. zlatých

Jestliže platí, že první osadníci za polovinu hotovosti nakoupili pozemky a druhou polov-
inu si ponechali na zaøízení hospodáøství a na živobytí v prvních letech, pak velmi snadno
posoudíme, že na tom byli dosti bídnì. S pøihlédnutím k zakoupeným pozemkùm dokonce
mùžeme konstatovat, že i tady byl velký sociální rozdíl mezi nimi. Mezi nejbohatším
a nejchudším byl nejménì sedminásobný rozdíl. Prùmìrný podíl jedné rodiny byl témìø 40
morgù na zaèátku roku 1872 a 20 morgù na konci roku 1875 a jen nìco málo pøes 10 morgù
v roce 1890.

Øízení obce

Øízení obce spoèívalo na bedrech starosty, který byl volen zpravidla na jeden rok. K ruce
mìl 4 až 5 èlenù výboru, obecních radních. Na Èeském Boratínì, stejnì jako
v ostatních èeských obcích na Volyni, mìli výboøi ponìkud ztíženìjší situaci. Museli jednat
v souladu se zákony a usneseními státní správy (gubernátora, ispravnika, mirového posredni-
ka, pristava), ale také ctít zákony vlastní èeské samosprávy (staršiny - vrchního pøedstavitele
èeské volosti). Na Boratínì existoval ještì obecní zákoník. Jeho existence je doložena nepøí-
mo a to odkazem na jeho paragrafy, zejména pøi sankcích, tedy vyhrožováním za neplnìní
starostou vyhlášených èi jiných úkolù. I tak to nemìl starosta se svými radními lehké, protože
se musel o všem radit a byl vykonavatelem vùle státní správy a obèanù promítnuté do
odhlasovaných závìrù valné hromady. Tìch bylo poøádáno v obci bìhem roku více než
dvanáct, podle potøeby. Poøádaly se ve starostovì domì nebo i na jeho dvoøe. Na nìkterých se
pøítomnost vyžadovala pod pokutou 50 nebo dokonce 100 kopìjek podle závažnosti projed-
návaného tématu èi naléhavosti. To byla znaèná èástka z domácího rozpoètu. Na valné hro-
mady zval starosta pomocí obsílek - obìžníkù, které se pøedávaly od domu k domu od jedno-
ho konce obce na druhý (od Vyšohradu na Hrádek). Pomocí obsílek udìloval starosta pøíkazy,
napomenutí, oznámení, výzvy, doporuèení apod. Obsílek a obìžníkù, psaných èesky, vyprav-
il starosta bìhem roku kolem ètyøiceti. Starosta a radní byli voleni na valných hromadách
zpravidla na jeden rok. Volit mohl ten, kdo obci nic nedlužil a byl vlastníkem pùdy. 
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Pøíklad valných hromad v roce 1888

datum èas konání k projednání

18. ledna 4 hodiny odpoledne k obecním úètùm
28. ledna 12 hodin volba desátských
2. února dìlení penìz za kozáky
27. bøezna 5 hodin odpoledne ubytování kozákù
21. kvìtna   6 hodin ráno projednání pøíkazu pristava
10. èervence 8 hodin veèer projednání úèasti na oslavách

pokøtìní Rusi (900 let)
23. èervence 7 hodin veèer projednání pøíkazu uradníka
25. èervence 7 hodin veèer projednání dopisu uèitele Horáka
27. èervence opakovaná za nesejití 25.7.
7. srpna     4 hodiny odpoledne stravování vojákù
11. záøí           3 hodiny odpoledne zabezpeèení uèitele Horáka

(ubytování a stravování)
21. záøí           6 hodin  odpoledne škola, uèitel
26. záøí    1 hodinu odpoledne    školní záležitosti za úèasti staršiny
28. øíjna         8 hodin ráno školní záležitosti za úèasti

kijevského inspektora
9. listopadu 8 hodin ráno prošení za úèasti staršiny a písaøe
7. prosince žádost o vyrovnání za starý høbitov

Z èinnosti obecní rady:
– dohled nad plnìním povinností vùèi státu (vybírání a odvod daní, vojenská povinnost, úèast
– na státních oslavách)
– zajištìní poøádku v obci (opravy cest)
– zajištìní bezpeènosti obèanù a prevence (proti požárùm, úrazùm)
– ochrana majetku (zajištìní hlídek)
– organizování oslav (návštìva èlenù carské rodiny èi jiných vysokých úøedníkù)
– smírèí komise pøi majetkových i osobních sporech, napø. urážka na cti èi jiné 
– hmotné zajištìní rodiny po smrti jejího živitele (urèení poruèníka nezletilých dìtí a správ-
– ce majetku, dražba movitého majetku)
– organizování pøevodù nemovitého i movitého majetku pøi stìhování majitelù èi jeho nevy-
– užití (dražba, prodej, pronájem)

Poplatky, které museli majitelé pozemkù platit bìhem roku (podle výmìry pozemku):

– vùèi státu: 
– daò podušní, pozemková (pozemelná), domovní, na mirský sbor, na desáckého a seckého 
– vùèi obci: 
– na provoz školy, pošty, magazinu, prámu, hasièù, obecní a okresní èeské kanceláøe
– vùèi církvi (salár) a spolkùm (èlenský pøíspìvek)
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Demokratické prvky v øízení byly u boratínských obèanù hluboko zažité a uplatòovali je,
i když se z Boratína vystìhovali. Za pøíklad mùže posloužit skuteènost z USA. Tam se bo-
ratínští sdružovali na jednom místì ve Virginii (ráz krajiny prý pøipomínal volyòské území).
Když zemøel Jan Vejnar v roce 1906 (12 let po vystìhování z Boratína), poruèníkem jeho dìtí
a správcem majetku se stali také boratínští vystìhovalci Frank Kvasnièka, John Chudoba
a Frank Fejfar.  Ale i v pozdìjších dobách, v závìru volyòského pobytu, lze v øízení obce
vystopovat døíve uplatòované principy a obdobnou praxi.

Škola

Od samého zaèátku, jen co zajistili nezbytné bytové otázky, mìli boratínští obèané
starost o vzdìlání svých dítek. Sami všichni umìli èíst, psát a poèítat, mìli alespoò obecnou
školu, a protože nejbližší (samozøejmì neèeská) škola byla v Lucku, bylo tøeba poøídit nìjak-
ou „domácí” privátní školu, aby z dìtí nevyrostli analfabeti. V té dobì (1873) bylo v obci 21
dìtí ve vìku od 7 do 15 let (z toho 10 od 7 do 10 let) a 21 pøedškolních. Nìkteré z dítek již
navštìvovaly školu v místech, odkud pøišly. S novými kolonisty dìtí stále pøibývalo.

Než byla v r. 1889 z moci úøední zøízena na Boratínì státní škola, vystøídala se na postu
uèitele celá øada více èi ménì vhodných „kantorù”. Prvním byla osmnáctiletá Františka Šád-
ková, která uèila dva roky asi deset nejmenších dìtí. Uèila doma a zdarma. Poté uèil dva roky
šestnáctiletý Jan Opoèenský také doma, u starosty Františka Opoèenského (dìtí bylo asi 20).
Když odjel do Èech, aby se vyuèil zámeèníkem, uèila od roku 1877 do roku 1880 Anna Za-
jíèková (23 let). Uèila v domì Františka Janaty a obec jí platila 60 rublù za rok. Když se An-
na provdala, vyuèoval jeden rok patnáctiletý Jan Opoèenský (truhláøùv syn) a po nìm opìt
Anna  Flengrová (Zajíèková). V této dobì (1873 až 1888) se vyuèovalo 10 až 20 dìtí jen
v zimních mìsících (od listopadu do dubna) a uèitelé byli jen o nìco starší než nejstarší žák.
Tomu také odpovídaly výsledky. 

I rozhodli se boratínští,  že musí sehnat øádného (profe-
sionálního) uèitele. Po poradì s libštátským faráøem (z farnosti,
odkud mnozí helvéti pocházeli) Emanuelem Havelkou, nastoupil
na Boratín  v listopadu 1882 uèitel Josef Motl. Ten se staral poc-
tivì o svìøené dìti a škola za jeho ètyøletého pùsobení doznala
obrovských zmìn. Pùsobil mezi mládeží a celému sboru sloužil
jako duchovní. Založil pìvecký sbor a postaral se o to, aby bo-
ratínští helvéti nìkam administrativnì patøili. Kvùli svému
náboženskému pøesvìdèení se však stal pro domácí úøady nežá-
doucí (v dobách náboženského útlaku) a musel Boratín opustit.
Více o pùsobení Josefa Motla na Boratínì se dovíte v následující
podkapitole. Dva roky se opìt improvizovalo. Jednu zimu uèila
Matylda Jurenová a jeden rok „také uèitel z Èech” Horák, který
se jako pedagog pøíliš neosvìdèil. 

Na podzim roku 1888 se vrátil z pìtileté vojenské služby Josef Vlk a obec mu nabídla mís-
to uèitele, protože už na Moravì k tomuto povolání smìøoval (na Boratín pøijel jako patnác-
tiletý a než nastoupil na vojnu, zvládl ruský jazyk a na vojnì sloužil u hudby a ovládl hru na
dechové, klávesové i strunné nástroje). V té dobì byly zrušeny všechny soukromé školy
a následnì byly podøízeny ministerstvu školství. Nový uèitel dostal souhlas od školního in-
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spektora, ale i dvì podmínky: vykonat zkoušku na pedagogické
škole a jako státní úøedník pøijmout pravoslaví. Tyto podmínky
Josef Vlk následujícího roku splnil a stal se tak na více než
ètyøicet let uèitelem v Èeském Boratínì. Uèil nejen boratínské
dìti, ale i jiné èeské dìti z okolních vesnic až do roku 1931. Tím
byla zajištìna školní výchova dìtí na dlouhou dobu. V roce 1889
si postavil dùm, kde jednu místnost vybavil jako tøídu a tam
vyuèoval až do první svìtové války. 

Duchovní život – zøízení farnosti

Náboženská otázka spolu se vzdìláváním dìtí byla pro bo-
ratínské obèany tou základní. Setkáváme se s ní témìø v každé
písemnosti pojednávající o životì v Èeském Boratínì.
V mnohých se pohledy ztotožòují, zejména ve faktech. Je znatelná i osobní zaujatost pøi po-
jednání o tomto tématu. Obáváme se, abychom i my pøi referování o této otázce z dostupných
zdrojù nebyli pøíliš osobní, a tak dáváme slovo osobì nejpovolanìjší. Citujeme vybrané
odstavce z dìjin sboru církve evangelické-reformované
v Boratínì z pera tamního kazatele Antonína Balabána. Je au-
torem celkem tøí pojednání na toto téma, èasovì dosti vzdálených.
První je z roku 1934, kdy ještì pùsobil na Volyni a byl uvnitø dì-
je, druhé pojednání je souèástí životních vzpomínek z šedesátých
let a tøetí a poslední z roku 1967 jako pamìti boratín-
ského, pozdìji chotinìvského sboru. Obšírné pojednání
o strastiplných zaèátcích najdeme také v Kronice boratínského
sboru od Marie Janatové. Uvádíme témìø úplný text prvního po-
jednání Antonína Balabána uveøejnìný v Køes�anských listech
v roce 1934 (è. 7 až 12):

Aè hlavním dùvodem stìhování se Èechù na Volyò byla
touha po lepších  hospodáøských pomìrech, po úrodné a laciné
pùdì, nezapomnìli evangelíci vzíti sebou kromì hospodáøského
náøadí také náboženské knihy: Bibli, kancionály, postily a jiné. Chtìli i tu v cizinì sloužiti
Hospodinu po zpùsobu svých otcù. Doutnající jiskra duchovního života nemùže pøec uhas-
nout. V duších našich evangelíkù byla pøi nejmenším tradièní zbožnost. Tìžké zkoušky
v prvních letech, kdy se stávalo, že nebylo vùbec možné jinde hledati pomoci nežli u Boha,
nutily sklánìti kolena pøed Hospodinem a k nìmu volati o pomoc. A On vyslýchal
a spomáhal. I poèali se boratínští scházeti u Šádkù a pozdìji u Františka Opoèenského ke
spoleèným pobožnostem. Vìøili zaslíbení Pánì: „Kdež se shromáždí dva neb tøi ve jménu
mém, tu� jsem já uprostøed nich”. Zpívali z pøivezených kancionálù a z postil si èetli kázání.
K tìmto pobožnostem scházeli se reformovaní i luterští, ano i katolíci pøicházeli. Kde však
budou hledati duchovní správu, kdo jim pokøtí dítky, kdo poslouží Veèeøí Pánì? 

Mnoho Èechù nabývalo pùdy jako vlastnictví pøes to, že dosud byly v platnosti zákazy
ruské vlády z 10. èervence 1864 a 10. prosince 1865, že katoliètí Poláci nemají práva kupo-
vati pozemky v jihozápadních krajích Ruska. Tento zákon se vztahoval i na katolické Èechy.
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Bylo nutno ten zákon nìjak obejít. Plnomocníci Èechù Pøibyl a Oliè ujiš�ovali ruskou vládu,
že Èechové jsou vlastnì husité a husitství, že je blízké pravoslaví. V Rakousku nebylo dov-
oleno vyznávati svou víru. V zemi svobody se snadno zase vrátí k víøe svých otcù. Z toho
dùvodu byl povìøen ministr vnitra L. S. Makov ke zøízení èeských husitských farností. Roku
1872 byly zøízeny dvì farnosti, dubenská v Podhajcích a hlinská v Hlinsku, pozdìji pak os-
trožská v Hulèi. Tìžší otázka byla, kde vzíti duchovní. Byl to neš�astný krok plnomocníkù
Èechù, že se neobrátili k stávajícím církvím v Èechách, reformované nebo luterské, aby do-
poruèili vhodné duchovní k zorganizování nové církve, kteøí by pøedevším sami stáli na
pevném duchovním základì. Plnomocníci pøivedli tøi duchovní, kteøí obsadili zmínìné farnos-
ti. Leè všichni tøi byli pùvodnì katoliètí knìží, a na úkoly jim svìøené nestaèili. Byli to Vá-
clav Hrdlièka, František Kašpar a Jan Saska. Zdá se, že žádnému z nich nešlo o pøerod èeské
duše, leè pouze o vnìjší   formy kultu náboženského. Ujiš�ování Pøibyla a Olièe o husitství
Èechù bylo nepravdivé, ponìvadž vìtšina Èechù o husitismu málo vìdìla, namnoze nic. To
byli vlastnì odchovanci Øíma. Nebylo tedy možné, aby z nich pojednou byli husité. Novému
náboženství se bránili a hledali útoèištì ve stávajících zde katolických kostelích.

Ruská vláda dala úplnou svobodu Èechùm k vypracování vnitøních záležitostí církve. Za
tím úèelem byly svolány dva církevní snìmy do Kvasilova v r. 1880 a 1881. Tu mìlo dojíti
k urèitým usnešením o zøízení církve husitské èeskobratrské. O snìmy byl velmi malý zájem
Èechù a slabì byly zastoupeny. Aè došlo k usnešení držeti se vyznání Èeských bratøí z r.1535,
èást Èechù vedená faráøem Saskou se usnešení nepodrobila a vùbec každý z knìží táhl na ji-
nou stranu. Hrdlièka se klonil k èeskobratrství, Kašpar navazoval s církví reformovanou,
Saska vedl ke starokatolictví, že odtud bude nejsnadnìjší pøechod k pravoslaví, jak si to vlá-
da pøála. Shodovali se toliko v tom, že zavrhovali papeže, služby Boží konali v jazyku èeském
a Veèeøi Pánì vysluhovali pod obojí. Když koneènì prozkoumal pomìry náboženské mezi
Èechy genererální gubernátor kijevský, vyšlo najevo, že každá námaha o sjednocení Èechù
po stránce náboženské je marnou a do splynutí s pravoslavím mají daleko.

Církev pravoslavná vidìvši povolnost úøadù vùèi Èechùm, zahájila sama útok na správu
státní, aby energiètìji proti Èechùm postupovala, zvláštì když zemøel pøíznivec Èechù car
Alexander II., jsa zavraždìn roku 1881. Nastal nátlak na bezpodmíneèné pøestupování k církvi
pravoslavné a èeské farnosti byly r. 1888 zrušeny. Nepravoslavným Èechùm zakázáno nabý-
vati pùdy. Mnohým Èechùm byla pùda dražší nežli víra a proto houfnì pøestupovali. Tøi
ètvrtiny Èechù staly se pravoslavnými, mezi nimi se ztratili i mnozí evangelíci. K pravoslaví
Èechové nikdy nepøirostli. Byli-li vlažnými pøed pøestupem, tím více po vstupu do církve
pravoslavné. Vìtšina lidu se stýkají s knìžími jen pøi køtech, oddavkách a pohøbech.  

Vra�me se opìt k našim boratínským. Spadal� Boratín pod správu faráøe Hrdlièky
v Podhajcích u Dubna. V Boratínì mìl koupeno 40 morgù pole. Tento duchovní byl celkem
nejvíce oblíben u Èechù. Byl� ušlechtilého vzezøení a mocen øeènického umìní, milé, do-
brácké povahy. Obèas pøijíždìl na Boratín a vykonával služby Boží a sloužil svátostmi. Jinak
si boratínští vykonávali služby Boží sami. Mládež však toužila po nìèem jiném, mimo
náboženské shromáždìní. Chtìla zábavy. Skládali samorostlé písnì s nádechem humoru, pøi
hudbì na harmoniku poøádali si taneèní zábavy. Faráø Hrdlièka doporuèil mládeži poøádati di-
vadelní pøedstavení, budou prý se tak vzdìlávati a slušnì se pobaví. Rady jeho uposlechnuto.
Objednali si z Èech divadelní kusy a s nadšením pustili se do díla pod øízením Františky Šád-
kové. Jelikož první pøedstavení se vydaøilo, dostali herci chu� k pokraèování v tom díle.
Pøicházeli hosté z okolí a vždy se jim tu líbilo.

ÈESKÝ BORATÍNstrana 38



Od samého poèátku starali se rodièové o vzdìlávání svých dítek. Školství tehdá v Rusku
zvláštì na venkovì bylo ubohé. Stát se nestaral o zøízení školy státní ani soukromé. Rodièové
vyuèovali dìti sami jak dovedli a èas jim dovoloval. Takové vyuèování mohlo býti jen proza-
tímní. Nabídla se již zmínìná Františka Šádková, že bude dìti uèiti v bytì svých rodièù zdar-
ma. Po ní se vystøídalo nìkolik domácích uèitelù. Rodièové nebyli s takovýmto vyuèováním
spokojeni, zvláštì když jeden po druhém se odkazovali. Proto se obrátili na faráøe Havelku
v Libštátì s prosbou, aby jim doporuèil nìjakého kvalifikovaného uèitele. Jeho péèí skuteènì
pøijel na Boratín mladý uèitel Josef Motl. Byl èlenem Bratrské Jednoty (Ochranovské), ab-
solvent uèitelského semináøe v Neusalz v Nìmecku. O nìm se mùže právem øíci, že byl synem
Jednoty Bratrské. Pøišel, nejen aby pøinesl všeobecné vzdìlání dítkám, ale aby sloužil všem
bez rozdílu, mladým i starým jako vìrný služebník Kristùv, aby pracoval pro království Jeho.
Aè s mnohým sebezapøením, neuznáním a zklamáním konal dílo uèitele a kazatele, požehnání
jeho obìtavé práce je ve velké míøe patrné do dnes.

Mladistvé nadšení uèitele bylo hned v poèátku zkaleno ohnìm. Sešla se obecní rada
k projednání s ním záležitostí o jeho povinnostech a právech. Luterští hledìli k nìmu
s nedùvìrou døíve ještì, nežli na Boratín pøijel, ponìvadž byl povolán z podnìtu refor-
movaných. Hned v té první schùzi byl uèitel Motl dotázán, zda by byl také ochoten služby
Boží vykonávat. On se vší ochotou a samozøejmostí. Ale luterští chtìjí býti jisti hned ve svých
pøedpokladech. Proto mu pøedložili otázku, zda pøi bohoslužbách budou svíce a køíž, èi niko-
liv. Motl dal vyhýbavou odpovìï: Ta otázka je pro dnešní schùzi vedlejší, to si podáme jindy!
Oheò byl na støeše. Jeho odpovìï si vykládali v tom smyslu, že považuje svíce a køíž za vedle-
jší vìci pøi bohoslužbì. A jejich náboženství, jak se ukázalo, se zakládalo hlavnì na
svících. Dosud chovaná nedùvìra k Motlovi propukla v prudkou nenávist. Ozvaly se hlasy:
My ho nechceme, kdo si jej povolal, a� si ho nechá. Katolíci se pøidali k luterským, tvoøili pak
silnìjší stranu, nežli reformovaní a odhlasovali, že obecním uèitelem bude rolník Zajíèek,
zvaný Rokelský. Ejhle ovoce Toleranèního patentu císaøe Josefa II., že totiž povolil dvì
vyznání v Rakousku, augsburské a helvetské. Pro nepodstatné vìci ztrácel se zájem
o podstatné. Reformovaní bratøi,   jmenovitì Josef Opoèenský a František Janata odešli
s uèitelem stranou a radili se co dìlat. Mladý uèitel s klidem øekl: Oblek mám, vy mi dáte
stravu a byt, dìti vám budu uèit zadarmo. 

To rozhodlo o dalším pobytu uèitele Motla na Boratínì. A tak povstaly na Boratínì školy
dvì, Zajíèkova a Motlova. V krátké dobì však škola Zajíèkova zanikla a všechny dìti chodi-
ly k bratru Motlovi. Proè? Žáci jeho mnohem zdárnìji prospívali. Uèitel Motl byl výborným
pedagogem, uèil svìdomitì, nezištnì a s láskou. Sám zhotovoval pro dìti pomùcky
k vyuèování a co hlavního, uèil dìti zpívat. Dìti k nìmu záhy pøilnuly upøímnou láskou. Když
rodièe bil do oèí rozdíl lepšího vzdìlání dìtí ze školy Motlovy, jeden po druhém pøivádìli své
dìti k Motlovi a odprošovali jej. Naposled i sám uèitel Zajíèek pøivedl své dìti se slovy: Pane
uèiteli, byl jsem Šavel, ale teï jsem Pavel, odpus�te. A pan uèitel umìl odpouštìti
a zapomínati. Leè konfesijní nenávist trvala dál. Ta mìla hluboké koøeny a pøinesla ještì mno-
ho zlého.

Faráø Hrdlièka uèiteli Motlovi nepøál, zvláštì jeho paní podporovala stranu odporující
Motlovi a jeho snahám. Nejvìtší napìtí nastalo mezi faráøem Hrdlièkou s jeho stoupenci
a reformovanými, když Josef Opoèenský na jedné své obchodní cestì zjistil, že Hrdlièka vys-
luhuje katolíkùm mši a vùbec svátosti vysluhuje tak, jak si kde pøejí reformovanì, po lutersku
i po katolicku. Takovéto jednání zmínìného bratra zneklidnilo, doma nastalo rozrušení  a oz-
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valy se hlasy, že se nemùže déle setrvati pod správou takového dvojramenáøe. 
Br. Opoèenský pøíležitostnì faráøi Hrdlièkovi vytkl jeho nesprávné poèínání. Tento ve své

dobrácké povaze se omlouval. Do øeèi vpadla jeho žena a øekla: „Pane Opoèenský, vy jste
øemeslník, dìláte každému jak si pøeje, tak i mùj muž má øemeslo a musí vyhovìt všem
stranám dle pøání.” Po takovémto vyjádøení sláva Hrdlièkova na Boratínì pohasla a vedoucí
duchovního života poèali se ohlížeti po nìjaké stávající církvi evangelické v Rusku.

Strana Hrdlièkova v tomto poèínání vidìla podvratné dílo Motlovo, proto ostøí meèe by-
lo obráceno hlavnì proti nìmu. Zvláštì paní Hrdlièková hledala cesty k znemožnìní dalšího
pobytu uèiteli na Boratínì. Byly naò donášeny stížnosti na úøady, že je nebezpeèným
èlovìkem státu. Byl pøedvolán k zodpovídání se. Musel pøedložit knihy, z nichž uèil,
k pøezkoumání. Uznán za nevinna. Ale na tom se neskonèilo. Pøedvolán znovu,
s podotknutím, aby pùsobil na Èechy k pøestupu do lùna církve pravoslavné. Doprovázel jej
br. Josef Opoèenský zvaný Klempíø. Motl stojí na svém, že od pravého uèení Kristova
odstoupiti nesmìjí. Opoèenský dodal: „My jsme pøi konfirmaci slibovali vìrnost církvi refor-
mované, nemùžeme tedy rušit slib.” Kníže Orlov, jako vyšetøující soudce odpovìdìl: „Když
nemùžete slibu rušiti, dejte nám své dìti!.” Tu Opoèenský znovu dokazuje. „Za dítky jsme my
rodièové slibovali pøi køtu.” S nepoøízenou, vyšetøující komise propustila stateèné obhájce
víry. To byly poèátkové dalších nepøíjemných zápasù s úøady. Žaloby nepøestávaly docházeti
k úøadùm. Motlovi odepøeno obèanství ruské. Uznal, že bude užiteèné, aby odešel.

Ponìvadž faráø Hrdlièka pro svoji liberálnost ve vìcech náboženských ztratil dùvìru
na Boratínì, obrátili se boratínští ještì za uèitele Motla na evangelickou reformovanou kon-
sistoø ve Varšavì se žádostí o pøijetí do jejich svazku. Tato konsistoø je nemohla pøijmouti
ponìvadž Volyò nespadala do jejich oblasti, ale poradila, aby se hlásili do konsistoøe ve Vil-
nì. To se také stalo. V odpovìï na žádost o pøijetí objevil se na Boratínì jednoho májového
dne roku 1883 superitendent Glowacki z Vilna. V polštinì kázal a celou záležitost zkoumal
a s velkou pøíchylností se mìl k naším bratøím. Ještì téhož roku v èervenci byl sbor formálnì
pøipojen ke konsistoøi Vilenské.

Konsistoø Vilenská, aè vzdálená na 600 km, vìnovala zvláštní péèi nepatrnému sboreèku.
Aby mohlo býti sboru slouženo v mateøském jazyku, požádal p. superitendent faráøe Jelena,
Èecha z konsistoøe Varšavské, aby èas od èasu pøijíždìl na Boratín a duchovenské služebnosti
konal. Tento hned pøi první své návštìvì provedl volbu dvou starších sboru Jana Opoèen-
ského a Josefa Vlka, otce nynìjšího uèitele ve výslužbì. Nejèastìji však dojíždìl faráø
Manzelowski, Polák z Niepokojczyc, jenž byl administrátorem sboru.

Pøes to, že v obci byly ještì nepokoje se strany luterských, kteøí se zatím konsistoøi refor-
mované nepodrobili a dojíždìl k nim faráø Hrdlièka a sloužil po lutersku, toužili reformovaní
postaviti si vlastní stánek k shromažïování se. Dosud se shromažïovali v klempíøské díl-
nì. Koupili pozemek, sváželi døíví, pálili cihly. I Vilno podepøelo tuto snahu darem 250 rublù
a uèiteli Motlovi platilo 100 rublù roènì. Dlouho však radost netrvala. Pojednou, jako hro-
mová rána, pøišlo úøední naøízení, že dùm modlitby se nesmí stavìt. Nezbývalo nic jiného, než
pøipravený materiál likvidovati a trpìlivì èekati na pøíhodnìjší èas.

15. øíjna 1889 pøijel ponejprv na Boratín faráø Jastrzebski. On ze všech polských faráøù
nejúžeji se sblížil s naším èeským lidem a pøilnul k nìmu. Aby mohl sloužit v mateøštinì,
nauèil se èeskému jazyku a celé bohoslužby po všechna léta vykonával èesky. Ba i po
pøevratu politickém, kdy Polska vzkøíšena, jazyk polský stal se jazykem státním, dùsled-
nì kázal èesky.
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Druhou jeho návštìvou v r. 1890 byly cesty duchovním na Boratín uzavøeny. Pøišel zase
silný nátlak ze strany církve pravoslavné, podporované úøady, aby Èechové chtìj nechtìj
pøestupovali k pravoslaví. Jinde Èechové houfnì pøestupovali, ale boratínští kladli tuhý odpor.

Agitátorem pro pravoslaví byl Em. Nìmeèek z Prahy. Mìl mnohem lepší pøístup
k Èechùm, nežli ruští bá�uškové. Jezdil po èeských obcích a všude výmluvnými a lahodnými
slovy poukazoval na velké výhody pro ty, kteøí pøestoupí, kde kladli odpor, donucoval hrozba-
mi. Pravoslavný Jezuita. Pøijel také jedenkrát na Boratín. Zavolal si nìkolik starších mužù ke
starostovi obce, aby jim promluvil do duše. Ale nepochodil. Když musel odejít s nepoøízenou,
jako odpovìï, pøišel brzy po jeho odchodu úøední zákaz konati spoleèná shromáždìní
a pøíjezd faráøùm nepovolen. Shromáždìní však trvala dále proti tomuto naøízení. To bylo
ovšem nebezpeèné.

Odvážní vùdcové sboru nezoufali. Hledali cesty, jak znovu docíliti svobody. Pøíležitost se
brzy naskytla. Car Alexander III. vypravoval se na pøíjezd do Lucka k prohlídce opevnìní
mìsta. To byla velká událost. Jako by sám Bùh všemohoucí mìl pøijet. Tu se bratøi uradili, že
pøedloží carovi žádost osobnì. Žádost jim právnicky ve Vilnì sepsali, v níž všechny bolesti
o útisku náboženském vyjádøeny. Vše pøipraveno, jen jak teï carovi žádost doruèit? Po všem
kraji je vyhlášeno, že žádné žádosti se nesmìji carovi podávat. Kdo by se opovážil bude pøís-
nì potrestán. Nicménì bratøí Jan Opoèenský a František Janata se v ohlášený den do Lucka
vypravili i se žádostí. U nádraží stojí spoøádány rùzné korporace, policajti tvoøí živou zeï
kolem cesty, po níž se mìl car bráti, že by dítì mezi nimi neproklouzlo. Touha však
po svobodì  náboženské je silnìjší, než všecka naøízení i než ta živá zeï. V okamžiku, kdy
car s carevnou Marií Fedorovnou projíždìl kolem, František Janata (kováø) silným ramenem
vrazil do Jana Opoèenského, živá zeï proražena a Opoèenský na volné cestì kleèí na kolenì
a žádost má položenou na obnažené hlavì. Škoda, nebyl vidìn carem. Hrubý výkøik policajta:
„Nesmìji se žádosti podávati”, situaci zachránil. Carevna uslyšela výkøik, ohlédla se a kynula
rukou, aby žádost byla podána. Oddechli si bratøi. Ale ne na dlouho. Nastalo vyšetøování br.
Opoèenského. Tušil, že by mohl dostati Sibíø. Odjel po nìkolika mìsících spolu s jinými do
Ameriky, do zemì svobody.

Kdo pùjde na místo odvážného Jana Opoèenského? Byl kurátorem sboru tìlem a duší,
vedl služby Boží, pohøbíval mrtvé, povzbuzoval ke stateènosti v dobách útisku. Všem bylo
samozøejmé, že to bude Josef Opoèenský, klempíø. Tento s davidovskou srdnatostí a s vírou
v Boží pomoc pustil se v zápas. Símì zaseté br. Motlem klíèilo, vydalo užitek svùj pøedevším
v tomto muži. Nedovedl se na nikoho hnìvat, hledal cesty k smíru, ve vìcech svého
pøesvìdèení byl neústupný a vytrvalý v boji o práva náboženská.

S netrpìlivostí oèekávalo se dlouho na odpovìï od cara na podanou žádost. Koneènì ces-
tou úøední dostala se na úøad v Lucku. Povolaný kurátor vidí pøes ní napsáno: „Kdo
brání?” Vyrozumìlo se tomu tak, že ve skuteènosti car nic nevìdìl o tom, co se zde ve jménu
jeho dìlo. Jednalo se nyní o kùži úøedníkù inspirovaných knìžstvem pravoslavným. Aby se
zachránili a ospravedlnili pøed carem, pøinutili pøedstavené sboru podepsati protokol neprav-
divý, ospravedlòující jednání úøednictva. Báli se starší sboru, aby se jim pak nemstili.

Ale pomìry se nezlepšily. Poslána nová žádost k carovi. Pøišla zpìt, že musí jít úøed-
ní cestou. Poslána úøední cestou. Žádný výsledek. Koneènì zajeli dva delegáti Antonín Flen-
gr a František Janata do Žitomíru ke generálnímu gubernátorovi, aby osobnì ve vìci zakroèili.
Výsledek byl ten, že generální gubernátor pohrozil Josefu Opoèenskému, nepøestane-li
s agitací evangelickou, bude administrativnì trestán. Nepøestane-li ve svém domì shro-
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mažïovati lid, bude jeho dùm zapeèetìn. Takovou zprávu pøinesli delegáti. Tedy ještì
hùøe než bylo dosud. Z opatrnosti, aby na nìco podobného nedošlo neshromažïovali se více
v domì br. Opoèenského, ale po každé jinde a nìkolik jiných bratøí vedlo shromáždìní.

Car Alexander III. onemocnìl. Ve všech kostelích se konají modlitby za jeho uzdravení.
Tu milí bratøí se dopustili jemné lsti vùèi úøadùm. Šli prosit o povolení k modlitbám za cara.
V takovém pøípadì žádosti nemùže být odepøeno. Policejní úøedník slíbil, že i faráø bude mo-
ci pøijet. Záblesk svobody. Poèíná svítat. Tváøe se jasní. Radostné oèekávání na den pøíjez-
du duchovního po ètyøech dlouhých letech. Ještì pøed jeho pøíjezdem pøibyl na Boratín úøed-
ník s rozkazem, že mimo boratínských nesmí nikdo bohoslužeb se zúèastnit. Pøibylí hosté
z Michajlovky museli se z Boratína vytratit. Na cestách k Boratínu stojí stráž, aby vrátila
návštìvníky z okolí. I u dveøí pokoje, kde spal pøes noc pøijetý faráø, stál mužik na stráži.
Nezapomenutelné shromáždìní u Klempíøù se konalo 6. února 1894. Pak se shromažïoval
sbor nerušenì ke svým „modlitbám za cara”, až koneènì téhož roku pøišel nový zákaz bo-
hoslužeb. Nikdo však již toho zákazu nedbal.

Absolutistické vlády se ujal Nikolaj II., ponìvadž jeho pøedchùdce Alexander III. zemøel.
Všichni obyvatelé museli skládati pøísahu novému carovi. Boratínští mìli skládati pøísahu
v Antonovce pøed bá�uškou. Odepøeli a žádali o povolení, aby smìli pøed svým duchovním
Jastrzebskim pøísahati. V této žádosti jim zase nemohlo být odepøeno. A tak milovanému
pastýøi byla cesta na Boratín zase otevøena. Tím více se naším ulehèilo, když zmínìný car vy-
dal manifest úplné náboženské svobody všech vyznání 17. øíjna 1905. To už nebyl zásvit,
nýbrž plný jas svobody a upøímná srdce chtìjí oslavit Pána za vzácný dar svobody èinem obì-
tavé lásky.

Staré plány ožily. Postavíme dùm jménu Hospodinovu. Klempíøská dílna je tìsná
a nepohodlná, je nejvyšší èas, aby se zaèalo. Souèasnì ožily tužby po vlastním duchovním
pastýøi. Než, nejprve dùm modlitby, a potom faráø. Penìžitý základ tu byl, zvìtšený úroky, již
z doby Motlovy. Co hlavního, mìl lid srdce k tomu dílu. Nadšení asi 28 rodin bylo veliké,
podepøeno smìlou vírou v Boží pomoc. Svornì, jako jeden muž rozvrhli si práci.Všechna tato
práce bude konána darmo, z lásky. Zatížili se také finanènì. Každý zaplatí 2 ruble z morgu.
Podle architekta Ing. Wojdeho z Varšavy, velkého pøítele boratínských, vykopány základy. 

Z jara 1906 byl slavnostnì položen základní kámen, v roce 1907 dokonèen a 18. srpna
(nového kalendáøe - pozn. aut.) byl dedikován.

Netušili tenkrát, že je ještì daleko do uskuteènìní druhé èásti plánu, že musí pøestáti
svízelné váleèné doby, že døíve musí nastati velké promìny v dìjinách svìta, že mapa Evropy
bude pøeformována, že musí být zbudována za pomocí amerických pøátel Misijní škola
v Olomouci. Do ní byl povolán ke vzdìlání syn boratínského kurátora  Jaroslav Opoèenský
a s ním na Volyò vyslán i druhý chovanec této školy, pisatel tìchto øádkù.

Tolik text z pera nejpovolanìjšího, kazatele Antonína Balabána, který na Boratínì pùso-
bil v letech 1927 až 1937. Pro ètenáøe Køes�anských listù v Americe, z nichž mnozí se na Bo-
ratínì narodili nebo tam alespoò pobyli nìjaký èas, pøipomnìl náboženské zaèátky na Bo-
ratínì. Využil k tomu, jak sám uvádí, sebrané vzpomínky starších lidí a písemnosti z minulosti
a o událostech ze života sboru, které se shromáždily pøi pøíležitosti oslav 25. výroèí dedikace
kostela.
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Zajištìní bezpeènosti obèanù

S tala-li se v obci mimoøádná událost, vždy k ní zaujali stanovisko radní, pøípad-
nì i územní prokurátor. Ti reagovali nìjakým opatøením èi pøíkazem, aby se podobný pøípad
již nemohl opakovat. Proti požáru (protože všechny budovy byly z hoølavého materiálu) by-
lo naøízeno pravidelné vymetání komínù, zakázáno kouøení na veøejných prostranstvích
a manipulace s otevøeným ohnìm. Po nièivém požáru v roce 1888, kdy byly znièeny budovy
ètyø hospodáøství, se valná hromada obèanù usnesla poøídit støíkaèku. Penìžitý základ poskytl
Josef Pišl darem 50 rublù. Zhotovil ji zámeèník Jan Opoèenský v roce 1890. Tím byl položen
základ k organizované likvidaci požárù. 

Ukázkou správného pøístupu boratínských radních je reakce na tragickou smrt Františky
Chudobové, která  v zimì uklouzla na zledovatìlém okolí studny. Spadla do ní a pøišla o život.
Stalo se tak 21. ledna 1885. Radní po projednání s prokurátorem již 22. ledna v obsílce velí:
„ ...by hledìl každý udìlati roubení u studnì na jeden a pùl lokte nad zemí vysoké.”

Proti zlodìjùm, zejména ve žních a v dobì dozrávání ovoce, byl nasazen obecní hlídaè,
který procházel obcí nìkolikrát za noc. Zvláštním pøípadem bylo hlídání lesù, aby tam oby-
vatelé ukrajinského Boratína nepásli krávy. To bylo kamenem úrazu mezi obyvateli obou Bo-
ratínù.  Spoèíval v tom,  že na lesní pozemky hrabìnky, bývalé majitelky, byl uvalen „servi-
tut” (služebnost), podle kterého mìli mužici již døíve právo pást krávy v panských lesích. Ten-
to spor se táhl skoro po celou dobu poby-
tu Èechù na Boratínì a mnohokrát mìl
soudní prùbìh. Jak nakonec skonèil?
Soudním rozhodnutím z 29. dubna 1937
byl servitut prohlášen za neoprávnìný
a ukrajinská strana odsouzena k úhradì
soudních nákladù. Dnes víme, že by jistì
skonèil odstìhováním Èechù o deset let
pozdìji, ale hlavnì likvidací
lesù v nìkolika následujících
váleèných letech. 

Pozornost zemøelým

Již na zaèátku svého usídlení naši
pøedkové vyhradili místo na
pochovávání mrtvých. Bylo to pøekrásné
místo na severním svahu mohyly
s výhledem na nedaleké mìsto. Mohyla
byla snad pøírodní nìkolikametrová
vyvýšenina, která výraznì vynikala nad
okolní rovinou. Tato mohyla se
nacházela jen nìkolik stovek metrù od
pùvodní zástavby osady, tam kde je dnes
Forta. V roce 1881 došlo k oplocení
prostoru høbitova. Na tomto høbitovì se
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pohøbívalo až do roku 1887, kdy se tato vyvýšenina zalíbila vojenským expertùm
k vybudování opìrného obranného místa a prostor mohyly bez velkého odporu obyvatel Bo-
ratína vykoupili. A tak boratínští urèili nové místo pro vìèný odpoèinek. V centrální èásti
mezi obìma èástmi Boratínem a Køakami, v tìsnì blízkosti místa, kde jednou, jak všichni do-
ufali, bude stát kostel. Od kvìtna 1888 se již na novém høbitovì pohøbívalo. 

O úmrtích se obèané dozvídali z obsílek, které oznamovaly smutnou událost i hodinu po-
høbu. Teprve v pozdìjších letech byl na novém høbitovì  postaven zvon - umíráèek. Pohøbí-
valo se, z hygienických dùvodù, nejpozdìji dva dny po úmrtí. Na rozdíl od køtù a sòatkù
nemìl pohøeb výluènì církevní charakter. Vìtšinou nìkterý ze starších obèanù pøeèetl nad
hrobem  biblický text nebo vlastní projev. Pøi pohøbech novorozencù a batolat, a tìch bylo
mnoho, byl obøad minimální, pouze za úèasti nejbližších pøíbuzných. Po utvoøení pìveckého
spolku bylo jeho úèinkování na pohøbech pravidlem. I nový høbitov byl v devadesátých letech
ohranièen živým plotem. Hroby byly vìtšinou bez trvalých náhrobkù, vymezené døevìnými
a jen výjimeènì kovovými plùtky. 

Honosných pomníkù bylo tehdy velmi málo. Jen nìkolik, které pøežily stovku let a na
konci tisíciletí zdobí místo posledního odpoèinutí témìø dvou stovek boratínských obèanù. Na
boratínském høbitovì odpoèívá i mnoho Èechù z okolních èeských vesnic, zejména z evange-
lických rodin. Místo na høbitovì stálo v prvních letech 50 kopìjek a tìsnì pøed první svìtovou
válkou 2 ruble.

Matrika zemøelých se vedla u farního úøadu pøíslušné církve, kam se údaje zapisovaly
vìtšinou dodateènì, když se odpovìdný administrátor dostavil do obce (jednou až dvakrát za
rok), aby pokøtil narozené dìti a vykonal oddací akt èi konfirmaci.  Proto je v údajích, zejmé-
na narození a úmrtí, mnoho nepøesností. To platí do roku 1927, kdy na Boratínì vznikl farní
úøad se stálým duchovním. I na nový høbitov byl pøenesen velký døevìný køíž s kalichem
a symbolickým znázornìním dvou spojených pravic, které mìlo všem obèanùm pøipomínat
smíøení mezi èleny všech náboženských denominací. Toto „smíøení” se uskuteènilo up-
rostøed osmdesátých let.

Vybudování Forty

Slovo „Forta” mìlo pro každého obèana Èeského Boratína magický nádech. Již samo
o sobì, protože bylo cizího pùvodu. Bylo spojeno s místem, které bylo pro každého symbol-
em volného èasu, s místem s tajemným náhrobkem pod velkým køížem. 

Už její tvar byl záhadou. V naprosté rovinì se najednou objeví val skoro deset metrù
vysoký, který z jedné strany postupnì pøechází do roviny a z druhé tvoøí strmý bøeh. Má tvar
mìsíce ve fázi tìsnì pøed tím, než docouvá k novoluní. Na vnitøní chránìné stranì je ještì
vyšší obdélníkový val, na nìmž stojí od nepamìti bytelný køíž a o šest metrù níž rozmìrná
náhrobní deska. Nikde v boratínských pojednáních jsme nenašli zmínku o pùvodu tohoto mís-
ta. Byla zøejmì souèástí historie obce a jako taková zevšednìla a nikdo jí nevìnoval náležitou
pozornost. Øíkalo se, že je to pozùstatek z tureckých válek. Až jednou, když jsme po nìko-
likáté listovali v deníku pradìdeèka Josefa Vlka (byl v rakouské armádì v letech 1847 až 1854
u ženistù a vyznal se v ženijních stavbách), našli jsme v nìm následující záznam  z roku 1887: 

Dne 8ho èervence toho roku zakládaná byla zde v Boratínì reduta (pøedsunutá samostat-
ná hradba, souèást vnìjšího barokního opevnìní - pozn. aut.), k úèelu postavení této
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pevnùstky odkoupen vládou potøebný pozemek náležející zdejším èeským osadníkùm, též
i høbitov náš na krásném pahorku „Mohyla” zvaném musel býti postoupen pro stavbu tuto.
Stavbu vedli vojenští inženýøi a práci lid sehnaný za denní plat a od sáhu kostkového, totiž
kopání rovu a navážení valu. Též zde na Boratínì máme letos poprvé ubytované kozáky od
4ho t.m. až do konce, totiž po èas odbývání do skonèení hlavních manévrù. Poprvé nám
Èechùm zdejším pøišlo seznámiti se s tìmito vojíny ruskými, mìlo se za to, že kozáci jsou vo-
jsko nevázanìjší, ale pøesvìdèili jsme se o opaèném, chovali se k nám s nejvìtší šetrností
a vlídností a vyznaèili se vzorným poøádkem. Na zimní byt odeberou se zpìt do Vladimíru
Volyòského.

A z obsílek najednou zaèalo vystupovat mnoho do té doby nesrozumitelných hesel, která
mìla s Fortou souvislost. A tak mùžeme smìle vyslovit následující úvahy:

Rusové si dali od Francouzù zpracovat návrh na obranu svého Jihozápadního kraje, kam
Volyò patøila. Na jih proti Turkùm a na západ proti germánùm. Zpracovatelé projektu vybrali
nìkolik míst a navrhli tam reduty - pøedsunuté samostatné hradby, které jsou souèástí
opevnìní mìsta Lucka. Jedno opevnìní bylo vybudováno v Boholubech (na západ od mìsta)
a jedno na Boratínì (na jih). 

Tato fortifikaèní stavba, zkrácenì Forta, mìla pro osadníky nejen velký hospodáøský, ale
také politický a kulturní význam. Každoroènì (vìtšinou v letních mìsících) sem pøijíždìly na
manévry nejménì dvì setniny kozákù, pøevážnì z Vladimíru Volyòského. Obecní úøad
v Boratínì mìl s ministerstvem obrany smlouvu na jejich stravování a ubytování (pro dùsto-
jníky v bytech, pro mužstvo a konì v hospodáøských budovách a na pozemcích). K tomu
úèelu byla postavena polní kuchynì. Obèané dodávali nejen nezbytné suroviny pro stravování
kozákù, ale i potøebný obslužný personál. Jistì to bylo za výhodných podmínek pro obì
strany,  pro boratínské pøinejmenším výrazným pøilepšením jejich domácího rozpoètu. Kupci
na jejich produkty  za nimi pøicházeli až domù a ještì zaplatili èas, který jim hospodáøi vìno-
vali. Takto jezdili na „manévry” (vojenská cvièení) vojáci až do konce tøicátých let (tedy
i polská armáda). Nìkterým vyšším dùstojníkùm se prostøedí zalíbilo natolik, že si s sebou na
manévry vozili celou rodinu jako na letní byt. 

Jak žili, èím se živili

V prvních letech žili boratínští v primitivních podmínkách. Podzemní chýše  ze slámy
a klackù (zemljanky) byly chladné a zdravotnì nevhodné. Cílem bylo co nejrychleji vystavìt
dùstojné obydlí pro sebe i pro své živé pomocníky - domácí zvíøata. Bìhem prvního roku se
to podaøilo Františku Opoèenskému a vzápìtí Janu Šádkovi, který si ke stavbì pozval stavitele
ze svého bývalého domova. Na rozdíl od „chátí” domorodých mužikù bylo èeské stavení
funkènì rozdìleno na obytnou a hospodáøskou èást. Bylo také ze døeva, vìtšinou døevìných
špalíkù omítnutých z obou stran, s nezbytnými kamny a velkou pecí. Podlahy byly zpoèátku
hlinìné, ale postupnì se nahrazovaly døevìnými. Citujeme z dopisu Adolfa Žalského (*1868),
který žil v letech 1878 až 1882 na Boratínì a v roce 1958 napsal uèiteli Josefu Albrechtovi
(pùlbratranci) vzpomínkový dopis:

František (Albrecht) se zabýval tkalcovinou, ale více se zabýval s bratrem Josefem
øezáním prken, kterých bylo na Boratínì mnoho tøeba. V celém Boratínì nebylo prkenné pod-
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lahy, jen u Šádkù mìli ve dvou místnostech døevìnou podlahu. Scházely u domù lomenice,
patra a pøístøeší, ani na nábytek nebylo prken. Práce mìli na nìkolik let. Vinca mìl práci
s koòma. Marie byla v Lucku ve službì. Ostatní pracovali v hospodáøství a v domácnosti.

Na zimu se chalupy zazimovávaly jako v bývalém domovì: døevem, listím, slamou. Živ-
otní úroveò v poèáteèních letech byla žalostná, ale pøesto znaènì pøevyšovala životní úroveò
domorodého ukrajinského obyvatelstva.

Je tøeba si uvìdomit, že boratínští pocházeli ze dvou dosti odlišných lokalit. Jednak
z dnešního Semilska (krkonošské podhùøí) a podorlicka (Brandýssko) a v druhé etapì os-
ídlování (1875 až 1890) od moravských Vanovic. V prvních bídných letech žili ve svornosti
bez ohledu na majetkové a náboženské pomìry. Postupnì se však i na Boratínì zaèali jeho
obyvatelé rozlišovat  na majitele pùdy, protože všechny poplatky plynoucí do obecní poklad-
ny se odvíjely od výmìry pozemkù, a na bezzemky. V pozdìjší dobì bylo dìlítkem nábožen-
ské vyznání. Na jedné stranì evangelíci a na druhé ostatní vyznání. Když jinovìrci buï pøešli
k evangelíkùm nebo se vystìhovali nebo jako pravoslavní s nimi symapatizovali, pøišlo na
poøad jiné dìlení. Na ty, kdo chtìli hrát divadlo, a na ty, kteøí divadlo zavrhovali (skoro vždy-
cky Køaky proti Boratínu). V období amerikanizace evangelické církve (po roce 1900) na bap-
tisty a helvéty.

Zdravotní stav boratínských obyvatel byl dán jejich pøirozeným dìdictvím. Lze vypo-
zorovat, že pøíslušníci jedné rodiny byli náchylní na zápal plic a tuberkulozu, v druhé zase
pøedèasnì umírali na rakovinu èi infarkt (o tom více pojednáno v další kapitole). Chtìli by-
chom se zmínit o jedné skuteènosti, která znaènì ovlivnila zdravotní stav a fyzickou kondici
boratínských, zejména první generace pøesídlených obèanù. Pocházeli pøevážnì z vyšších
poloh a byli zvyklí na drsnìjší podnebí. Tady stály chalupy v pùvodnì zamokøeném údolíèku
v blízkosti øeky a moèálù, které produkovaly hejna komárù. Byly to naprosto rozdílné kli-
matické podmínky, které vedly k hojnému rozšíøení nemoci zvané „volyòská horeèka”.
K èásteènému zlepšení došlo až po nìkolika letech, když bylo okolí zbaveno porostu a trochu
vyschlo. 

Pro dorozumívání s okolím, které bylo národnostnì rùznorodé (Ukrajinci, Poláci, Židé,
Nìmci a další), se používal pøevážnì úøední jazyk – ruština. Ovládali ji èásteènì i pøíslušníci
ostatních národnostních skupin. Do roku 1892, kdy prakticky zanikla èeská samospráva (ofi-
ciálnì byla zrušena carským výnosem již v roce 1890) mìli Èeši výhodu, že v obci i na vyšším
okresním úøadì vládla èeština. Kdo ovšem chtìl být státním úøedníkem, musel ruský jazyk
ovládat, protože obecní zápisy (zvláštì po roce 1892) byly psány v ruském jazyce stejnì jako
všechny smlouvy, žádosti a dohody, které smìøovaly k vyšším úøedníkùm. Po zøízení státní
školy byla vyuèovacím jazykem ruština, a tak všichni její absolventi umìli rusky èíst, psát
a také obstojnì mluvit.

Dùležitou etapou v životì volyòských Èechù byla vojenská povinnost. Osvobození od vo-
jenské povinnosti  se týkalo tìch mladých mužù, kteøí pøišli na Volyò do r. 1875. Takže na vo-
jnu odcházeli èeští mladíci, až když dovršili vojenský vìk v osmdesátých letech s ruským
státním obèanstvím. Vojenská služba trvala pìt let a za tu dobu bylo možno i v ruské armádì
se pøiuèit mnohým dovednostem užiteèným pro civilní život. Tak napøíklad pozdìjší boratín-
ský uèitel Josef Vlk byl pøi odvodu zaøazen k hudbì, i když pøedtím na žádný nástroj nehrál,
jen trochu na housle, se závìrem: „cho� morda muzykalnaja” (alespoò ksicht, hubu má hudeb-
ní) a muzice se tam skuteènì nauèil.
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Hospodáøský rozvoj obce

Byl založen na zemìdìlství a øemeslech. Všichni èeští kolonisté se s velkou vervou
pustili do obdìlávání zanedbaných pozemkù. Likvidací divokých lesù a køovinatých porostù
rozšiøovali svá hospodáøství. Chtìli pøesvìdèit  domorodé obyvatelstvo, že jejich postupy jsou
lepší. Mìli však smùlu. Velice suché poèasí prvních tøí let a vyoraná mrtvá vrstva pùdy zpù-
sobily, že výsledek nesplnil jejich oèekávání. Také øemeslníci byli pøipraveni pøedvést svou
dovednost. Ale zpoèátku nebylo pro koho, protože  všichni domácí mužici i pøistìhovaní
kolonisté mìli hluboko do kapsy. Start byl tedy pro všechny velice neutìšený. Postupným kul-
tivováním a hnojením svých pozemkù, rozšiøováním osevních ploch a pìstováním vhodných
zemìdìlských plodin nejenže pøekonali poèáteèní potíže, ale vytvoøili si pøedpoklady
k dosažení vyšší životní úrovnì. Zaèali si pronajímat neobdìlané mužické pozemky. Za polov-
inu  úrody prvního roku zaplatili pronájem na tøi roky - museli pole patøiènì obdìlat a pohnojit
- a úroda dalších dvou let byla odmìnou za jejich práci. Vytvoøili si tak podmínky pro rozm-
nožování poètu dobytka, který produkoval mezi jiným také dostateèné množství hnoje
na vylepšení novì získaných polí. 

Na ménì kvalifikované práce si hospodáøi zaèali sjednávat výpomoc. Muži se mohli vìno-
vat svému druhému èi tøetímu povolání, protože skoro každý umìl nìjaké øemeslo, kterým se
ve své domovinì živil. Pøípadnì se mohl vìnovat výdìleèné práci mimo své hospodáøství.
U každého hospodáøství zaèaly vznikat dílny, dílnièky èi jen pøístøešky, ze kterých vycházely
potøebné pomùcky, náøadí èi vìci denní potøeby: kuchyòské a zemìdìlské náøadí, obleèení,
boty, kamna, podlahy, nábytek, vozy, koèáry apod. Na zdejším trhu totiž nebylo témìø nic.
Pøíjmy z vedlejší nezemìdìlské èinnosti  tak vylepšovaly domácí rozpoèet a umožòovaly lep-
ší obživu a ošacení poèetných rodin. Na Boratín se stìhovaly další a další rodiny. Místo na
obytné stavby se ještì našlo, ale pole už k dispozici nebylo. V postavených domech bylo místo
pro vlastní rodinu i pro novì pøíchozí. Zrušením privilegií (zejména náboženské svobody)
a diskriminací jinovìrcù zaèalo pøibývat nespokojencù se zmìnìnými podmínkami. Mnozí se
zaèali ohlížet po lepších podmínkách, ale „vyprodat” se nebylo jednoduché, nebo� nabídka
znaènì pøevyšovala poptávku.
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K A P I T O L A T Ø E T Í

DOBA PROSPERITY
(1890 až 1914)

Události, které ovlivnily vývoj i v Èeském Boratínì • Vystìhovalectví jako následek
pøedchozího øešení • Stavba kostela a fary • Rozvoj øemesel a zemìdìlského
hospodáøství • Chmelaøství a ovocnáøství • Založení organizovaného hasièského sboru
a domácí pojiš�ovny • Založení úvìrového družstva a postavení záložny • Zdravotní
stav boratínských obèanù • Kulturní a spoleèenský život • Vzdìlávání boratínských dìtí
a výstavba školní budovy • Typické boratínské hospodáøství a obytný dùm • Migrace
obyvatelstva.

Døíve než budeme pokraèovat v historii Èeského Boratína, je tøeba si pøipomenout poli-
tickou situaci na pøelomu století v Evropì a zejména v ruském impériu, která do znaèné míry
ovlivòovala život boratínských obèanù.

Vláda kontrareforem, jak bylo vládnutí reakèního cara Alexandra III. èasto oznaèováno,
se blížila ke svému konci. Car postonával a v roce 1894 zemøel. Jeho nástupce car Mikuláš
II. (vládl 1894 až 1917)  se jevil jako pokrokovìjší a pøístupnìjší k ústupkùm v samodìržaví.
Pod tíhou prohrané války na Dálném východì s Japonskem (1904 - 1905) a ruské revoluce
v roce 1905 vydal 17. øíjna téhož roku manifest slibující politickou i náboženskou svobodu.
Pøesto v jeho zemi pokraèoval i nadále národnostní útisk Finù na severu, Polákù na západì,
Židù vùbec  a muslimského obyvatelstva na jihu impéria.

Na pøelomu století si Evropu rozdìlilo šest mocností a ty se zformovaly do dvou nepøá-
telských blokù. Na jedné stranì „Trojspolek” (Nìmecko, Rakousko, Itálie) a na druhé stranì
„Dohoda” (Francie, Rusko a Velká Británie). Zájmy tìchto blokù se støetávaly na mnohých
místech. Rusko zaèalo opevòovat jihozápadní èást øíše. Tak vznikl na Volyni pevnostní tro-
júhelník: Rovno - Dubno - Luck.  Jedno z opevnìní poslednì jmenovaného mìsta byla forta
vybudovaná  na Boratínì. Støet zájmù obou tìchto seskupení vyústil ve svìtovou válku,
k jejímuž vzniku posloužil atentát na následníka rakouského trùnu Ferdinanda d´Este
v Sarajevu 28. èervna 1914. Rusko vstoupilo do války 1. srpna téhož roku. 

Vystìhovalectví z Èeského Boratína

Vystìhovalectví z Èeského Boratína bylo jistì podstatnì výraznìjší než z jiných èeských
volyòských obcí, zejména do Ameriky. Mnohé rodiny tak projevovaly svùj nesouhlas s vládní
politikou  v dobì náboženského útlaku. Prvními vystìhovalci byli v roce 1891 ètyøi synové
Františka  Opoèenského. Stali se tak iniciátory stìhování do zámoøí stejnì jako jejich otec byl
pøed lety hlavním organizátorem pøesídlení z Kundratic na Rus. Dalším dùvodem vystìhování
do Ameriky byla skuteènost, že jednomu z tìchto synù, Janovi, hrozilo „vyvezení” na Sibiø
za neuposlechnutí pøíkazu vrchního policejního úøedníka pøi návštìvì carské rodiny minulého
roku v Lucku. Jan nedbal pøíkazu a pøedal carovi petici požadující náboženskou svobodu.
Pøíkladu Opoèenských bratøí následovala celá øada rodin.

Stìhování probíhalo až do roku 1911 tak, jak se jednotlivým rodinám podaøilo prodat svá
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hospodáøství. Nebylo to jednoduché, protože stále platil zákaz nabývání nemovitostí jinovìr-
ci a pravoslavní mužici peníze nemìli. Mnoho rodin, kterým byl boratínský prostor tìsný, se
vystìhovalo do novì zakládaných obcí: Ozeran, Bakovcù, Mirotína a Hranic. 

Pokusíme se zformulovat pøíèiny vystìhovalectví a pøestìhovalectví a provést jeho kvan-
tifikaci. Díky poznámkám starostù (obsílky) z devadesátých let, dnešním kontaktùm
s potomky boratínských obèanù v Americe a našemu soukromému prùzkumu v dostupných
materiálech (Køes�anské listy vycházející v Pittsburgu, které pøinášely zprávy o evangelících
na celém svìtì) dnes víme, že Boratín opustilo pøed první svìtovou válkou více než 60 osob,
což pøedstavuje plnou ètvrtinu tehdejšího obyvatelstva obce.

Hlavními pøíèinami byly pravdìpodobnì tyto:
Náboženský a národnostní útisk. Do roku 1890 byla zrušena privilegia daná èeským

kolonistùm, která dosud ještì nepozbyla platnosti: náboženská svoboda a èeská samospráva.
Obrovský tlak na pøijetí pravoslaví a na znalost ruského jazyka donutily k odjezdu mnohé,
kteøí se nechali zlákat vidinou svobod v Americe. To platilo pro evangelické i katolické
rodiny. Netolerance boratínských evangelíkù vadila jinovìrcùm, kterým se zdála helvétská
neústupnost nepøijatelná.

Lákala americká svoboda všeho druhu, americká vstøícnost k pøíchozím i možnosti lep-
šího uplatnìní a nová dobrodružství. Kdo jednou zvedne kotvy ze svého rodištì, snadno
opouští i souèasný domov. Ten volyòský byl navíc obklopen ruskou zaostalostí, nízkou živ-
otní úrovní národa a omezenými možnostmi vzdìlání.

Dalším dùvodem jistì byla relativní pøelidnìnost. Na malém omezeném prostoru obce ži-
lo hodnì pøistìhovalcù a pøicházeli další, pøíbuzní a známí. Myslíme, že to bylo i tím, že obec
mìla dobrou povìst mezi ostatními kolonisty, takže mnohé rodiny smìøovaly právì sem. Ze-
jména bylo tìsno pro dìti prvních pøistìhovalcù, které dorostly a nemìly kde založit své nové
rodiny.

Nezanedbatelným dùvodem byla jistì i touha po vìtším majetku. Boratín byla pomìrnì
chudá obec (na 1 obyvatele pøipadal 1 hektar veškeré pùdy). Nìkteøí obyvatelé toužili po
vìtším prostoru, a tak odcházeli do novì zakládaných èeských obcí na Volyni.

Pro pøíbuzné si pøijíždìli ti, kteøí se v cizinì už trochu vyznali. Tak Pavel Opoèenský, je-
den z prvních vystìhovalcù, pøijel na Boratín po devítiletém pùsobení v Cuba Kansas i s celou
rodinou, tedy s manželkou a tøemi dìtmi. Po pùlroèním zdejším pobytu odjel zpátky, vzal se-
bou svou tchýni a další rodinné pøíslušníky. 

Dá se pøedpokládat, že zpravidla nestaèil jeden z uvedených dùvodù k vystìhování, ale že
jich pùsobilo více najednou. Pøíznivì jistì pùsobily i zprávy z nových domovù a také davová
psychóza. Mnozí se tam „za louži” jeli pøesvìdèit, jsou-li zprávy pravdivé. Jan Opoèenský,
truhláø, švagr výše zmiòovaného Pavla Opoèenského, kováøe, jel navštívit své sourozence
a vrátil se rozhodnut Boratín neopustit. Jeho poznatek znìl: „Budu-li zde pracovat stejnì in-
tenzívnì jako moji bratøi v Americe, budu se mít stejnì dobøe ne-li líp a ještì nebudu muset
ustupovat  jako oni emancipovanìjším  manželkám”. Jeho rozhodnutí se mu  však stalo os-
udným, protože za pìt let po návratu z prùzkumné cesty do Ameriky byl v roce 1917 zabit
spolu s manželkou a synem ozbrojenými bandity. 

Neposledním dùvodem v celé øadì byla i touha po pùvodním domovì, zejména u tìch,
které potkal poèáteèní neúspìch èi dokonce rodinná tragedie. Ti se vraceli do Èech a na
Moravu, do svých pùvodních domovù.
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Stavba kostela a fary

Ihned po úøedním pøièlenìní  k Vilenské konsistoøi, se boratínští evangelíci usnesli, že si
postaví vlastní modlitebnu a v roce 1884 zažádali o stavební povolení. A protože vìøili, že
souhlas dostanou, zaèali s pøípravami. Koupili od Jana Šádka pozemek (2,5 morgu) a zaèali
svážet stavební materiál a dìlat cihly. V roce 1885 nejenže nedostali stavební povolení, ale
pøišel dokonce zákaz stavby. Pozemek odkoupil zpìt ze� Jana Šádka  Josef Pišl a stavební ma-
teriál obèané Boratína. 

Celých dvacet let museli boratínští evangelíci èekat. Doèkali se až po vyhlášení nábožen-
ské svobody v roce 1905. Dostali souhlas ke stavbì, objednali ve Varšavì projekt a v roce
1906 zaèali stavìt na pozemku, který vìnoval Antonín Flengr s podmínkou, že nebude muset

platit odsouhlasené poplatky a chodit na práce pøi stavbì kostela. Vymínil si také, že  bude
øídit dopravu materiálu, zejména cihel z cihelny na Krásném. Toho pak mistrnì využil pøi do-
pravì cihel na stavbu domu proti kostelu. Tuto budovu v roce 1915 koupil sbor od Josefa Šerá-
ka a zøídil v ní faru. Koupì této budovy se stala témìø osudnou pro Šerákovu rodinu. Ti pøi-
jeli na Boratín v roce 1909 pomìrnì pøi penìzích, protože se vyprodali doma
v Lysé nad Labem. Nemohli si ale oficiálnì nic koupit, jelikož nebyli pravoslavní a nemìli
ruskou státní pøíslušnost. Antonín Flengr jim stavbu a pozemky prodal, ale bez úøedního po-
volení. Když vypukla válka,  Šerákova rodina musela podle vládního naøízení prchat do nitra
zemì a v obavách o budoucnost prodala dùm farnímu úøadu (smlouva se nachází v archivu
farního úøadu). Peníze si uložila u ètyø boratínských obèanù.(záznam je v témže archívu).
Když se Šerákovi vrátili na Boratín,  vyzvedli peníze z úschovy, ale ty byly již bezcenné.
Nemìli tedy ani peníze, ani støechu nad hlavou.

Projekt kostela vypracoval polský architekt Ing. Wojde, který také pøijíždìl na Boratín
bìhem stavby coby autorský dozor a do stavebního deníku poznamenával nìkteré detaily
stavby, které se nedaly z projektu vyèíst. Projekt i jednotlivé listy stavebního deníku
jsme našli  v archivu chotinìvského evangelického sboru. Originál projektu byl pøedán po de-
vadesáti letech v roce 1997 boratínské pravoslavné církvi pøi pøíležitosti odhalení pamìtní
desky na kostele. Kopie projektu je uložena v boratínském archivu, který nemá dosud stálé
místo. Leè vra�me se ke stavbì kostela. 

Dne 30. dubna 1906  byl položen a posvìcen základní kámen faráøem z Vilna. Èlenové
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sboru zdarma provedli veškeré práce, kterých byli schopni (doprava materiálu, pomocné
stavební, kováøské, klempíøské a truhláøské práce).  Na vlastní stavbu bylo vybráno od všech
èlenù po 2 rublech z morgu a dalších 325 rublù bylo v bance od vilenské konzistoøe. Na tuto
finanèní èástku narostl dar vìnovaný boratínským pøed dvaceti lety, kdy se poprvé uvažovalo
o stavbì kostela.

Stavba byla do zimy pod støechou a mohlo se zaèít s vnitøním vybavením, které provedl
pøevážnì nejmladší František Opoèenský (Franckù). Stùl Pánì asi podle libštátského vzoru
vyrobil Bedøich Opoèenský (Klempíøù). Kováøské práce, které dodnes zdobí vstupní dveøe,
provedl Vladimír Èurda, mistr vyuèený v dílnì Františka Janaty. Kazatelna, varhany a zvon
byly v roce 1908 darovány vilenskou konsistoøí z kostela v Nepokojèicích od zaniklého sboru
kejdanského u Grodna. Mezitím, co se provádìly koneèné úpravy (podlaha a malování), byl

zvolen pøípravný výbor na zajištìní slavnosti vysvìcení kostela. Ta byla stanovená na dny 
5. a 6. srpna 1907 (starého kalendáøe). Byly rozeslány pozvánky na všechny strany, samozøe-
jmì také do Èech (Praha, Libštát), Vilna, Varšavy, Zelova a jinam. Prùbìh slavnosti uvádíme,
jak jej zapsal ve svém deníku boratínský uèitel bezprostøednì po slavnosti:

Dni 5. a 6. srpna  na dlouho pozùstanou v pamìti naší osady i jiných osob pøítomných na
slavnosti. V pátek a v sobotu ozdoboval se chrám zvenèí i uvnitø obrovskými guirlandami
z dubového listí, thují, kvìtù, prapory atp. V prùèelí chrámu postavena slavobrána. Práce ty-
to konaly se pod vedením p. Al. Pišla, Jar. Vlka a Samuela Nováka za pomoci místní mládeže.
K veèeru spustil se silný déš�, který usadil prach a osvìžil atmosféru. Nìkteøí z hostù pøijeli
již v pátek, jiní v sobotu. Pøítomno bylo kolem 1000 osob. Oficielní hosté v osobách: 
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generálního superitendenta Tyškovského, pastora Jastrzembského, Manzelovského
z Nepokojèic, Skierského ze Zelova, kazatele svobodné církve v Lodži, redaktora Èesko-
ruských listù p. Procházky, architekta Ing. Wojdeho z Warszawy, luckého ispravnika Kolub-
jakina. Další hosté byli z Lodži, Zelova, Kupièeva, Michajlovky, Hlupaniny, Hnidavy
a jiných místností. 

Poèátek slavnosti se odbýval pøed domem kurátora Josefa Opoèenského, kde se dosud
odbývala shromáždìní sboru. Po zpìvu Žalmu 122 pastor Jastrzembski pronesl rozlouèení
s domem modlitby a vyslovil uznání a díky sboru za tak obìtavou práci pøi vybudování chrá-
mu Pánì. Potom za zpìvu písnì „Vznes se hrdì vzhùru” byl podòat a rozvinut prapor
s kalichem uprostøed hvìzd. Na to se prùvod hnul. Vpøedu za praporem šly dítky, za nimi
pìvecký sbor, duchovenstvo i hosté. Zpívaly støídavì dítky „Kol slaven naš Gaspoï” a mládež
týmž nápìvem „O pøijdiž, pøijdiž léto Pánì”. Knìží nesli Bibli a kalich, který darovala
Hrdlièková. Na stupních chrámu kurátor Josef Opoèenský pronesl øeè o milosti Boží, která
nám dala možnost dovésti budovu chrámu do konce, po èemž dcera Antonína Flengra, Aniè-
ka pøednesla báseò „Bùh byl a bude s námi” a odevzdala na hedvábném polštáøi klíè od chrá-
mu superitendentovi. Tento pronesl procítìnou øeè a otevøel chrám. Pìvecký sbor vešel na
kruchtu a za pìní písnì „Proci�, proci� lidé Pánì” lid naplnil vnitøek chrámu. Po modlitbì
a ètení evangelia promluvili duchovní Skierski, Jastrzembski, Loppe, Procházka a jiní. Násle-
dovalo kázání a pøíprava k Veèeøi Pánì. Po bohoslužbì byla pøedložena studená zákuska. 
O 5. hodinì faráø Manzelovski vykonal odpolední služby Boží.

Následovala hostina v bývalém domì modlitby. Vzácnìjší hosté stolovali v domì a ostatní
okolo domu. Rozvinula se pøátelská beseda. Duchovenstvo se bavilo s ispravnikem. Daleko
za pùlnoc trvala hostina. Pronášely se pøípitky za cara, za zástupce Vilenské konsistoøe a j.

Dne 6. srpna na svátek Promìnìní Pánì vykonal bohoslužby  faráø Skierski, znamenitý
kazatel. Pozván byl fotograf z Lucka, který udìlal snímky vevnitø a zevnì chrámu. Poté faráøi
podìkovali za srdeèné pøijetí a rozlouèili se. Zvláštì staøec Manzelovský (80 let), který po
øadu let jezdil k nám vykonávati služby Boží a obøady, nemohl se ubrániti slzám. Zaslzeli
i pøítomní.  Pozváno p. ispravnikem duchovenstvo odjelo k nìmu na obìd a odtamtud na ná-
draží. Litovali jsme, že církev naše v Èechách nevyslala žádného zástupce na tuto význaènou
slavnost, aè byli oficielnì pozváni. Tak skonèila skromná sice, leè veledùležitá slavnost ode-
vzdání chrámu svému úèelu. Každý z úèastníkù zajisté si odnesl nejlepší dojem. Nech� osada
v duchovním životì stane se místem ležícím na hoøe.

Rozvoj zemìdìlství a øemesel

V Èeském Boratínì žilo v této dobì kolem padesáti rodin. Zhruba dvì tøetiny z nich se
živily zemìdìlstvím a navíc nìjakým doplòkovým øemeslem. Zbytek živitelù rodin vykoná-
val jen øemeslo, pøípadnì  nìjakou jinou službu. Mnozí z nich nemìli vlastní støechu nad
hlavou a bydleli v nájmu. Bylo zøejmé, že desetihektarové hospodáøství, kterých byla vìtši-
na, nemùže uživit poèetnìjší rodinu. A tak si pronajímali pozemky od sousedních ukrajin-
ských vlastníkù pùdy nebo si pøilepšovali provozováním nìjakého øemesla, pro které mìli
pøedpoklady. Vyuèených øemeslníkù bylo zpoèátku málo, ale postupem èasu vznikla v obci
všechna potøebná øemesla. Naopak nìkterá zanikla, napø. pekaø, protože si všichni doma pekli
chleba sami. Tak postupnì vznikla poèetná skupina kováøù, tesaøù a truhláøù, kterých bylo
zpoèátku nejvíce zapotøebí k postavení domkù a k výrobì nábytku a náøadí. Mnozí se živili

DOBA PROSPERITYstrana 52



povoznictvím a výrobou stavebního materiálu napø. cihel, fošen èi slamìných doškù. Ale
i fajnovìjší øemesla jako nožíø, hodináø, zámeèník èi klempíø, krejèí, tkadlec, švec, mlynáø,
koláø ap. mìla v obci své zastoupení. Mnozí øemeslníci dosáhli takové zruènosti a dovednosti,
že mohli své výrobky èi služby nabízet i mimo obec. Tak napøíklad klempíø Josef Opoèenský
se svým synem Bedøichem pokrývali støechy na honosných stavbách kijevského Kresèatiku.

Na Volyni byla zpoèátku velice levná pracovní síla, proto si mnozí èeští hospodáøi  nají-
mali na hrubší zemìdìlské práce domorodé obyvatele (Ukrajince). Tím jim vedle zlepšování
jejich hmotných podmínek pøedávali v praxi své zkušenosti v pìstování zemìdìlských plodin,
v chovu domácích zvíøat i ve vylepšování pùdních podmínek. Pozdìji si pro tyto pomocníky
museli dojíždìt do vzdálenìjších chudších krajù, protože v domácím prostøedí byla po nich
velká poptávka. Chlapùm, kteøí pøišli ze vzdálenìjšího Polesí se øíkalo „polišuk”, ti se vyz-
naèovali velkou silou a velkou chutí k jídlu. Èeští volynští hospodáøi si postupnì poøizovali
kvalitnìjší  nástroje a pomùcky a spolu s doplòkovými službami si mohli dovolit i lepší
zemìdìlské stroje: žací stroje tzv. „žnivárky”, dokonce ti bohatší i samovazy, mlátièky,
tzv.„vijalky” (èistièky zrní) èi víceradlièní pluhy, v mnohých pøípadech dovezené z Èech.
V posledních letech pøed válkou mìla v boratínské záložnì  zastoupení i èeská firma “Vichter-
le” a úvìrové družstvo dokonce pùjèovalo hospodáøùm tyto zemìdìlské stroje. Využitím
mechanizace si tak usnadòovali fyzicky namáhavou práci a podstatnì zrychlili postup
zemìdìlských prací. Ušetøený èas mohli vìnovat doplòkovým službám a sebevzdìlání.

Na polích se pìstovaly pøevážnì: pšenice, žito, oves, jeèmen, pohanka, proso, lenka (lniè-
ka), jetel, lucina (vojtìška), brambory, krmná øepa, „turky” (dýnì), chmel a další. 

Boratínští øemeslníci v popisovaném období: 

kováø: František Fišera, František Janata, Josef Chladil, Josef  Nechuta, Vladimír Èurda
truhláø: Josef Vlk, Jan Opoèenský,  František Opoèenský
klempíø: Josef Opoèenský, Bedøich Opoèenský
zámeèník: Jan Opoèenský, Josef Chladil
nožíø: Josef Chudoba, Kristián Hanuš, Jaroslav Chudoba
švec: Jan Vejnar
krejèí: František Kvasnièka, Nechuta, Josef Beneš
švadlena: Ema Šádková
kamnáø: František Vejnar
pekaø: František Opoèenský
zahradník: Jaroslav Vlk a Vojtìch Vlk 

Chmelaøství a ovocnáøství

Podle líèení Olgy Janatové byly zaèátky chmelaøství následující:
Již v roce 1880 neznámý èeský kolonista, pravdìpodobnì ze Žatecka, pøišel na to, že na

Volyni jsou dobré podmínky pro pìstování chmele. Na Boratínì byl chmelaøským prùkop-
níkem Josef Pišl. Prvnì nasázel chmelovou sadbu získanou od zmínìného neznámého
kolonisty již v roce 1880. Nevìdìl, co s chmelem dál, a protože neznámý mezitím zemøel,
èekal, až dozraje, a on dozrál - zèervenal (dnes všichni vìdí, že se chmel sklízí v dobì, kdy
jsou hlávky pevné a zelené a takové se také suší). Josef Pišl se nenechal odradit prvním
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neúspìchem a pìstoval chmel dál. K nìmu se postupnì pøidali další hospodáøi. Tak se kolem
domù objevil les tyèí, na kterých se vinuly chmelové liány. Na konci století  již byli na Bo-
ratínì vyspìlí chmelaøi. Pìstovali chmel na drátìnkách a sušili na speciálních sušièkách. První
„patentní sušky” mìli: Balounovi, Jan Janata, Josef Zajíèek, Bedøich Opoèenský, Jan Opoèen-
ský a Josef Janata.

Les tyèí byl pozdìji nahrazen dùmyslnou soustavou døevìných sloupù a nadzemní drátì-
nou sítí, na kterou se každoroènì, opakovanì zavìšoval drátek k jednotlivým rostlinám. Pìs-
tování chmele vyžadovalo urèité specifické znalosti, a proto vznikl záhy i na Boratínì chme-
laøský spolek. Po vzoru podobných spolkù - zejména z dubenského újezdu, kde bylo chme-
laøství nejvíce rozšíøeno,  se soustøedil na osvìtu a organizovaný prodej chmele, aby se
co nejvíce vylouèilo vydìraèství pøevážnì židovských obchodníkù. Zakladateli a propagátory
tohoto spolku byli Josef Vlk a Josef Zajíèek. Nejvìtším problémem pøi pìstování chmele
nebyla vlastní péèe o chmelové rostliny, ale jeho odbyt. Jeho kvalita a kvantita závisela èasto
na mimolidských faktorech, zejména na prùbìhu poèasí v dobì vegetace. Penìžitý výnos
záležel na okolnostech prodeje a hlavnì na celosvìtové úrodì, zejména na Žatecku. Když tam
byla úroda slabší, volyòský chmel  byl dražší a naopak. To byla závislost nikoliv jediná. Ob-
chod s chmelem mìli v rukou Židé a ti samozøejmì chtìli vydìlat co nejvíce a používali pøi
výkupu od pìstitelù mnoho neseriozních postupù. Pøesto výnos z pìstování chmele posunul
životní úroveò jeho pìstitelù o hodný kus dopøedu.

Další pìstitelskou specialitou èeských pøistìhovalcù bylo ovocnáøství. Všude v èeských
obcích byly kolem domù sady s ušlechtilými ovocnými druhy. Nejlépe se daøilo jabloním
a tøešním. Ale i hrušnì a slívy tady našly domov. V sadech nechybìlo ani drobné ovoce (ry-
bíz, „smorodina” - èerný rybíz, angrešt a maliny). Potøeba sazenic byla veliká a toho využili
synové Františka Vlka, úspìšného majitele ovocných školek ve Vanovicích na Moravì. Ne-
jprve Stanislav a pozdìji Jaroslav a Vojtìch založili ovocné i okrasné školky koncem de-

DOBA PROSPERITYstrana 54

Chmelnice Jana Opoèenského (1908)



vadesátých let v Lucku a v roce 1902 také na Boratínì. Podnikali až do roku 1912, kdy po
opakovaném nezdaru (mráz v pøedchozím roce znièil desetitisíce sazenic ve
všech vývojových stádiích) od pìstování ve velkém upustili. Jistì k tomu pøispìly i neúspìšné
pokusy na Kavkaze. Mnozí hospodáøi si pìstovali ovocné døeviny pro svoji potøebu sami.
Z deníku Vojtìcha Vlka vyjímáme informace o sortimentu a cenách:
Odrùdy jabloní: Antonovka, Baumannova reneta, Boscopské, Koksova reneta, Parmenka
Odrùdy hrušní: Kongresovka, Napoleonka, Totleben, Luisa a máslovka Koloma
Cena jednoho stromku (dvouletý oèkovanec) byla kolem roku 1900 15 až 30 kopìjek.

V menších rozmìrech se zabýval pìstováním ovocných stromkù i uèitel Josef Vlk (bra-
tranec pøedchozích). Jeho pøístup byl - jak bychom dnes øekli - rekreaèní, pro potìšení a pro
odpoèinek od školních dìtí. V roce 1907 získali boratínští ovocnáøi na hospodáøské výstavì
nejvyšší ocenìní za své expozice ovocných výpìstkù, což popisuje ve svém deníku:

Minulý týden vnesl trochu zpestøení mojeho jednotvárného života. 24. srpna 1906 vyjeli
jsme s bratrancem Jaroslavem na hospodáøskou výstavu pøi hospodáøské škole v Bìlokrinici
u Køemence. Vystavoval jsem 26 polokmenù, 12 jednoroèních oèkovancù, 12 letos oèko-
vaných a semenáèe letošní. Kromì toho mìli jsme sortiment 12 druhù jablek a hrušek jmen-
ovitì. Místo nám vykázali okolo plotu parku. Posadil jsem svoje exponáty v øadách: 1. øad se-
menáèe, 2. øad  pláòata, 3. øad oèkované letos, 4. øad oèkovance jednoletní a 5. øad polokme-
ny. Ovoce bylo vyloženo v pavilonì zahradnictví. V nedìli ráno byla bohoslužba a po ní èest-
ný pøedseda výstavy pronesl øeè o úèelu a významu výstavy. Zahrála hudba dragounského
pluku a výstava byla zahájena. Skládala se z oddílù: polaøství, zahradnictví, zelináøství, chme-
laøství, lesnictví, dobytkáøství, drùbežnictví, vèelaøství a hedvábnictví, vyuèovací oddíl, oddíl
strojù a náøadí hospodáøských a ruèní výroba domácí. Od ministerstva orby byly udìleny
náhrady: 5 velkých bronzových medailí a 10 diplomù, penìžité „náhrady” od zemstva. Bron-
zové medaile jako nejvyšší  náhrada byly pøiøknuty: Boratínské škole (mnì) za pìknì vypìs-
tované stromky a kolekci hrušní a jabloní, školce „Slavia” bratrù Vlkových za tvarové ovoc-
né stromky. Moje exponáty vzbudily takový zájem, že bylo navrhnuto vymoci u ministerstva
pro mne støíbrnou medaili a také proto, že jsem pøedstavil podrobný popis mojí školky.

Založení hasièského sboru a domácí pojiš�ovny

Nebezpeèí požárù v obci neustále hrozilo, protože všechny obytné i hospodáøské bu-
dovy byly z poèátku ze døeva èi jiného hoølavého materiálu. Snaha ubránit se tomuto
nebezpeèí vedla k tomu, že po znièení ètyø hospodáøství v roce 1888 (Františka Albrechta, An-
tonína Flengra, Františka Opoèenského a Františka Janaty) na popud a náklad Josefa Pišla
zhotovil Jan Opoèenský první støíkaèku (vozila se na voze a voda se do ní musela nalévat).
Tento okamžik je zapsán v dìjinách ukrajinského protipožárního hnutí jako poèátek
hasièského sboru  (požežna komanda) na Ukrajinì. O tom nás hrdì pøesvìdèoval souèasný bo-
ratínský patriot, amatérský historik Hna�uk. Toto prvenství je doloženo i v polské roèence
z roku 1939 „ Zwiazek straŸy poŸarnych”, kde je uveden rok 1890 jako rok vzniku
a zakladatelem oznaèen Bedøich Opoèenský. Vznikl jako první organizovaný amaterský
spolek na Volyni, když jen ve velkých mìstech byly profesionální hasièské družiny. Také ve
srovnání s jinými venkovskými hasièskými spolky, které vznikaly pøevážnì až o 40 let
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pozdìji, byl ten boratínský nìkolikanásobnì poèetnìjší. Tato skuteènost nasvìdèuje tomu, že
se na Boratínì postavili k nièivému ohni s rozhodností. Ještì uteklo mnoho vody, než se
hasièský sbor stal chloubou Boratína. V roce 1906  shoøela  na domì Vojtìcha Vlka støecha
a pùda. Pøesvìdèen o užiteènosti hasièského spolku a o nedostateènosti ve vybavení
a organizaci pøítomných pøi hašení jeho domu, umínil si, že tento stav vylepší. Objednal
hasièskou výzbroj (helmice, pásy a sekerky) pro 12 mužù u firmy Smékal v mìsteèku Èechy

pod Kosíøem (u Olomouce). Tu zaplatil
z výtìžkù divadelních pøedstavení, která
organizoval. Ještì téhož roku byla na nák-
lady obce (212,21 rublù) postavena
hasièská zbrojnice v Køakách, protože
hasièi byli vìtšinou odtud, stejnì jako je-
jich velitel Vojtìch Vlk  (zdroj: deník Vo-
jtìcha Vlka a obecní pokladní kniha).

O dva roky pozdìji, v roce 1909, Josef
Emanuel Zajíèek navrhl, aby byla zøízena
„domácí pojiš�ovna” proti následkùm
ohnì. Nápad se všem zalíbil, ale jak to
udìlat? Dohodli se, že pojiš�ovna bude
souèástí hasièského sboru. Ale ten v té

dobì nemìl patøièné právní zaopatøení (stanovy, odpovìdné úøedníky a finance). Byl tedy us-
tanoven spolek se samostatným hospodaøením a se zvolenými funkcionáøi. Správa byla
v rukou Jana Janaty a Bedøicha Opoèenského. Odbornou stránku mìli na starosti velitel Josef
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Šedivý a Vojtìch Vlk, který byl souèasnì jednatelem spolku. Bìhem nìkolika let pøibylo mno-
ho mužù - hasièù, pro které se výzbroj nechala udìlat  podle odzkoušeného èeského vzoru
u èeských øemeslníkù v Lucku. V roce 1912 postavil kováøský mistr Josef Šedivý v dílnì Jose-
fa Chladila druhou støíkaèku na samostatných kolech a s nasáváním (obì tyto boratínské
støíkaèky byly funkèní až do roku 1947 a možná ještì déle). Správa hasièského spolku dìlala
zájemcùm o pojištìní odhady budov, vybírala poplatky a vyhodnocovala a vyplácela škody.
V roce 1912 postavili hasièi vìtší hasièskou zbrojnici na Boratínì pro novì zhotovenou
støíkaèku. Náklady na poøízení jsem v pokladní knize nenašel, zøejmì byla zhotovena na nák-
lady hasièského sboru. Po odchodu Josefa Šedivého a Vojtìcha Vlka v roce 1912 pøevzal
funkci velitele hasièù Jaroslav Opoèenský - Vyšohradský. Ten si poøídil trubku, a protože byl
výborný muzikant, svolával hasièe na pravidelná podveèerní cvièení bøesknými tóny trubky,
jež se prý nesly z Vyšehradu až na Hrádek, symbolizující druhý konec obce. Pravidelnì vys-
tupovali hasièi pøi obecních slavnostech, které se konaly v pøírodì a jejich cvièení plné
odvahy a dovednosti byla ozdobou i mnohých spoleèenských slavností v širokém okolí.

Být èlenem hasièského sboru bylo ctí každého zdravého boratínského muže ve vìku od
18 do 40 let. Na fotografii asi z roku 1923 je svìdectví, jak i v malé obci mùže být velký
hasièský spolek. Pováleèným velitelem hasièù byl Vladimír Albrecht a po jeho odchodu
z Boratína (1926) pak Bedøich Albrecht, který svìdomitì plnil tuto funkci až do odchodu
všech mužù na frontu v roce 1944.

Založení úvìrového družstva

Jako tøetí na Volyni (Volyòská gubernie mìla pøibližnì stejnou rozlohu jako dnešní Èeská
republika) vzniklo Èeskoboratínské úvìrové družstvo v listopadu 1906. Z deníku uèitele Jose-
fa Vlka cituji:

Uvedu krátké opsání prùbìhu založení. Loòského roku  jsem pøeèetl v Kijevském
kalendáøi èlánek o selských úvìrních kooperativách. I pojal jsem úmysl zøíditi nìco podob-
ného i u nás. Za tím úèelem objednal jsem z Ministerstva financí vzorové stanovy a instrukce.
Nejvýhodnìjším se mi zdál typ „Kreditnavo tovaryšestva” ponìvadž se neskládaly žádné
podíly. Zapoèal jsem agitaci v tom smìru. Moje idea nepotkala se se sympatiemi, zvláštì
u zámožnìjších. Nìkteøí pochybovali, že by stát udìlil pùjèku, byly� státní finance po válce
s Japonskem vyèerpány. Jiní zase projevili obavu, že obèané budou vypùjèovati a zadluží se
a mnoho jiných protidùvodù. Já se však nezastavil v pùli cesty. Koneènì se pøihlásilo 22 èlenù
a vyplnily se blanky èili deklarace. Vyhotovena žádost k Ministerstvu o dovolení založení
„Èesko-boratynskavo kreditnavo tovaryšèestva” i o udìlení základního kapitálu ve výši 2000
rublù a rovnìž krátkodobého úvìru na 10 000 rublù. Z ministerstva byla žádost poslána  na
dobrozdání v „Volyòskij komitìt  po dìlam mìlkavo kredita”. Tento vyslal k nám inspektora
drobného úvìru, který zaøídil další kroky a postaral se aby záležitost byla brzy vyøízena.

15. øíjna opìt pøijel inspektor, pøivezl dovolení a zaøídil první schùzi zakladatelù i volby
pøedsednictva. Èleny øeditelství byli zvoleni: Bedøich Opoèenský, Václav Baloun a já,
náhradníky A. Flengr a Bohuslav Albrecht. Èleny dozorèí rady: Josef Zajíèek, Jan Jana-
ta, Josef Škrabal, Jan Opoèenský a Jaroslav Vlk. Pøíštího dne tito èlenové zvolili pøedsedy.
Pøedsedou Správy byl jsem zvolen jednohlasnì já a pøedsedou Rady - Josef Zajíèek. Potom
inspektor pøedal Správì knihy a blanky seznámiv s jich vedením. Minulý pátek odjeli jsme do
Rovenského oddìlení státní banky a tam po dlouhé proceduøe jsme obdrželi 1000 rub. do zák-
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ladního fondu a 2000 rub. krátkodobého úvìru. Pøíštího dne zapoèato s udìlováním pùjèek,
kterých vydáno na 790 rub.. První operaèní den prošel oživenì, zájem o Družstvo vzrùstá.
Dali jsme si závazek vésti dílo svìdomitì a poctivì i nezištnì, žádné strýèkovství ani protekce.
A máme nadìji, že pøi dobrém vedení se rozvine ku prospìchu obce i okolí.

Protože v následujícím roce 1907 vzniklo mnoho dalších úvìrových družstev, požadovala
volyòská státní banka se sídlem v Rovnì, aby vedení úèetních knih bylo jednotné, a sezvala
všechny vedoucí úèetní k absolvování kursu. Už v zaèátcích boratínského úvìrového družst-
va pøijal tuto funkci Vojtìch Vlk, protože pøed lety již absolvoval podobný kurs a pøevzal
v obci tuto práci, aby byl obci prospìšný, jak si napsal do svého deníku.

Úvìrové družstvo se mìlo k svìtu, pùjèovalo na 8% úrok a støadatelùm vyplácelo úspory
se 7% úrokem. Stále ale bylo více tìch, kteøí si chtìli vypùjèit, než tìch, kterým peníze pøe-
bývaly a chtìli ukládat. A tak se penìz nedostávalo. Pøemýšleli, kde by si mohli vypùjèit.Ve
Vanovicích na Moravì, odkud mnozí køakováci pocházeli,  dìlal øeditele obecní záložny Fran-
tišek Vlk, otec Vojtìcha a Jaroslava, strýc øeditele boratínské záložny. Radili se s ním
a požádali vanovickou záložnu o dlouhodobou pùjèku. Vyslaní zástupci vanovické spoøitelny
po dùkladném prozkoumání situace na místì doporuèili žádost kladnì vyøídit s odùvodnìním,
že èlenové družstva  jsou místní hospodáøi a ruèí za pohledávky svými majetky. Jejich kapitál
vzrostl o 4 tisíce rublù. Pùjèky obèanùm byly vìtšinou krátkodobé a návratnost rychlá, a proto
mohlo být pomoženo mnohým klientùm. Pro demonstraci hospodaøení boratínské záložny je

tøeba uvést, že tìsnì pøed válkou, za necelých deset let narostl provozní kapitál na 100 000
rublù. (Pro srovnání: ovocný stromek na sázení stál 15 až 30 kopìjek, odmìna za práci jed-
noho dne øemeslníka 1,25 rublu, roèní plat služky 30 rublù, ubytování a strava k tomu.)
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Zájem o služby záložny byl obrovský, takže se muselo úøadovat nìkolik dnù v týdnu.
Nebylo kde! Mezitím èlenové pøišli na to, že by mohli pùjèovat hospodáøské stroje, které si
jednotlivci nemohli koupit. Již v roce 1908 uèinili pokus a nakoupili žací stroj (žnivárku),

hrabaèku a brus na
nože žacího stroje. Zájem byl
obrovský, ale kde  stroje
garážovat? Kdyby mìli místo,
mohli by mít zastoupení nìk-
teré èeské firmy
na hospodáøské stroje. Mohli
by stroje prodávat na splátky
a vydìlávat dvakrát. Byli
odhodláni jet na ministerstvo
do Petrohradu a vymoci si
podporu na výstavbu
skladištì. Dali se do stavby
víceúèelového domu, který by
sloužil v pøízemí družstvu

(kanceláøe, skladištì, prodejna, garáže) a v patøe èlenùm družstva, tedy boratínským obèanùm
jako kulturní dùm a ubytovna pro nebydlící. Na tehdejší tamní pomìry to byl obrovský dùm
a chlouba Boratína. Vždy� nahoøe stejnì jako dole byl byt, velký spoleèenský sál pro slavnos-
ti, svatby, schùze, divadlo a knihovna. V roce 1912 již budova záložny byla v provozu.
O vlastní stavbì jsem nenašel podrobné informace, protože Josef Vlk se v této dobì v denních
záznamech odmlèel. Zemøela mu v roce 1911 žena a on zùstal se sedmi dìtmi sám.

Záložna - úvìrové družstvo pak ještì do vypuknutí války vyvíjelo bohatou èinnost. Její
konec nastal, když za války byla budova vyplenìna, malé finanèní èástky na hotovosti ukrade-
ny, ale hlavnì peníze znehodnoceny, takže její èinnost po válce již nebyla obnovena.

Úvìrové družstvo trvalo jen nìkolik málo let, ale trvale se zapsalo do obrazu obce i pamìti
obèanù. 

Zdravotní stav boratínských obèanù (jak dlouho žili a na co umírali)

I pro boratínské obèany platí to, co bylo napsáno na stranì 22  I. dílu  Dìjin volyòských
Èechù: 

Zdravotní podmínky nebyly v prvních letech utìšené. Zmìna klimatických podmínek, ne-
dostatek nezávadné pitné vody, špatné hygienické podmínky, tìžká úmorná práce pøi mýcení
lesa a výstavbì obydlí a hospodáøských budov a nedostateèná jednostranná výživa vytváøely
v oslabených organismech  živnou pùdu pro vznik rùzných infekèních nemocí. Kromì cholery
v prvních letech øádila také støídavá zimnice - tzv. volyòská horeèka.

Zdravotní péèe byla stále špatná. Zlepšily se sice hygienické podmínky výstavbou obyt-
ných domù, ale stále chybìla jakákoliv lékaøská péèe. V obci nebyl samozøejmì žádný lékaø.
Nejbližší byl ve mìstì, ale obèané boratínští si ho stejnì nemohli dovolit pozvat, protože na
nìj nemìli. Pro doktora se zpravidla jelo, až když bylo jasné, že pøírodní léèba nebyla úspìšná.
A tak pøivolaný lékaø už nemohl život zpravidla zachránit. Jak to vypadalo na Boratínì
v letech 1890 až 1932 mùžeme odvodit z „knihy zemøelých” z tìchto let. Jsou tam sice uve-
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deny jen záznamy
o boratínských evangelících, ale
protože tìch byla pøevážná
vìtšina, pøibližuje se znaènì
uvedený pøehled skuteènému
stavu. Tradovalo se, že
v prvních dvaceti letech umíralo
skoro každé první novorozenì,
protože porody byly bez
lékaøského èi zdravotního
dohledu. Teprve postupem èasu
se z obèanù obce kvalifikovaly
porodní báby. Nejprve to byla
Marie Albrechtová roz. Fišerová
a po válce „babièka” Zimová,

která se už vyznala i v první pomoci a také ji poskytovala. Mnì jako dìcku utkvìly v pamìti
zákroky v podobì „sázení banìk” a „pøikládání pijavic.” Zlomeniny a pohmoždìniny léèili
Josef Škrabal a Vladimír Albrecht. Ten se na Boratín pøistìhoval po válce z Mirohoštì jako
nedostudovaný medik, když válka mu neumožnila studia dokonèit.

Pøehled úmrtí
v letech 1890 až 1914 v letech 1915 až 1932

pøíèina úmrtí poèet dožitý vìk pøíèina úmrtí poèet dožitý vìk

stáøí 13 79,6 tuberkulosa 10 28,3
záškrt (difterit) 11 4,1 stáøí 9 77,6
spála (skarlatina) 9 1,8 násilná smrt 3 39
souchotiny, úbytì (èachotka) 8 20,9 tyfus 3 38
zápal plic 7 32 køeèový záchvat 3 0,1
slabost 5 26 slabost 2 0,1
tyfus 5 18 záškrt 2 3,5
køeè. záchvat (konvulzij) 4 0,7 srdeèní vada 2 45
spalnièky (osypky) 4 2,7 vnitøní choroba 2 51
èerný kašel (kokljuš) 3 4,8 spála 2 0,1
rakovina (rak) 3 66,6 zápal plic 2 54
støídavá horeèka 2 52 reumatismus 2 72
ostatní 7 33,3 ostatní 11 23,8

celkem úmrtí 81 celkem úmrtí 53
bez kojencù 50 bez kojencù 38
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Z tìchto dvou pøehledù mùžeme odvodit:

a) døíve se umíralo na nemoci, které jsou v souèasnosti léèitelné nebo zcela vymizely (záškrt,
spála, tuberkulóza, èerný kašel, spalnièky) zejména dìtské

b) kojenecká úmrtnost bìhem sledovaných ètyøiceti let  znaènì poklesla, v prvním období by-
la nepochybnì ještì vìtší, protože v knize nejsou záznamy o úmrtí nepokøtìných dìtí a tìch
bylo mnoho

c) bìhem let se znaènì zmìnily pøíèiny úmrtí, ustupují záškrt, spála a zápal plic, ale nastou-
pila tuberkulóza

d) prùmìrný vìk všech zemøelých se prodloužil o více než o ètvrtinu a u skupiny bez kojen-
cù o témìø 6 let, pøispìlo k tomu nepochybnì i nìkolikeré oèkování za rakouské okupace
v roce 1915

e) v druhém období mìla na  prùmìrné dožití znaèný vliv násilná smrt a tuberkulóza, která
se usadila v nìkterých rodinách (zejména v rodinì Bedøicha Opoèenského a Františka Alb-
rechta), což znaènì zkresluje vliv zdravotní péèe

f) o nìco se snížil prùmìrný vìk dožití u seniorù, mùže to být vlivem pùsobení nepøíznivých
podmínek na Volyni (u druhé skupiny)

Kulturní a spoleèenský život v obci

Kulturní i spoleèenské dìní v obci bylo velice pestré nejen svým obsahem, ale také poøa-
dateli, aktéry  i prostøedím, ve kterém probíhalo. O prostøedí školním , kdy zejména závìreèné
školní kulturní akademie, kterým se øíkalo výlety, pøilákaly èetné publikum domácí
i pøespolní, bude øeè dále. O kulturnì náboženských programech v nedìlní škole a ve sdružení
mládeže pojednáme v páté kapitole, až budeme mapovat události v meziváleèném období,
protože tehdy byla tato èinnost na vrcholu a za úèasti témìø všech obyvatel obce.

Teï se pokusíme informovat o divadle, které se stalo jablkem sváru mezi boratínskými
odpùrci a køakovskými pøíznivci divadla. Tento spor je i dùležitou etapou duchovního vývo-
je vedle tak zvané „amerikanisace” na pøelomu století v letech 1899 až 1910. Netroufáme si
vysvìtlit podstatu tohoto vývoje, ale mùžeme uvést  podnìty pøicházející z Ameriky.
Nechceme toto období v žádném pøípadì odsuzovat, spíše naopak. 

Chtìli bychom jenom vysvìtlit jak vznikl boratínský životní
styl, který se tak výraznì odlišoval od životního stylu ostatních
èeských obcí na Volyni. Americký vliv zaèíná krátkým osobním
pùsobením Pavla Opoèenského, který pøijíždí po devítiletém poby-
tu v Americe s rodinou na Boratín (pøijel 13. záøí 1899), aby pøedá-
val americké zkušenosti s „prozøením” a s životem podle evangelia
Kristova. Pùsobil v nedìlní škole a v soukromí. Nesetkal se
s pochopením, byl udáván, stíhán policejnì, že koná bohoslužby
v domì kde bydlel (vždy� náboženský útisk byl tehdy znaèný). Po
nìkolika mìsících se vrátil zpìt do Ameriky.

Následovala americká zkušenost Jana Janaty, který pøinesl
poznatky z amerického pobytu vedle faráøe Losy. (Jako zámeènický dìlník odešel do svìta
hledat živobytí. Pracoval na mnoha místech v Rusku: v Kijevì, Odìse a poté sedm let
v Americe. Po návratu z Ameriky na jihu Ruska: v Mariupolu, na Sibiøi v Omsku, odkud se
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vrátil s rodinou na Boratín v roce 1904. Podle Pamìtí Olgy Janatové). V Americe Jan Janata
vedl nedìlní školu pod vedením èeského faráøe Václava Losy, šéfredaktora Køes�anských
listù. Na Boratínì zaèal vést nedìlní školu a Sdružení mládeže (od roku 1906) americkým zpù-
sobem. A asi od té doby zaèaly na Boratín docházet z Ameriky Køes�anské listy (postupnì je
odebíralo 16 rodin a èetly se jistì i v dalších rodinách). Zaèaly intenzívní styky s boratínskými
vystìhovalci do Ameriky. Jistì zapùsobilo i to, že mnozí boratínští bývalí odpùrci helvítù se
v Americe jimi stali (poznatek Jana Opoèenského pøi osobní návštìvì v roce 1912 v Cuba
Kansas a Disputanta v Nové Bohemii). Pravidelné ètení Køes�anských listù a hlavnì pùso-
bivý obsah písní, které na Boratín pronikly prostøednictvím „amerických zpìvníkù”, jistì
ovlivòoval nejen zdejší evangelíky. Zpìv se stal nepostradatelnou složkou životního stylu
a stmeloval boratínské obèany.

Tehdejší spor o divadlo jistì bude ètenáøùm tìchto øádkù vyvolávat úsmìv na tváøi. Leè
snažme se pochopit situaci té doby a podívat se na spor tehdejšíma oèima. Divadlo je urèitì
ušlechtilejší zábava než vysedávání po hospodách v pochybných spoleènostech
v alkoholovém oparu a s plytkými øeèmi. V situaci kdy toto nebezpeèí nehrozí, protože
hospody v obci nejsou, ani jiné podobné využití volného èasu, pak i divadelní spoleènost se
mùže zdát narušitelem správného chování mládeže. Neznáme argumenty tehdejších odpùrcù
divadla. Polemika boratínských pøíznivcù a odpùrcù se odbývala na stránkách èasopisu Èe-
choslovan v prvním desetiletí dvacátého století, protože stejnì jako politici dnes, oba tábory
nebyly schopny zasednout ke spoleènému stolu a najít všem vyhovující øešení. Je tìžké
vystopovat i mluvèí obou stran. Víme jen, že hlavním organizátorem divadla byl Vojtìch Vlk
a jemu sekundoval tehdejší uèitel Josef Vlk a budoucí uèitel Josef Albrecht. V každém bo-
ratínském období musela být osobnost, která se pøièinila o to, že se divadlo uskuteènilo.
Odmìnou jim bylo uznání publika a spokojenost aktérù. Divákù bylo na boratínských pøed-
staveních mnoho. Z celého okolí se sjíždìli èeští, ale i nìmeètí kolonisté a domácí  polští
i ukrajinští spoluobèané. Z dostupných archivních materiálù uvádíme autentické záznamy.
Citujeme z Pamìtí Olgy Janatové z let 1875 až 1882:

Ponìvadž mladý èlovìk vždy se rád baví je docela pøirozené, že i mladí lidé, kteøí tehdá
žili na Boratínì se chtìli bavit. Neznali žádné lepší zábavy, proto tancovali jak jen nìkde har-
monika zavrzala. Tyto taneèní zábavy se jmenovaly „šejdovec”. Faráø Hrdlièka, který byl je-
den z prvních kupujících v Boratínì, ale sám bydlel s rodinou v Podhajcích u Dubna a do Bo-
ratína dojíždìl, když vidìl touhu po zábavì radil boratínským aby hráli divadlo, to že je
ušlechtilá zábava. Boratínští poslechli. Kde však vzít divadelní kusy? Zde v Rusku
nic takového nebylo k dostání. Byli nuceni se obrátiti s prosbou do Èech. Františka Šádková
psala jednomu svému známému do Nové Paky žádajíc ho aby poslal nìjaké lehké kusy které
by mohli sehrát. Brzo pøišla odpovìï v podobì objemného balíku divadelních kusù. Se vší
chutí a energií se pustili ochotníci do díla. Hlavní švadlenou byla kmotøièka Šádková
a krejèím Franc Kvasnièka. Nápovìdu dìlala ponejvíce Julie Šádková. Herci byli všichni kdo
k tomu mìl chu�. Hlavními èiniteli byly Anna Zajíèková a Františka Šádková, které rozpiso-
valy a rozdávaly úlohy a vùbec všechnu režizérskou práci konaly. Nehledì na to, že všichni
byli samoukové a že to bylo za tak tìžkých okolností, hráli boratínští herci dost pìknì, takže
z celého okolí jezdívali do Boratína do divadla.  Tak to trvalo nìkolik let. Potom hlavní her-
ci se rozešli a divadlo se hrálo ménì a ménì až když pøišel uèitel Motl, pøestalo vùbec.
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O druhém boratínském divadelním období, které trvalo od
roku 1899 do roku 1907 se dovídáme z denních záznamù Vojtìcha
a Josefa Vlka. První byl protagonistou divadelních pøedstavení
dospìlých a druhý školních dítek. V jejich denících najdeme mno-
ho záznamù týkajících se divadla, ale souborné pojednání neexis-
tuje. Pokusíme se tedy sestavit struènou zprávu. Vojtìch Vlk
(1874), duše organizátorská a romantická, se pøistìhoval na Volyò
v roce 1898 jako zralý mladý muž. Byl sice ubytován a pracoval na
Krásném, ale zimní mìsíce trávil pøevážnì na Boratínì u staršího
bratrance Josefa. V roce 1902 si zde postavil dùm, oženil se se zde-
jší dívkou a na vyženìných pozemcích založil  rozsáhlé školky

ovocných i okrasných døevin. Ve volných chvílích se vìnoval divadlu, výrobì døevìných
hraèek a vycpávání drobných živoèichù. Obstarával divadelní hry, rozepisoval úlohy, maloval
kulisy, zhotovoval potøebné rekvizity, režíroval, dìlal plakáty, shánìl kostýmy, instaloval je-
vištì, hrál mužské role a prostì všechno, co bylo pro divadlo nezbytné, aby divák odcházel
z pøedstavení spokojen.  Hrálo se pøevážnì v zimì v hospodì u Františka Albrechta ml. (1851-
1928). Úspìšný kus se opakoval. Výnos byl znaèný, kolem 30 rublù. Zprvu hráli herci z obou
èástí obce, po roce 1901 už jen køakovští herci a pozdìji také pøespolní nebo bývalí boratínští
(napø. studenti  bratøi Vejnarovi). Když byl Vojtìch s rodinou na Kavkaze jako zahradník na
Protzerových statcích, divadlo osiøelo a nehrálo se. Jaký byl repertoár? Posuïte sami:

1899   Mistr Bedrník a jeho chasa, Chudý písnièkáø
1900   Sedlák køivopøísežník, Bezdìèný Don Juan 
1901   Staøí blázni, Vodní družstvo, Velké panstvo
1902   Sedlák zlatodvorský
1906   Enšpígl
1907   Vojnarka, Poklad, Pravá láska vítìzí

Uèitel Josef Vlk každoroènì poslední kvìtnovou nedìli uspoøádal se svými školními dìt-
mi  „výlet” na nìkteré z lesních mýtin. Postavilo se pódium, pøivezly se lavice a dìti pøed-
vádìly, co se bìhem roku nauèily: pøednášely básnièky, zpívaly, hrály sólovì i ve skupinách,
cvièily, pøedvádìly divadelní scény a soutìžily v rùzných hrách. Na tyto boratínské kulturní
slavnosti se vždycky sjelo mnoho pøespolních divákù. Obèas pøijeli i ruští školní inspektoøi.
Jen boratínští odpùrci divadla nìkdy chybìli. 

V nìkterých letech nastudoval uèitel s dìtmi dìtskou divadelní hru. Tak napøíklad v roce
1898 hru „Doba mládí - doba radosti”, v roce 1904 hru „Ètyøi boty a dva podpatky”, v roce
1907 hru „Mlsný Jaroš”. I tato pøedstavení se tìšila pozornosti obyvatel širokého okolí. Ve
váleèných letech se výlety nekonaly, uèitel od poøádání v pováleèných letech ustoupil, nechtì-
je rušit obecní boratínskou jednotu. V této dobì se vìnoval mnohem více veøejné práci
v celovolyòských korporacích. O poøádání akademií na konci školního roku se pokusil až
nový uèitel Josef Svoboda, a do programu tìchto slavností zaøadil cvièení Sokola i hasièského
spolku, pøípadnì mládeže. V tøicátých letech (zatím nevíme kdy) byla nastudována zpìvohra
pod jménem „Vaškova veselka”, která byla tak populární, že se její èásti pøedvádìly i na mno-
hých boratínských svatbách. Její partituru jsme dostali od Miroslavy Janatové v Litomìøicích,
kde jsme se zároveò dozvìdìli, že „Vaškova veselka” zde mìla po letech obnovenou pre-
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miéru. Nacvièili ji dìti v dìtském domovì, který vedli manželé Jaromír a Miroslava Janatovi.
Pøi nácviku vydatnì pomáhal Jaroslav Vlk, syn boratínského uèitele Josefa Vlka a jeden
z pøedstavitelù titulní role v boratínském provedení.

Poslední boratínská divadelní etapa vlastnì nebyla tím pravým divadlem, ale scénickým
ztvárnìním biblických nebo nábožensky ladìných pøíbìhù, které pro ten úèel vymyslela
a sepsala Olga Janatová. Pøedvádìly se pøevážnì pøi shromáždìních u pøíležitosti
církevních svátkù (na Štìdrý veèer, Velikonoce, Husovy a Komenského oslavy apod.)
a svátkù obèanských jako byl Den matek èi Díkùvzdání za úrody. V pøírodì pak pøi mi-
moøádných spoleèenských událostech celovolyòského významu. Divadelní pøedstavení se
stìhuje s podstatnì zmìnìným obsahem z obecné školy do nedìlní školy a z hospody na faru
a do kostela. Dvì takové inscenace jsou popsány v Kronice Marie Janatové:

Každým rokem pravidelnì se poøádala Štìdroveèerní slavnost
v kostele pøi stromeèku. Pøi té se èinnì úèastnily i dìti, které se právì
nauèily mluvit. Za odmìnu dostávaly balíèek cukroví a èeskou knížku.
V kvìtnu jsme oslavovali Den matek a v záøí Díkèinìní z úrod. Tyto
podniky si brala na starost Olga Janatová, která nacvièovala dìti
k rùzným výstupùm, které èasto i sama tvoøila. V roce 1932 napsala
scénku „Vítání jara”, kde každá kvìtinka svým zpùsobem chválila
Tvùrce. K tomu vystoupení uèitelky nedìlní školy ušily papírové
obleèení, které mìlo znázoròovat kvìtinku, jakou kdo pøedstavoval.
Vše se pøipravovalo u Janatù a s. Ema Janatová nadìlala všem dìtem
papírové klobouèky ve tvaru každé kvìtinky. Jaro pøedstavovala
Slávinka Opoèenská v bílém rouše, zdobená jabloòovými kvìty. Slavnost byla uspoøádána na
lesní mýtinì. Všem se moc líbila. 

Byl u toho i fotograf a zachytil  v pøevleku dìti, kterým v dobì vydání tohoto pojednání
se blíží osmdesátka.
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Ještì jedna akce nedìlní školy stojí za to, aby byla zaznamenána.V roce 1936
na Svatodušní svátky sbor Boratínský poøádal sjezd evangelické mládeže. Pøi takových
sjezdech bylo zvykem, že sbory Kupièov, Michajlovka i Ozerany byly hojnì zastoupeny, ale
i z okolních vesnic èeských hosté do Boratína rádi jezdili, tøebaže se tu již netanèilo. V nedìli
byly bohoslužby a odpoledne byla pøednáška a veèer se mládež bavila. V pondìlí dopoledne
bohoslužby a odpoledne vycházka do okolí. Veèer byl pøipraven na Fortì program. Valy to-
hoto opevnìní byly stavìny do kruhu, oddìleny pøíkopy a jen z jedné strany byl otevøený
vjezd. Uprostøed byla rovná plocha a pøi jedné stranì menší val jako tribuna. Olga Janatová
nacvièila dìti, hlavnì chlapce z nedìlní školy scénku, kterou sama napsala, která mìla zná-
zoròovat pohanství a køes�anství. Ta Forta se k tomu úèelu velice hodila. Na rovném pros-
tranství, uprostøed valù, byl postaven sloup s býèími rohy, jako totem a vedle bylo ohništì.
Kolem na tìch valech bylo publikum. Toho roku bylo jaro dosti chladné, takže byla obava,
zdali bude možno vùbec tuto scénku venku provést. Naštìstí se poslední dny oteplilo. Po-
hanství pøedstavovali chlapci jako indiáni. Byli jen v trenkách a na hlavì mìli èelenky z pírek,
které sbírali k tomu úèelu, kde se dalo. U Janatù se péra barvila a šily èelenky. Chlapci byli
schováni za valy. Celý program byl veèer a byl zapálen oheò. Bratr kazatel Balabán mìl
úvahu o pohanství. Tu pøišel náèelník indiánù, poklonil se u totemu a hvízdnutím svolává své
indiány. Ti se pøibližují s rùznými skøeky z rùzných stran a soustøeïují se kolem totemu.
Bìhají, tanèí a pak usedají a vykonávají svoji veèerní pobožnost. Mìli nacvièenou indiánsk-
ou písnièku. Nikdo jí ovšem nerozumìl (zkuste se zeptat dnes ještì žijících aktérù – i po
šedesáti letech vám ten skøekùplný text pøeøíkají, napøíklad Jaroslav Vyšohradský nebo Josef
Šerák). Po skonèení, na povel náèelníka, se znovu rozbíhají za valy. Dále následovala úvaha
Balabána o køes�anství. Ètyøi dívky v bílých rouších s rozpuštìnými vlasy pøicházejí, v rukou
nesou stuhy a zpívají píseò „Tam k nebesùm”. To první plné vzruchu a skøekù, to druhé mírné
s jemným zpìvem oslavujícím Boha. Doslov a modlitba kazatele. Bylo to opravdu dojemné.
Všichni pøítomní si odnášeli krásné dojmy a žádali, až se bude nìco podobného poøádat, aby
se na nì nezapomnìlo. Úèastníkù bylo na pìt set.

Divadlo nebylo jedinou kulturní èinností provozovanou na Boratínì. Byla tu i hudba
a zejména zpìv, který  hrál významnou roli v životì boratínských obèanù a byl pojítkem
všech, èasto i znepøátelených skupin. Nechybìl ani spoleèenský sportovní prvek vedle aktiv-
it umìlecko - vzdìlávacích. O tom bude øeè v páté kapitole, to jest v èase, kdy tyto aktivity
byly nejrozvinutìjší. 

Vzdìlávání boratínských dìtí

Boratínští obèané mìli od samého zaèátku na pamìti vzdìlávání svých dítek. Mìli sice
jinou pøedstavu o vzdìlání než státní inspektoøi, ale museli se podvolit zákonu z roku 1887,
který znaènì nahrával národnostnímu  a náboženskému útlaku. Ten byl v dobì jeho pøijetí ne-
jsilnìjší. Zákon ukládal, že všechny školy, tedy i èeské, musí být podøízeny ministerstvu
národní osvìty a uèitel jako státní úøedník musí vyznávat pravoslaví. Èeských škol na Volyni
bylo tehdy všeho všudy 22, z toho jedna na Boratínì. Ve školním roce 1888/89 nastoupil na
uèitelské místo Josef Vlk (1862 až 1942), který sice nemìl uèitelskou kvalifikaci, ale ab-
solvoval na Moravì „mìš�anku” a ještì pøed vojnou si osvojil ruštinu a na vojnì hudební
vzdìlání. Sloužil pìt let u vojenské hudby. Tady se nauèil hrát na rùzné dechové nástroje, na
housle a na klávesové nástroje.V listopadu roku 1894 mu bylo inspektorem oznámeno, že
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nevykoná-li do dvou mìsícù státní uèitelskou zkoušku, bude muset ze státních služeb odejít
(inspektor doufal, že ji neudìlá). Státní zkoušku z pravoslavného náboženství, ruského jazy-
ka a z matematiky i pøes zjevné pøekážky úspìšnì složil. Uèil  pak na boratínské škole až do
školního roku 1930/31, plných 43 let.

První  rok uèil ještì v domì u Klempíøù (Josef Opoèenský). V roce 1889 si postavil
v centrální èásti obce dùm a v nìm následujícího roku upravil jednu velkou místnost pro škol-
ní tøídu. Do školy tehdy chodilo kolem 30 dìtí. Ve svém domì uèil boratínské dìti až do roku
1914. Ve válce se uèilo v záložnì a v nové škole od roku 1923. Boratínské škole se øíkalo
èeská, protože do ní chodily jen èeské dìti. Zpoèátku jen z Èeského Boratína, ale jak získá-
vala na vìhlasu, chodily do ní i dìti z okolních èeských vesnic (Krupy, Hnidavy, Mstìšína,
Honèárky, Novostavu a dalších). Tìch pøespolních bylo kolem deseti (podle záznamù pøíjmù
do obecního rozpoètu, protože pøespolní dìti musely za školu obci platit). Zaèínalo se v sedmi
letech, dìti opouštìly školu v jedenácti a umìly èíst a psát rusky i èesky a také poèítat. Znaly
mnoho básnièek, zejména bajek Krylovových. Seznámily se s èeskými dìjinami a byly i jinak
pøipraveny do všedního praktického života. Vyuèovacím jazykem byla ruština, èesky se uèilo
nepovinnì jedno odpoledne v týdnu. Náboženství uèil pravoslavný duchovní ze sousední
Hnidavy.  

Školní rok zaèínal na zaèátku øíjna a konèil na svatodušní svátky (v druhé polovinì kvìt-
na až zaèátkem èervna). Výuka trvala tedy jen osm mìsícù. Prvòáèci zaèínali školní rok o 14
dnù døíve, aby si trochu zvykli na školní prostøedí. V jedné tøídì (místnosti) bylo ve tøech odd-
ìleních 30 až 40 dìtí. Každé oddìlení mìlo svùj vlastní uèební program. Nebylo to
jednoduché ani pro dìti, ani pro uèitele docílit, aby se žáci vzájemnì nerušili. Pøedpokladem
byla kázeò a schopnost dìtí samostatnì pracovat. 

Až do konce dvacátých let se psalo „kamínkem” na tabulky. Sešity se v prvních tøídách
nepoužívaly. Písemné domácí úkoly zøejmì nebyly ukládány, ale zato memorování básnièek
(maminka každou situaci dokumentovala pøíhodou, básnièkou nebo pøíslovím). Školní
pomùcky byly jednoduché. Ruský slabikáø, nìjaké ruské èítanky, tabulka a kamínek na psaní,
hadøík na mazání, školní mapa, globus a nìjaká vycpaná zvíøátka èi ptáci. Nesmìly samozøe-
jmì chybìt sèoty (poèítadlo), velké u tabule a malé na lavicích. Pan uèitel již na poèátku škol-
ního pùsobení založil knihovnu. Nejprve rusky, pozdìji èesky psaných knih. V dobì, kdy za-
èal psát denní záznamy (deník v r. 1894), byl tak silný národnostní útlak, že nevìøil v udržení
rodného jazyka a deník psal rusky a to až do roku 1920.   

Každoroènì pøijel do školy neèekanì státní inspektor, aby se pøesvìdèil o úrovni
vyuèování a znalostech dìtí, zejména jestli ovládají ruský jazyk. V první polovinì kvìtna se
konaly závìreèné zkoušky tìch dìtí, které chtìly pokraèovat ve vzdìlání v mìstské škole. Zk-
oušky byly nìkolikahodinové, porota tøíèlenná složená z okresních inspektorù a za úèasti
obecního zástupce. V pøípadì, že žák zkoušku složil, dostal krásné vysvìdèení (viz pøílohu).
Závìreèné zkoušky konaly zpravidla jen 3 až 10 dìtí. Jen nìkteøí rodièové si mohli dovolit
vydržovat dìti tøi roky v mìstské škole a ještì obtížnìji pøi dalším vzdìlávání. Dìti z chudších
rodin, mìly-li pro další vzdìlání pøedpoklady, mohly se uèit doma, nejlépe s nìkým, kdo do
školy dennì docházel nebo kdo ji døíve absolvoval. V autobiografii uèitele Josefa Albrechta
(Vincù) je popsáno úsilí pisatele k získání uèitelské profese:

Pracoval jsem jako tovaryš ve strojní dílnì svého strýce (Josefa Chladila, pozn. aut.) do
22 roku vìku. Dva z mých kamarádù v 21 letech zaèali externì studovat uèitelský ústav, ale
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oni mìli mìš�anku. Pomyslil jsem si, když mohou oni, proè bych nemohl také já, jenže já
nemìl mìš�anku, o tu to bylo složitìjší. Tak jsem se do toho dal. Po dvì léta jsem pracoval
v zahradnictví (Vojtìcha Vlka, pozn. aut.) a pøi tom pilnì studoval. Jako uèitele pro ten první
èas jsem mìl studenta university (Karel Novák? pozn. aut.). Ten mi dal dobré základy. Po
dvou a pùl letech jsem šel poprvé ku zkouškám. Propadl jsem. Pøedpokládal jsem to, ale
potøeboval jsem poznat to prostøedí a celý ten pochod. Najal jsem si dobrého uèitele a uèil
jsem se pilnì dál, abych potøebných vìdomostí nabyl. Za pùl roku šel jsem ke zkouškám
znovu. Kamarád prošel a já propad poznovu. To už mi bylo 25 let. Našel jsem si místo uèitele
na èeské soukromé škole a oženil se. Na škole jsem uèil a pøi tom jsem pilnì opakoval ma-
teriál ke zkouškám. Na jaøe jsem se opìt podrobil zkoušce a š�astnì jsem prošel a zvítìzil. Ze
48 externistù vydrželo zkoušky jen 14. Moje touha byla splnìna a cesta do svìta otevøena. Od
útlých let mého mládí jsem si vzal za vzor pro život svého uèitele obecné školy t.j. abych byl
uèitelem, rozumìl dobøe sadaøství a také znal to nejpotøebnìjší - truhláøství, tak jak to umìl
on (Josef Vlk, pozn. aut.).

Povinnosti státu a obce vùèi škole lze doložit z obecní pokladní knihy. V roce 1904 byly násle-
dující:

Stát pøispíval na provoz tìmito èástkami (roènì):
mzda uèiteli ................................................300 rublù
mzda katechetovi ......................................... 25 rublù
na knihy a pomùcky .................................... 25 rublù

Obec pøispívala na provoz školy následovnými roèními èástkami:
odmìna uèiteli ............................................. 60 rublù
odmìna katechetovi ..................................... 25 rublù
nájem za školní místnost ............................. 24 rublù
za úklid školní místnosti .............................. 60 rublù
na otop a osvìtlení ....................................... 40 rublù
na údržbu a drobné vydání .......................... 20 rublù

Tento obecní pøíspìvek byl mnohokráte ze strany obce napadán, ale vždy uhrazen.

Nadstandardní vzdìlávání: Za standardní bylo na Boratínì považováno absolvování bo-
ratínské obecné školy (3 až 4 roky). Zejména dìvèata už nepokraèovala v žádném školním
vzdìlávání. Øada chlapcù absolvovala mìstskou školu v Lucku. Nìkteøí další pokraèovali ve
vzdìlání na vyšších a vysokých školách. V Lucku bylo gymnázium, uèitelský ústav, obchod-
ní škola a ještì další školy. Kdo na to mìl, vlohy a peníze, studoval v Žitomíru, Kijevì, ve Vil-
nì, Varšavì èi dokonce v Moskvì a Petìrburgu. Zámožnìjší vysílali dìti na studia do Èech.
Tìch bylo velice málo, protože se všude muselo dost platit a nebylo èím. Mnohá vyšší studia
pøerušila válka. Z druhé generace boratínských si nikdo nemohl dovolit vyšší nadstandardní
vzdìlání. U tøetí generace, když se finanèní situace rodin podstatnì zlepšila, to bylo reálnìjší.
A tak jsme se dozvìdìli, že k nadstandardnímu vzdìlání se z boratínských dostali: Bohuslav,
Ladislav a Miloslav Balounovi, Josef Flengr, Václav Hubal, Jaroslav a Rostislav Chudobovi,
Marie a Miroslava Janatovy, Karel Novák, František a Jan Škrabalovi, Josef a František Vej-
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narovi, Rostislav a Jaroslav Vlkovi. Výèet nemusí být úplný a neobsahuje studenty mìš�anky
v Lucku.

Mimoškolní vzdìlávání: K získání znalosti èeského jazyka a k upevnìní èeského (národ-
ního) povìdomí u boratínských obèanù pøispìla i mimoškolní výchova. V každé rodinì se
dennì èetlo v Kralické bibli. V kostele a nedìlní škole se zpívaly èeské duchovní písnì. Až
do roku 1927 se hrálo na Køakách èeské divadlo. 

Výstavba obecné školy

Na konci roku 1906 koupila obec od Václava Balouna a Josefa Køížka za 350 rublù poze-
mek uprostøed obce v centrální èásti.V lednu 1912 byly ve státních lesích vybrány stromy na
stavbu školy. Bìhem února a bøezna byly pokáceny a otesány. 28. bøezna (výroèí
J.A.Komenského) byla slavnost posvìcení  základù školy. 13. dubna bylo zdvihání krovù
školy a 2. kvìtna bylo zaplaceno Josefu Opoèenskému za pokrytí støechy plechem 31 rublù
a 20 kopìjek. V lednu 1913 byla školní budova pojištìna a v lednu následujícího roku (1914)
byla škola vysvìcena a bìhem jara byly konány nìkteré dokonèovací práce (sklep, záchod).
Pak vypukla válka.Ve válce používali školu vojáci a bìženci. Ti  ji ještì nepoužívanou pro
školní vyuèování za šest váleèných  let znaènì poškodili. Bylo ji nutno opravit a zateplit.
V rámci oprav byla ještì vyhloubena studna a postavena kùlna na døíví a oplocení.Vyuèování
v obnovené škole bylo zahájeno až ve školním roce 1922/23. Do této doby se uèilo ve
spoleèenském sále záložny.

Typické boratínské hospodáøství

Procházíme-li ve vzpomínkách Boratínem, nemùžeme si neuvìdomit, že témìø všechny
domy mìly stejnou orientaci ke svìtovým stranám. Obytný dùm byl orientován delší stranou
od severu k jihu, tedy rovnobìžnì s cestou. Vchody mìl dva. Jeden parádní s „gánkem” (má-
lo používaný) z ulice a všední se zádveøím ze dvora. Témìø všechna obydlí hospodáøských
zvíøat byla poblíž obytného domu (nìkdy stavebnì spojených v jeden celek) pøevážnì
s vchodem k jihu. Dvory byly prostorné, proti obytnému stavení byla stodola a mezi nimi
nezbytný žentour (zaøízení sloužící k pøevodu práce koní pomocí ozubených soukolí na
hospodáøský stroj, pøevážnì mlátièku). Samotný žentour vyžadoval kruhový prostor
o polomìru kolem 5 metrù. Na té poslední nezastavìné stranì dvora byl sklep, kùlna, studna,
besídka èi zastøešené odstavné plochy pro rùzné hospodáøské stroje apod.

Boratínské chaloupky byly zpravidla podsklepené (nìkde byl také sklep mimo dùm). Do
sklepa se vcházelo z kuchynì, sínì nebo komory „padacími” dveømi.
Takový sklep sloužil k ukládání potravin jako lednièka. Základy chalup se dìlaly kamenné
nebo èastìji zdìné. Stìny byly pøevážnì ze døeva, nìkteré obložené neomítnutou cihlou „na
pùlku”. Podlahy byly døevìné, každou sobotu parádnì vydrhnuté rýžovým kartáèem. Dvojitá
okna, v létì plná muškátù, v zimì vystýlaná poduškami se senem èi pilinami zdobenými
slamìnkami èi jinými sušenými kvìty. Støecha byla kryta slamìnými došky, pozdìji plechem
nebo asfaltovým papírem. Pùda sloužila k sušení (prádla, léèivých bylin, koøení), k uskladnìní
obilí a také k odkládání neužívaných vìcí. Tam by se byla našla mnohá informace pro sepsání
boratínské historie. Každý dùm pamatoval na výmìnek pro staré rodièe. Nesloužil-li svému
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úèelu, byl pronajímán potøebným rodinám. Proto bylo na Boratínì mnoho doèasnì ubyto-
vaných v každé dobì a zejména ve váleèných letech.

Základem obytného domu byla prostorná kuchynì. Každá mìla poøádná kachlová nebo
jen zdìná a obílená kam-
na s kamnovcem na
teplou vodu. V kuchyni
nesmìla chybìt pec na
peèení chleba
a sváteèních koláèù
a také na milé, teplouèké
spaní  nahoøe na ní.
V kuchyni stál zpravidla
veliký dubový stùl
s trnoži, vždy� jedlíkù
bylo èasto deset i více.
Kolem stolu pohodlné
lavice, které nìkdy
sloužily náhodným no-
cležníkùm k pøespání.

Každý dùm mìl ložnici a parádní „seknici”, které se sporadicky vytápìly, èasto jednou
spoleènou „hrubkou” (pokojová kachlová kamna). Nesmìla chybìt komora, kde byla pros-
torná uzavíratelná mouènice s nìkolika oddìleními, nad ní se na polici skladoval upeèený
chléb. Byla tu díž s kopistem na mísení chlebového tìsta a jiné velké nádoby užívané jen
obèas, napøíklad na zabíjaèku èi peèení sváteèních koláèkù. Byla-li dostateènì velká, odklá-
daly se tu další nezbytné vìci užívané v domácnosti, napø. škopek na mytí nohou èi døevìné
necky nebo modernìjší plechová vana na pravidelnou sobotní oèistu.

Stodoly byly døevìné, prostorné, støechy kryté pøevážnì slamìnými došky, pozdìji
plechem.Chlévy pro krávy, stáje pro konì a chlívky pro prasata a kurníky byly umístìny pod
jednou støechou, zpravidla zdìné z jíloslamìných tvárnic èi cihel, hnojištì v jejich
bezprostøední blízkosti nìkde mimo dvùr, ale èastìji na nìm.

Døevníky se zpravidla nestavìly, døevem se  obkládaly stavby pod pøesahem støechy nebo
se døevo skládalo do tak zvaných „ježkù”. Záchody byly suché, zpravidla poblíž hnojištì.

Migrace obyvatelstva

O vystìhovalectví z Èeského Boratína bylo pojednáno na zaèátku této kapitoly. Odešlo
mnoho rodin z tìch, které obec zakládaly i z tìch, které tu v prvopoèátcích vznikly z potomkù
zakládajících rodin. Zejména mnohé dcery se provdávaly mimo obec, napø. Opoèenské, Al-
brechtovy, Hubalovy a další. Mnoho dalších osob èi rodin pøišlo a po krátké dobì odešlo:
František Burýšek s manželkou z Letovic (1901 až 1916), František Èurda s manželkou
z Kupièova (? až 1907), Jaroslav Vlk s manželkou z Vanovic (1902 až 1910?) a mnoho dalších
osob, které nezanechaly žádné stopy.

V této popisované dobì se na Boratín pøiženili a tady založili své rodiny a zùstali do konce
existence èeské populace nebo se ještì pøed reemigrací do ÈSR pøestìhovali jinam. Byli to:
Josef Hušek (1900), Vladimír Luòáèek, František Nájemník (cca 1900), František Opoèenský
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(1906), František Prostøedník (kolem r. 1891), Vojtìch Vlk z Vanovic (1898) a Josef Zajíc
z Èeského Malína (1907).

Uvolnìná místa po vystìhovalcích zaplnily rodiny:

Jméno a složení rodiny kdy odkud

Václav Baloun (1876) 1899 Kupièov
s manželkou Boženou (1876), roz. Šebestovou
a dcerou Boženou (1897)
Teofil Fibich (?) 1904 Zelov
s manželkou Annou (?), roz. Neveèeøalovou
a dìtmi Vilémem, Josefem (1890),
Teofilem, Rudolfem (1897),
Jaroslavem, Helenou,
Alžbìtou, Bronislavou a Marií
Josef Šerák (1864) 1909 Lysá n. Labem
s manželkou Marií (?), roz. Brynychovou
a dìtmi Josefem (1894), Václavem (1897),
Jaroslavem (1899), Bedøichem (1901),
Marií (1903) a Vladislavem (?)
Gottfried Lucius (1876) 1912 Kovel
s manželkou Bertou (1881), roz. Šebestovou
a dcerou Marií (1910)
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K A P I T O L A O S M Á

ODLOUÈENÍ A NÁVRAT
(bøezen 1944 až únor 1947)

Doba ještì váleèná (od února 1944 do konce války) • Èas oèekávání a nejistoty (od
kvìtna 1945 do pøíjezdu repatriaèní komise) • Migrace obyvatelstva v Èeském Bo-
ratínì (v letech 1939 až 1947) • Boratínský všední den • Období pøíprav na stìhování
(listopad 1946 až únor 1947) • Návrat do vlasti (14. až 27. února 1947)

Doba ještì váleèná (únor 1944 až kvìten 1945)

Pøi posledním pøechodu fronty pøes území naší osady jsme nìkolik týdnù strávili ve
sklepech mimo domy nebo v podzemních zemljankách. Bitevní linie se táhla od severu k ji-
hu, tedy sledovala smìr naší zástavby, takže se naše domy ocitly mezi první pìšáckou linií a
druhou minometnou linií. Témìø nikdo z obyvatel obce neodešel, i když velící dùstojníci
rozhodli o evakuaci civilního obyvatelstva. Nebezpeèí bylo veliké, ale ztráty na životech
nebyly žádné. Došlo pouze k poškození nìkolika budov. Na zahradách a dvorech bylo
množství trychtýøovitých jam po bombách a dìlostøeleckých granátech. Vycházet z úkrytù
smìli jen dospìlí, aby obsloužili domácí zvíøata (nakrmili a podojili). Samozøejmì že si fron-
toví vojáci vzali nezbytnou daò. Nìco jíst museli, ale ke konfliktùm nedocházelo. Když se
fronta po ústupu Nìmcù ponìkud vzdálila a všichni muži ve vìku od 18 do 50 let se hlásili do
Èeskoslovenské armády, zùstali v obci jen ženy, dìti a nemocní a starší muži.

I po dlouhých nìkolik týdnù jsme neztratili s frontou kontakt. Nejen tím, že jsme vnímali
dunìní dìlostøelecké kanonády a hukot bombardovacích letadel, ale i pøítomností vo-
jákù. Jednou to byli sovìtští vojáci na odpoèinku po bojích v první linii a potom
èeskoslovenští dìlostøelci, kteøí na Boratínì nìkolik dnù prodìlávali základní výcvik.

Pobyty sovìtských vojákù na Èeském Boratínì
Ještì jsme mìli v pamìti první pobyt sovìtských vojákù za „prvních sovìtù”, jak jsme

zkrácenì pojmenovávali období okupace Volynì Sovìtským svazem v letech 1939 až 1941.
Tenkrát to byl pobyt unavené a zdevastované sovìtské armády po bojích s Finy. Vladislav
Opoèenský se od vydìšených hladových vojákù dozvìdìl, že: sovìtská armáda sice byla v pøe-
sile, pøesto se proti bránícím se Finùm neprosadila. Finové, muži i ženy, bránili svoje území
všemi prostøedky. Pohybovali se na lyžích v bílých kombinézách a protože byla krajina zas-
nìžená, mohli se pøibližovat k nepøíteli velmi blízko a tam mu zpùsobovat znaèné ztráty.
Vylákali nepøítele na podminované zamrzlé jezero a pak ho utopili. Tak a podobnì zahynulo
ve Finsku na 150 tisíc sovìtských vojákù. Teprve když sovìti nasadili do boje tanky, pøinutili
Finy k nespravedlivému pøímìøí.

Druhý pobyt, o kterém se chci zmínit, byl na jaøe roku 1944, kdy unavení, špinaví a vyh-
ladovìlí sovìtští vojáci si pøišli na Boratín odpoèinout a naèerpat nové síly pro poslední fázi
vítìzného tažení. To už byla jiná armáda než ta, se kterou jsme se setkali v roce 1939, vy-
bavením (díky americké pomoci) i chováním. Byli to pøevážnì (v souladu se stalinskou národ-
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nostní politikou) pøíslušníci asijských národù (Kazaši, Tataøi, Uzbeci, Turkmenci a další pøís-
lušníci národù Støední Asie a Sibiøe) a ruští velící dùstojníci. Jejich první starost byla zbavit
se vší, poøádnì se vykoupat, vymìnit prádlo, pak dát do poøádku vojenskou techniku a
nakonec navázat kontakty s domácím obyvatelstvem. Byli u nás dlouho, snad celý mìsíc. V
každém hospodáøství byli ubytováni vojáci, dùstojníci v domì, mužstvo, nebylo-li v domì
místo, se ubytovalo  v hospodáøských objektech. Docházelo k prvním pøátelským kontaktùm
mezi vojáky a obyvateli, zejména dìtmi, které jim pøipomínaly ty jejich doma. Pamatuji se,
že jsem ležel s nìjakou banální nemocí nìkolik dnù a tehdy za mnou chodil staršina a snažil
se mì zabavit (chodili jsme potom spolu ke Styru na ryby). Co mi vyprávìl, to si nepamatu-
ji, ale nauèil mì žertovnou písnièku o Sofušce. Tou spolu s bratrem Jardou dodnes obveselu-
jeme naše rodinná setkávání.

Posledním pobytem, který spadá do období léta èi podzimu roku 1945, byla zastávka
vítìzné sovìtské armády. Pøesunovala se po vlastní ose s plnì naloženými povozy váleèných
trofejí. Dodnes mi není jasné, proè po vlastní ose a proè pøes Boratín. Možná, že to byli ti vo-
jáci, kteøí u nás byli na odpoèinku a plnili tak slib, který dali, když od nás odcházeli, že se za-
staví na zpáteèní cestì, až se budou po skonèené válce vracet domù. Z jejich vyprávìní se pa-
matuji jen na to, že  Èeskoslovensko je krásná zemì a že v nìm jsou jen samá mìsta.

Všední  život v dobì váleèné
Život èeské menšiny se po odchodu mužù ještì více zkomplikoval. Pøecházející fronty

zpùsobily znaèné ztráty na vybavení jednotlivých hospodáøství. Byli zabaveni nebo vymìnìni
konì, zrekvírovány povozy a koòské postroje. Ve chlévech a stájích ubylo dobytka. Tím se
zhoršily beztak už špatné podmínky zpùsobené odchodem hospodáøù a ostatních pracovních
sil. Z každého hospodáøství odešli jeden až tøi muži. V mnohých rodinách nebyl žádný muž
mladý èi starý, který by byl schopen vykonávat fyzicky nároèné práce. Tak na tom byla rod-
ina Bohatcova, Opoèenská - Klempíøova, Albrechtova, Opoèenská - Franckova, Vlkova -
Kopeèkova, Chladilova, Škrabalova, Køížkova, Šerákova z Chaloupky a Opoèenská
z Hrádku.  V prvních dvou
jmenovaných rodinách vydat-
nì pomáhal náš pan faráø
Jaroslav Opoèenský. Ostat-
ním pomáhal radou a milým
slovem. Ještì hùøe na tom by-
ly ty rodiny, které nemìly
hospodáøství a z kterých
odešli živitelé - Albrechtovi
a Opoèenští od mlýna,
Pøibylovi a Vlkovi
v sousedství, stejnì jako øada
bìženeckých rodin.

Obdìlávat pùdu bylo tøe-
ba, byl to jediný zdroj obživy.
Boratínští obèané byli na fyzickou práci od mládí zvyklí a tak ženy s dospívajícími dìtmi
prokázaly pøímo hrdinství, když pod dohledem starých mužù a s jejich radami dokázaly po
celé tøi roky úspìšnì hospodaøit, splnit pøedepsané dodávky státu a ještì se postarat
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o domácnost. Klobouk dolù! Celý Sovìtský svaz mìl nedostatek potravin.  Zejména lidé
v tìch oblastech centrálního Ruska, kde se fronta zastavila na dlouhých patnáct mìsícù, trpìli
hladem. Normální zásobování obyvatelstva nefungovalo. Chybìly vìci denní potøeby: mýd-
lo, petrolej, cukr, kvasnice a další. Mnohé se dalo nahradit domáckou výrobou, sice primi-
tivním zpùsobem, ale s funkcí zástupnou. Vaøilo se mýdlo z kostí, sladidlo - sirob z cukrové
øepy, krém na boty ze sazí a tuku apod.

Pøekonávat fyzické zatížení bylo snadnìjší než pøekonávat nejistotu a strach o blízké, kteøí
byli nasazeni na podzim do bojových akcí. Zprávy docházely velice sporadicky a èasto pro-
tichùdné. Již poèátkem záøí 1944 pøišly první smutné zprávy a vzápìtí se objevili první zranìní
doma, kde pobyli nìkolik dnù, aby trochu doléèili zranìní z prvních dnù bojù v karpatsko -
dukelské operaci. Radost se mísila s obavami, co bude dál. Pak pøišly první rozdìlené Vánoce.
Byly velice smutné, ani pøítomnost nìkolika nedoléèených ranìných vojákù, kteøí rozsvìcov-
ali svíèky na spoleèném štìdroveèerním stromku v kostele, nemohla vymazat pøedstavu zmr-
zlých zablácených vojákù kdesi v Karpatech. Následná novoroèní pøání byla jistì plná konce
války. Tentokrát se vyplnila.

Konec války
Koneènì pøišel dlouho oèekávaný konec války a s ním konec starostí o životy mužù. Ale

mnoho jiných starostí pøibývalo. Co bude s námi? Zaèalo se proslýchat, že se všichni
pøestìhujeme do osvobozeného Èeskoslovenska. Zatím tomu nikdo moc nevìøil, vždy� po
první svìtové válce se  o tom také hovoøilo. Tenkrát se nenašla dobrá vùle na obou stranách.
Najde se dnes? Oslava konce války na Boratínì byla spíše podìkováním za to, že jsme se ho
mohli ve zdraví dožít. Bohoslužby se konaly 13. 5. 1945. Odlouèení od našich vojákù trvalo

dál, a tak bylo tøeba se této
skuteènosti pøizpùsobit
a pracovat se stejným zau-
jetím jako v roce minulém. 

Ještì pøed koncem války
bylo zahájeno vyuèování
v boratínské škole, a protože
nebyli profesionální uèitelé,
bylo nutno sáhnout, podobnì
jako na zaèátku existence
Èeského Boratína,
k provizornímu øešení.
S vyuèováním na požádání za-
èala Marie Janatová, ale dìtí
ve vìku pøedpokládané

docházky (od 7 do 13 let) a nedokonèené obecné školy bylo tolik, že bylo nutno vyhledat další
ochotnou a zpùsobilou osobu. Pøihlásila se a byla všemi pøijata Ludmila Šeráková, absolvent-
ka sedmileté matièní školy v Lucku. Kvùli nedostatku místa pak uèily obì uèitelky  boratínské
dìti na dvì smìny až do pøesídlení. (Do naší školy po válce chodily i ukrajinské dìti
a øeditelem byl také Ukrajinec).  Nejprve se uèilo èesky, protože státní úøedníci si nìjak neu-
vìdomili, že je to proti platným pøedpisùm. Ihned po válce se však muselo pøejít na ukrajinšt-
inu. 
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Øada starších dìtí docházela
do Lucka do døívìjší matièní
školy, kde se uèilo v ukrajinštinì
s nepovinnou èeštinou, kterou
samozøejmì všichni absolvovali,
protože vlastnì všichni žáci
pocházeli z èeských rodin.
V nìkterých pøedmìtech se hov-
oøilo více èesky než ukrajinsky.
Øeditelem a uèitelem èeštiny byl
boratínský rodák Rostislav Vlk,
syn dlouholetého boratínského
uèitele Josefa Vlka. Je tøeba si
uvìdomit, že bìhem váleèných let
bylo školní vyuèování èasto
pøerušováno a mìnìno podle osnov toho státu, který území Volynì ovládal (za nìmecké oku-
pace byla napø. už od první tøídy nìmèina každý den). Za frontového stavu se dlouhé mìsíce
neuèilo vùbec. Nìkteré dìti sice doma i v provizorních podmínkách musely èíst (nejèastìji
z Bible èi z nìjaké starší èeské èítanky), psát (opisovat texty nebo mluvnická cvièení
z dostupných uèebnic èeského jazyka) èi poèítat. Samozøejmì bez výkladu a bez následné
kontroly, na kterou nebyl èas a mnohdy ani znalost rodièù.

Doba existenèní nejistoty (od kvìtna 1945 do listopadu 1946)

Konec války pøinesl odlehèení v každodenním napìtí a také nadìji, že postupnì dojde
k normalizaci všedního života, jak jsme na nìj byli zvyklí pøed válkou. Svìtové mocnosti si
rozdìlily evropské zemì pod svou kontrolu a západní Ukrajina s Volyní pøipadla opìt
Sovìtùm. Dohodly se, že pøesunou menšiny a vytvoøí národnostní státy. 

Volyò, která byla národnostním „babylonem”, už za války opustila významná nìmecká
menšina a s ní i nìkteøí volyòští Èeši, kteøí se tak dostali do øíše a pozdìji do Èeskoslovens-
ka. Øíkalo se jim Volksdeutsch a museli se prokázat alespoò nìjakou spøíznìností s nìmeckým
národem. Z Boratína se neodstìhoval nikdo, i když i tady žila pùvodem nìmecká rodina Lu-
ciusù, která si ale již dávno èešství zvolila za svou národnost. Z bývalých boratínských obèanù
využila této možnosti rodina Flengrova z Boholub. 

Židovská minorita z Volynì také zmizela. Pøedvídavìjší a bohatší Židé utekli pøed
nìmeckou okupací, ostatní Židy Nìmci buï odvezli do koncentraèních táborù nebo fyzicky
zlikvidovali. 

Nejpoèetnìjší polská menšina soustøedìná do bezpeènìjších mìst utrpìla mnoho ztrát. Tu
majetnìjší èást „vyvezli” sovìti k „bílým medvìdùm” do oblasti Archangelska za polární kruh
nebo na Sibiø jako „nepøátele režimu”. Mnoho Polákù zahynulo cestou, protože byli
pøepravováni na otevøených vagónech za silných mrazù a vlastnì umrzli. To byl stalinský zpù-
sob øešení národnostní otázky. Zbylá èást polského obyvatelstva opustila Volyò pøi organizo-
vané výmìnì obyvatelstva tìsnì po válce. Tito Poláci byli pøemis�ováni na bývalé pruské
území opuštìné Nìmci. I na Volyò se stìhovali Ukrajinci - „zabužani” z Polska, kteøí žili za
øekou Bugem. Mnozí z nich opustili své polské území jako bìženci z bezpeènostních dùvodù
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již pøed nìkolika lety a po válce se usazovali na Volyni. Z Boratína se vystìhovala do Polska
rodina  Skoczylasova (strojník ve mlýnì se oženil s vdovou po Josefu Albrechtovi, Soòou roz.
Vlkovou), rodina Ostrovských  (mlynáø se pøiženil do rodiny Benešovy) a rodina Kendzier-
ských.

Poslední, poèetnì nejslabší, byla minorita èeská. I pøes smíølivé postoje k ostatním národ-
nostem se zdálo být jejich soužití s ukrajinskou vìtšinou a ruskou menšinou nadále nemožné.
K smíšeným manželstvím docházelo na Boratínì výjimeènì. Nìkteré bohatší volyòské Èechy
„vyvezli” sovìti na Sibiø nebo do Kazachstánu již v roce 1941. I na Boratínì se tehdy chysta-
lo hromadné „vyvezení” vzdorovitých Èechù, kteøí se nechtìli podrobit sovìtské vùli pøi za-
kládání kolchozù a zøíci se víry. V seznamu rodin - nepøátel režimu, urèených k vyvezení by-
ly témìø všechny boratínské rodiny buï jako kulaci nebo jako nenapravitelní vìøící. Již mìli
sbaleno. Naštìstí nìkolik dní pøed stanoveným termínem odsunu pøepadlo Nìmecko Sovìtský
svaz a k odsunu nedošlo.

Zápas o pøežití
Zásobování obyvatelstva neexistovalo, obchody byly-li jaké, zely prázdnotou. Všechno se

nakupovalo na „bazaru”. Samozøejmì za nekontrolované ceny urèované nabídkou
a poptávkou. Prodávalo se tam všechno, co bylo a nebylo nutné k životu i to, co doma
pøekáželo (napøíklad zbytky chmele z dob, kdy se ještì na Boratínì pìstoval a v dobì váleèné
nebyl prodán). Boratínští obèané využívali výhodné polohy a èasto zajíždìli na bazar do Luc-
ka. Prodávali zejména výrobky k jídlu - buchty, koláèe, chleba a v létì i „kvas” (doma vy-
robený osvìžující nápoj s pøíchutí ovoce èi jiných pøírodních pøísad, napø. kvìtu z èerného
bezu a droždí èi jen z chlebových kùrek - proto „kvas”). Každá cesta do mìsta byla využita
k prodeji èehokoliv na bazaru a k získání penìz na nákup nezbytností pro domácnost. Zejmé-
na boratínští bìženci využívali této možnosti a pravidelnì dvakrát týdnì prodávali peèivo ve
velkém. Byla to témìø jediná možnost dobrého výdìlku. Nakoupili obilí, nechali semlít
a napekli lákavé koláèky a zpenìžili tak práci a skromné domácí zdroje. 

Prodával jsem i já. Když jsem šel do školy, zastavil jsem se na trhu a prodal donesené
zboží v nìkolika minutách. Jednou to bylo peèivo, jindy „kvas” èi doma s tatínkem udìlané
sešity z nepopsaných listù starých úèetních knih, které se válely na pùdì. Jednou jsem na pùdì
objevil nìjaké zachovalé ukrajinské knížky a vzal je na trh. Teta Žeòa tam cosi prodávala na
stoleèku a já se k ní pøidal a knihy vyložil. Za chvíli si nìjaký pán zaèal v jedné z nich listo-
vat. Nekoupil a odešel, ale vzápìtí pøišel s policajtem a zaèalo vyslýchání: co jsem zaè, kde
jsem tu knihu vzal a jestli jich mám víc apod. Ukázalo se totiž, že to byla jakási publikace
propagující samostatnou Ukrajinu. Jako dvanáctiletý kluk jsem tomu moc nerozumìl.
Zachránila mì teta, když vyložila strážcùm poøádku, že se jedná o nedorozumìní a dìtskou
blbost a že v žádném pøípadì nešlo o politickou propagandu èi jiný úmysl. Trvalo to pìknou
chvíli, než odešli beze mne, ale se zabavenou knihou.

Zprávy od mužù z Èeskoslovenska
Na rozdíl od doby váleèné, kdy jakžtakž fungovala polní pošta beze známek a obálek

(dopisy se skládaly do tvaru trojúhelníkù bez zalepení) a byla každému pøístupná, po válce
mìla být obnovena normální pošta. Stalo se, leè každý dopis z ciziny byl cenzurován, a protože
byly vìtšinou psány èesky, docházely opoždìnì nebo vùbec nedošly. Zpráv od vojákù
docházelo proto velice málo. Spíše se využívalo neoficiálního zpùsobu pøenášení zpráv po-
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mocí vojákù, kteøí se vraceli na Volyò k rodinám nebo zpátky k vojenským útvarùm. Obì píšící
strany mìly existenèní starosti a k napsání byla potøebná odvaha a vùle. I za tìchto okolností
se dostala na Volyò zpráva o Benešových dekretech konfiskujících majetek sudetských
a ostatních Nìmcù a o jejich vysídlení z Èeskoslovenska a o organizovaném pøestìhování
Èechù z ciziny na jejich místa. O této všemi s nadšením pøijaté zprávì se po mnoho mìsícù
spekulovalo, zda je èi není pravdivá a uskuteènitelná. Èím více èasu ubíhalo, tím více se zdála
pouhým snem.

Sovìtská moc a ideologie
V porovnání se zkušenostmi získanými „za prvních sovìtù” (1939 až 1941) se zdálo, že

sovìtská ideologie  ze svých zásad ponìkud ustoupila. Tlak na zemìdìlce k zakládání kol-
chozù zmizel, politická školení obyvatel se nekonala, na vsích nepùsobili politiètí pracovníci.
Venkovské obyvatelstvo se nedìlilo na „bidòaky, seredòaky a kulaky”. Nechali Èeskému Bo-
ratínu i vlastní, za nìmecké okupace obnovenou samosprávu. Nìkdy na zaèátku roku 1944
vznikla nová sovìtská hymna. Pamatuji se, že tatínek u klavíru uèil sovìtské dùstojníky její
melodii.

Sovìtská vláda mìla starosti, aby obnovila válkou znièené hospodáøství a zajistila
hladovìjícímu obyvatelstvu základní potraviny. Vydala tedy souhlas s výjezdem obèanù
z oblastí centrálního Ruska, kde
byly nejvìtší škody, na Západní
Ukrajinu, která mìla relativní
dostatek potravin. Úroda byla
v roce 1945 velice dobrá
a podaøilo se ji sklidit
a vymlátit. Po povinných
dodávkách státu zbylo nejen na
obživu rodiny, ale ještì èást
semletého obilí se mohla prodat.
Dokonce ti odvážnìjší v èele
s pøedsedou obce Bedøichem
Švejdarem prodávali se souh-
lasem úøadù mouku až na
bazaru v Kijevì, kde cena byla
mnohem vyšší než v Lucku.
Marie Janatová ve své „Kronice” popisuje jednu takovou výpravu, které se osobnì zúèastni-
la: Náš pøedseda byl velice podnikavý. Vymohl si na státních úøadech povolení, aby po stát-
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ních dodávkách, zbývající obilí mohlo být semleto a prodáno. Nákladním autem odvezl
mouku do Kijeva prodat. Bylo to sice s rizikem, cestou mohli banderovci auto pøepadnout
a všechno sebrat. Tøi takové zájezdy se uskuteènily. Jednoho jsem se zúèastnila také i já.
Mouka šla na draèku. Bylo však potøebí velké obezøetnosti, aby v tom davu utržené peníze
nìkdo neukradl. Já jsem tehdy dìlala pokladní a musela jsem na tašce s penìzi sedìt. Pøi
zpáteèní cestì jsme nocovali v Novgorodì Volyòském. Nikde nás nechtìli pøijmout na noc.
Byla velká nedùvìra ke všem cizím osobám. Vyspali jsme se tedy pod širým nebem na
trávníku. Byla letní hvìzdnatá noc. Bylo nás šest, ètyøi muži a dvì ženy.

V té dobì zaèaly pøicházet tisíce ruských obèanù do naší oblasti a zejména do èeských
vesnic pro kousek chleba èi trochu mouky. Dennì to bylo i nìkolik desítek hladových lidí,
kteøí zaklepali na boratínské pøíbytky. Manželka, tehdy „pilná” školaèka, napoèítala jeden den
až ètyøicet „brjanských”, jak jsme jim tehdy øíkali podle jména mìsta nejpostiženìjší oblasti.
Nejprve mouku kupovali nebo vymìòovali za rùzné cennosti. Druhý rok už nemìli za co
kupovat nebo poznali, že mohou jen žebrat. A tak využívali dobrodiní a milosrdenství zejmé-
na èeských kolonistù a ve velkých houfech chodili prosit o kousek chleba.

Zemìdìlské hospodaøení
Po tøi sezóny bez silných a dovedných mužských rukou museli zbylí staøí muži a mnohde

jen ženy a dospívající mládež tøikrát obdìlat pole a náležitì zasít a tøikrát obilí sklidit
a vymlátit. Úroda bìhem tìchto let byla slušná, jakoby se zem chtìla s námi spravedlivì ro-
zlouèit a odvdìèit se za poèáteèní trucovitost.  Práce bylo víc než dost, protože mnohdy
probíhala primitivnìjším zpùsobem.Vymìnìné váleèné konì bylo tøeba nejdøíve uzdravit, pak
vykrmit a také nauèit tahat. Zemìdìlské stroje a používané náøadí nemìl kdo opravit,
s mnohými pracemi nebyla potøebná zkušenost a nebyl ani náležitý fortel a síla (napøíklad:
narovnat fùru snopù, pøipravit mlátièku, zorat pole èi odvézt fùru s naloženými pytli do stát-
ních skladù), proto museli pøiložit ruku k dílu všichni - i dìti. 

Bìhem tìchto zemìdìlských prací bylo mnoho veselých i smutných pøíhod, zejména pøi
svážení obilí z polí. Neumìle narovnané snopy nechtìly na žebøiòáku poøádnì držet, a tak  se
fùra èasto pøevrhla. Stejnì jako když nezkušený koèí nezvládl  øízení a skonèil jedním kolem
v èetných výmolech èi v pøíkopì. Byl jsem v tomto smìru skuteèným „pøeborníkem.”

Konec nejistoty
Pøiblížil se podzim roku 1946 a stále ještì nebylo rozhodnuto o osudu volyòských Èechù.

Byla sice již podepsána dohoda mezi vládami Sovìtského svazu a Èeskoslovenska o repatriaci,
ale nic konkrétního, co by naznaèovalo tento zámìr, se nestalo. Nejistota byla stále vìtší, zvláštì
když úøedníci místních okresních úøadù považovali tento akt vystìhování za neproveditelný.
A tak se dva zástupci volyòských Èechù vypravili do Moskvy, aby zjistili, jak se vìci mají. Ces-
tovat v SSSR v pováleèném období  nebyla tak jednoduchá záležitost,  byla k tomu potøebná
poøádná dávka odvahy. Boratínští byli odvážní a museli být u všeho první. Také tentokrát to byli
boratínští - Marie Janatová a Rostislav Vlk, který v této dobì bydlel v lucké matièní škole, kde
již dva roky øediteloval. On na tuto událost vzpomíná po dvaceti letech v Chotinìvsi takto: 

Po dlouhém jednání mezi vládami SSSR a ÈSR byla v èervnu 1946 sjednána smlouva
o repatriaci Èechù z bývalé Volyòské gubernie do Èeskoslovenska. Zpráva ta se bleskovì
rozšíøila po celé Volyni, a protože v tehdejší pováleèné dobì kolovaly rùzné, èasto pro-
tichùdné zprávy, brali ji naši krajané s rezervou a z venkova si ji pøijíždìli ovìøovat do èeské
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matièní školy v Lucku. Ve sjednané smlouvì bylo uvedeno, že
do konce mìsíce záøí má být provedena registrace všech Èechù,
kteøí hodlají optovat pro Èeskoslovensko, a do 15. listopadu má
být zakonèena repatriace. S velkou radostí, že k repatriaci do-
jde a že roztržené rodiny se opìt shledají a to na území ÈSR,
zaèaly pøípravy na pøesídlení. 

Uplynul však èervenec i srpen a místní úøady stále nepotvr-
zovaly, že registrace už zaène, a dokonce nìkteøí èinitelé tvrdili,
že se nikam nepojede. Proto se rozhodli obèané nìkterých obcí
a v prvé øadì boratínští, že pošlou do Moskvy delegaci, aby se
na Èeskoslovenském velvyslanectví pøesvìdèila o stavu vìcí,
zda a kdy pøijede pøesídlovací komise. Jako delegáti jsme byli
vybráni Marie Janatová a já. Po pøíjezdu do Moskvy jsme se
dozvìdìli, že hlavní repatriaèní komise vedená jejím pøedsedou
panem generálem Bejlem pøijela do Moskvy v prvních dnech mìsíce záøí. Prostøednictvím
velvyslanectví se nám podaøilo navštívit pøedsedu komise. Vylíèili jsme mu celkovou situaci
na Volyni a poukázali na termíny uvedené ve smlouvì. Pan generál nás ujistil, že nemusíme
mít obavy stran termínù ve smlouvì uvedených, ale že z technických dùvodù budou posunuty
na dobu pozdìjší a že komise pøijede na Volyò bìhem dvou až tøí týdnù po projednání tech-
nických podrobností v Moskvì. S radostí jsme se vrátili domù a ujistili všechny obèany, že
k repatriaci skuteènì dojde. Dal jsem si tuto zprávu písemnì potvrdit na èsl. velvyslanectví,
abych mohl doma pøesvìdèit i ty „nevìøící Tomáše”. Uplynuly tøi týdny, ale komise stále
nepøijíždìla. Slíbené dva tøi týdny se protáhly na dva a pùl mìsíce napjatého oèekávání
a nejistoty. V pováleèné dobì, kdy pomìry nebyly ještì celkem uspoøádané, se bylo možno
všeho nadít. Koneènì ve druhé polovici listopadu pøijela do Lucka oèekávaná komise vedená
Dr. Šatavou.

Tak skonèilo období nejistoty. Co k tomu dodat? Snad jen vlastní zážitek. Když komise
koneènì do Lucka pøijela, byl jsem ve škole v Lucku a když jsem se to dozvìdìl, bìžel jsem
celou cestu z Lucka domù (7 km), abych tuto radostnou a dlouho oèekávanou zprávu mohl co
nejdøíve rodièùm a všem boratínským spoluobèanùm sdìlit.

Migrace obyvatelstva v Èeském Boratínì (v letech 1939 až 1947)

Mnoho rodin z blízka i daleka našlo na Boratínì bìhem války pøechodné ubytování. Za
prvních sovìtù to byli Poláci prchající pøed nìmeckou okupací, pøevážnì pøíslušníci polské
inteligence (napø. pozdìjší redaktor polského vysílání z Ameriky Bagiñski s manželkou), ale
i rodiny, kterým sovìti znárodnili majetek a vyhnali je z domovù (napø. rodina Rektorova
z Lucka). Za nìmecké okupace  nejpoèetnìjší skupinou byly rodiny bìžencù prchající z míst
tìžkých bojù, odkud byla naøízena evakuace. Takovým místem byl vyhlášen prostor Kupièo-
va, kam se fronta dostala na jaøe roku 1944. Mnohé rodiny z tohoto prostoru našly pøístøeší až
na pomìrnì vzdáleném Boratínì (asi 70 km). Po pøechodu fronty se nìkteré rodiny vrátily
domù, ale ti, co ztratili støechu nad hlavou nebo se necítili v místech døívìjšího pobytu
bezpeèni, zùstali na Boratínì. Dalším dùvodem setrvání na Boratínì byla lepší možnost
vzdìlání pro mládež doèasnì ubytovaných rodin, protože èeská matièní škola v Lucku se
otevøela ihned po pøechodu fronty v bøeznu roku 1944.  Na Boratín se v této dobì také vráti-
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lo mnoho lidí, kteøí odtud pøed léty odešli a cítili se tu mezi svými bezpeènìji a jistì kalkulo-
vali i s možností bezproblémové repatriace. Odkud pøišli a jaké byly pøíbuzenské vztahy
s kmenovými boratínskými obèany, se nepodaøilo u všech zjistit.

Trvale se na Èeském Boratínì usadili (seøazeno podle abecedy):

Václav Fiala (1902) s manž. Marií (1906), dìtmi Jaroslavem (1929) a Annou (1932) a otcem
Václavem Fialou (1872) v domì Vladislava Vlka
Miloslava Fialová (roz. Brázdová 1908) s dìtmi Jindøichem (1933) a Jaroslavem (1937) 
v domì Vladislava Albrechta
Vladimír Flanderka (1909) s manž. Jiøinou (1915) a dìtmi Naïou (1938) a Olgou (1940)
Jiøí Janeèek (1919) s matkou Emilií (1899) v domì Bedøicha Švejdara
Anna Kerdová (roz. Brázdová 1905) s dìtmi Marií (1934) a Jaromírem (1942) 
v domì Bedøicha Švejdara
Bohumil Kuèera (1913) s manž. Olgou (1911) v domì Bohumila Škrabala
Jaroslav Kyselka (1892) s manž. Marií (1898) a dìtmi Marií (1921) a Annou (1924) 
v domì Jana Bohatce
Josef Ledvina (1906) s manž. Emilií (1911) a dcerou Marií (1933) 
v domì Františka Albrechta
Pavel Maleèek (1892) s manž. Emilií (roz. Brázdovou 1894) a dcerou Libuší (1922) 
v domì Vladislava Albrechta
František Opoèenský (1878) s manž. Marií (roz. Novákovou 1870) 
a vnouèaty Koptovými Josefem (1940) a Miladou (1941) v domì Jaroslava Chudoby
Anna Pokrupová (1901) s dìtmi Marií (1927) a Miroslavou (1931)
v domì Bohumila Škrabala
Bedøich Øepka (1889) s manž. Bohumilou (1889) s dcerou Annou (1921) 
a otcem Jaroslavem Øepkou (1867) v domì Bedøicha Køížka
Miloslav Øepka (1888) s manž. Štefanií (1890) s dìtmi Ludmilou (1928) 
a Vratislavem (1940) v domì Miloslava Opoèenského
Olga Strnadová (1906) s dcerou Olgou (1929) s matkou Annou Sommerovou (1866) 
a neteøemi Libuší (1929) a Naïou (1931) Tuèkovými
Josef Svoboda (1881) s manž. Matronou (1890) a dìtmi Vìrou (1925), 
Vladimírem (1928) a Leonem (1930) na faøe
Marie Šnýdlová (1898) se synem Bedøichem (1934)
Antonín Šorma (1904) s manž. Emilií (1911), s dìtmi Bohuslavem (1932), Libuší (1933), 
Rostislavem (1934), Miroslavem (1937) a Vlastou (1940) v domì Bedøicha Køížka
Josef Šorma (1893) s manž. Marií (1905) a synem Miloslavem (1942) 
v domì Jindøicha Opoèenského
Mikuláš Zatovkaòuk (1890) s manž. Eliškou (roz. Vejnarovou 1905) 
a synem Mikulášem (1919) na faøe

Boratínský všední den (ohlédnutí zpìt)

Zkusme se dnešníma oèima podívat na boratínský všední den, a� už to bylo v dobì po-
hody èi v dobì váleèné. Pro každého èlena rodiny se našlo uplatnìní. Popišme to, co se stalo
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pro dnešní generaci zcela neznámé nebo neobvyklé. Mnohé jsme uvedli již døíve
v „boratínském roce” nebo „boratínské nedìli”. Vzpomeòme na prùbìh všedního dne s jeho
pracovní i oddechovou náplní dìtí i dospìlých, klukù i holek, dìvèat i mládencù, mužù i žen.
Co se jedlo a pilo (jídelníèek), co se nosilo (módu), jak se žilo doma v rodinì a co bylo na
denním poøádku i jen jednou za týden. Jaké bylo zásobování vodou, teplem, svìtlem. Jaká by-
la normální hygiena a podmínky zásobování energiemi døíve a dnes.

Zaènìme od rána. Vstávalo se èasnì a první starost byla nakrmit a uspokojit domácí
zvíøectvo. Každý èlen rodiny mìl urèen okruh peèovatelské èinnosti. O konì se staral
hospodáø nebo nejstarší syn, který mìl hospodáøství pøevzít, protože kùò byl chloubou
a vizitkou hospodáøe. K manuálním èinnostem (nakrmit, napojit, høebelcovat, uklidit stání)
u koòù byl ve vìtších hospodáøstvích najímán èeledín. O krávy (nakrmit, napojit, vyházet hnùj
a podestlat, ale také podojit) se starala hospodynì s dcerami za vydatné pomoci mužské síly,
pøípadnì najatá dìveèka. O prasata se starali spoleènì a o drobné živoèichy (psy, koèky)
a drùbež ostatní èlenové rodiny, pøevážnì dìti.

Ono se øeklo napojit dobytek, ale to byla velice nároèná a zdlouhavá práce. Vodu bylo tøe-
ba vytáhnout ze studny a donést. Studna nebyla v bezprostøední blízkosti chléva. Byla kopaná,
hluboká kolem deseti metrù a byla zpravidla krytá, aby nemohla být voda zneèištìna èi
otrávena. Voda ze studny se tahala ruènì pomocí
rumpálu ve džberu upevnìném na ocelovém lanì
èi øetìzu.  Zatímco krávy vypily i vodu špinavou
(tøeba z kaluže), konì se nenapili ani èisté vody
z vìdra, které pøedtím posloužilo k nìèemu jiné-
mu (napøíklad k pøenesení žrádla pro prasata).
Museli mít svoje vyhrazené nádoby. Každý kùò
vypil nejménì jedno vìdro, stejnì kráva, takže
spotøeba vody byla znaèná. V této dobì musela
hospodynì podojit a po oddìlení pro vlastní
potøebu pøipravit mléko do mlékárny. Zpravidla hospodáø odnesl èi odvezl konve s mlékem
do „mlíkárny”. Tam byla také první pøíležitost k výmìnì denních zpráv a obecních zají-
mavostí, stejnì jako k projednání sousedských výpomocí, protože se tam potkalo vždycky
více lidí.

Pak zasedli všichni, vèetnì najatých pomocníkù, ke spoleèné snídani. Snídanì byla vy-
datná, vždy� byla nìkolik hodin po vstávání a to už pøišly k chuti peèené brambory
s tvarohem nebo kyselo (krkonošská polévka z chlebového kvásku se „ztracenými" vejci
a škvarky). Nikdy nechybìla bílá žitná káva a chléb. Dìti si ho v nakrájených  proužcích
namáèely v sirobu. Dnes se dovídáme, že je to velice zdravé. Káva byla z domácího
vaøeného mléka, a proto v ní plavaly poøádné škraloupy. Dìti je nemìly rády a kávu si cedi-
ly, i když je dospìlí dennì pøesvìdèovali, že nevìdí co je dobré a to nejlepší dávají koèce èi
do „pomejí” pro prasata.

Po snídani každý odcházel za svými povinnostmi. Dìti odešly do školy. Chodily pøevážnì
bosí. Zjara už se nemohly doèkat dne, kdy uslyší poprvé kukaèku, aby mohly odložit boty
a chodit bosí nebo alespoò srolovat punèochy. Jen v nedìli navlékly boty. Hospodáø se syny
pøípadnì s celou rodinou odjel na pole. Od jara do podzimu tam byla vždycky nìjaká práce.
Èas od èasu bylo potøeba dojet do mìsta na trh nebo na úøad, to se pak zapøáhli konì do
lehké„bryèky.” Na pole se jezdilo lehèím vozem a pro svoz objemného nákladu (snopy obilí,
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seno, sušené krmení, sláma) se používalo žebøiòákù. V zimních mìsících bylo tøeba navozit
topivo. 

Topilo se pøevážnì jen v kuchyòských kamnech, vìtšinou døívím (uhlí se ještì  nepouží-
valo), výjimeènì chroštím èi rašelinou. V ostatních kamnech se topilo jen v zimních mìsících
a to jen tam, kde se bydlelo. U ménì poèetných rodin to byla kuchynì. U poèetnìjších rodin
byla vytápìná ještì jedna místnost a to zpravidla „hrubkou” (pokojová kachlová kamna). Tam
se topilo hrubým døevem. Pec, ve které se jednou za týden èi za dva pekl domácí chleba, se
vytápìla døevìnými poleny. V ložnicích se netopilo vùbec, i když tam byla v zimních
mìsících teplota jen velice málo nad bodem mrazu. Pokud bylo málo døíví, topilo se také pili-
nami ve speciálních „pilinových kamnech.” Zásobit se døívím na celý rok  byl úkol pro
mužské èleny rodiny v zimních mìsících. Jedním døevem se každý hospodáø zahøál nìkolikrát
- když ho vozil, øezal, sekal a nakonec když ho v kamnech pálil. Topit rašelinou bylo utrpení,
stejnì tak slamìnými vìchýtky, a to jen v dobách nejvìtší nouze.

K obìdu se opìt scházela celá rodina. V kuchyni u dubového, dostateènì velkého stolu
s pohodlnými trnoži a samozøejmì bez ubrusu. Obìd býval podle hesla: „Polívka je grunt
a další je špunt.” Z polévek byl oblíbený boršè (poèeštìnì jsme mu øíkali „baøt”) jak
z „buráèkù” (èervené øepy), tak v létì ze š�ovíku. Dále bramboraèka, krupková, kroupová, fa-
zolaèka, hrachovka, zelòaèka, rajèatová, kapustová, krupicová (milionová), èesneèka,
mlíková nebo letní jablíèková. Po polévce ve všední den bývaly knedlíky plnìné ovocem
(jablky, višnìmi, tøešnìmi, slívami) èi povidly nebo slaným tvarohem èi zelím. Rádi jsme mìli
bramborové knedlíky se zelím a škvarky, „sejkory” - bramboráky peèené na holé plotnì,
smažené lívance, vdolky (kynuté i se sodou). Z polské kuchynì pøevzaté „nálesníky” -  za-
pékané lívance plnìné slaným tvarohem. Dìlaly se široké nudle s mákem nebo šunkofleky
s „boèkem” a vejci. Býval hrách a kroupy, také „hreèková” (pohanková) kaše èi sladký jahel-
ník s ovocnou š�ávou. Ve všední dny se maso prakticky nejedlo. Jen chlapi pøi tìžké práci mìli
ke svaèinì na pøilepšenou mezi chlebem slaninu nebo bùèek. V dlouhých letních dnech (až do
Václava) se na poli svaèilo. Vìtšinou chléb se sádlem a cibulí èi rybízem. K pití byla èerná ká-
va - žitovka, chladná syrovátka, ale nejèastìji jen èistá dobrá boratínská voda.

Po obìdì se opìt šlo do práce, na pole do zahrady èi jen k domácím pracím. Dìti mìly za
úkol napást krávy, zejména na podzim. Ráno se vìtšinou krávy nepásly, výjimeènì je pásl na-
jatý „pasák.” V zimì se samozøejmì krávy pást nemohly, a bylo proto potøeba pøipravit
dostateèné množství krmiva – nakrouhat krmnou øepu, navybírat a naøezat „turky" (velké
dýnì s jádry, která po usušení byla velice chutná a nahrazovala oøechy) a nebylo-li dost plev,
naøezat ze slámy „øezanku”. Domácí práce zpravidla øídila hospodynì a práci na poli obstará-
val a øídil hospodáø, který mìl také èasto ještì øemeslnickou èi jinou podnikatelskou èinnost.

K veèeøi bývaly opìt brambory peèené v troubì s tvarohem, nebo „klofánky” s kyselým
„mlíkem” èi domácím podmáslím nebo se salátem z kysaného zelí s cibulí a olejem. V létì
tøeba jen chléb a poøádný hrnek chladného mléka. V zimì se pil èaj slazený „varením” (tøešnì
nebo višnì proslazené a odpaøované - pøevzato z ruské kuchynì).

Po veèeøi se vždycky našla nìjaká práce, zejména v zimì (vyklepávat makovice, vylupo-
vat fazole, drhnout kukuøièné klasy  èi sluneènicové semeníky).

Pøíjemným obøadem bylo každodenní mytí nohou ve škopku s teplou nebo „letní” vodou,
která se vždycky na plotnì našla. Nohy po celodenním bìhání „bosky” byly nejen špinavé, ale
i znaènì unavené a vodní lázeò jim pøišla náramnì vhod.

Bìhem týdne bylo také tøeba upéct chleba (což byla témìø celodenní práce), ze smetany
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stlouci máslo v máselnici nebo jen ve velké „butli” (lahvi), dále vyprat a v dobì váleèné
i pováleèné, kdy zásobování obyvatelstva nefungovalo ještì navaøit mýdlo, „sirob” z cukrové
øepy, natlaèit makový èi lnìný olej a jiné náhražky jako krém na boty, svíèky èi kahánky na
svícení apod. Dobrým prodejním artiklem byl i doma na zahradì vypìstovaný tabák, z jehož
usušených listù se nakrájelo kvalitní kuøivo a ze silnìjších èástí rostliny ménì hodnotné kuøi-
vo - „koryšky.”

A jak jsme se na Boratínì oblékali? Zásadnì velice rozdílnì v nedìli a ve všední dny.
Mnoho fotografií ze sváteèních dnù svìdèí o moderním dobovém oblékání. Do první svìtové
války vládly u žen dlouhé suknì (u nìkterých ještì i šnìrovaèky). Na snímcích po dvacátém
roce již vidíme „midi” délku a na hlavách vìtšinou klobouky. Muže v pìkných oblecích
s motýlkem èi kravatou (už od dìtských let). Pøed válkou si muži u saka zapínali jen horní
knoflík, aby vynikly hodinky s krásným øetízkem.

Zimní svrchní obleèení - kabáty byly zdobeny kožešinou. Také doplòky - èepice a pro
stále studené dívèí ruce pøíjemné rukávníky, tehdy „mufky” nebo „štucly” zvané. Ty byly èas-
to z „karakulu” (kožešina z jehòátka karakulské ovce) nebo také jen
z „králièiny.” V posledních letech byly oblíbené i „lišky.” Muži nosili v zimì beranice - „pa-
pachy.”

Ve všední dny si ženy oblékaly blùzy a suknì èi šaty z kanafasu, flanelu nebo barchetu.
Na nich nesmìla chybìt zástìra a na hlavì šátek. V zimì pøi odchodu z domova (tøeba na
„draèky”) se vzala èistá zástìra a velký vlnìný šátek s tøásnìmi - „zabálka” místo kabátu,
šátku i rukavic a už se šlo.

Všechno obleèení se muselo ušít doma nebo nechalo ušít švadlenì. I spodní dámské prád-
lo, kterého se rozhodnì nosilo více než dnes (košile, spodnièka, kalhoty a živùtek). To býva-
lo z bílého plátna nebo kanafasu zdobené „mereškou” (ažurka) a krajeèkami. 

Muži pracovali na polích vìtšinou v „cajkových” (temnì šedá bavlnìná látka) oblecích.
Nosili také až ke krku zapínaný kabátek - „frenè.” Pod oblekem nosívali vestu, košili a spodky
ušité z plátna nebo flanelu (pozdìji i z trikotinu). V zimì navrch oblékali krátký kožíšek
a k delší jízdì na saních byla vhodná „burka” - pláš� z vlnìné látky s kapucí - „bašlykem.” Do
vysokých bot mìli vlnìné ponožky nebo jen onuce a za velkých mrazù ještì papír. Tehdy se
nosily i plstìné válenky, nìkteré s koženým spodkem. Na celoplstìné se v nepøíznivém poèasí
navlékaly gumové galoše, pozdìji jsme do pøechodného poèasí mìli také „snìhovce” -
pøezùvky. Pánové v zimních nedìlích na „tuflích” (polobotkách) nosili „psí deèky” neboli
„getry.” Ženy nosily kožené holínky podobné dnešním kozaèkám nebo vysoké šnìrovací
botky na podpatku.

Za posledních sovìtských zim se k nám dostal vatovaný prošívaný kabátek zvaný „fufaj-
ka”, v té dobì se na hlavách dìvèat objevily angorské èepice zvané „pilotky”.

Období pøíprav k vystìhování (od listopadu 1946 do února 1947)

Mezistátní dohoda mezi vládami Èeskoslovenské republiky a Sovìtského svazu byla po
velkém usilování ze strany èeskoslovenské podepsána 10. èervence 1946, tedy  více než rok
po skonèení války. Je zajímavé, že obdobná smlouva s polskou vládou byla podepsána bez
prùtahù a vlastní proces repatriace mezi obìma stranami byl proveden bezprostøednì po válce.
Sovìti zøejmì mìli zájem zbavit se polského obyvatelstva, ale nechtìli pøijít o èeskou, by�
poèetnì mnohem ménì významnou menšinu. A zøejmì také proto, že jim tato menšina nehrála
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z politického hlediska do noty. Mohla by pøed volbami (jaro 1946) v Èeskoslovensku,
v pøípadì, že by po pøestìhování informovala o pomìrech v Sovìtském svazu, ovlivnit výsled-
ky voleb. Po vítìzných volbách prosovìtských komunistù sovìti dohodu o reemigraci podep-
sali. Ale i potom vlastní proces stìhování se protahoval a už dohodnuté termíny se dvakrát
posouvaly projednáváním provádìcích pøedpisù i výbìrem osob, které mìly v repatriaèních
komisích pracovat.

Ústøední repatriaèní komise (sovìtská i èeskoslovenská) mìla sídlo v Lucku. Vlastní prá-
ci spojenou s repatriací provádìly rajonové komise v Dubnì, Lucku, Rovnì, Senkievièovce,
Šepetovce, Verbì, Zdolbunovì a Žitomíru. Ve všech tìchto komisích dohromady pracovalo
kolem 80 osob na stranì èeskoslovenské, z toho 46 volyòských Èechù, a 73 na stranì sovìt-
ské. V každé komisi tedy pracovalo kolem 15 lidí. Jen tak se mohlo uskuteènit celé
pøestìhování za necelý pùlrok (od 26 listopadu 1946 do kvìtna 1947), kdy z Volynì odjelo
33077 osob v 10275 rodinách. S nimi  odjelo 6285 koní, 6947 krav, 8 býkù, 1014 ks mladého
dobytka, 4076 vepøù, 666 ovcí, 104 kozy, 4445 ks drùbeže, 126 vèelstev, 4071 ks zemìdìl-
ského náøadí vèetnì mlátièek, žacích a secích strojù, 3244 selských povozù, 64 saní, 29 tisíc
q obilí, 50 tisíc q jiných plodin, 57 tisíc q vìcí domácí potøeby a 141 jiných souborù, zejména
øemeslnického náøadí (èerpáno z knihy Vladimíra Dufka „Návrat volyòských Èechù do
vlasti”, kde je soustøedìna historie pøestìhování od prvních podnìtù v r. 1935 až po závìreèný
protokol v roce 1949).

Na to, jak to bylo u nás v Lucku, nechejme vzpomínat Rostislava Vlka, pracovníka lucké
komise. Byt pro pøedsedu ústøední komise a jeho zástupce byl díky obìtavosti našich lidí za-
jištìn a vybaven  stejnì jako pro ostatní èleny komise a to v èeských luckých rodinách. Po-
daøilo se sehnat i hospodyni i kuchaøku, která by se starala o domácnost pana pøedsedy. Nas-
toupila  Anièka Albrechtová - Francová z Boratína. Bylo zajištìno spoleèné stravování
v jídelnì, kterou zásoboval èeský venkov, naše èeské ženy. Na uvítání komise byl uspoøádán
slavnostní obìd, jehož se zúèastnili všichni èlenové komise, zástupci ruské komise, nìkteøí
èeští obèané z Lucka, èlenové komise volyòských Èechù z Lucka a pìvecký sbor  z Boratína.
Boratínské a lucké hospodyòky se pøièinily o to, aby hostùm chutnalo a aby poznali naše po-
hostinství. K pøátelské a družné náladì pøispìly èeské a ruské písnièky zpívané pìveckým
sborem a namnoze i hromadnì. Dojmy z tohoto uvítání byly pro èleny komise tak mocné, že
dlouho vzpomínali na toto pøátelské pøijetí.

Poèátkem prosince zaèaly repatriaèní práce. Vzpomínám, jak celé proudy našich lidí se
hrnuly do budovy, kde pracovala repatriaèní komise, jak ruská tak i èeská, aby se zareg-
istrovaly s celými rodinami k pøesídlení. Ukáznìnost a pøesné plnìní pøíkazù komise zpùsobi-
ly, že registraèní práce probìhly rychle a klidnì a to do konce prosince. Potom bylo pøis-
toupeno k soupisu a oceòování zanechaného jmìní a nakonec pøišlo pøesídlování, zahájené za-
èátkem února.

Vánoèní svátky, které patøily do doby mezi registrací a soupisem zanechaného jmìní,
trávila repatriaèní komise z Lucka v Boratínì. Všechny èleny komise uchvátil Štìdrý veèer se
stromeèkem a slavnostním programem v kostele. Na tento krásný Štìdrý veèer nemohou  ži-
jící èlenové komise dodnes zapomenout.

Co dodat? Snad jen to, že komise pak byla u Jana Janaty na štìdroveèerní veèeøi, kde by-
lo mnoho boratínských obèanù vèetnì zpìvákù a kde bylo i hodnì zpívání, také hodnì chut-
ného jídla a støídmì pití.
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Organizace návratu a èinnost repatriaèních komisí

Práce repatriaèní komise spoèívala pøedevším v:
– oznámení veøejnosti: vyvìšením vyhlášky a zveøejnìním v denním ruském tisku
– poøádání informaèních schùzí v místech osídlených Èechy s vysvìtlováním podmínek repa-

triace
– vyhotovení seznamù optantù tj. zájemcù o pøijetí èeskoslovenského státního obèanství

a pøestìhování do ÈSR (tiskopis è. 4)
– provìøení plnìní podmínek dohody o reemigraci  
– soupisu a odhadu ceny zanechaného majetku
– vyhotovení seznamu optantù - schválených pøestìhovalcù 
– vydání opèních osvìdèení optantùm
– administrativní a organizaèní práci v dopravì repatriantù
– vyhotovení a vydání vagónních seznamù  pro vedoucího transportu (tiskopis 6a)

a transportních seznamù pro železnièáøe (tiskopis 6b).

Podmínky k vystìhování

Rámcové podmínky stanovila dohoda a podrobné podmínky upøesòovaly obì strany
provádìcími pøedpisy. Prakticky to znamenalo (pøevzato z publikace Vladimíra Dufka
„Návrat volyòských Èechù do vlasti”), že žadatelé o vystìhování musí:

– prokázat svoji totožnost na pøedepsaném tiskopise  a nechat ovìøit totožnost k tomu
urèeným úøadem (tiskopis 1–3)

– hlava rodiny musí být èeské národnosti (u smíšených manželství)
– souhlasit s èeskoslovenským obèanstvím
– podepsat prohlášení, že pøesídlující je si vìdom dobrovolnosti opce a toho, že pøesídlením

mu nevzniká ani nárok na to, že bude v ÈSR výdìleènì zamìstnán ve svém oboru, ani nárok
na pøídìl pùdy nebo živnosti a že mu nevzniká ani nárok na náhradu majetku zanechaného
v SSSR, dokud ÈSR neuzavøe se Sovìtským svazem o náhradu tohoto majetku zvláštní úm-
luvu

– souhlasit s omezením vyváženého majetku (2 t na rodinu)

Pøíprava na stìhování

V prosinci roku 1946 už všichni obyvatelé Boratína žili stìhováním do Èech. Protože poš-
ta nepøinášela žádné pokyny od vojákù (i když ti dnes tvrdí - napø. Vladislav Albrecht , že  ale-
spoò tøikrát odeslali informace, aby se nic z majetku nebralo s sebou, že všechno potøebné
v novém hospodáøství je), museli se rozhodnout podle vlastního uvážení. Konaly se porady
a bylo rozhodnuto využít stanoveného limitu. Rodiny, které spolu mìly sdílet jeden vagón pro
pøepravu osob a druhý pro pøepravu živého inventáøe, na spoleèných schùzkách rozhodly
o tom, co budou brát z domácího a hospodáøského inventáøe, z šatníku, z knihovny a jak
naložit s rodinnými památkami. Když bylo rozhodnuto, mohly se pøebyteèné vìci prodat
(nábytek, hudební nástroje), jiné rozdat pomocníkùm pøi stìhování èi jinak odložit. Na pùdách
zùstaly informace, které by se nám v souèasné dobì zcela jistì hodily.

Bylo tøeba sehnat pøíslušný poèet transportních beden. Tìch na hospodáøství bylo málo,
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a tak je bylo tøeba udìlat nebo nechat udìlat. Ty starší se upravily, aby nedìlaly ostudu a byly
bezpeèné svému okolí (ještì dnes se obèas najde na pùdì pøesídlencù nìjaká bedna, tak byly
bytelné). Zaèátkem února bylo už všechno pøipraveno k transportu, byly sjednány výpomoc-
né vozy od sousedních Ukrajincù.

Rozlouèení s Boratínem

Poslední štìdroveèerní slavnost mìla slavnostní ráz díky pøítomnosti vzácných hostù
z Èeskoslovenska a louèení jsme nevnímali. To pøišlo až v prvních dnech roku 1947. Bylo
spoleèné v kostele a osobní v kruhu rodiny. Po dvì sváteèní odpoledne 1. a 6. ledna  na
poèátku roku, který pro nás zaèínal tak nadìjnì, se pøednášely nashromáždìné informace
o pìtasedmdesátileté historii obce. Jak to tenkrát bylo, je zapsáno v Kronice Marie Janatové: 

Protože se blížil odjezd, chtìli
jsme se dùstojnì rozlouèit s naší
vískou a ještì pohlédnout zpìt na
celé tøiètvrtì století, jež jsme my,
naši rodièe i dìdové prožili na
Rusi. Šlo nám o to, aby také ti
mladší, kteøí snad brzy splynou
s ostatními, si vštípili do pamìti
s jakými tìžkostmi a boji musili
zápasiti jejich rodièe i prarodièe
a co vše se dá s pomocí Boží
pøekonati i když se to zdá pouhým
rozumem nemožné. Pilnì jsme
pracovali nad sepsáním všech tìch
událostí týkajících se vývoje

hospodáøského, kulturního, náboženského i sborového. O vývoji hospodáøském referoval Jan
Janata, o kulturním životì, mládeži a nedìlní škole pøednášela Marie Janatová,
o náboženském a sborovém vzpomínal Josef Janata a celkové vzpomínky pøipojil Jaroslav
Opoèenský - Vyšohradský.

Z pøíležitostných veršù, které tehdy zaznìly v podání autorky Marie Janatové, pøipomínám:

Proè miluji ten rodný koutek?

Proè miluji ten rodný koutek, Zde u kolébky zpívala mi
kde jsem svá mladá léta žil? tak sladké písnì matièka,
Ó proto, že tam mému štìstí když lásku k vlasti vštìpovala
Bùh pevný základ položil. do srdce svého miláèka.

Zde každá hrouda, strom i kvítek Zde první brázdu uèil jsem se
mnì k svìdectví a službì stál, já s otcem svojím vyorat,
když na otcovské pùdy dlaní v modlitbì tiché, rodièové
svìt ducha se mi otvíral. Boha zde uèili mne znát.
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Zde poprvé jsem školu poznal, Já vìøím, že mnì vlídnì pøijme
v ní nauèil se èíst a psát, vlast naše drahá, milená,
zde první touha vznikla ve mnì ta, která tolik vytrpìla
bych vìrným synem vlasti smìl se zvát. a krví otcù byla skropená.

Já toužím po tom z celé duše, Pøesto, že toužím po své vlasti,
bych tváøe drahých moh´ již zøít, já rodný koutek nepøestanu ctít,
tam skloniti se pokornì a tiše a vzpomínka naò nikdy nevymizí:
a s nimi š�asten být a žít. Zde jsem se zrodil, zde se uèil žít!

Z rodné vísky do staré vlasti

Naposledy má rodná vísko Má duše jihne, oko se mi rosí
chci v pamì� vzíti obraz tvùj a zdá se mi, že cosi ve mnì lká,
shlédnout ještì ta vlídná místa to láska k rodné vísce, která prosí:
jimiž se kochal vždy zrak mùj. „Ten obraz zachovej si, by�s byla daleká.”

Budoucnost, která na mnì èeká, Tam èeská øeè mi zazní všady,
je zahalená v závoj mlhavý. jež i to malé dítko pochopí,
Èi snad mne nejistota leká? tam v zemi dìdù, otcù našich,
Jak to vše bude, kdo nám napoví? snáz snesem vše, i trampoty.

A tøebas nejsme tolik vybroušení, Jen malièká je moje rodná víska,
upøímné jádro v srdci máme pøec, ve vesmíru se ztrácí jako stín,
jež nedbá na všeliká zahanbení, však srdci mému navždy bude blízká,
však mužnì staví se za pravou vìc. ten rodný, milý, drahý Boratín.

Tys odchovala mnoho statných synù,
kteøí šli v utrpení vlast svou ubránit.
My hrdí jsme  a k jejich èinu
chceme se také i my pøièinit.

Rozlouèení osobní a rodinné
spoèívalo pøedevším v tom, jak
jsme si dokázali vtisknout do
pamìti ona místa, ve kterých jsme
prožili svoje dìtství, dospívání
a nìkteøí i podstatný kus života.
I s tìmi, kteøí na boratínském
høbitùvku našli poslední
odpoèinek. Když jsme se v kvìtnu
1946 louèili s Bohuslavem Al-
brechtem (6. ledna 1872 až 1. kvìt-
na 1946), ještì jsme netušili, že to
bude louèení poslední. Bylo sym-
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bolické, protože on se také první na Boratínì narodil. Jeho život tak byl zarámován pøícho-
dem a odchodem Èechù a spjat s obcí, ve které byl i nìjaký èas pøedstaveným. Rozlouèení na
boratínském høbitovì probìhla za hojné úèasti obèanù dne 19. ledna 1947. Pøíležitostné verše
pøednesla Miroslava Škrabalová. 

Návrat do staré vlasti (14. až 28. února 1947)

Reemigrace z Volynì do Èeskoslovenska se uskuteènila nìkolika zpùsoby. Dva z nich  se
uskuteènily díky pochopení sovìtské vlády. Tím prvním proudem prostøednictvím
Èeskoslovenské armády na východì pøes bojová pole již v roce 1945 pøišlo asi 9 tisíc mužù
a žen. Druhým podstatnì mohutnìjším na základì mezistátní dohody se vrátilo do ÈSR asi 33
tisíc volyòských Èechù. Ponìkud nejisté a strastiplnìjší byly zpùsoby návratù mimo tyto  dva
proudy.  Uvedu jen ty, které použili boratínští obèané, a� již cílenì nebo pouhým využitím
okolností, do kterých se ve váleèné dobì dostali. První prostøednictvím èeských armádních
jednotek v západních armádách – do francouzské se dostal Rostislav Chudoba, do anglické
Ladislav Baloun, oba zvolili západní cestu a Jaroslav Vlk východní pøes lágry ve Støední Asii.
Další zpùsob byl nasazením na práci do øíše (Bohuslav Baloun) èi pøes nìmecké zajetí
(v polské armádì byl zajat Josef Bohatec køakovský, který  se již na Volyò nevrátil). 

Po válce bylo vypraveno nìkolik transportù doléèených vojákù vracejících se ke svým
jednotkám v ÈSR. Tìchto transportù za  podmínek vstupu do armády využilo nìkolik bo-
ratínských obèanù - pøedevším faráø Jaroslav Opoèenský v kvìtnu 1945 a dále v listopadu
Josef Hubal  a Ludmila Vlková. Leon Svoboda se dostal do Èeskoslovenska pøes zelenou
hranici v prostoru Snìžky jako turista (z Polska).

Posledním návratem asi v roce 1957 byl návrat Anny Køížkové, vdovy po Jaroslavu
Køížkovi se dvìma dìtmi. Všichni tito jmenovaní prožili nepøedstavitelné útrapy, ale š�astnì
dosáhli svého cíle - dostali se totiž do zemì svých pøedkù. Shròme návraty boratínských
obèanù konstatováním, že pøes bitevní pole se do ÈSR dostalo celkem 64 mužù a 2 ženy, když
dvanáct jich zùstalo na bojištích. S hlavním proudem reemigrovalo 269 osob a 9 ostatními zpù-
soby.

Organizovaný návrat boratínských

Druhým transportem vypraveným z Lucka a celkovì ètrnáctým z Volynì odjíždìli obèané
Èeského Boratína. Pøednost mìli ti pøesídlenci, kteøí bydleli roztroušenì v ukrajinských ves-
nicích a z žitomírské oblasti, kde život Èechù s pøibývajícími dny byl více ohrožen.

V pátek ètrnáctého února jsme dostali zprávu, že se máme pøipravit k odjezdu. Podle
pamìtníkù byla zima toho roku mírná až do doby odjezdu. Tìsnì pøed stanoveným dnem na-
padlo velké množství snìhu a následnì uhodily silné až tøicetistupòové mrazy. Náš odjezd se
zdál ohrožen. Co teï? Na osm kilometrù vzdálené nádraží se za tìchto podmínek dalo tìžko
dostat. Spojení s organizátory pøesunu bylo zdlouhavé (kurýrem). Také informace mezi bo-
ratínskými obèany v roztroušené vesnici se pøedávaly velice obtížnì. Máme èekat na pokyn
doma nebo se máme vydat snìhovými závìjemi s dobytkem a ostatním majetkem na cestu?
Všechno je pøipraveno k odjezdu. Na jednìch èi dvojích saních (nebo vozech?) je naložen
všechen  rodinný majetek z každého domu. Dobytek uvázán k vozu. Tyto chvíle byly jistì
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plné napìtí, protože se zachovalo mnoho písemných líèení. Vybírám to maminèino, které se
pøipomínalo pøi dvacátém výroèí této události: 15. února jsme mìli všechno sbaleno
a pøipraveno ke stìhování. Byly ještì dohady pojedeme-li v nedìli nebo až v pondìlí. Souse-
di Ukrajinci nám pøijeli pomoci odvézt vìci na nádraží. Pøed dvìma dny napadlo mnoho
snìhu a byly velké mrazy. Cesty byly nesjízdné. Už jsme chtìli poslat sousedy domù, že po-
jedeme až zítra. V tom nìkdo pøinesl zprávu, že cesta je protažená a že už nìkteøí odjeli na
nádraží a tak jsme pospíchali za nimi.

Když jsme se koneènì doèkali této chvíle a pøijeli na lucké nádraží, vagóny nebyly ještì
volné. Ukrajinci ze Slovenska, kteøí mìli vyplnit Èechy uvolnìná místa, se ještì z vagónù
nevystìhovali. Byli pøekvapeni zimou a snìhem a nemìli se jak dostat na urèená místa.
A protože jsme nevyèkali pokynu organizátorù k pøíjezdu na nádraží až se vozy uvolní, museli
jsme na nádražní rampì èekat dva dny a dvì noci. Dnes se mi to zdá  jako pohádka nebo spíše
jako zlý sen. Na rampì pøed plnou soupravou pøekvapených a zdrcených pøistìhovalcù jsou
složeny stovky beden a balíkù s peøinami, opodál pøivázaný dobytek a kolem poskakují témìø
tøi stovky prokøehlých starších mužù, žen a dìtí. Že to tak bylo dokládá záznam Marie Al-
brechtové ve „Vzpomínkách na Boratín”: 

První noc v Lucku jsme prožili pøi mrazu 32 stupòù. Staøí lidé a dìti spali u známých
i neznámých poblíž nádraží. Ostatní mìli hlídku pøi vìcech, které jsme vezli sebou. Já jsem
mìla na sobì kožich a vlnìný šátek, který byl obrostlý kolem hlavy a pod bradou jinovatkou,
která pøi doteku opadávala. Na nohou jsem mìla válenky, které jsem si sama ušila a na nich
galoše. Jeden Ukrajinec, co nás doprovázel na nádraží, najednou uvidìl vystrèenou ruku zpod
vagónu, která už držela pytel se sucharama.

Kolem kroužilo mnoho podezøelých individuí (žebrákù a zlodìjù), aby se zmocnili všeho,
co jen na chvilièku nebylo støeženo. Leckdo pøišel o kufr èi jiné pøíruèní zavazadlo. Ale eu-
forie stìhování byla velká a pøekonala všechny pøekážky. Vùle opustit toto nehostinné
prostøedí byla obrovská a je s podivem, že pøi tom nikdo nepøišel o život, vždy� mezi námi
byli i staøí a nemocní lidé. Je pravda, že malé dìti a nìkteøí staøí lidé našli pøes noc útulek
v luckých rodinách, ale to na skuteènosti, že zaèátek našeho stìhování byl krutý, nic nemìní. 

Líèení doplòme nìkolika statistickými údaji (èerpáno z kartonu è. 718 uloženého ve Stát-
ním ústøedním archivu v Praze).

Na rampì bylo pøipraveno celkem 74 boratínských rodin vèetnì 19 bìženeckých a v nich
269 (z toho 69 bìženeckých) osob. Náš transport (vlaková souprava) mìla 57 uzavøených nák-
ladních vagónù, v nichž bylo pøepravováno  445 osob (269 z Boratína, 109 z Lucka, 24
z Lipin, 23 z Hnidavy a 20 z Omelániku) v 31 vagónech. V 21 vagónech byl ustájen dobytek
a uloženo krmení pro nìj a 5 vagónù bylo vyhrazeno na objemnìjší a tìžší vìci (v jednom
z nich mìli boratínští uloženy vìci z kostela - varhany, kazatelnu, stùl Pánì a možná i bedny
se sborovým archívem). 

V transportu se pøeváželo vedle osob: 67 koní (z Boratína 54), 77 krav (60), 17 prasat, 11
koz a ovcí a 20 ks drùbeže a také jedno piáno (Josefa Janaty). 21 vagónù mìlo cílovou stani-
ci Žatec a 36 Litomìøice.

ODLOUÈENÍ A NÁVRATstrana 211



Pøechodné ubytování

Nákladní vagóny se staly na dvanáct dnù naším pøechodným domovem. Bylo tøeba je us-
poøádat tak, aby na ploše asi 3x8 m bylo místo pro bedny, na odpoèinek pro 10 až 15 osob,
kamínka a topivo, pro hygienické potøeby a pro proviant. Ze stejnì velkých beden se vytvoøi-
la na každé stranì vagónu vyvýšená plošina ve výšce zhruba 1,5 m, kde bylo místo pro
odpoèinek pìti a více lidí najednou, zpravidla pod peøinou. Pøíruèní bedny zùstaly dole
a sloužily jako schùdky, pøípadnì jako sedaèky. U trvale zavøených dveøí uprostøed, stála
kamínka, obyèejný plechový bubínek s komínkem, na kterém se také vaøilo. Když se v nìm
topilo, sálal teplo, ale jakmile se pøestalo topit, spíše chladil. Dobytèí vagón byl uspoøádán ob-
dobnì. Na jedné stranì stály konì a na druhé krávy (2 až 4 kusy na každé stranì) pøivázané
k pøíènì zakotvenému trámu. Jednotlivá stání byla oddìlena „druèkem" (silnìjší tyè). Up-
rostøed bylo místo na krmení a nádoby na vodu. Vagón mìl stále pootevøené dveøe a bylo
z nìho vidìt do kraje, na rozdíl od tìch obydlených. Byl tam smrádeèek, ale teplouèko. Mìl
jsem rád služby v tomto vagónì, byl jsem ve svých  patnácti letech témìø chlap.

Rozmístìní rodin a osob ve vlaku (podle vagónních seznamù uložených ve Státním
ústøedním archivu v Praze); (èísla vagónù nejsou totožná s poøadím umístìní za lokomotivou)

Vagón è./ stanice urèení/ poèet osob
Hlava rodiny a další osoby (rok narození)

1/LT/16 František Albrecht (1886), Marie (1891), Marie (1920), Anna (1923)
a Ludmila (1925), Josef Albrecht (1931), Vìra Albrechtová (1919),
Libuše Albrechtová (1920), Dobromila (1942) a Slavomír (1944),
Vladislav Vlk (1895), Anna (1897), Vlasta (1927), Josef (1932)
Jaroslav (1935) a Anna (1937)

2/ŽT/14 Václav Beneš (1899), sestra Ludmila (1902) a neteø Anna Horáèková 
(1918) Pavel Maleèek (1892), Emilie (1894) a dcera Libuše (1922) 
Miloslav Opoèenský (1881), Josef Svoboda (1881), Matrona (1890), 
Vìra (1925), Vladimír (1928), Josef Zajíc (1881), Anna (1889) 
a Marie Vojtášková (1927)

3/ŽT/14 Marie Houšková (1915), Anna (1942), Jiøí Janeèek (1919) a matka 
Emilie (1899), František Opoèenský (1878), Marie (1870) s vnouèaty 
Koptovými: Josefem (1940) a Miladou (1941),  Josef Tomáš (1886) 
a Rùžena (1898). Rodina Kulichova z Lucka

4/LT/18 Josef Hušek (1871) a Pavlína (1865), Eva Nechanická (1909) a Irena (1933). 
Oldøich Nechanický (1895), Tatjana (1898), Marie (1922), 
Pavlína (1926), Václav (1930), a Jiøí (1939). Josef Vrzal (1884), 
Vìra (1891), Vìra (1920) a Jiøí (1944). Rodina Milevských z Lucka

5/LT/15 Jaroslav Brázda (1876) a Marie (1876). Anastázie Brázdová (1918), 
Jiøí (1940), Jaromír (1941), Božena (1942). Marie Pøibylová (1912), 
Vlasta (1934) a Emeljan (1941). Ludmila Škrabalová (1904), 
Miloslava (1927), Marie (1931) a Dobromila (1936). Miroslava 
Vlková (1902) a Radomír (1933)
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6/ŽT/14 Jan Bohatec (1869), Miloslav Bohatec (1914), Božena (1920), 
Jiøí (1943), Karel  (1945). Václav Fiala (1902), Marie (1906), 
Jaroslav (1929), Anna (1932) a Václav (1872). Jaroslav Kyselka (1892), 
Marie (1898), Marie (1921) a Anna (1924)

7/LT/14 Antonín Albrecht (1895), Marie (1907), Mirek (1929), Miluše (1932), 
Miloš (1935). Miloslava Fialová (1908), Jindøich (1933), Jaroslav (1937). 
Anna Kerdová (1905), Marie (1930), Jaromír (1942).  
Mikuláš  Zatovkaòuk (1919) a rodièe Eliška (1905) a Mikuláš (1890)

8/LT/16 Miroslava Opoèenská (1920), Karel (1940). Josef  Šerák (1893), 
Miroslava (1896),Ludmila (1924), Ladislav (1927), Božena (1931), 
Anna (1934). Fridrich Švejdar (1896), Emilie (1902), Ludmila (1926), 
Marie (1936). Miloslav Švejdar (1920), Marie (1921), Irena (1944) 
a Anna (1946)

9/LT/12 Marie Cendelínová (1892), Jan (1897) a Rostislav (1927). 
Ivan Kolaèev (1901), Ludmila (1904), Rostislav (1928) a Evžen (1938). 
Miroslava Šmidberská (1913), Miloslav (1945) a tchýnì Blažena 
Zimová (1882). Rodina Štìpánkova z Lucka

10/LT/13 Anna Bohatcová (1878), Lidie Bohatcová (1921), Jaroslav (1941), 
Miloslav (1944). Gotfried Lucius (1876), Berta (1880), Marie (1911).
Anna Luciusová (1910), Marie (1940), Jiøí (1941). 
Vlasta Luciusová (1916), Vlasta (1943) a Svìtlana (1945)

11/LT/14 Z Hnidavy rodina Makešova, Štìpánkova, Albrechtova, Chrupèalská, 
Petelákova a Prokùpkova z Lucka

12/ŽT/20 Vladimí Flanderka (1909), Jiøina (1915), Naïa (1938) a Olga (1940). 
Olga Strnadová (1906),  Olga (1929), tchýnì Anna Sommerová (1866) 
a neteøe Libuše (1929) a Naïa (1931) Tuèkovy  a dalších  11 z Lucka

13/ŽT/21 Rodiny z Lucka
14/LT/14 Marie Albrechtová (1909), Zdena (1931), Anna (1936), Slavomír (1944) 

a tchýnì Blažena (1878). Jan Janata (1902), rodièe Jan (1869) 
a Ema (1870), sestra Marie (1905). Anna Janatová (1912), Dagmar (1936) 
a Alice (1939). Anna Opoèenská (1888), Miloslava (1917)

15/ŽT/13 Bohumil Kuèera (1913) a Olga (1911), Anna Pokrupová (1901), 
Marie (1927), Miroslava (1931). Miloslav Øepka (1888), Štefanie (1890), 
Ludmila (1928), Vratislav (1940), švagrová Žofie Maksymjuková (1908), 
neteø Emilie Volková(1895), Marie Šnýdlová (1898) a syn Bedøich (1934)

16/ŽT/13 Miloslav Albrecht (1888),  Marie (1899), Vlasta (1923), Božena (1927), 
Libuše (1927), Anna (1929) a Miloslav (1933). Žofie Hnídková (1903). 
Antonie Chladilová (1920), Miloslav (1944) a matka Antonie Hrádecká 
(1894). Rodina Pišlova z Lucka

17/LT/15 Josef Albrecht (1927) a bratr Oldøich (1931). Josef Janata (1898), 
Božena (1901), Marie (1924), Milan (1927) a Lubomír (1942). 
Baziukovi z Omelániku a Kováøovi z Lucka

18/ŽT/15 Rodiny z Omelániku
19/ŽT/20 Rodiny z Lucka
20/LT/13 Rodiny z Hnidavy
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21/LT/12 Václav Baloun (1876), Božena (1876), dcera Božena Šebestová (1897) 
a vnuèky Vlasta (1928) a Milada (1930). Marie Chudobová (1913), 
Jan (1936), Anna (1937), Slavomír (1938) a Marie (1939). 
Marie Opoèenská (1897) a dcera Marie (1923)

22/LT/12 Jaroslav Chudoba (1881), Hedvika (1880), Miroslava (1921). 
Anna Opoèenská (1911), Irena (1933) a Lubomír (1934). 
Marie Šeráková (1907), Ludmila (1927), Anna (1932), Marie (1934), 
Jaroslav (1936) a Danuta (1940)

23/ŽT/13 Emilie Fibichová (1878) a vnouèata Milena (1930), Drahomír (1932), 
Božena (1934) a Josef (1942) Zajíèkovi a dcera Eugenie Hezká (1921). 
Antonín Šorma (1904), Emilie (1911), Blahoslav (1932), Libuše (1933), 
Rostislav (1934), Miloslava (1937), Vlasta (1940)

24/LT/13 Zdena Albrechtová (1910), Lubomír (1936), Milan (1938). Eliška 
Bohatcová (1916), Danuta (1942) a Božena (1942). Vladimír Hubal (1892), 
Anna (1904), Vìra (1926), Jaromír (1934) a tchýnì Barbora (1868), 
Jan Koberník (1894) a Blažena (1888)

25/ŽT/17 Josef Ledvina (1906), Emilie (1908) a Marie (1933). Marie Novotná (1886) 
a Libuše (1915) a tøi rodiny z Lucka

26/LT/8 Jindøich Opoèenský (1888), Zdena (1896), Josef (1932), Jiøí (1933) 
a Jindøich (1934), Josef Šorma (1895), Marie (1905) a Miloslav (1942)

27/LT/8 Bedøich Køížek (1913), Ladislav (1917), sestra Ludmila (1894) a matka 
Bohumila (1873). Bedøich Øepka (1889), Bohumila (1899), Anna (1922) 
a otec Jaroslav (1867)

28/LT/10 Anna Chladilová (1911), Jaroslava (1929), Miloslav (1933). Ludmila 
Opoèenská (1890) s matkou Marií Albrechtovou (1857). Jaroslav 
Opoèenský (1879), Anežka (1886), Anežka (1921), Marie (1909) 
a vnuèka Lidie (1944)

29/ŽT/17 Rodiny z Lucka
30/ŽT/16 Rodiny z Lipin a Lucka
31/ŽT/18 Rodiny z Lipin

Odjezd

V úterý odpoledne 18. února byl vlak pøipraven k odjezdu. Objevilo se i sluníèko, aby to
naše rozlouèení bylo veselejší. Na nádraží se s námi pøišla rozlouèit èeská repatriaèní komise.
K našemu odjezdu strýc Rostislav Vlk ve svých vzpomínkách poznamenává: 

Zvláštì mi utkvìl v pamìti odjezd boratínského transportu, snad proto, že odjíždìli moji
rodáci, moji bratøi a pøíbuzní. Vidím dodnes, jak všichni otevøenými plnì obsazenými dveømi
hledí naposledy na lucké nádraží a dále za nì svým duševním zrakem na svùj milovaný Bo-
ratín, který zde v cizí zemi zanechávají. Vidím, jak se tøepetají èeskoslovenské vlajky, který-
mi byly ozdobeny vozy a slyším dosud, jak pøi rozjíždìní vlaku zaznívá naše státní hymna
jako pozdrav vzdálené vlasti a jako hymna rozluky s Volyní.

Když jsme za nìkolik minut projíždìli mezi Polonkou a Holešovem, zamávali jsme
smìrem k Boratínu a osvìtlená vìž kostela nám kývla na š�astnou cestu, jako by nám øíkala:
„Nezapomeòte na mne a pøijeïte se nìkdy podívat”.
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Trasa našeho putování

Km místo èas pobytu poznámka

0 Luck 16. 2. (nedìle) až 18.2. (úterý) odjezd kolem 15 hodiny
150 Lvov, Stryj, Volovec pøejezd Karpat 

v noci z 22. na 23.2. zamrzlé brzdy                         
350 Mukaèevo
400 Èop nedìle 23. 2. pøeložení do vagónù ÈSD
St. hranice pondìlí 24. 2.
500 Košice úterý 25.2. pøevzetí reemigr. prùkazù
600 Poprad 25. 2. k veèeru pohled na Tatry!
741 Žilina v noci z 25. na 26. 2.
877 Hranice na Moravì støeda 26. 2. dopoledne pohoštìní ÈSÈK
974 Zábøeh pozdì v noci z 26. na 27. 2. Hájek, Balabánovi
1017 Kolín ètvrtek 27. 2. rozdìlení soupravy
1140 Polepy veèer 27. 2. výstup do Hrušovan
1150 Litomìøice dolní n. pátek v noci z 27. na 28. 2. poslední nocleh ve vlaku

Prùbìh cesty

Mrazy a sníh nás provázely až ke karpatským høebenùm. Smìrem od Karpat snìhu ubý-
valo a v Èopu byla obleva. Na území Èeskoslovenska byly teploty kolem bodu mrazu, snìhu
dost a na Litomìøicku mimoøádné množství, takže jsme mìli problém dostat se z nádraží do
Chotinìvsi a dalších cílových obcí (jeli jsme autobusem).

Vzhledem k tomu, že jsme po území SSSR cestovali velice liknavì, za šest dnù jsme
urazili asi 400 km (co jinde v civilizovaných zemích za hodinu, tady za den) a pøitom témìø
žádné jiné vlaky nejezdily. Bylo zøejmé, že domácí „továryšèi" transport bojkotovali
a vynucovali si nìjaké prebendy („kak pomážeš, tak pajedìš”). Nezbývalo tedy než sehnat
„butylku” koøalky a slaninu a uplácet, pak se teprve jelo dál. Pro srovnání: naši pøedkové
v roce 1877 jeli z Brna do Rovna tøi dny a my po sedmdesáti letech deset dnù. Komentáøe
netøeba! Byli jsme tehdy š�astni, že se vùbec jede. Jen dnes se nám to zdá jako neschopnost
a schválnost. Zatímco na území SSSR jsme cestou krmili stovky pøíživníkù, kteøí nás do-
provázeli (odkud se vždy pøi našich zastávkách vyrojili, je záhadou), na území Èeskosloven-
ska se nám dostalo nìkolikrát obèerstvení od Èerveného køíže. Cestou se snad nic neztratilo,
za zmínku stojí, že žebráci vnikli do vozu, kde byly varhany, a zcela zdemolovali píš�aly ze
vzteku, že nenašli nic k snìdku. Za to tam nechali hromádky - pozdrav z východu.

Ještì jedna pøíhoda, která nás potkala pøi pøejezdu Karpat. Protože naše souprava byla
pomìrnì dlouhá, pøepravci ji rozdìlili a nìkolik (snad 13) vagónù nechali stát na jakémsi
venkovském nádražíèku napospas vlkùm a žebrákùm. Ta pøední èást se dvìma lokomotivami
se vydala na cestu pøes prùsmyk. Byla noc a svítily hvìzdy, vlak se sunul do kopce. Na obou
stranách trati vysoké hory a zpoza mrakù každou chvíli vykoukl mìsíc. Vychutnával jsem tu-
to scenérii z dobytèího vagónu. Poprvé v životì jsem jel vlakem a poprvé v životì jsem vidìl
poøádné hory. Pøi sjezdu podél øeky do zakarpatské roviny se najednou souprava rozjela
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vysokou rychlostí, že
v obydlených vagónech se všech-
no kácelo a nádobí øinèelo. Já
myslel, že to tak musí být, že je to
normální, ale ukázalo se, že
souprava se nedala ubrzdit, pro-
tože v prvním neobsazeném
vagónì zamrzly brzdy. 

Koneènì jsme zastavili na
jakémsi nádraží ve svahu nad
hlubokým údolím.  Naštìstí byla
noc, takže nikdo si tu situaci neu-
vìdomoval. Jen strojvùdce slezl
z lokomotivy a ulevil si slovy:

„Hospodi, ja dumal, šèo vsich pobjom” (bože, už jsem myslel, že všechny zabijeme). Tak si
to pamatuje Liduška Dvoøáková - Šeráková, která cestovala ve druhém vagónì a zaslechla
rozhovor strojvùdcù lokomotivy, když šli hledat pøíèinu nehody. Druhá èást samozøejmì za-
žila na opuštìném nádraží hodnì strachu, protože tam stáli noc a den, i když jim bylo slíbeno,
že za tøi hodiny se pro nì vrátí, ale pøejezd pøes hory mìli klidný. V Èopu se obì èásti opìt
spojily už ve vagónech ÈSD. Na pøeložení mìli jen dvì hodiny, jak vzpomíná Marie Janatová,
která byla v té druhé èásti soupravy.

Mìli jsme štìstí i po zdravotní stránce. Pøi tak velkém množství lidí (malých, starých
a všelijak nemocných) byl zázrak, že jen jednou, a to u Anny Opoèenské, musel zasahovat
lékaø. Jak nám nedávno vyprávìla její dcera paní Irena Purgelová: Maminku chytily po cestì
ledviny. Hrozný záchvat. Pomohl jí doktor z transportu za námi, který nás dohnal, když my
jsme dlouho stáli. Dal jí nìjaké prášky a ty pomohly. Chtìl sice, aby maminka hned na
Slovensku byla pøevezena do nemocnice, ale ona nechtìla. A tak ten kámen èekal v ledvinì
až do roku 1965.

Že podobných pøípadù nebylo více, zpùsobila snad dobrá nálada vyvolaná nadìjí na
blízké setkání s nejmilejšími.

Pøivítání

V Èopu jsme odevzdali poslední ruble a dostali èeskoslovenské koruny. V Košicích jsme
dostali reemigraèní prùkazy. V podveèer prvního dne jsme zamávali na pozdrav Tatrám
a zazpívali „Tam pod  Kriváòom”. Na Moravì nás vítali boratínští pøátelé. V Zábøehu Jan Há-
jek a symbolicky i manželé Balabánovi.  Antonín Balabán  tuto událost pøipomíná takto: Ještì
se zmíním, jak jsme naše drahé oèekávali v Zábøeze. Chodíval jsem dennì zjiš�ovat na ná-
draží, pøijede-li nìjaký transport z Ruska. Obyèejnì nám sdìlili: Pojede, ale nevíme odkud.
Už døíve pøijíždìly transporty skoro dennì, ale ne a ne se doèkat transportu z Boratína. V noci
28. (my víme, že to bylo o den døív, pozn aut.) února, asi ve tøi hodiny zazvonil telefon. Tu
slyším hlas Jana Hájka: „Chcete-li vidìt boratínské, pøijïte ihned, stojíme pøed ná-
dražím.” Rychle jsme se s manželkou oblékli a nejkratší cestou spìcháme na nádraží. Vzali
jsme sebou i koláèe pro nì napeèené. Udýcháni jsme vstoupili na perón a vidíme, jak
dlouhatánský vlak s nákladními vozy projíždí. Jen z jednoho pootevøeného vagónu mává ven
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ženská ruka. Jen o minutku døív, a mohli jsme nìkterou tu ruku stisknout  v upøímném poz-
dravu.

V Pardubicích k nám pøistoupil Jiøí Janata, v Kolínì faráø Opoèenský, a pak už to byli další
a další. V Polepech vlak neplánovanì zastavil, když cestou z Kolína Václav Chudoba a Jiøí
Janata pøesvìdèili strojvedoucí i úøedníky na dráze o mimoøádnosti tohoto okamžiku. A tam
jsme se po tøech letech dlouhého rozlouèení  potkali i s mnohými našimi boratínskými vojáky.

V každé obci nám pøipravili obèané pøivítání. Za všechny uveïme to, které bylo
vysloveno v Hrušovanech ústy malé dcerky Vránkové: Vítáme vás do rodné zemì, mezi bra-
try a sestry své, a pøejeme vám, aby zemì, ze které vyšli vaši otcové, byla vám opìt matkou,
kterou jste nepøestali milovat a po ní toužit. Na dùkaz naší lásky pøijmìte tuto kytièku jako
upomínku na š�astné shledání. 

V Chotinìvsi byl 1. kvìtna 1947
odhalen pomník na památku návratu
volyòských Èechù do vlasti a také
obìtem druhé svìtové války, tedy
i boratínským vojákùm za pøítomnosti
Josefa Smrkovského, úøadujícího min-
istra zemìdìlství.

Poslední pøistìhovanou rodinou
z Boratína byla rodina váleèné vdovy
Anny Køížkové ve složení: Anna
Køížková roz. Albrechtová (1918),
dcera Marie (1940) a syn Josef (1947).
Té se podaøilo po mnohaletém
usilování vystìhovat z rodného domu
do Èeskoslovenska  v dubnu roku 1957.

Jeli, na rozdíl od nás, sice jen dva dny a jednu noc a jen s truhlou a šesti kufry, ale za to
s bolestnými zkušenostmi z desetiletého pobytu v pováleèném Sovìtském svazu.

Závìr

Pøestìhováním v roce 1947 skonèila historie Èeského Boratína na Volyni, ale pokraèuje
dál v našich srdcích a myslích jako historie boratínských obyvatel na území Èeskoslovenska
a jinde na svìtì.

K pøestìhovaným boratínským ještì jedna malá zajímavost.
Sedm z nich se narodilo ještì v Èechách, pøistìhovalo se na
Volyò a v Èeském Boratínì (pøípadnì na Volyni) prožilo celou
dobu jeho trvání a vrátilo se do vlasti. Byli to: 
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Památník osvoboditelùm a navrátilcùm 
v Chotinìvsi (s reliéfy T. G. Masaryka a E. Beneše)

Marie Albrechtová, rozená Fišerová
narozena 14. 4. 1857 Valteøice

zemøela 16. 1. 1951
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Barbora Hubalová, rozená Kracíková
narozena 1868 Bìlá u Staré Paky
zemøela 19. 9. 1950

Josef Hušek
narozen 25. 11. 1871 (?)
zemøel 26. 7. 1950
Pavlína Hušková, roz. Albrechtová,
vdova po Janu Nechanickém
narozena 17. 1. 1865 Kruh
zemøela 16. 6. 1954

Jan Janata
narozen 25. 5. 1869 Dolní Štìpanice
zemøel 14. 8. 1949
Ema Janatová, roz. Šádková
narozena 18. 12. 1870 Libštát
zemøela 6. 1. 1962

Jan Bohatec
narozen 31. 8. 1869 Drválovice
zemøel 1947



K A P I T O L A S E D M Á

ÚÈAST BORATÍNSKÝCH 
NA OSVOBOZENÍ ÈESKOSLOVENSKA

Seznam vojákù • Tragické okolnosti vážných a smrtelných zranìní • Civilní obìti na živ-
otech v dobì váleèné • Uctìní památky váleèných obìtí • Nedožili se roku 2000

Seznam vojákù

Na tomto místì uvádíme úplný seznam boratínských mužù a žen (narozených 1894 až
1926), kteøí se dobrovolnì hlásili do èeskoslovenských jednotek, a tìch, kteøí byli odvedeni
do armád státù ovládajících území Volynì v období druhé svìtové války.

Seznam byl sestaven na podkladì vlastního prùzkumu, ovìøen v seznamech chotinìvské
poboèky SPB a doplnìn údaji uvedenými ve Státním ústøedním archivu v Praze, zejména
pokud jde o obèany narozené na Èeském Boratínì (Macechovský, Rašek, Svatopluk Vlk, An-
tonín Škrabal a Josef Opoèenský), ale v dobì vstupu do armády již na Boratínì nebydlících.
Podobnì u tìch, kteøí se na È. Boratínì nenarodili, ale v dobì vstupu do armády tady mìli tr-
valé bydlištì (Kyselka, Maleèek). Do boratínského seznamu jsou zahrnuti i boratínští farníci
(Rostislav Albrecht z Hnidavy, Bohuslav, Libuše a Miloslav Šebestovi z Novostavu i Bedøich,
Dobromila a Rostislav Šebestovi, kteøí ve válce bydleli na Boratínì u Balounù), a kteøí nas-
tupovali spoleènì s boratínskými do armády.

Vysvìtlivky zkratek a symbolù v oznaèování armád: 

ÈSA Èeskoslovenská armáda v SSSR, bøezen v Lucku
ÈSA a) pøechod pøes frontu, nástup únor 1944 v Rovnì
PA  polská státní armáda
PAK polská Armija Krajowa
RA Rudá armáda
ZAA Západní armáda anglická
ZAF Západní armáda francouzská
u ÈSA  úèelový vstup do armády v prùbìhu roku 1945 jako jediný možný zpùsob vycesto-

vání z Volynì do ÈSR

Seznam je uspoøádán od Vyšohradu po Hrádek vèetnì pøechodnì ubytovaných a na Boratínì
narozených.
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Jméno a pøíjmení rok nar. nástup armáda poznámka

2 Jaroslav Opoèenský 1926 1944 ÈSA prùzkumník
1 Josef Ostrowski 1925 1943 PAK, PA
3 Václav Beneš 1899 1944 neodveden

Vlastimil Beneš 1914 1944 ÈSA
4 Jaroslav Bohatec 1905 1944 ÈSA dìlostøelec

Josef Bohatec 1906 1944 ÈSA tankista
Bedøich Bohatec 1908 1944 ÈSA protiletadl. dìl.
Miroslav Bohatec 1915 1944 ÈSA minometèík

5 Václav Baloun 1903 1944 ÈSA týlové vojsko
Bohuslav Baloun 1909 1942 v zajetí, neodveden
Ladislav Baloun 1915 1939 ZAA tankista
Bedøich Šebesta 1897 1944 ÈSA u voj. soudu
Dobromila Šebestová 1921 1944 ÈSA zdravotní sestra
Rostislav Šebesta 1925 1944 ÈSA a) výsadkáø

6 Josef Køížek 1907 1944 ÈSA pìšák
Bedøich Køížek 1913 1944 neodveden
Ladislav Køížek 1916 1944 neodveden

7 Wladyslaw Kozielski 1925 1943    PAK, PA letec
8 Jan Janata 1902 1944 neodveden

Jiøí Janata 1910 1944 ÈSA spojaø
9 Vladislav Rašek 1919 1944 ÈSA

10 Zontij  Sudnik 1914 1941 RA, 1944 ÈSA pìšák
Jaroslav Opoèenský 1895 1945 u ÈSA, neodveden

11 Vladislav Opoèenský 1921 1941 RA, 1944 ÈSA ostøelovaè, prùzkumník
Bedøich Opoèenský 1924 1944 ÈSA tankista
Rostislav Opoèenský 1926 1944 ÈSA tankista

13 Bedøich Švejdar 1898 1944 neodveden
Miloslav Švejdar 1920 1941 RA, 1944 ÈSA zproštìn voj. služby
Jiøí Švejdar 1922 1941 RA, 1944 ÈSA prùzkumník

14 Bedøich Albrecht 1901 1944 ÈSA poš�ák
16 Jaroslav Opoèenský 1924 1944 ÈSA padl u Dukly

Jan Opoèenský 1926 1944 ÈSA prùzkumník
17 Josef Janata 1898 1944 neodveden

Jaromír Janata 1921 1941 RA, 1944 ÈSA dìlostøelec
18 Josef Svoboda 1903 1944 ÈSA dìlostøelec

Mikuláš Zatovkaòuk 1919 1940 RA
19 Jan Opoèenský 1919 1940 RA nezvìstný

Josef Vrzal 1922 1944 ÈSA padl u Dukly
Jiøí Vrzal 1925 1944 ÈSA

20 Bohuslav Lucius 1912 1944 ÈSA týlové vojsko
Jan Lucius 1918 1944 ÈSA prùzkumník

21 Oldøich Brázda 1909 1944 ÈSA týlové vojsko
23 Josef Vlk 1897 1944 ÈSA dìlostøelec
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Jaroslav Vlk 1923 1944 ÈSA a) padl v SNP
Ludmila Vlková 1925 1945 u ÈSA

22 Rostislav Vlk 1905 1944 ÈSA škola, zproštìn voj. sl.
Jaroslav Vlk 1908 1939 PA, 1940 ZAA týlové vojsko

24 Jan Koberník 1894 1944 neodveden
V. Drábek Koberník 1919 1940 RA nezvìstný

26 Vladislav Vlk 1895 1944 neodveden
Rostislav Vlk 1922 1941 RA, 1944 ÈSA spojaø
Vladislav Vlk 1923 1944 ÈSA a) výsadkáø, voj. policie
Radomír Vlk 1925 1944 ÈSA pìšák

27 Miloslav Chladil 1909 1944 ÈSA padl u Dukly
Václav Hnídek 1901 1944 neodveden ubit banderovci
Jaroslav Hnídek 1925 1944 ÈSA padl u Ostravy
Vladimír Foøt 1922 1944 ÈSA padl u Ostravy

N3 Václav Vlk 1906 1939 PA, 1944 ÈSA automob. opravny
N4 Petr Pøibyl 1904 1944 ÈSA týlové vojsko
29 Václav Hubal 1906 1944 ÈSA

Josef Hubal 1928 1945 u ÈSA
N2 Josef Albrecht 1906 1944 ÈSA dìlostøelec
30 Jan Albrecht 1913 1944 ÈSA pìšák

Vladislav Albrecht 1916 1944 ÈSA dìlostøelec
Svatopluk Vlk 1908 1939 ZAA tankista

31 Oldøich Nechanický 1896 1944 neodveden
Oldøich Nechanický 1920 1941 RA, 1944  ÈSA pìšák
Jaroslav Nechanický 1924 1944 ÈSA pìšák

N1 Miloslav Opoèenský 1907 1944 ÈSA tankista
33 Vladislav Albrecht 1923 1944 ÈSA prùzkumník

Jaroslav Albrecht 1924 1944 ÈSA zemøel 1945
Vratislav Maleèek 1924 1944 ÈSA    z Kupièova

39 Michal Valenta 1924 ubit banderovci
Vladimír Valenta 1926 1944 RA

35 Antonín Škrabal 1895 1944 ÈSA dìlostøelec
Bohumil Škrabal 1900 1944 ÈSA týlové vojsko

36 Jaroslav Køížek 1910 1939 PA, 1944 ÈSA  padl u Dukly  
37 Miloslav Šebesta 1916 1944 ÈSA dìlostøelec

Bedøich Šebesta 1920 1941 RA, 1944 ÈSA tankista
Jan Šebesta 1923 1944 ÈSA a) výsadkáø
Jan Cendelín 1897 1944 neodveden

38 Antonín Albrecht 1895 1944 neodveden
40 Kamil Bohatec 1909 1944 neodveden

Josef Bohatec 1911 1939 PA pìšák
Miloslav Bohatec 1914 1944 neodveden
Václav Kyselka 1923 1944 ÈSA z Kupièova

41 Josef Šimberský 1907 1944 ÈSA dìlostøelec
Jan Kolaèev 1944 neodveden
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Josef Macechovský 1886 1944 ÈSA Zdolbunov
42 Václav Chudoba 1910 1939 PA, 1944 ÈSA dìlostøelec

Rostislav Chudoba 1914 1939 ZAF zbrojíø
Jaroslav Chudoba 1919 1944 ÈSA a) štáb, SPO

43 Josef Šerák 1893 1944 neodveden
Karel Šerák 1923 1944 ÈSA tankista
Josef Šerák 1925 1944 ÈSA tankista

39 Josef Opoèenský 1910 1939 PA zemøel v zajetí
46 Jaroslav Šerák 1899 1944 ÈSA
47 Josef Opoèenský 1924 1944 ÈSA prùzkumník

Jiøí Opoèenský 1926 1944 ÈSA dìlostøelec
Také boratínští
N5 Jan Nechanický 1896 1944 ÈSA týlové vojsko
38 Rostislav Albrecht 1914 1944 ÈSA pìšák

Irena Kopecká 1921 1945 u ÈSA
z Novostavského mlýna

Bohuslav Šebesta 1912 neodveden
Libuše Šebestová 1914 1944 ÈSA zdravotní sestra
Miloslav Šebesta 1922 1944 ÈSA

Všeobecné informace k seznamu:

Úèast v armádách: v èeskoslovenských jednotkách v SSSR 66 mužù a 2 ženy
v èeskoslovenských jednotkách na západì 4 muži
v polské armádì 4 muži
v Rudé armádì 4 muži
celkem 80 osob

Èas nástupu: v roce 1939 nastoupilo 9 osob
v roce 1940 4 osoby
v roce 1942 2 osoby
zaèátek roku 1944 5 osob
19. bøezna 1944 63 osoby
ostatní 3 osoby
nástup ve dvou termínech 6 osob

Vztah nastupujících k Èeskému Boratínu:
narozen na ÈB a trvale tam bydlící 55 osob
narozen na ÈB a bydlící jinde 7 osob
narozen jinde a bydlící na ÈB 15 osob
narozen jinde a žijící jinde
(nastoupili s boratínskými) 3 osoby

Stav vojákù: svobodný 47 osob
ženatý bezdìtný 3 osoby
ženatý otec s dìtmi 27 osob
vdovec s dìtmi 1 osoba
svobodné ženy 2 osoby
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Vìkové rozložení osob hlásících se do armád v rozlišení: neodveden a osvobozen, pøežil fron-
tu a padl je patrné z grafu:

Z pøedcházejícího seznamu lze snadno vyèíst kdo jakou cestu z boratínských obèanù pod-
stoupil. Stejnì tak, že vojenská pøijímací komise poslala domù témìø všechny muže, kterým
se blížila padesátka a ètyøi muže zdravotnì nezpùsobilé. Do západních armád se s potížemi
dostali jen ètyøi boratínští muži zralého vìku. Celých 90% nastoupilo do Èeskoslovenské ar-
mády v Sovìtském svazu. Z tìchto vojákù byla plná polovina ve vìku od 18 do 27 let bez
jakýchkoliv vojenských zkušeností.

Rodiny s nejvìtším poètem vojákù:
Ve tøetí generaci: 
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Václava Balouna (synové Václav, Ladislav a ze� Bedøich Šebesta), Vojtìcha Bohatce (synové
Jaroslav, Josef, Bedøich a Miroslav), Jaroslava Chudoby (synové Václav, Rostislav
a Jaroslav), uèitele Vlka (Josef, Václav a Jaroslav).
Ve ètvrté generaci:
Opoèenští-Klempíøovi (bratøi Vladislav, Bedøich a Rostislav),  Šebestovi Køakovští (bratøi
Miloslav, Bedøich a Jan), Vlkovi (Rostislav, Vladislav a Radomír), rodina Bedøicha Šebesty
s dcerou Dobromilou a synem Rostislavem.  

Šest nejmladších boratínských vojákù ve stáøí od 17 a pùl roku do 18 a pùl roku (od nejm-
ladšího): Jaroslav Opoèenský-Vyšohradský, Jan Opoèenský-Jindøichù, Jiøí Opoèenský-
Hrádecký, Rostislav Opoèenský-Klempíøù, Radomír Vlk a Josef Šerák. 

Pìt nejstarších vojákù: Jan Nechanický (48 rokù), Josef Vlk (47), Jaroslav Šerák (45), Bohu-
mil Škrabal (44) a Bedøich Albrecht (43) a také boratínští: Josef Macechovský (58 let)
a Antonín Škrabal (48).

Nejvyšší vojenské vyznamenání: Bedøich Opoèenský (Øád Rudé hvìzdy – 1969)

V obou odbojích pùsobili: Jan Nechanický a Josef Vlk

Nejvyšší vojenskou hodnost v dobì pováleèné na základì úspìchù v dobì váleèné získali:
Jaroslav Chudoba a Bedøich Opoèenský – plukovník v záloze a Vladislav Opoèenský a Karel
Šerák – podplukovník v záloze.

Tragické okolnosti vážných a smrtelných zranìní

Pøíspìvek boratínských obèanù k osvobození Èeskoslovenska nebyl
zanedbatelný. Obèané malé èeské vesnièky sebrali finanèní prostøedky na jeden tank pro
ÈSA. Ve váleèných bojových akcích zahynulo 12 boratínských mužù a témìø každý si odnesl
z prùbìhu bojù nemalou újmu na zdraví v podobì zranìní èi jiných zdravotních potíží. Také
civilní obyvatelstvo utrpìlo mnoho lidských ztrát bìhem války.

Pokusíme se zaznamenat tyto váleèné události s odstupem pùlstoletí, jak si je pamatují
svìdkové èi pøíbuzní nebo jak jsou zaznamenány v rodinných èi archivních písemnostech.
Pøipojujeme i fotografie, i když u dìtských obìtí to bylo velice obtížné.

Tímto uspoøádáním chceme uctít jejich památku a pøipomenout dnešní generaci, ale i tìm
budoucím, jejich obì� – nejvìtší jakou mùže èlovìk pøinést.

Jaroslav Albrecht (15. 6. 1924)
Syn Oldøicha Albrechta a Boženy roz. Brázdové.
Pøi vstupu do armády v bøeznu 1944 byl zaøazen do dùstojnické školy
v Rovnì. Pøi nároèném výcviku dostal zápal plic a protože jeho léèení ve
vojenské nemocnici nebylo úspìšné, byl poslán do domácího ošetøování.
Léèil se v lucké nemocnici. Jeho nemoc se pøes veškerou snahu lékaøù
nelepšila a na jaøe 1945 jí podlehl. Byl pochován na boratínském
høbitovì se všemi vojenskými poctami.
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Rostislav Albrecht (26. 11. 1914)
Syn Josefa Albrechta a Marie roz. Hubalové.
Ihned po výcviku byl na zaèátku záøí nasazen do karpatsko-dukelské oper-
ace. Zahynul v prvních dnech operace za situace, jak ji popisuje Vladislav
Opoèenský na stranì 162. Je pochován na dukelském vojenském høbitovì.

Jaroslav Hnídek (1925)
Syn Václava Hnídka.
Na Boratín se pøistìhoval v roce 1935 se svým otcem vdovcem, který se
tu pozdìji oženil se Soòou Chladilovou. Jako tankista byl v bøeznu
nasazen do ostravské operace. Ještì na polském území byl ranìn do
páteøe a svému zranìní pøi pøevozu do nemocnice podlehl na ošetøovnì
Pscina 31. 3.1945 (informace od Bedøicha Opoèenského).

Vladimír Foøt (1922)
(Pùvod neznáme).
Pracoval v boratínském mlýnì jako strojník, bydlel vedle mlýna
u Chladilù a s boratínskými muži nastupoval do armády. Byl zaøazen
jako tankista a mìl hodnost rotného ve funkci zástupce velitele tanku.
V ostravské operaci byl smrtelnì ranìn a na následky tohoto zranìní
podlehl dne 17. dubna 1945. Je pochován na høbitovì v Bolaticích (podle
Ing. Kopeckého). 

Miloslav Chladil (8. 12. 1909)
Syn Josefa Chladila a Františky roz. Dokoupilové.
Zemøel v prvních øíjnových dnech v karpatsko-dukelské operaci. Podle
informací souseda z Boratína, Vladislava Albrechta, který se s ním tìs-
nì pøed smrtí potkal, si mu stìžoval, že se strašnì bojí a celý se chvìl.
Ten ho utìšoval, že musí doufat a že se má svìøit do vùle Boží. Ještì ten-
týž den ale Miloslav Chladil zemøel leknutím, bez sebemenšího zranìní,
když v jeho blízkosti vystøelil tank, za který se schoval.

Vladislav Koberník (Drábek) (1919)
Syn Blaženy Drábkové, provd. Koberníkové.    
Jan Opoèenský Franckù (22. 5. 1919)
Syn Frant. Opoèenského a Anny roz. Janatové.
Byli spolu odvedeni do Rudé armády za vlády
„prvních sovìtù”. Jejich osud je zcela neznámý
a nikdy se nepodaøilo zjistit žádné informace.
Domù se nevrátili a od státních úøadù pøíbuzní žád-
nou zprávu nedostali. Mohli padnout v prvních
dnech války ale také mohli zemøít v nìkterém z èetných „gulagù” jako
nepøátelé režimu. Jan Opoèenský byl ženatý, krátce po odchodu z domu
se mu narodil syn, kterého nikdy nevidìl. Manželka na nìho èekala
celých osmnáct let než se provdala za jeho bratrance. 
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Jaroslav Køížek (14. 7. 1910)
Syn Josefa Køížka a Bohumily roz. Šebestové.
Zahynul hned první den karpatsko-dukelské operace. Jeho tìlo nebylo
identifikováno a byl dlouhou dobu veden jako nezvìstný. Teprve na žá-
dost manželky Anny Køížkové rozené Albrechtové a na základì
výpovìdí spolubojovníkù (Jiøího Vrzala, Bohumila Luciuse, Josefa Køíž-
ka, Vlastimila Beneše a Jaroslava Vondráèka) byl soudním rozhodnutím
ze dne 2. 8. 1958 prohlášen za mrtvého dnem 31. 12. 1945.

Jaroslav Opoèenský (13. 9. 1924)
Syn Jindøicha Opoèenského a Marie roz. Šerákové.
Byl zaøazen do brigádní prùzkumné èety spolu s dalšími boratínskými
mladými vojáky – Vladislavem Albrechtem, Jaroslavem Opoèenským-
Vyšohradským, Josefem Opoèenským a Jiøím Švejdarem. Byli neustále
v kontaktu s nepøítelem na pøedsunutých pozorovatelnách pøi pravidel-
ných službách. Po jednom nìmeckém útoku se stal Jaroslav nezvìstným,
mohl být zajat, ale mohl být mezi padlými. 

Josef Opoèenský  (1910)
Syn Františka Opoèenského a Marie roz. Novákové.
Narodil se na Boratínì, ale po roce 1926, když se otec vrátil z Ameriky,
se z Boratína vystìhovali. Josef byl v dobì vypuknutí druhé svìtové
války v polské armádì. Byl hned v prvních dnech zajat a z nìmeckého
zajetí se nikdy nevrátil. Podle archivních materiálù zemøel již v r. 1939
v zajetí.

Zoòko (Zontij) Sudnik (1914)
(Pùvod neznáme).
Pracoval jako pomocník na hospodáøství faráøe Opoèenského. Jeho vz-
tah k Èechùm byl natolik pøátelský, že nastoupil s nimi do Èeskosloven-
ské armády. Zúèastnil se karpatsko-dukelské operace a hned v prvních
dnech padl za okolností, které popisuje ve svém pøíspìvku Vladislav
Opoèenský na stranì 162.

Jaroslav Vlk (16. 4. 1923)
Syn Josefa Vlka a Miroslavy roz. Brázdové.
V armádì prodìlal paradesantní výcvik a byl vysazen pøi vypuknutí SNP
do prostoru Nízkých Tater. Pøi ústupu povstalcù do hor bez dostateèného
obleèení a jídla onemocnìl a omrzl. Sestoupil do doliny, kde se ho ujala
slovenská gazdina u Podbrezové. Ta ho vyléèila, takže se mohl vrátit
zpátky do hor ke své jednotce. Brzy znovu onemocnìl na tyfus a tak se
musel vrátit do dìdiny, kde ho tatáž gazdina odvezla do nìmecké vojen-
ské nemocnice jako svého syna. Nemoc byla již v pokroèilém stádiu
a tak Jaroslav 3. 12. 1944 zemøel. Je pochován na høbitovì v Podbrezové.
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Josef Vrzal (13. 8. 1922)
Narodil se v Lucku, na Boratín se pøistìhoval v roce 1934 se svým
otcem, který pøijal místo ve mlýnì. Jednotka, v níž Josef byl velitelem
tanku, mìla za úkol dobýt Hýrovu horu. Z Dukly vyrazily ètyøi tanky
a èeta samopalníkù. Tank Josefa Vrzala v èele uskupení. Pøi pøejezdu
první nìmecké linie dostal tank zásah pancéøovou pìstí. Neovladatelný
tank se zøítil do hluboké rokle. Celá osádka tanku zahynula (informace
podal Vladislav Opoèenský).

Tìžká zranìní, mající za následek invaliditu po skonèení války, utrpìli:

Jan Opoèenský (1923, žije v Chotinìvsi)
Syn Jindøicha Opoèenského a Marie roz. Šerákové.
V Rumunsku, odkud se chystala èeskoslovenská jednotka pøes Maïarsko
osvobozovat svou vlast, jsme prodìlávali výcvik. V srpnu vypuklo
povstání na Slovensku a tak jsme se urychlenì pøesunovali co nejblíže
k jeho hranicím ze severu. Nepøítel o našem pøesunu vìdìl. Ihned po
nároèném pìším pøesunu jsme byli nasazeni do bojové operace a pøi neza-
jištìném prùzkumu jsme se dostali do bezprostøední blízkosti nìmecké
první linie. Ztráty na životech byly obrovské. Byl jsem v dalších dnech

tìžce zranìn a to støelami nepøátelských ostøelovaèù do obou rukou. Ve lvovské nemocnici mi
chtìli amputovat obì ruce, zejména pravá ruka mìla roztøíštìnou kost, ale já jsem nesouhlasil,
a tak se lékaøi pokusili ruce zachránit. Dostal jsem tetanus a mùj stav byl velice vážný. Když
za mnou pøijel do nemocnice tatínek, nepoznal mì. Já jsem ho vnímal, ale nemohl jsem mlu-
vit, až teprve, když jsem zaèal plakat, poznal, že jsem to já, jeho syn. Tetanus jsem pøekonal
k pøekvapení ošetøujících lékaøù. Pak se mi do rány v sádøe dostali nìjací èervi. Nakonec se po-
daøilo obì ruce zachránit, ale jejich funkce byla jen èásteèná. V ruských nemocnicích jsem
pobyl celý rok a po pøíjezdu do svobodného Èeskoslovenska trvalo moje léèení další rok. Pod-
stoupil jsem mnoho chirurgických zákrokù. Jsem rád, že jsem tehdy nesouhlasil s amputací

a že mám dnes obì ruce i když nejsou plnì funkèní. (Zpracováno podle
záznamu nahraného jeho bratrem Josefem v èervnu 2000).

Radomír Vlk (30. 10. 1925, žije v Chotinìvsi)
Syn Vladislava Vlka a Anny roz. Albrechtové.
Na zaèátku záøí jsme se pøesunovali do výchozího prostoru karpatsko-dukel-
ské operace. Orientace kvùli mlze byla velice ztížená, takže kolem Mach-
nóvky došlo k velkému neplánovanému seskupení vojákù. Mlha stoupla,
a kraj zalilo slunce a my jsme se stali terèem nepøátelských støel. Ten den
pøišlo mnoho èeských vojákù o život, protože jsme nemìli pøilby a nemohli

jsme si chránit hlavy. Jedna ze støepin zasáhla nad levým spánkem mou hlavu. Všichni zranìní,
kteøí mìli zdravé nohy museli na ošetøovnu pìšky. Vzal jsem ještì jednoho zranìného a úvozem
jsme se dostali na ošetøovnu, kde nás zdravotníci ošetøili a poslali do ruské polní nemocnice. Asi
za tøi dny jsem pøišel na øadu. Pøi vìdomí mi vousatý arménský chirurg dlátem a kladivem vysekal
kus lebeèní kosti (asi 3×3 cm), když mì pøedtím upozornil že bude „stuka� molotkom”. Po léèení
v rovenské nemocnici a po nìkolikadenním pobytu doma jsem se v lednu vrátil ke své jednotce.
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Civilní obìti na životech v dobì váleèné

Jaroslav Albrecht - Hnidavský (1921 až 1942)
Syn Miloslava Albrechta a Marie roz. Chladilové.
Snad byl èlenem jakési odbojové skupiny a o tìch se nikdy nemluvilo
nahlas ani s nejbližšími rodinnými pøíslušníky. Byl zastøelen jednoho
podveèera na mostì pøes øeku Styr v Lucku, když signalizoval pažemi
snad zprávu svým spolupracovníkùm. Je pochován na luckém høbitovì.

Jiøina Albrechtová (16. 1. 1928 až 8. 12. 1942)
Dcera Bedøicha Albrechta a Marie roz. Opoèenské. 
V dobì váleèné docházelo èasto k zamoøení vodních zdrojù. V øekách
plavaly mrtvoly, zdechliny nemocných utýraných koní a rozkládající se
tìla zvíøat. V boratínské èásti došlo asi k zamoøení domácích studní
z nedalekého Styru. Nìkolik obèanù onemocnìlo tyfem. Tìžký prùbìh
nemoci prožily Jiøinka a její starší sousedka Ludmila Švejdarová. Nemoc
trvala mnoho dnù. Zatímco Liduška ji pøežila, Jiøinèino tìlo, oslabené
pøedchozí chøipkovou nemocí, se s ní nevyrovnalo a musela být
pøevezena do lucké nemocnice, kde se v té dobì topilo jen každý tøetí
den. Tam také zemøela za stálé asistence maminky nebo tety Miroslavy
Opoèenské.

Miloš Baloun (10. 5. 1934 až 30. 3. 1944)
Syn Václava Balouna a Libuše roz. Chladilové. 
Milošova sestra Vlasta, provdaná Køížková, nám popsala
jeho pøíbìh následovnì: 

Dne 29. bøezna jsme šli navštívit svého otce, který se v té
dobì nacházel v Lucku (zde si odbýval výcvik po nástupu
do èeskoslovenské armády).  Na zpáteèní cestì našel Miloš
asi metrovou trubku a vzal si ji domù. S touto trubkou si
hrál celý veèer. Druhý den si opìt zaèal hrát s onou trubkou
a po chvíli z jednoho konce trubky vyletìl vìjíøek v podobì
paøáèku na knedlíky. V trubce se nacházelo jakési zaøízení,
s kterým si do té doby hrál a které po vylétnutí vìjíøku
pøestalo fungovat. On si trubku pøiložil pod levou ruku, aby
ji mohl pevnìji pøidržet a vší silou namáèknul na ono za-
øízení (táhlo èi spouš�). Tím pádem došlo k výbuchu
a k následnému odtržení levé ruky v rameni a k silnému
krvácení. Na následky zranìní asi za 45 minut zemøel.
Tato událost se odehrála u nás doma v kuchyni. Dle
prohlášení ruských vojákù, tím že vyletìl vìjíøek, nedošlo
k usmrcení všech dalších osob, které se nacházely v té dobì v kuchyni. Šlo zøejmì
o nìmeckou pancéøovou pìst.
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Václav Hnídek (2. 12. 1901 až 10. 3. 1946)
Manžel Soni Chladilové.
Václav Hnídek byl po pøechodu fronty pøijat do státních služeb. Nejprve
pracoval jako øeditel zestátnìného boratínského mlýna, pozdìji jako
øeditel všech mlýnù v luckém okrese. Pøi jedné z kontrolních cest po
luckých mlýnech byl pøepaden a ubit banderovci nebo jiným ozbrojeným
uskupením. Ti se snad za svùj èin pozdìji omluvili, protože zjistili, že
ublížili nevinnému. Je pochován na boratínském høbitovì. Pomníèek,
postavený krátce po jeho smrti, byl v následných letech znièen. Do-
chovala se jen jeho fotografie, ze které èerpáme data.

Rostislav Nechanický (25. 1. 1931 až 1943)
Syn Jana Nechanického a Evy roz. Levèákové.
V dobì tragédie pásl Ros�a u Hubalù krávy. Byl na svùj vìk urostlý a
nosil dlouhý vojenský pláš�. K mlýnu v sousedství pøijelo auto plné
nìmeckých vojákù. Nebojácný Ros�a je z povzdálí pozoroval. Za chvíli
zjistil, že má krávy v „burácích” (øípì) a rozbìhl se je vyhnat. Vojáci,
kteøí si všimli utíkajícího kluka, který je pøedtím okukoval, v domnìní,
že se jedná o „vyzvìdaèe” ho bez výstrahy zastøelili.

Michal Valenta
Syn Valenty a jeho manž. Hrinìvecké.
Pocházel ze smíšené èesko-ukrajinské rodiny. Jeho otec tragicky za-
hynul, když ho zachytila øemenice v nìkterém z volyòských mlýnù a oba
syny vychovávala ukrajinská matka – a tedy ponìkud jinak než ostatní
boratínské dìti. Byl ve styku s nacionálním ukrajinským hnutím. Po-
drobnosti jeho smrti nejsou známy. Ing. Hofman uvádí, že ho zabili ban-
derovci.

Rodina Zajíèkova
Josef Zajíèek, jeho manželka Miroslava Zajíèková (roz. Fibi-
chová) a jeho sestra Miroslava Zajíèková, provdaná Biala.
V dobì nìmecké okupace v letech 1941 až 1944 okupanti krutì
pronásledovali Židy. Mnozí, aby se vyhnuli hromadnému
vyvražïování a zachránili si alespoò holý život, utekli na
venkov. I když byl okupanty vydán zákaz poskytovat Židùm
jakoukoliv pomoc pod trestem smrti, pøesto mnozí boratínští
obèané jim neodepøeli pomoc, zejména v poèátcích pronásle-
dování. Umožòovali jim doèasný pobyt ve svých
hospodáøských objektech èi stozích slámy a poskytovali jim po-
travu. Bylo veøejným tajemstvím, že v Zajíèkovì stohu se
ukrývá židovská rodina. Sestra hospodáøe Josefa Zajíèka, prov-

daná za židovského doktora, v Lucku pøechovávala rodinu svého manžela, který v té dobì již
nežil. Z vyprávìní starších pamìtníkù zaznamenáváme pravdìpodobný pøíbìh této tragické
události: Jednoho letního dne pøijelo na Boratín nìkolik aut s nìmeckými vojáky. Jedno auto
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táhlo na ostnatém drátu sestru Josefa Zajíèka. Chvíli bìžela za autem, když už nemohla, táh-
lo ji po zemi v prachu. Vojáci zvolili co nejdelší trasu pøes ves, aby demonstrovali pøed
domácím obyvatelstvem svou svrchovanou moc. Deportovaná vypadala hrùzostrašnì a její
volání o pomoc bylo zoufalé. Nìmci „sebrali” celou Zajíèkovu rodinu, vèetnì ètyø nezletilých
dìtí a odvezli s sebou  na nákladních vozech všechno, co mìlo nìjakou cenu. Druhý den
starosta obce Bedøich Švejdar se svými pomocníky penìzi za prodané Zajíèkovy chomouty
vyplatil z vìzení Zajíèkovy dìti a pøedal je pozdìji jejich babièce. Dospìlé osoby prý už neby-
ly naživu. Co se stalo s dìtmi M. Bialé, nikdo neví.

Uctìní památky boratínských váleèných obìtí

V minulých padesáti letech se o jiných osvoboditelích Èeskoslovenska
než sovìtských nesmìlo mluvit. Bylo to v souladu s prosovìtskou vládnoucí ideologií, která
byla vštìpována od nejmladších let ve všech výchovných zaøízeních (od mateøské školky až
po vysoké školy). Jen v rodinách se èas od èasu vzpomínalo na jiné než sovìtské hrdiny. Jistì,
že zásluha sovìtských vojákù byla rozhodující pro porážku hitlerovského Nìmecka, ale niko-
liv jediná. Stejnì jako na osvobození Èeskoslovenska. Bez vydatné pomoci spojeneckých ar-
mád otevøením západní fronty a na jižní frontì a materiální pomoci (potraviny a vojenská
technika, zejména terénní automobily) bojující sovìtské armádì, mohl by výsledek druhé svì-
tové války vypadat jinak.
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Pomník padlým èeskoslovenským vojákùm u mìsta Dukly (na polské stranì),
kde jsou pochováni i boratínští vojáci



Buïme hrdí na naše volyòské krajany a zejména na ty naše boratínské spoluobèany, kteøí
jakýmkoliv zpùsobem pøispìli k osvobození Èeskoslovenska, a na  hrdiny padlé ve válce i po
ní nikdy nezapomínejme. Zaslouží si úctu, stejnì jako ti, kteøí již zemøeli i kteøí dosud žijí
mezi námi, nejen nás volyòských, ale i všech dnešních spoluobèanù. Bez jejich tehdejší vlas-
tenecké aktivity bychom dnes tìžko žili tam, kde žijeme.

Vzdejme jim všem podìkování a pøedejme úctu k nim  všem našim potomkùm v druhé
a tøetí generaci navrátivších se volyòských Èechù. Buïme na své hrdiny pyšní i na svùj
volyòský pùvod, který nám v minulém režimu pøinesl mnohé komplikace. Nemáme se za co
stydìt. I o tom svìdèí obsah této neumìle sepsané historie.

Hroby váleèných boratínských obìtí jsou rozsety po celé východní Evropì a jsou v cizích
zemích zapomenuté. Nemìli bychom však zapomínat my. Na ty, kteøí položili své životy, aby-
chom my mohli žít v míru. Vìnujte jim tichou vzpomínku. Snad vám k tomu poslouží pøíleži-
tostné verše od volyòského poety Jana Pospíšila: 

Jen malý prostý køíž

Jen malý prostý køíž, Ticho uprostøed hor
a níž jen kol
destièka, nápis kratièký. šumí svou píseò tesklivou
A kdosi natrhal ve vìtru temný bor,
a dal jak sbor
ti na rov polní kytièky. nad reka prostou mohylou.

Jen malý prostý køíž. Ticho uprostøed skal.
Ty sníš Jdu dál
pod nim svùj dávný krásný sen, Cesta je tìžká, daleká.
že za horami kdes Jak k matce tvé mám jít
je dnes a øíct,
tvùj národ zase svoboden. a� na syna už neèeká?

Den zvolna hasne již,
Ty spíš,
aè život mìl jsi tolik rád.
Za vše, co osud vzal,
ti dal
na hrob tvùj starý kamarád
jen malý prostý køíž.

Nedožili se roku 2000

Bylo by nespravedlivé nevzpomenout tìch vojákù, kteøí válku pøežili,
ale dnes již nejsou mezi námi a nemohli proto pøispìt svým vyprávìním k Historii Èeského
Boratína. Jejich podíl na svobodì Èeskoslovenska je stejnì tak významný, jako tìch, kteøí se
roku 2000 dožili. Jsou to zejména pøíslušníci té starší generace boratínských vojákù, kterým
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by dnes bylo vìtšinou 80 až 100
let. Dnešních dnù, kdy èeská
spoleènost po zásluze ocenila a
odmìnila jejich tehdejší
poèínání, se dožila celá ètvrtina
vojákù. Tìm ménì š�astným
vìnujeme tichou vzpomínku a
podìkujeme za dùstojnou
reprezentaci naší obce v dobách
nejtìžších.
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Sváteèní odpoledne na návsi v Chotinìvsi roku 1946



K A P I T O L A Š E S T Á

DRUHÁ SVÌTOVÁ VÁLKA 

Úvod • Historické souvislosti druhé svìtové války • Zaèátek druhé svìtové války (1. záøí
1939) • Sovìtská okupace (záøí 1939 až èerven 1941) • Válka na Volyni • Nìmecká oku-
pace (èerven 1941 až bøezen 1944) • Snaha Ukrajincù o samostatnost • Pøíchod sovìt-
ské armády • Druhý èeskoslovenský odboj • Vstup boratínských do èeskoslovenských
jednotek • Karpatsko dukelská operace • Jaselská operace • Doma na Slovensku • Os-
travská operace • Konec války a cesta do Prahy

Vzpomíná Vladislav Vlk ml. (nar.1923), pøímý úèastník os-
vobozovacích bojù, a další úèastníci - dosud žijící pamìtníci, je-
jichž jména jsou uvedena  u jejich vzpomínek s malou, pøevážnì
vojenskou fotografií

Úvod

Život boratínských obèanù za druhé svìtové války byl
s jejím prùbìhem spjat natolik, že váleèné události odehrávající se
v zemích, ve kterých jsme v té dobì žili, tj. v Polsku, Sovìtském
svazu a Nìmecku, byly vzaty za základní pilíø této kapitoly. K tomu jsou pøipojeny nìkteré
hlavní události ze zemì našeho zájmu, bývalého Èeskoslovenska, a jen okrajovì jsou uvádìny
svìtové události, které mìly vztah k našemu životu na Boratínì.

Druhá svìtová válka zaèala dne 1. záøí 1939 pøepadením svrchovaného státu, èlena
Spoleènosti národù, Polska Nìmeckem, bez vypovìzení války a jeho následnou okupací.

Pøedehrou této váleèné akce byly dvì události obdobného charakteru, pøi nichž došlo
k likvidaci dvou støedoevropských samostatných státù vzniklých jako výsledek první svìtové
války. Bylo to pøipojení Rakouska k Nìmecku v roce 1938 a rozbití Èeskoslovenska na zák-
ladì Mnichovského diktátu. Nejprve byly na podzim roku 1938 pøipojeny k Nìmecku
pohranièní oblasti, tzv. Sudety (území ÈSR osídlené pøevážnì nìmecky mlu-
vícím obyvatelstvem) a na jaøe 1939 byl zbytek okleštìné republiky (bez Slovenska
a Podkarpatské Rusi) okupován Nìmeckem a vyhlášen na nìm protektorát Èechy a Morava.

Zvláštì ta druhá událost se nás, volyòských Èechù, tedy i boratínských, citelnì dotkla.
Byli jsme v cizinì hrdí na svou starou vlast, která se v prùbìhu let 1918 až 1939 stala
demokratickou baštou støední Evropy a hospodáøským potenciálem byla øazena mezi pøední
evropské státy.

Jak se pozdìji ukázalo, byla tímto útokem na Polsko odstartována nejvìtší válka v historii
lidské spoleènosti. Válka, která pøinesla obèanùm ètyøiceti státù, na jejichž území se odehrá-
vala, obrovské ztráty, a to jak materiální a morální, tak i ztráty na lidských životech
odhadované na 30 až 50 miliónù obìtí.

Ani boratínským obèanùm se váleèné útrapy let 1939 až 1945 nevyhnuly, naopak bìhem
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tìchto témìø šesti let, kdy se na území západní Volynì støídaly vládní i nevládní režimy (pol-
ský, sovìtský, nìmecký, ukrajinský a opìt sovìtský), se naše životní podmínky stále zhoršo-
valy. Dá se dokonce øíci, že život v té dobì byl natolik vyèerpávající po všech stránkách, že
urychlil rozhodnutí volyòských Èechù, a tedy i boratínských, vrátit se zpìt do zemì svých
nepøíliš vzdálených pøedkù, do staré vlasti, která v té dobì byla okupována Nìmeckem.
Pravdìpodobnì i to byl jeden z dùvodù témìø jednomyslného a dobrovolného vstupu dvanác-
ti tisíc volyòských Èechù (mužù i žen) do èeskoslovenských zahranièních armád, z toho
témìø jedenácti tisíc do jednotky v SSSR, a v jejich øadách se aktivnì zúèastnit osvobození
Èeskoslovenska z nacistické okupace. V uvedeném poètu je také zahrnuto 64 dobrovolníkù
z Boratína, což tehdy pøedstavovalo ètvrtinu všech obyvatel obce.

Èeskoslovensko bylo osvobozeno v kvìtnu 1945 a vystìhování Èechù z Volynì
do svobodné zemì se pak uskuteènilo na poèátku roku 1947. Tímto vystìhováním témìø 40
tisíc volyòských Èechù, z toho asi 250 z Boratína, došlo k témìø úplnému vymazání jedné
z nejvìtších èeských lokalit z národnostní mapy svìta. Vzhledem k této skuteènosti
a k postupnému ubývání pøímých pamìtníkù a úèastníkù tohoto pohybu osob, je tato kapito-
la pojata v širších souvislostech, aby poskytla, pokud možno, pravý obraz té doby a tím pøis-
pìla k pochopení dùvodù, které nás hnaly domù - do staré vlasti. Rovnìž tak by mìla pøiblížit
úèast volyòských Èechù na osvobozování republiky pod sovìtským velením.

Historické souvislosti druhé svìtové války

Psal se rok 1918, když skonèila první svìtová válka, v níž podle odhadu zahynulo asi 10
mil. osob. Materiální a morální ztráty zúèastnìných státù byly obrovské. Lidstvo si vydechlo,
bohužel jen na dvacet let. Pomyslnou teèkou za touto válkou byla smlouva mezi vítìzný-
mi státy, zastoupenými Francií a poraženým Nìmeckem, podepsaná ve Versailles v èervnu
1919. Tou byly Nìmecku stanoveny tvrdé kapitulaèní podmínky: placení vysokých váleèných
reparací postiženým státùm, ztráta èásti svého území v Evropì a všech zámoøských kolonií na
svìtì, ponechání jen malé armády apod.

Výsledkem této války byla nejen totální porážka Nìmecka, ale také rozpad Rak-
ousko-Uherské monarchie. Na jejich troskách vznikly v souladu s Wilsonovým prohlášením
o sebeurèení národù 4 støedoevropské státy: Èeskoslovensko, Maïarsko, Polsko a Rakousko,
které zde již v dávnìjší minulosti existovaly a po celé meziváleèné období (1918-1938) byly
Hitlerovi trnem v oku. Hranice tìchto státù byly stanoveny tak, že západní èást Volynì, kde
se nacházel Èeský Boratín, byla pøièlenìna k novì vzniklému Polsku. A tak se stalo, že bo-
ratínští, kteøí se pùvodnì pøistìhovali do Ruska, se bez vlastního pøání a pøièinìní stali témìø
pøes noc obèany Polské republiky.

Ne všude se však už v roce 1918 mohli radovat z ukonèení války. V západní èásti Volynì
ještì v prùbìhu dvou dalších let armády Polska a Ruska bojovaly se zbraní v ruce o koneènou
hranici mezi obìma státy, což neustálým pøesunem armád pøes toto území pøinášelo tamnímu
obyvatelstvu, vèetnì Boratína, další ztráty, zejména nièením úrody a zabavováním koní
a potravin. Tato rusko-polská válka skonèila vytyèením definitivní spoleèné hranice
a podepsáním mírové smlouvy v bøeznu 1921.

Pøièlenìní volyòského území k Polsku bylo v prvopoèátcích nepøíjemné tím, že o svá
menšinová práva museli Èeši opìt bojovat, tentokráte s Poláky, kteøí navíc na tomto území
byli sami v menšinì. Šlo v prvé øadì o existenci èeských škol a používání èeského jazyka, jak
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na školách, tak i pøi veøejných akcích. Dále šlo o souhlas polského státu s pùsobením vy-
braných odborníkù z ÈSR, zejména uèitelù na èeských školách, církevních pracovníkù
v èeských lokalitách na Volyni apod.

V tìchto vìcech bylo nutno navázat kontakt s pøíslušnými institucemi nebo orgány ve
staré vlasti - Èeskoslovenské republice. Ta nezapomínala na své krajany v cizinì. Prostøed-
nictvím rùzných organizací a institucí nám poskytovala potøebnou pomoc. Boratínští žáci,
kteøí navštìvovali soukromou školu Èeské matice školské v Lucku, se s touto pomocí setká-
vali dennì používáním poskytnutých èeských uèebnic, èasopisù a knih, ale i pùsobením
èeských uèitelù z ÈSR na této škole. V meziváleèném období to byli uèitelé Kredba a Parma.
Za zmínku stojí skuteènost, že nejvìtší setkání krajanù z celého svìta v ÈSR bylo vždy na
pravidelnì konaných Všesokolských sletech. Boratínští obèané se tìchto slavností zúèastòo-
vali z finanèních dùvodù pouze jednotlivì, ale zato se vraceli s velkým množstvím informací
pro ostatní.

Postavení, které si Èeskoslovensko vydobylo v Evropì mezi obìma válkami nám Èechùm
v cizinì zvyšovalo sebevìdomí a vìtší respekt u našich sousedù. O to víc nás potom bolelo,
že se tento stát v roce 1938 a 1939 stal pøedmìtem licitace mezi evropskými velmocemi,
Nìmeckem a Itálií na jedné stranì a Francií a Anglií  na stranì druhé, a že tím byly narušeny
naše styky se starou vlastí. Pozornì jsme však sledovali øádìní okupantù v bývalé ÈSR
a v duchu jí slibovali pomoc. To jsme ovšem netušili, že za nìkolik mìsícù se do podobné
situace dostaneme sami v Polsku.

Za této situace nezbylo nic než konstatovat, že Evropa prodala Hitlerovi Sudety, Sloven-
sko si zøídilo svùj stát pod patronací Nìmecka a pozdìji se stalo jeho spojencem, Poláci si pøi-
høáli svou polívèièku a zabrali èást Tìšínska (Zaolzie) a Maïaøi Podkarpatskou Rus. Na
zbytek území dvacetiletého Èeskoslovenska pak vstoupila nìmecká armáda  a zøídila tam svùj
protektorát. Takový byl konec svobodného Èeskoslovenska na dlouhých šest let.

Zaèátek druhé svìtové války

Ještì døíve, než jsme se staèili vzpamatovat z rozbití Èeskoslovenska, za necelého pùl
roku 1. záøí 1939 na Hitlerùv rozkaz pøekroèila nìmecká armáda za úsvitu polskou hranici
a zahájila boj o získání dalších území pro Nìmecko. Hitlerovi vùbec nevadilo, že ještì pøed
rokem v Mnichovì pøi jednání o Sudetech ujiš�oval Chamberlaina, že nic víc nechce než
Sudety.

Polsko, na rozdíl od Èeskoslovenska v tragickém roce 1938, nebylo na válku dostateènì
pøipraveno. V den napadení mìlo k dispozici, i pøes provedenou mobilizaci 14. srpna, pouze
45 % plánovaného stavu vojska a zbraní. Spoléhalo na to, že má s Nìmeckem smlouvu
o neútoèení, kterou ovšem Hitler ètyøi mìsíce pøed napadením jednostrannì vypovìdìl. Dále
mìlo smlouvy o vzájemné pomoci s Anglií a Francií, na kterých byl postaven obranný systém
Polské republiky.

V pøípadì napadení Polska mìly oba smluvní státy zaútoèit na Nìmecko od západu. Èeka-
lo se proto, že bude otevøena druhá fronta, ale marnì. Oba garanèní státy sice vypovìdìly
Nìmecku válku (3. záøí 1939), ale také nebyly na válku pøipraveny. Britský expedièní sbor se
zaèal vyloïovat ve Francii až 12. záøí a francouzská vojska dokonèila soustøedìní na západní
frontì až 21. záøí, a to bylo již dva dny po pádu Polska. Jejich èinnost se pak zamìøila na
ochranu i pro nì dùležitých pøírodních zdrojù v Norsku.
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Nikým neohrožované Nìmecko od západu tak mohlo celý svùj váleèný arzenál bohatì do-
plnìný o dokonalé zbranì bývalé èeskoslovenské armády použít na zdolání Polska. Dobøe
vyzbrojená nìmecká armáda, nejen co do poètu vojákù, bojové techniky, ale i taktickým ve-
dením války, tlaèila polskou armádu k ústupu na východ. Dùležitou roli na tomto nepøíznivém
vývoji hrálo nìmecké letectvo, které svým pùsobením vyèiš�ovalo prostor pøed postupující
frontou. Velkým množstvím letadel bombardovalo nejprve dopravní cesty (železnici, silnice),
nepøátelskou armádu a hlavnì vìtší mìsta k vyvolání paniky mezi obyvatelstvem. Nìmecká
armáda pak mìla snadný postup vpøed.

Byli jsme svìdky váleèného utrpení Polákù, kteøí v panickém strachu utíkali pøed pos-
tupující nìmeckou armádou i pøes Boratín, který neleží na žádné významné tepnì, jež byly
beznadìjnì ucpané. Byl to neradostný pohled na tolik zoufalých lidí nemajících prakticky
žádné jiné volby, než se vrátit domù nebo pokraèovat dál na východ, kde to konèilo zpravid-
la internací v Maïarsku, Rumunsku nebo v Sovìtském svazu. V této situaci nebyla výjimkou
výmìna auta za kolo, protože když došel benzín, nebylo možno koupit další, a vìci, které si
vzali s sebou, bylo nutné na nìèem vézt. 

V této situaci se neustále vynoøovala myšlenka, i když jsme se ji snažili potlaèovat, kde
jsou ti polští bouøliváci, kteøí ještì pøed nedávnem vykøikovali do svìta spoleènì s Nìmci „My
chcemy kolonie”, ti, co Hitlerovi pomáhali rozbít Èeskoslovensko tím, že v dobì pro nìj ne-
jkritiètìjší uplatòovali nárok na èást Slezska, a v neposlední øadì ti, co v té dobì po celém Pol-
sku i v nedalekém Lucku v záøí 1938 roznìcovali protièeskou hysterii a vyøvávali „precz
s Czechami, czapkami ich zarzucami” a jak se asi cítí ti, co 15. bøezna po dovršení okupace
Èeskoslovenska naøídili „odstranit a spálit v Èeské matici školské v Lucku všechny vlajky
a obrazy  èeské, aby tak konstatovali FINIS BOHEMIA”, jak uvádí uèitel Josef Vlk ve svém
deníku. 

Smutné bylo také to, že mezi tìmi prchajícími byli také bývalí èeští vojáci a letci, kteøí
Polsku nabízeli svou pomoc pøi obranì státu, ale marnì. Když byli soustøedìni v Krakovì pøed
vypuknutím války,  byli odmítnuti s tím, že jim to nedovoluje polsko-nìmecká smlouva. Po
vpádu Nìmcù to bylo možné, ale nebyl dostatek zbraní a letadel ani pro vlastní armádu
a letectvo. Nìkteøí z tìchto uprchlíkù se zdrželi na Volyni a vyèkali pøíchodu Sovìtù. Také na
Boratínì se nìkolik letcù zdrželo sice jen pár dní, ale cítili se prý v našem prostøedí pøipomí-
najícím Èeskoslovensko jako doma.

Každým dnem se nìmecká armáda pøibližovala k nám na Volyò bez vìtšího odporu pol-
ské armády. V nedìli 10. záøí (desátý den války) i my na Boratínì, vzdáleném 450 km pøímou
èarou od pùvodních hranic s Nìmeckem, jsme poznali alespoò èásteènì, co je to moderní vál-
ka a její hrùzy. Po tøi dny bylo v rùzných intervalech slyšet povìstný hukot letadel
obtìžkaných bombami, který byl doplòován výbuchy bomb vrhaných zejména na Luck i jeho
okolí, kde se soustøeïovala jak armáda, tak i uprchlíci. Vyvolávalo to hrozný pocit strachu
a bezmocnosti nejen pøi pøelétání celých eskader bombardérù, ale i pøi pohledu na hus-
tý a mnohdy èerný dým, který se ještì dlouho po bombardování vznášel nad místy zásahu.

Bezvýchodnou situaci polské armády ztìžovala skuteènost, že hlavní vedení armády
pozbylo postupnì kontakt s vojsky ve všech smìrech, a jak øíkají historikové, že v závìru
nìmeckého tažení skonèila z polské strany válka jako organizovanì øízená vojenská operace.
Na bojištích zùstaly  jen vyèerpané a izolované skupiny, jejichž osud byl pøedem zpeèetìn.
A v takovém stavu jsme ji bohužel vidìli i my na Volyni v závìru války. 

A tak zatímco obklíèené hlavní mìsto Polska Varšava stateènì odolávalo velké pøesile
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nìmeckých vojsk až do 28. záøí, ve východní èásti Polska (západní èást Volynì s Boratínem)
došlo k významné události. Dne 17. záøí pøekroèila sovìtská armáda hranice s Polskem
a zaèala z východu obsazovat jeho území až po øeku Bug. Na druhém bøehu øeky se
již zabydleli nìmeètí vojáci, kteøí tam dorazili od západu. Okupace a rozdìlení Polska, svr-
chovaného státu, byly dovršeny. 

Tento smutný akt silnì pøipomnìl trojí dìlení Polska, které se odehrálo v 18. století. Tehdy
si Polsko rozdìlily tøi sousední státy Rusko, Rakousko-Uhersko a Prusko. Tentokráte to
byl Sovìtský svaz a Nìmecko. 

Polsko padlo. Padly tím všechny naše nadìje, že v pøípadì napadení Polska vstoupí do
války Anglie a Francie a tím dojde také k osvobození Èeskoslovenska. Ukázalo se, že všech-
ny takové spekulace nejen v protektorátì ale i u nás byly liché. 

Bohužel se nesplnilo nic ze slov maršálka Rydz Œmiglyho, který pøed vypuknutím války
oznamoval polskému národu, že armáda je pøipravena k obranì zemì a že nikomu nedá ani
„guzika” (knoflík). Naopak tøetí den po napadení Polska apeloval na všechny Èechy v Polsku,
aby pomohli zachránit jejich zemi. Polská republika tak pøestala existovat oficiálnì (19. záøí
1939) i pøesto, že se ve Varšavì ještì bojovalo.

Jak neèekanì k nám v roce 1919 Polsko pøišlo, tak neèekanì v roce 1939 odešlo. Ani
jsme se s ním nestaèili rozlouèit a podìkovat. Teprve pozdìji jsme si uvìdomili, že s ním
odešlo spoleèenské zøízení, které v porovnání s tím, co jsme zažili  pøed ním a v dalších letech,
pøedstavovalo již svobodnìjší život, a že i pøes celosvìtovou hospodáøskou krizi, která
v tøicátých letech dorazila i k nám, to bylo, dá se øíci, jedno z nejplodnìjších období života
èeské menšiny na Volyni. Bohudík naše mladá pováleèná generace, která okusila trochu toho
svobodnìjšího života, netušila, že vyrostla do další mnohem hroznìjší války.

Polsko-nìmecká válka skonèila tím, že na území bývalé Polské republiky na západ od
øeky Bugu byl zøízen Gouvernament pod patronací Velkonìmecké øíše a východní èást Polské
republiky i s Boratínem byla pøièlenìna k Ukrajinské republice v rámci Sovìtského svazu. 

Na prùbìh mobilizace dne 14. srpna 1939 vzpomíná Jaroslav Vlk ve svém deníèku takto:
Èasnì zrána ve 4 hodiny budí mne tlukotem na okno starosta obce František Albrecht, pøináší
mi mobilizaèní kartu, stavìní se ve dvanácti  hodinách do 8 km vzdáleného Lucka. Vím, co

to znamená, a proto také nemeškaje bera s sebou ty nejnutnìjší vì-
ci a hlavnì zloté pro pøilepšení. Louèím se se sestrou, Pepíèkem
a bratrem Ros�ou, který právì byl na návštìvì jsa uèitelem na
Moskovštinì asi 25 km vzdálené èeské vísce. Neménì smutné by-
lo louèení s tatínkem dlícím také právì u bratra Slávka. Neza-
pomenu nikdy, jak pro mne plakal. Já však zùstal silným vìda, proè
jdu válèit. Sedám na kolo, nerozlouèiv se ani s bratrem Josefem
a pøáteli, ujíždím do pluku. Opouštìje Boratín uvìdomuji si, že je-
du zatím pouze sám z vesnice, že to nebude snad ani tak strašné, že
pøece válka bude snad zažehnána.
Kolo jsem nechal u bratra Václava. Byli také pøekvapeni majíce
obavu, že i on snad také narukuje. Zatím musil se svým autem

stavìt se také v kasárnách. Navštívil jsem B. Balouna, s nímž jsem mìl zámìr opustiti Polsko,
dávaje se ve službu legionáøù jako Ládík Balounù a Rostík Chudobù tak uèinili a odjeli do
Francie. Plány naše se však nepodaøily. Pøeje mi vše nejlepší, vcházím do brány 24 p. p., kde
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se potkávám s Václavem.
Odevzdal jsem kartu mobilizaèní s vojenskou knížkou, dostal masku, jdu do I. poschodí pro
ústroj. Jsem udiven jakže v dobì mobilizace vše tak loudavì pokraèuje. Poznávám šéfa, kde
jsem pøed 3 roky byl v rezervì (záloze). Vybírám si, vlastnì dobírám boty - kalhoty, kabát,
pláš�, ale je mi to lhostejné, jen aby bylo pohodlné. Veèer vydávali v magazínì broni - zbraò
a potøebné náøadí. Na mì se dostala pouze lopatka a bagnet (bajonet - bodák). Karabin prý
také vbrzku zafasujem. S tímto ozbrojením mám válèit proti dobøe ozbrojenému nepøíteli? Jak
smìšné a smutné, když shledávám, že v mìstì Vojevodzkém je nedostatek zbranì pro nìko-
lik zmobilizovaných roèníkù; uvažuji o tom všem a nechci vìøit, že by to mìla být skuteènost.
A byla! Pøedstavoval jsem si mobilizaci (tøebas tato byla jen èásteèná). Bìhem nìkolika hodin
budem pøipraveni k nastoupení a odjezdu na front a zatím tøetí den civíme v kasárnách.
Pøidìlen ke zwiadu sekcji zwiadowczej (prùzkumu, pozn. aut.) stává se „mojim sekcijnym”
kapral Czeslaw Zawilski, pocházející z osadníkù Aleksandrow za Nivou Hubinskou. Dostává
se mi totiž možnost vybrat šikovného koníka u plotu, kam byli pøivedeni obèany urèené
k mobilizaci a nalezl pìkného hnìdáka s bílou lysinou na hlavì, která mnì má být nìmým
pøítelem ve válce. Mám tedy již povinnost starat se o tohoto kamaráda tím, že ho musím
pøedevším na dalekou cestu obout - podkovat - krmit - èistit apod. Rád bych znal jeho majitele
pøedešlého, abych jej mohl pojmenovat pravým jménem, nevadí však, køtím ho na „Šemíka"
a hledím se s ním spøátelit. Druhý den a dosud mobilisanti se scházejí, pìkná mi to mobilisace
- balagán všude a ve všem. Kasárna jsou smìsí vojákù a civilù dosud neuniformovaných
od Polešuka až po øídký zjev intelektuálù. Kantina je pøeplnìna - každý si chce pøilepšit ma-
je pár grošù. Obìdy, snídanì a veèeøe jsou bez poøádku vydávány, mnohým se ani nedostane.
Nocujeme v kùlnách se slámou, kde spíme jako herinky v beèce obleèeni hlídaje si každý svùj
majetek.

Sovìtská okupace (záøí 1939 až èerven 1941)

Jak již bylo uvedeno, 17. záøí 1939 se pootevøely západní hranice Sovìtského svazu a na
tehdejší ještì polské území vstoupil sovìtský èlovìk, reprezentant zemì, která témìø dvacet
let budovala údajnì spravedlivìjší spoleèenský øád,  izolovaná od ostatního svìta v takøka ne-
prodyšnì uzavøených hranicích. I pøesto nìjaké zprávy se odtud dostávaly ven nejrùznìjšími
cestami, ale nebyly pøíliš lichotivé, ba dokonce v nìkterých obdobích hrùzostrašné. Pøíznaèné
a snad i symbolické bylo to, že prvním sovìtským èlovìkem, kterému bylo oficiálnì povoleno
vystoupit z uzavøeného prostoru Sovìtského svazu a na cizím území  hrát roli osvoboditele,
byl voják a pøicházel se zbraní v ruce, stejnì jako ti ze západu a stejnì tak bez jakéhokoliv up-
ozornìní, varování nebo jednání s polskou vládou. 

Tyto události udivily a vzrušily celý diplomatický svìt, nebo� vyboèovaly ze zásad, které
Sovìtský svaz na mezinárodním fóru až dosud vìtšinou dodržoval. Prvním vyboèením bylo
uzavøení nìmecko-ruského paktu o neútoèení, navíc na základì osobního dopisu Hitlera Stali-
novi bez dodržení diplomatických zvyklostí. Druhým pøestupkem zásadního významu bylo
otevøení západní hranice a pøivlastnìní si cizího území. Tìmito  akcemi však vstoupil nejvyšší
politický pøedstavitel ve státì Josef Vissarionoviè Stalin na otevøenou scénu Evropy, aby se
pøedstavil svìtu a zároveò získal èas na zvýšení obrany své zemì. Že to s tou obranou zemì
myslel vážnì, dotvrzuje uzavøení smluv o neútoèení ještì v témže roce s Estonskem (28. záøí),
Lotyšskem (5. øíjna) a Litvou (10. øíjna). Finsko nabídnutou smlouvu odmítlo (30. listopadu)

DRUHÁ SVÌTOVÁ VÁLKAstrana 131



a to byl hlavní dùvod rusko-finské války, která trvala tøi mìsíce. Dlouhé 3 mìsíce v krutých
zimních podmínkách obìtaví Finové bránili svou zemi za vydatné materiální pomoci západ-
ních mocností a za morální podpory celého pokrokového svìta. Samozøejmì i v Boratínì se
sledoval ten nerovný boj s velkým uznáním pro další utiskovaný malý evropský národ. Výsled-
kem této války bylo odtržení karelo-finského území a pøipojení k Sovìtskému svazu. Smlou-
va mezi obìma státy pak byla uzavøena 12. bøezna 1940. Ale vra�me se zpátky na Volyò.

Vstup sovìtské Rudé armády k nám nebyl nijak impozantní. V prvním sledu pøišli vojáci
do vìtších mìst v podstatì bez boje, protože nebylo s kým bojovat. V nedalekém Lucku se
objevili rudoarmìjci 19. záøí 1939. Všichni jsme byli zvìdaví nejen na to, jak vypadají, ale i na
informace o tamnìjším životì. Proto, když se nìkde  objevili samostatnì, byli hned obklopeni
hlouèkem lidí a zavaleni mnoha otázkami. Vojáci, vìtšinou mladí lidé, odchovanci Pionýra,
Komsomolu i Komunistické strany, zprvu pøekvapeni, že v tom kapitalistickém svìtì žijí ste-
jní lidé jako oni a pohledem do výkladních skøíní, odpovídali až pøíliš sebevìdomì, v tom
smyslu, že u nich „tože vsjo jes� a mnogo” (všechno je a ještì více). Ze všech tìch setkání
a rozhovorù, vìtšinou s prostými vojáky, jsme si mohli udìlat závìr, že nás pøišli osvobodit
(od èeho, to jsme poznali hned po vyprodání všech polských zásob veškerého zboží
v obchodech), že neexistuje nic co by v jejich zemi nebylo (všechno tam mají, dokonce
továrny na pomeranèe), že vìtšina svìtových objevù a vynálezù  zajiš�ujících pokrok
pochází z Ruska, že jsou nejpokrokovìjší a nejbohatší zemí svìta, prostì pohádková zemì.
Naproti tomu nevìdìli, nechtìli vìdìt nebo snad mìli zákaz mluvit o tom, že milióny lidí
v jejich zemi zahynuly v dobì hladomoru, ve vyhnanství èi v jiných táborech jako tøídní
nepøátelé sovìtského zøízení. Pozdìji jsme to pochopili i my, že o podobných vìcech se mohlo
mluvit jen v kruhu svých dobøe známých, a to ještì jen za zavøenými dveømi a okny. 

Ani ve výzbroji a výstroji nepùsobila sovìtská armáda v prvním sledu nejlepším dojmem.
Jejich vojenské hodnosti a oznaèení na uniformách nemohly v socialistickém státì zùstat ste-
jné jako za cara. Proto bylo zavedeno nové pomocí barevných, lesklých trojúhelníèkù,
ètvereèkù i obdélníèkù apod. Tento zpùsob oznaèení byl pøeveden na klasický (známý
v evropských zemích) až v prùbìhu války s Nìmeckem. 

Rostislav Vlk na setkání se sovìtskou armádou vzpomíná:
Šli jsme se podívat, co se dìje v Lucku. V parku brzo ráno Poláci na koních i v pìších út-
varech pochodovali na Krásné. K poledni koukáme, co se to k nám žene. Na koníèkách, uz-
da z provázku, na koni deka a na ní sovìtský voják. „Vintovka” ohromná, šestinábojová, když
se k ní postavil voják, „štyk” ho pøevyšoval. 

A ještì jedno setkání se sovìtskými vojáky popisuje Vladislav Opoèenský, synovec faráøe:
Flinty na špagátech, konì na provázkách, vintovka byla delší než malý voják, dlouhý šedivý
„šinel” (dlouhý vojenský kabát), dole neobroubený. Bolševický voják za 1. sovìtù (v záøí
1939) chtìl vidìt popa pøed tím se pøipravil, napálil si do manžety šinelu nagany (pistole),
myslel si asi, že pop je nìco jako ïábel, tak byl zblbnutý. Pøišel na faru (byl poslán), ale faráø
Opoèenský zrovna nebyl doma, jen Libuška a dìveèka Ká�a. Když se vrátil faráø Opoèenský,
byl v pracovním, voják zùstal jako vyjevený, že to je normální èlovìk. Takže na nagany ne-
došlo. Ale nìco o církvi vìdìl a chtìl „cerkovnoje vino”. Tady žádné víno nemìli, pak si ale
vzpomnìli, že mají sklenici naložených višní, rychle „višòák" scedili a vojákovi nalili, ten si
liboval „charošoje vino”. Takto pøišli osvobodit Ukrajinu od Polákù.
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Ale Bedøich Opoèenský se sovìtských vojákù zastal:
Vedle nìmeckého vojáka byl ruský chuïas. Ale „nelze posuzovat ruského vojáka podle jeho
obmotek”. Ruský voják mìl na šòùrce „sumku” (pytel) a v nìm mìl všechno k pøežití .
Suchary, machorku i náboje, když zalezl do zákopu mìl u sebe všechno nejdùležitìjší, tím byl
samostatný, nezávislý na dodávce. Ale mìli s sebou i odvahu a entuziazm (nadšení).

Již pøi rozhovoru s vojáky jsme obohacovali svùj jazyk o nová slova pøípadnì o slova
u nás bìžnì nepoužívaná. Tak napøíklad: Místo oslovení pane nebo paní se používalo „to-
varyšè” (soudruh), bez ohledu na to, jde-li o muže èi ženu nebo prostì obèana. Dále použí-
vané slovo „kulak” znamenalo hanlivé oznaèení pro soukromého rolníka s vìtší výmìrou
pùdy zpravidla nad deset hektarù. „Kolchoz” znamená kolektivní hospodáøství (naše zemìdìl-
ské družstvo). Dále slova „míting”, „komsomol” (komunistická mládež), „brigáda”, „pionýr”,
„agitace”, „politruk - politièeskij rukovoditel” (politický vedoucí) atd.

V druhém sledu k nám pøišli praví vládci, organizátoøi sovìtského øádu: politruci, mili-
cionáøi, administrativní pracovníci a další. Jedním z prvních opatøení na Boratínì bylo zrušení
èeské obecní samosprávy a pøièlenìní Èeského Boratína k ukrajinským Boratínùm s jedním
obecním úøadem (selradou) a pøíprava všeobecných voleb do všech obecních a vyšších orgánù.

Již brzo po zahájení èinnosti tìchto stranických funkcionáøù jsme poznali, že k nám pøišel
jiný svìt, než na jaký jsme byli zvyklí: veselejší, barevnìjší, primitivnìjší, ale také podstatnì
krutìjší, než jsme si dokázali pøedstavit.

Veselejší byl v tom, že zejména ve mìstech nás stále obklopovala hudba, hlavnì budova-
telské písnì z nové sovìtské tvorby, které opìvovaly práci, Stalina, rodnou stranu (samozøe-
jmì komunistickou, jiná zde nemìla místa) a armádu, jako hlavní záštitu budování socialis-
mu. Témìø hitem byla píseò „Široká strana moja rodnája”, ve které byl kladen dùraz na slova
z refrénu „ja drugoj takoj strany nìznaju, gdì tak volno dyšet èelavìk”. Stará hudba ze starého
Ruska byla na indexu, duchovní hudba byla zatím provozována jen v rámci bohoslužeb,
ovšem jen se souhlasem pøíslušných orgánù, pøípadnì církevních tajemníkù. Zelenou mìly es-
trády a hlavnì cirkusy. Novinkou byly kulturní vložky pøed  každou schùzí, mítinkem èi jiným
organizovaným shromáždìním obèanù.

Barevnìjší svìt hlavnì proto, že témìø po celý rok byly vyzdobeny hlavní ulice mìst,
veøejné budovy a i ostatní budovy na frekventovanìjších místech rudými transparenty dìku-
jícími vždy nìkomu za naše blaho. Vedle toho na rudém podkladì velké obrazy Stalina, vìtši-
nou v nadživotní velikosti, ètyøportréty myšlenkových vùdcù - Marxe, Engelse, Lenina
a Stalina. K tomu samozøejmì patøily rudé vlajky pokud možno zavìšené od støechy až k zemi
i pøes okna, nejen veøejných, ale i obèanských budov jako napø. na budovì „Bank rolny”. Ne-
jvìtší pozornost takovéto výzdobì byla vìnována ve dnech oslav Velké øíjnové socialistické
revoluce, 1. máje a hlavnì pøed a v èase voleb. Jinak sovìtský kalendáø poèítal na každý den
s nìjakou èástí obyvatelstva, která mìla být oslavována (uèitelé, železnièáøi, horníci, armá-
da, dìti, matky, spisovatelé atd.). Zkrátka témìø stále bylo co oslavovat a stále nás nìkdo
z transparentù sledoval. Vìtšinou Stalinové a èlenové politbyra (ménì již èlenové vlády), pøí-
padnì místní straniètí funkcionáøi. 

Primitivnìjší a myšlenkovì spoutanìjší svìt. Na jedné stranì se režim snažil o to, aby
každý obèan (spolehlivý) mìl devítiletku (devìt povinných školních let), kterou po vstupu na
Volyò zavedl. V prvním školním roce ponechal školám dosavadní program i v nezmìnìném
jazyce. Tak napøíklad v bývalém gymnáziu v Lucku se nadále vyuèovalo v polském jazyce,
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ale ve všech roènících byla povinná ukrajinština i ruština, a to každý den po jedné hodinì.
Kromì toho byly pøidány další pøedmìty se sovìtskou tématikou. Na druhé stranì však
neustále byla vyhlašována hesla pro rùzné pøíležitosti, která mìla pùsobit na obèana,  aby se
jeho myšlení neubíralo jiným než žádoucím smìrem. Rùzná témìø povinná školení, mítinky
a desetiminutovky ve školách, úøadech i továrnách sloužily hlavnì k tomu, aby k souèasným
aktuálním událostem bylo prezentováno stanovisko komunistické strany. Jiný názor byl po-
važován za reakcionáøství, což pøinášelo rùzné nepøíjemnosti ihned nebo tehdy, kdy to
èlovìk nejménì potøeboval. Samozøejmì, že byly použity pøi kádrování, postaveném výhrad-
nì na tøídním pùvodu kádrovaného pøíp. pøi zjiš�ování jeho spolehlivosti vùèi režimu.

I v náboženské otázce se bylo možno setkat s primitivními metodami. Poèínaje
pøesvìdèováním dìtí o tom, že když poprosí svého Boha o pìt rublù, nedostane je, ale
poprosí-li o pìt rublù Stalina, pak se najednou nìkde poblíž prosícího pìtirublovka objeví.
Skoro smìšné bylo zakazování náboženských zpìvníkù z 19. století pro údajnì protikomuni-
stické texty. Tehdejší varhaník a cvièitel sborového zpìvu na Boratínì Vladislav Vlk st. byl
mnohokrát pøedvolán k církevnímu tajemníkovi, proè v té nebo oné písni jsou slova, která
mohla být vykládána jako proti režimu, a proto musely být nìkteré sloky ve zpìvnících
pøelepeny. Také zavedení pìtidenního pracovního týdne s šestým dnem volna (vychodnoj)
mìlo nespornì pøispìt k tomu, aby vìtšina nedìlí pøipadla na pracovní den a vìøící museli jít
místo do kostela do práce a dìti a studenti do školy. Naštìstí tento experiment brzo skonèil.

Vladislav Albrecht vzpomíná:
Mìli jsme na faøe zkoušku zpìvu. Ale když tam byla úøadovna „selrady”, tak tam byl také
obraz Stalina. Zpívali jsme zrovna z „Jásavého chvalozpìvu”, když pøišel politruk Berežniak
a køièel, že pøed Stalinem zpíváme nábožné písnì. Chytil mùj zpìvník, praštil s ním o zem, až
se na nìm zlámala obalová deska. Dlouho to bylo tak, až to Š�astný z Roudnice opravil. Pak
u Vlkù, když se Berežniak opil, slíbil panu cvièiteli, že mu nebude mluvit do jeho zpívání.
Pak byl politruk stejnì odvolán, pøišla tam politruèka (byl zøejmì ideovì pochybený,
pozn. aut.). 

Krutìjší. Brzo po pøíchodu sovìtské moci zaèalo oèiš�ování obsazeného území od cizího
živlu. Jako první pøišla na øadu polská inteligence a polští osídlenci, kteøí po první svì-
tové válce dostali na Volyni velkostatky. Byl to smutný pohled na pøistavený vlak na luckém
nádraží, sestavený z nákladních vagonù (dobytèákù), kam byli tito lidé po nocích
sváženi. Venku teplota hluboko pod nulou, hlídající voják, uvnitø, soudì podle slabého
pramínku kouøe z instalovaných komínkù, jen nìjaká malá narychlo zrobená „kamínka”.
Obèas se nadzvedl kryt zamøížovaného okénka tìsnì pod støechou a v nìm se objevila èísi hla-
va hledající pomoc. U pøejezdu stáli lidé (na nádraží k vlaku nesmìli) a snažili se navázat kon-
takt se svými drahými, které v noci odvezli z jejich bytù. Dalším pøekvapením bylo, když nám
ve škole oznamovali, že ten a ten profesor už nepøijde. A pak už jen šlo o to, kdo bude další
na øadì.

V rámci zavádìní sovìtského spoleèenského øádu došlo také na zakládání kolchozù. Bo-
ratín zaèali navštìvovat rùzní agitátoøi. Svolávali k tomu schùze, navštìvovali rodiny. Agito-
vali, pøesvìdèovali, ale marnì. Tak pøišel postih v podobì zvýšení povinných dodávek obilí
státu. V nìkterých pøípadech to znamenalo takové množství obilí, které na svých polích
nemohli vypìstovat. Tito rolníci pak museli nakoupit obilí jinde, aby mohli dodávku (kontin-
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gent) splnit. V opaèném pøípadì by to mohlo znamenat vyvezení
celé rodiny do pustin Kazachstánu. I pøes stále opakované schùze
na toto téma i výhrùžky se odpor proti kolchozùm v Boratínì nepo-
daøilo zlomit. Hlavním argumentem boratínských obèanù bylo to,
že výsledky hospodaøení kolchozù v Rusku jsou podstatnì horší
než jejich. Tento odpor ke kolchozùm mìl být definitivnì zlomen
vyvezením nìkolika boratínských „kulackých" rodin, jak pozdìji
po pøíchodu nìmecké armády vyplynulo z pøipravovaných dok-
ladù. Sovìti zavírali a vyváželi do vzdálených a nehostinných míst
Sovìtského svazu také èeskou inteligenci, majetné podnikatele za-
mìstnávající a podle tehdejší ideologie vykoøis�ující lidi mimo
rodinné pøíslušníky. Vladislav Albrecht upøesòuje:
Kulakùm pøedepisovali velké dodávky obilí a danì, musel se prodat dobytek a peníze dát na
danì, když jsi zaplatil, pøedepsali ti znova. France vzal politruk Berežniak na „koberec” a on
øíká. Vždy� jsem zaplatil, už nemám. Jdi ke Kopeckému (pantátovi) a vypùjè si, ten peníze
má. Museli jsme zabít jalovici, odvezli na trh. Tam rádi od Èechù nakupovali, mìli jsme
košatinu, bílou plachtou vyloženou, všechno èisté, váhu. Jinak se peníze nedaly získat. Za
obilí se nedostalo skoro nic.
Když se mìly zakládat kolchozy, nejdøíve šli k „bidòakùm”, pár jich tady na Boratínì bylo
(Nechaniètí, Huškovi, ale i Klempíøovi). Taky „seredòaki” a „kulaci”, u „koho bula serebr-
janaja kryša” (kdo mìl plechovou støechu). Když šli k bidòakùm, že budou zakládat kolchoz,
ti øíkali, my bez vìtších hospodáøù nepùjdeme, poøád se to oddalovalo, až mìli být ku-
laci vyvezeni na Sibiø (25. èervna jsme mìli být pryè). Seznam musel mít „holova” (pøedse-
da) a 22. èervna 1943 zaèala válka.

Ukrajinské obyvatelstvo tvoøící absolutní vìtšinu v našem prostoru na tom bylo o nìco
lépe. Nemìli vìtší majetky, o které by museli pøijít, bydleli ve skromných domcích, mnohdy
s drobným zvíøectvem pohromadì. Pøíchodem sovìtské vlády se jim rozšíøila
možnost vzdìlávání na vyšších školách, což jim za polské vlády, stejnì jako Èechùm, bylo
znemožòováno. Mìli možnost vládnout na obecní úrovni ostatním národnostem a rozhodovat
o jejich bytí. Nejvìtšího zklamání se pravdìpodobnì doèkali, když zjistili, že jejich souk-
menovci z východní èásti Volynì již používají více ruštinu než ukrajinštinu. Takový vývoj byl
po válce v Sovìtském svazu a samozøejmì se s takovým vývojem poèítalo i v naší èásti
Volynì. 

V pøedveèer útoku Nìmecka na Sovìtský svaz si naši sovìtští „osvoboditelé” poèínali
jako kdyby u nás mìli být na vìky. Vìdìli sice, že zatímco u nás zavádìli nový spoleèenský
øád, Hitler obsadil bìhem dvou a pùl mìsíce Dánsko, Norsko, Holandsko, Belgii, Lucem-
bursko, že v nedìli 22. èervna 1940 kapitulovala Francie a že se k Nìmecku kromì Itálie pøi-
daly Maïarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Chorvatsko, ale pravdìpodob-
nì netušili, že jsou na øadì oni a tak brzo, vždy� mají s Hitlerem uzavøenou smlouvu. Jenže
pro Hitlera nikdy nebyly smlouvy pøekážkou a tak pøesnì rok po pádu Francie, dne 22. èerv-
na 1941 v èasných ranních hodinách dopadly bomby nejprve na pøíhranièní mìsta Sovìtského
svazu, mezi jinými i na Luck, vzdálený 80 km vzdušnou èarou od tehdejších nìmeckých hran-
ic, a hned nato se nìmecká armáda vydala na bleskový pochod dovnitø zemì.

Tak po dvou letech vládnutí od nás odešel, respektive byl vyhnán sovìtský režim.
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Nezanechal v nás nejlepší vzpomínky, ba naopak, po celé dva roky jsme my Èeši žili ve stra-
chu a v oèekávání nìèeho nepøíjemného, nebo� snaha vlády byla co nejrychleji pøivést západ-
ní èást Volynì na nesrovnatelnì nižší úroveò východní Volynì. To v praxi znamenalo zrušit
soukromé vlastnictví, založit kolchozy, pozavírat, pøípadnì vyvést i s rodinami majetnìjší
obèany, inteligenci a funkcionáøe, bývalé dùstojníky a pøíslušníky policie bývalého polského
režimu. Týkalo se to také nás Èechù. Stále jsme nemohli pochopit, zejména ti, kteøí znali ještì
staré Rusko, jak se mohlo stát, že tak obrovská zemì, bývalá opora Slovanstva, která dala svì-
tu tolik slavných hudebních skladatelù, spisovatelù, básníkù a vìdcù, mùže mít vládu, která
takovým brutálním zpùsobem likviduje celé nepohodlné skupiny obyvatelstva. Znali jsme
sice slova refrénu jejich stále propagované písnì „Široka strana moja rodnája”, ale nepoznali
a nezažili jsme za ty dva roky jejich vlády druhou èást refrénu o svobodném životì („gdì tak
volno dyšet èelavìk”). 

Nìmecká okupace (èerven 1941 až bøezen 1944)

Byla nedìle 22. 6. 1941, vojáci Rudé armády shánìli po Boratínì brigádníky na práci
v prostoru mezi Boratínem a Holešovem, kde mìlo být vybudováno letištì. Od èasného rána
toho dne bylo slyšet nìkde za Luckem vzdálené výbuchy. Shrabovali jsme posekané zelené
obilí, které by za necelé dva mìsíce mohlo pøinést dobrou úrodu a skládali do ku-
pek k odvezení. Na naše dotazy, co je to za výbuchy, nám naši dohlížející rudoarmìjci ještì
v poledne odpovídali: „Eto maòobri našoj armiji” (to jsou manévry naší armády). Po obìdì
už se k nám nevrátili. Až doma jsme se dozvìdìli, že nìmecká armáda dnes ve 3 hodiny 15
minut pøekroèila sovìtské hranice a svùj pøíchod, podle své už tradièní strategie, ohlašuje
bombardováním všeho, co jí stojí v cestì, a� jde o vojenské nebo obèanské cíle.

Vladislav Opoèenský líèí pøíchod nìmecké armády na Boratín:
Sovìti nevìdìli, že je válka, když pøišli Nìmci. Øíkali  „éto manìbri”. Než ale pøišla válka,
muselo se posekat zelené obilí, dìlala se u Holešova pøistávací plocha - letištì. „ Za 3
dny tady musí pøistávat letadla”, øíkal politruk. Pak tam pøistávala letadla, ale nìmecká.
Nìmecký dùstojník pøijel na motorce, zastavil na køižovatce u Zajíèkù, Maøenka Janatová
pøišla s kyticí, faráø Opoèenský umìl nìmecky, tak s ním mluvil, vítal ho. Dùstojník se ptal
na cestu „nach Holešov”, hledal letištì. Tenkrát jsme je vítali, protože to byli osvoboditelé.

Hitler tak zahájil „bleskovou” válku proti Sovìtskému svazu, samozøejmì bez vypovìzení
války, která podle strategického plánu mìla trvat 3 až 4 mìsíce. A skuteènost? Za necelé 3
roky se u nás fron�áci objevili opìt, ale s nepoøízenou a beze zpìvu, s proøídlými øadami
a nezletilými v uniformách mašírovali „nach Vaterland”. Souèasnì s nìmeckou armádou za-
hájila bojovou èinnost také rumunská armáda. Dne  23. èervna vyhlásily Sovìtùm válku
Slovensko, 26. èervna Finsko a 27. èervna Maïarsko.

V prvních dnech války se útoèníkùm daøilo rychle postupovat vpøed. Již 24. èervna ob-
sadili Kaunas a Vilno. 28. byli v Minsku a o den pozdìji ve Lvovì. Po velké bitvì (24. až 29.
èervna) mezi Luckem, Dubnem a Rovnem, kde byla soustøedìna hlavní tanková vojska sovìt-
ské armády, obsadili Nìmci také Luck.

Jak se pozdìji ukázalo, rychlý postup nìmecké armádì v prvních dnech války umožnily
hlavnì tyto okolnosti:
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Nepøipravenost sovìtské armády na válku. Vojska, která chránila západní pohranièní pás-
mo byla v mírových posádkách, nemìla úplné stavy a byla poèetnì znaènì slabší než nepøí-
tel. Jednotlivá velitelství okruhù obdržela rozkaz k okamžitému vyhlášení pohotovosti teprve
o pùlnoci na 22. èervna, kdy již na uvedení tohoto naøízení v život bylo málo èasu.

V dobì zahájení útoku bylo mnoho velitelù na dovolených, samozøejmì po celé Rusi,
a nemìli možnost se rychle vrátit ke svým útvarùm pro vyøazení železnièní dopravy
v pøihranièí po neustálém bombardování a jak je známo, bez velitelù je armáda bezzubá.

Projevila se znaèná dezerce, zejména vojákù neruské národnosti, kteøí se domnívali, že je
v zajetí èeká lepší život než v sovìtském „ráji”, ale zle se pøepoèítali.

V neposlední øadì to byly sabotáže a krádeže (v tancích místo pohonných hmot byla vo-
da apod.).

O neschopnosti sovìtské armády zadržet nìmecký postup v prvních dnech války píše
oèitý svìdek, sovìtský váleèný korespondent Konstantin Simonov ve své knize „Dny byly
nekoneèné”. Tato kniha a jeho deníky mohly být v Sovìtském svazu zveøejnìny až po Stali-
novì smrti a po skonèení jeho krutovlády. Popisovaný dìj se sice odehrává o nìco severnìji
od Volynì v Bìlorusku, ale jak sám poznamenává, „všude to zøejmì vypadalo tak jako u nás
u Mogileva, nìkde možná trochu hùøe, nìkde trochu líp.”

Výòatek z knihy „Dny byly nekoneèné”  Konstantina Simonova:

Druhý den války dne 23. èervna 1941 jsem byl od rána na lidovém komisariátu. Mìl jsem jet
do Grodna a pracovat v armádních novinách 3. armády. Dostal jsem výstroj. Zbraò mi nedali.
Dostanu ji prý na frontì. V intendanèním skladu jsem se rozlouèil s ostatními spisovateli, kteøí
odjíždìli na frontu. Toho dne jelo prvních tøicet lidí. Zkoušeli si uniformy a hluèeli pøitom,
snad až pøespøíliš. Byli rozèileni. 24. èervna veèer byla v Moskvì naprostá tma. Tu a tam svíti-
ly modré žárovky. První pøíznaky zmatku a nepoøádku: temné nádraží, tlaèenice. Nebylo jas-
né, kam a kdy který vlak pojede. Narazil jsem na nìjaké zábradlí, pøes které se nesmí. Pøe-
hodil jsem kufr a pak jsem pøelezl sám. Vlak se dal do pohybu. Vagóny byly bùhvíproè výlet-
ní, aèkoli vlak mìl jet do Minska.
V našem vagónì byli velitelé, kteøí se vraceli z dovolené. Mìl jsem podivný, tíživý pocit. Vy-
padalo to, jako by celá polovina Západního vojenského okruhu byla na dovolené. Nechápal
jsem, jak se to mohlo stát. Jeli jsme noc na pìtadvacátého, pak celý den a noc na šestad-
vacátého. Jednou bombardovali, ale nìkde daleko. Vystoupili jsme v Borisovì v šest hodin
ráno. Dál vlaky nejely. Tra� do Minska prý byla rozbombardována a Nìmci tam nìkde
vysadili parašutisty. Spoleènì s jedním kapitánem dìlostøelectva jsme tøi hodiny hledali ve
mìstì a v okolí aspoò nìjaké vojenské velitelství. Zabrali jsme nákladní auto, které chtìl šofér
opustit, protože mu došel benzín. Uèilištì tankistù, umístìné v lese, kde podle našeho názoru
mohl být i velitel posádky, bylo už opuštìné. Nikdo nic nevìdìl. Znovu jsme vyjeli na silni-
ci. Po cestì pochodovala vojska a jely automobily, nìkteré jedním smìrem, jiné zase druhým.
Nièemu jsme nerozumìli. Nìmecká letadla létala nízko nad zemí a pronásledovala auta. Jed-
no letadlo proletìlo pøímo nad námi a støílelo z kulometù. Z našeho nákladního au-
ta létaly úlomky, ale nikdo z nás nebyl ranìn. Potøebovali jsme natankovat, jeli jsme dál,
k Minsku. Cestou nám øekli, že tam už jsou Nìmci, ale my jsme tomu nevìøili a dobøe jsme
udìlali. Na stanici jsme spatøili podivný obraz. Kapitán a podplukovník vedli s namíøenými
pistolemi dva odzbrojené ženijní dùstojníky. Jeden z nich, starší major se dvìma øády,
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køièel, že ještì nikdy nic takového nezažil a že po takové ostudì mu nezbývá, než aby se za-
støelil. Po velkých obtížích se podaøilo vysvìtlit nedorozumìní. Ženisté sem byli
posláni proto, aby - až bude nutno - vyhodili benzínovou stanici do povìtøí, a tady je pokládali
za nìmecké diverzanty.
Vrátili jsme se do Borisova. Velitelství mìsta se chystalo k odjezdu. Na otázku, co se dìje,
køièel na nás velitel ochraptìlým hlasem: „Maršál Timošenko dal rozkaz opustit Borisov, pøe-
jít na druhý bøeh Bereziny a tam se bránit do poslední kapky krve!”
Odjeli jsme k Berezinì. Na hrázi stál hroznì rozèilený, rozcuchaný a zpocený èlovìk se dvì-
ma pistolemi v rukou. Zastavoval auta a lidi, vyhrožoval jim, že je zastøelí, divoce vykøiko-
val, že tu musí zastavit armádu a že ji zastaví a zabije každého, kdo se odváží ustupovat.
Ale vcelku to bylo všechno trapné. Lidé ho lhostejnì míjeli, on je pouštìl a hrozil pistolí
dalším, kteøí pøicházeli za nimi.
Když jsme pøejeli pøes Berezinu, zastavili jsme se v øídkém borovém lese, který se jen hemžil
lidmi. Vìtšinou to byli dùstojníci a prostí vojáci, kteøí se vraceli z dovolené, a dále spousta
mobilizovaných, kteøí se úpornì snažili dostat  na západ, na svá svolávací støediska. Nìkolik
plukovníkù dìlalo v lese poøádek. Poøizovali seznamy, formovali roty a prapory a posílali je
nalevo a napravo podél Bereziny, aby zaujaly obranná postavení. Bylo tu mnoho pušek, nìko-
lik kulometù a nìkolik dìl. Náboje byly také, ale ráže neodpovídala ráži dìl. Mùj spolucestu-
jící, kapitán dìlostøelectva, odjel zpátky do Borisova obstarat munici.
Zavezl jsem auto do lesa a šel se pøihlásit. Dostal jsem pušku s bodákem, ale bez øemenu. Za
pùl hodiny zaèali Nìmci v nìkolika vlnách ostøelovat les ze vzduchu z kulometù. Les byl øíd-
ký, a proto mohli snadno po nás støílet. Útok trval až do noci. Pozdì veèer se vrátil kapitán
s municí.
Ve tmì jsem ulehl u nákladního auta. Poci�oval jsem únavu a zmatek. Co se to jenom dìje!
Neztrácel jsem však víru, že je to všechno náhodné, že je tu nìjaký prùlom, že pøed námi a za
námi jsou naše vojska, která pøijdou a dají vše do poøádku.
Ráno jsme zaèali kopat úkryty a zákopy. Vykopal jsem úkryt a šel jsem hledat velitelství.
V lese na cestì jsem potkal komisaøe útvaru Susajkova. Byl zarostlý, vojenský pláš� mìl jen
tak pøehozený pøes ramena a bùhvíproè držel v rukou lopatu. Pøistoupil jsem k nìmu
a s naivitou, které jsem se ještì nezbavil, jsem se zeptal, kde mám hledat své noviny. Podíval
se na mne nepøítomným pohledem. „Copak nevidíte, co se tu dìje? Jaké noviny?”
Øekl jsem mu, že se chci hlásit aspoò ve štábu frontu, abych dostal další instrukce. Zavrtìl
hlavou. Nevìdìl, kde je štáb frontu, a nevìdìl vlastnì vùbec nic, stejnì jako všichni, kteøí byli
s námi tady v lese. 
V sedm hodin ráno nás Nìmci zaèali znovu bombardovat a ostøelovat. 28. èervna jsem se
dozvìdìl, že štáb frontu je prý nìkde u Mogileva. Jel jsem tam pøes Oršu s plukovníkem
pohranièní stráže. Podél silnice bylo strhané vedení. Všude ležely mrtvoly. Vìtšinou mrtvoly
uprchlíkù.
U odboèky na Oršu jsem poprvé spatøil pravidelná vojska. Zaujala postavení v lesích podél
silnice. Bylo vidìt kulomety, dìla, polní kuchynì. Chodili tu lidé se zbranìmi, v pøílbách. To
všechno mi koneènì pøipomnìlo takovou armádu, jakou jsem byl zvyklý vídat. Trochu se mi
ulevilo.
Do Orši jsme pøijeli pøed západem slunce. Po bombardování byla polovina domù bez oken.
Výkladní skøínì zely prázdnotou. Dveøe domù dokoøán. Obyvatelé odcházeli. Nádraží bylo
pøeplnìno vlaky. Bylo tu mnoho vojákù, ale ještì více uprchlíkù. Nikdo nic nevìdìl. Major
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železnièních vojsk køièel do telefonu: „Vlak nebude! Nebude! Tra� na Smolensk není volná!
Nìmci rozbombardovali vlak s municí. Vagóny explodují. Žádný vlak do Smolenska nepo-
jede!”
Rozhodli jsme se, že se stùj co stùj dostaneme do Mogileva. Není-li tam štáb frontu, musí tam
být štáb armády. Ti, kteøí se vraceli z dovolené, byli rozmrzelí a neš�astní: nìkde se boju-
je, nìkde se bijí jejich útvary, a oni se tam nemohou dostat. Zbývala jediná možnost: najít pro
zaèátek aspoò nìjaký štáb.
U velitele v Mogilevu se nás sešlo na dvì stì dùstojníkù. Zaèali nás zaøazovat  podle druhù
vojsk: pìšáci, dìlostøelci, spojaøi. Nakonec jsme zbyli dva - já a vojenský prokurátor. Velitel
prohlédl mé papíry a øekl mi, že štáb frontu je osmnáct kilometrù od Mogileva.
Našel jsem tu i redaktora frontových novin. Kde je 3. armáda, anebo dokonce kde je redakce
novin 3. armády, kam jsem jel, to nikdo nevìdìl. Dostal jsem rozkaz zùstat u frontových
novin.
Vtom pøišla zpráva, že byl zajat nìmecký letec. Poèkal jsem na jeho výslech. Nìmce, mladého
šikovatele se železným køížem, zavedli do malého stanu k rozvìdèíkùm. Nebylo tam k hnutí.
Všichni sedìli na bobku a dlouho ho vyslýchali. Nejzajímavìjší bylo, že Nìmec mìl kompas
a vìdìl, že ho sestøelili u Mogileva, ale pøesto nešel na západ, nýbrž na východ. Z jeho slov
jsme pochopili, že šestého dne války, to znamená vèera, Nìmci poèítali s dobytím Smolenska,
a on, jako pravý Nìmec, pevnì vìøil tomuto plánu a šel smìrem na Smolensk.
Od ètyøicátého kilometru bobrujské silnice se zaèali objevovat špinaví, otrhaní lidé, jednotlivì
nebo ve dvojicích, zøejmì ti, kteøí se dostali z obklíèení. Vojsko nebylo vidìt ani na silnici,
ani po obou stranách v lese. Nedaleko od Bereziny nás zastavil rudoarmìjec, který stál na
stráži bez pušky, jenom s granátem za opaskem. Mìl rozkaz posílat jednotlivce, kteøí
pøicházeli do Bobrujska, nìkam napravo do lesa, kde nìkdo nìco formoval.
Rudoarmìjce nikdo od vèerejška nevystøídal. Mìl hlad. Dali jsme mu suchary a jeli dál. Nad
našimi hlavami proletìlo smìrem k Bobrujsku asi patnáct starých pomalých bombardérù TB-
3 bez doprovodu stíhaèek. Vpøedu bylo slyšet výbuchy pum.
Chtìli jsme zahnout na první polní cestu. Možná, že nìkde stranou budou nìjaké jednotky.
A tu jsem náhle spatøil strašný obraz. Nad námi pomalu letìly TB-3, vracející se z akce. Vidìl
jsem, jak bìhem pìti minut messerschmitt sestøelil postupnì všech šest bombardérù. Pøiblížil
se k TB-3 zezadu, bombardér se vzòal a rychle ztrácel výšku. Messerschmitt se pøiblížil
zezadu k druhému TB-3 a ten také zaèal hoøet a padat. Tak postupnì všech šest bombardérù
spadlo do lesa. Po obou stranách silnice, tam, kde se letadla zøídila, stoupaly do výše èerné
sloupy dýmu. Díval jsem se na to a plakal zlostí. 
Pøijeli jsme k rudoarmìjci s granátem, který dosud stál na køižovatce. Zastavil auto a zeptal se
mne: „Soudruhu veliteli, už druhý den a noc mì nikdo nepøišel vystøídat. Co mám dìlat?”
Ale já nevìdìl, co má dìlat, a nevìdìl jsem ani, co mám dìlat já s ním...
Tankovou divizi jsme hledali dlouho. Domnívali jsme se, že ji hned objevíme podle tankù, ale
zùstali v ní pouze lidé a tank jenom jeden. Všechny ostatní tanky byly znièeny v bojích nebo
vyhozeny do povìtøí, když došly pohonné látky. Dlouho jsem mluvil s lidmi, kteøí se sem pro-
bili skoro až od Brestu, ze vzdálenosti pøes 600 kilometrù, a nabyl jsem dojmu, že bojovali
dobøe, ba co víc - se zoufalou odvážností. Mìli v divizi jenom zastaralé lehké stroje BT-5
a BT-7. Ale tato technika, kterou jim tìsnì pøed válkou slibovali vymìnit za novou, byla za
jarních manévrù úplnì opotøebována. Když vypukla válka, byla polovina tankù
v opravì a ostatní byly ve stavu, který nelze nazvat právì bojeschopným. Nevím jak jinde, ale
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v této divizi to vypadalo právì takto.
... V lese u Mogileva jsem si v politickém oddìlení pøeèetl Stalinùv projev, zapsaný podle
odposlechu. Výzva k rozvíjení partyzánského hnutí na obsazených územích znamenala konec
obrovského rozporu mezi dosavadními oficiálními zprávami tisku a skuteèným rozsahem
území, které už obsadili Nìmci. Bylo tìžké to èíst, ale nám, kteøí jsme to vìdìli, pøineslo pøece
jen ulehèení, že to bylo øeèeno nahlas. A byl tu ještì druhý pocit. Najednou bylo jasné: všech-
ny nadìje, že jsou znièeny jenom naše krycí jednotky, že se nìkde chystá mocný úder, povìsti,
že Jižní front útoèí a dobyl Krakova, to všechno jsou jen plody fantazie. Vyplývaly z toho, že
zaèátek války vypadal ve skuteènosti jinak, než jsme si pøedtím pøedstavovali. Bylo to sice
hoøké, ale jasné. Všude to zøejmì vypadalo tak jako u nás u Mogileva, nìkde možná trochu
hùø, nìkde trochu líp, a nezbývalo nám nic jiného než se spolehnout na vlastní síly. A ještì je-
den pocit: bylo nám milé a dojalo nás oslovení „pøátelé moji!” Tak se u nás v projevech už
dávno nemluvilo. A po všechna ta léta nám to chybìlo.

Po poèáteèním neúspìchu Sovìti provedli øadu opatøení, která mìla zastavit hrozící
porážku. Byl vytvoøen Státní výbor obrany, jehož pøedsedou se stal J. V. Stalin (30. 6. 1941).
Stalin byl již pøedtím jmenován pøedsedou Rady lidových komisaøù (od roku 1946 pøetvoøené
v Radu ministrù SSSR). Byla provedena všeobecná mobilizace roèníkù 1905 až 1918 a naøízen
pøechod na váleèné hospodáøství zemì s heslem „Všechno pro frontu.”

To všechno se však mohlo projevit až pozdìji. Zatím byl obraz války stále stejnì krutý.
Nad dobývané území nalétávají nìmecké bombardovací letouny, svrhnou bomby na urèené
cíle, vydìšené obyvatelstvo opouští své domovy a prchá, neví kam. Objevuje se, zejména
v prvních dnech, demoralizovaná ustupující armáda pronásledovaná nìmeckou armádou na
zemi a ostøelovaná shora kulomety z nìmeckých letounù. Co nebylo znièeno bombami, pod-
palují rudoarmìjci (bojovou techniku, kterou nestaèili vèas uklidit pro nedostatek pohonných
hmot) a likvidují mosty, pøípadnì i továrny. Civilní obyvatelstvo na obsazeném území je
týráno za sebemenší pøestupky, což je považováno v této válce za hrdinství. Vyøizování os-
obních úètù obèanù, pøípadnì vìšení sovìtských funkcionáøù, je na bìžném poøádku.

Tak takový byl obraz války v prvních dnech pøi obsazování Volynì na hlavním tahu
nìmecké armády na východ. V Boratínì, který byl ponìkud stranou hlavního náporu, se to
odehrálo tentokrát bez vìtších problémù. Mìli jsme sice strach z toho, aby nìkterý ten bom-
bardovací letoun neshodil bomby nad Boratínem, ale zatím se to odehrávalo jenom v Lucku
(kde každý den nìco hoøelo) a v jeho nejbližším okolí ve smìru na Rovno a Dubno. 

Obsazená Volyò se stala souèástí Øíšského komisariátu Ukrajina, jehož sídlo bylo v Rovnì.
Dále byly zøizovány generální a okresní komisariáty, byli jmenováni staršinové volostí
a starostové obcí (starostou Èeského Boratína se stal Bedøich Švejdar, který svým jednáním
v této funkci zachránil mnoho obèanù Boratína od vyvezení na práce do Øíše a od jiných
trestù). Kromì nìmeckého Øíšského komisariátu byli i u ostatních komisariátù tøi funkce ob-
sazeny Nìmci: vedoucí komisariátu, zmocnìnec pro pracovní síly a zemìdìlský vedoucí. Již
tato skuteènost signalizovala, že hlavní tlak okupantù se bude soustøeïovat na vývoz levné pra-
covní síly a na hospodaøení se zemìdìlskou produkcí. Ostatní místa v komisariátech mohli za-
stávat obèané jiných národností, ochotní spolupracovat s Nìmci. V praxi to znamenalo, že os-
tatní správa byla v prvopoèátcích v rukou Ukrajincù, zejména policie.

Boratínští peèlivì sledovali všechno, co se na území západní Volynì odehrávalo. Reg-
istrovali, že v národnostním složení obyvatelstva od polského vládnutí (1918 - 1939) došlo
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k urèitým zmìnám. Na sklonku 1939 a zaèátku roku 1940 se vystìhovali do Øíše nìmeètí
kolonisté ze sousední Hnidavy, kteøí tu ještì zbyli po první vlnì stìhování v roce 1915.
V dalším období se zde postupnì usadila poèetná skupina osob ruské národnosti. Vytvoøila se
z rodin ruských funkcionáøù a pracovníkù úøadù z období sovìtského vládnutí v letech
1939 až 1941 a z uprchlíkù ze zajateckých táborù, koncentraèních táborù a z nucených prací
v Nìmecku. K Ukrajincùm a Polákùm tak pøibyla další národnostní menšina, která také up-
latòovala nárok na toto území Volynì - Rusové.

Snaha Ukrajincù o samostatnost

Ukrajinci vycházeli z toho, že je jich kolem 40 miliónù (stejnì jako Francouzù èi
Španìlù) a mají proto právo na vlastní stát, ke kterému bude patøit jak východní, tak i západní
Ukrajina s Volyní. Již od první svìtové války o to usilovaly rùzné ukrajinské odbojové orga-
nizace. Toto období v historii Ukrajiny není dosud zpracováno natolik, aby bylo možno podat
ucelený obraz boje Ukrajincù za svobodu. Pravdìpodobnì nejvìtší odbojovou organizací by-
la OUN - Organizace ukrajinských nacionalistù. Po poèáteèním pùsobení její èásti v bývalém
Èeskoslovensku se po nástupu Hitlera k moci pøimkla k Nìmecku. Jejím programem byl
samostatný stát, soukromé vlastnictví pùdy a nebát se použít jakýchkoli prostøedkù k dosažení
samostatnosti. Pro tento poslední bod nebyla tato skupina v západním svìtì pøijímána. Pouze
Nìmecko bylo ochotné provádìt školení èlenù OUN. Pøedpokládalo se, že pøi napadení
Sovìtského svazu bude Nìmecko nápomocno pøi vytváøení ukrajinského státu. Ještì pøed
útokem na Sovìtský svaz se však OUN rozdìlila na dvì nesmiøitelné skupiny: banderovce
a melnikovce. Po obsazení Volynì Nìmeckem 30. èervna 1941 vyhlásili banderovci ve Lvovì
samostatný ukrajinský stát. Vytvoøili vládu, která vyhlásila, že bude považovat Nìmecko za
svého spojence, pokud uzná ukrajinská práva na státní nezávislost. Melnikovci se spokojili
s nìmeckým protektorátem Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že se rozpory obou skupin dále
prohlubovaly, nechal Hitler 15. záøí 1941 mnoho funkcionáøù obou znepøátelených skupin za-
vøít a odeslat do koncentraèního tábora v Sachsenhausenu. Mnozí z nich, vèetnì Bandery, byli
propuštìni až v roce 1944, aby øídili boj proti sovìtské armádì, která se po vítìzném tažení
opìt vracela na Ukrajinu.

Tím, že Nìmecko neakceptovalo vyhlášení samostatného ukrajinského státu a naopak
pøistoupilo k masovému vyvážení ukrajinské mládeže na práci do Nìmecka, zaèali ukrajinští
policisté v nìmeckých službách opouštìt policii i s výzbrojí a odcházeli do hlubokých
volyòských lesù. Tam bez ohledu na to, ke které organizaci døíve patøili, založili novou orga-
nizaci UPA - Ukrajinská povstalecká armáda. Jejím hlavním úkolem v novém boji
o samostatnou Ukrajinu bez pomoci Nìmecka bylo zabránit vývozu lidí i obilí, popøípadì po-
travináøských výrobkù do Nìmecka, což se jim v mnohém i daøilo. 

Poznámka: Shodou okolností v dobì, kdy se píše tato kapitola (únor 2000), témìø 55 let
po válce, probíhá jednání s Nìmeckem o odškodnìní lidí, kteøí byli nasazeni za války
na nucené práce v Nìmecku. Podle údajù zveøejnìných Nìmeckem tam pracovalo 1 515 000
Ukrajincù, 1 500 000 Polákù, 755 000 Rusù, 385 000 Bìlorusù, 350 000 Èechù, 65 000 Ju-
goslávcù a 45 000 ostatních národností. 

Ukrajinci chtìli mít Ukrajinu etnicky èistou a podle toho se chovali. Spoleènì s nìmeckou
armádou zahnali Židy do ghett a zaèali likvidovat Poláky jen proto, že jsou této národnosti.
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Údajnì jich pøišlo o život na východní Volyni 35 000. Poláci se proto stahovali do vìtších
mìst, kde byli více chránìni jednak samotnými Nìmci ale i polskými policisty, kteøí pøebírali
tuto službu po odcházejících Ukrajincích. Poláci byli pøesvìdèeni, že po válce budou platit
stejné hranice jako pøed ní, a proto západní Volyò považovali za své území. V pozdìjším ob-
dobí války je v tom podporovala ilegální „Armija krajowa.”

Útìk Pøibyla do Lucka.
V boratínské družstevní mlékárnì byl od roku 1930 vedoucím

provozu Polák Petr Pøibyl. Byl na Boratínì spokojen a také se tu
oženil. Vzal si za ženu Marii Brázdovou. V dobì nevyhlášeného
honu na Poláky se rozhodl odstìhovat z Boratína do Lucka, kde
bylo pro Poláky bezpeènìji. Problém byl, jak se tam bezpeènì do-
stat, když pøístupové cesty mìli pod dozorem ozbrojení „ban-
derovci”. S tchánem použili již v minulosti používaný zpùsob.
Petr Pøibyl se nechal zarovnat do fùry slámy a tak se bezpeènì
dostal do mìsta. Tam s ostatními Poláky, z nichž mnozí sloužili
u policie, aby se mohli bránit ukrajinské pøesile, se doèkal os-
vobození Volynì sovìtskou armádou. Zatímco ostatní Poláci vs-
toupili do polské armády, Pøibyl se vrátil na Boratín a s ostatními

boratínskými muži se dobrovolnì pøihlásil do èeskoslovenské jednotky v SSSR.

Za své území považovali Volyò také Rusové, kteøí tady mìli oporu v partyzánském hnutí
øízeném z Moskvy. Také k tìmto lidem se obrátila pozornost Ukrajincù a snažili se je likvi-
dovat. Proti sobì tak stály ilegální ozbrojené skupiny Ukrajincù, Polákù a Rusù. Samozøejmì
jim všem byly nepøítelem také nìmecké okupaèní vojenské složky. Ty však  mìly dùležitìjší
problémy jak co nejrychleji obsadit Rusko. Jedinými, kdo nemìli územní a mocenské nároky
a nechtìli nic jiného než pøežít, byli Židé a my Èeši. Zatímco nám se to s menšími ztrátami
podaøilo, Židé byli buï vraždìni nebo posíláni do koncentraèních táborù. 

Každá z tìchto národnostních skupin uplatòujících právo na západní Volyò mìla svou
ozbrojenou složku, jejíž èlenové chodili v civilu a menší zbranì nosili pod kabáty nebo
v kalhotách, tzv. pumpkách. Tyto skupiny se nesnášely nebo se dokonce vzájemnì likvi-
dovaly. Kromì tìchto ozbrojencù, kteøí požadovali hlavnì na Èeších potraviny nebo obleèení
apod., se v noci pohybovaly také ozbrojené tlupy banditù, pøípadnì zlodìjù. 

A tak zatímco ve dne nám vládli Nìmci, po setmìní pøejímaly vládu nad námi všechny
uvedené ozbrojené složky. Se strachem jsme šli spát a èekali, kde se kdo s kým utká a kdy
nìkdo uprostøed tmavé noci zabouchá na okno. Tìžko se dalo rozpoznat, o koho jde a s jakým
úmyslem pøichází. Uvedu malou historku, která se sice odehrála o nìco pozdìji, ale vyjadøu-
je atmosféru té doby.

Když jsem se po prvním zranìní a následném léèení v Proskurovì dopravoval na frontu,
jel jsem vlakem ve smìru na Luck. Øíkal jsem si, že bych se mohl zastavit doma. Jel jsem ve
vlaku, který pøevážel polské vojáky. Když jsme vjeli do lesù obsazených banderov-
ci, najednou všichni vojáci bez povelu sáhli po svých zbraních a neodložili je, dokud jsme ty
lesy neopustili. Když jsme se pøibližovali k Lucku, vlak na Hnidavì zpomalil, a tak jsem z nìj
vyskoèil a pøes pole jsem si to namíøil na Boratín. Byla tmavá noc. Zastavím u našeho domu,
zaklepu na okno, nic. Podruhé a potøetí a ozve se  tátùv hlas: „Kdo tam?” „Já, Slávek.”
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„Kdo?” „Váš syn.” Ticho. „A kde ses tady vzal?” „Jedu z léèení kolem, tak jsem se zastavil
doma.” Uvnitø domu už jsem cítil strach a napìtí. „A kolik máš sourozencù?” A teprve, když
jsem je všechny vyjmenoval, mi táta otevøel dveøe a padli jsme si do náruèe. Tady jsem se také
setkal s bratrem Radíkem, který zde byl v domácím léèení zranìné hlavy. Za dva dny jsem
pokraèoval v cestì na frontu. Taková atmosféra panovala na Boratínì nejen po celou dobu
nìmecké okupace.

Je tøeba pøipomenout, že popisované spory a boje o budoucím ovládnutí západní
Volynì se odehrávaly v týlu za sovìtsko-nìmeckou frontou, která se pøes nás pøehnala
v prvních dnech války a za necelého pùl roku se zastavila (5. 12. 1941) 25 km od Moskvy. A to
bylo v tomto smìru útoku vše, èeho nìmecká armáda dosáhla. Pøevahu dosud mìla v jižní
èásti fronty. Boj o Moskvu trval skoro dva mìsíce, ale bez kýženého výsledku. Nespokojený
Hitler proto odvolal z funkce Brauchitsche a velení nad pozemními vojsky pøevzal sám.

Tento „neúspìch” v porovnání s pøedpokládaným obsazením Ruska do tøí až ètyø mìsícù
je tøeba pøièíst také tomu, že se zhoršily bojové podmínky v podobì ruské zimy, na kterou
nebyla nìmecká armáda pøipravena. Dalším dùvodem byla skuteènost, že se sovìtští vojáci
dovìdìli o krutém zacházení Nìmcù s váleènými zajatci, a proto ubylo tìch, kteøí by se za
normálních okolností zøekli života v Sovìtském svazu a prostøednictvím zajetí zkusili žít
v jiné zemi (25. 11. 1941 protestoval Sovìtský svaz proti špatnému zacházení se sovìtskými
zajatci v Nìmecku). A hlavnì sjednocení národního uvìdomìní civilního obyvatelstva po
strašných denních i noèních náletech v sovìtském týlu, že je tøeba zachránit Moskvu a odrazit
nepøítele, pøešlo i na vojáky. Urèitou mìrou se zde již zaèala projevovat materiální pomoc An-
glie a Spojených státù na základì úvìrù tìchto zemí poskytnutých Sovìtskému svazu na boj
proti fašismu.

Hned na zaèátku roku 1942 zahájila Sovìtská armáda ofenzivu na všech úsecích fronty,
pøi které zcela osvobodila Moskevskou a Tulskou oblast. V únoru provedli mobilizaci všech
mužù ve vìku od 16 do 55 rokù a žen od 16 do 45. 

V tomto mìsíci (5. února) se také zaèal v Buzuluku formovat 1. ès. samostatný prapor
vytvoøený hlavnì z Èechù, Slovákù a Karpatských Rusínù, uprchlých obèanù z bývalé
ÈSR. Tato první ès. jednotka v SSSR mìla 979 vojákù, z toho 38 žen.

Události roku 1942 nasvìdèovaly tomu, že se blíží zlom dosavadního vývoje na východ-
ní frontì. Nìmecko zjistilo, že pøes Moskvu to dál nepùjde, Sovìti naopak osvobodili
Moskevskou a Tulskou oblast. Ukrajinci se pøesvìdèili, že s Nìmeckem se svobodné Ukra-
jiny nedoèkají, jedinì nám Èechùm svitla nadìje, že se koneènì rýsuje obrat na východní
frontì a pøibližuje porážka nìmeckých vojsk, která bude znamenat také osvobození
Èeskoslovenska a umožní nám návrat domù, do staré vlasti. Se smíšenými pocity jsme proto
oèekávali, co z tìchto nepøíjemných poznatkù pro Nìmce i Ukrajince (hlavní vládci v našem
prostoru) vyplyne pro nás.

Události roku 1943

Rok 1943 zaèal ukonèením bitvy o Stalingrad, která trvala od 17. 7. 1942 do 2. 2. 1943
a skonèila vítìzstvím Sovìtské armády, která tehdy znièila 22 nepøátelských divizí a vzala do
zajetí 91 000 nìmeckých vojákù, v tom i maršála Pauluse a 23 generálù. Byla to strašná bit-
va, ve které se bojovalo nejen o jednotlivé ulice, domy, ale i haly závodù na výrobu traktorù.
Nìmecko tady utrpìlo dosud nejvìtší porážku, která otøásla sebevìdomím nejen generality,
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ale celého nìmeckého národa o neporazitelnosti jejich armády. Zvítìzila zde živá masa. Po
padlých nastupovali hned další a tak stále až do úplného vyèerpání sil nepøítele. Hitlerovské
vedení se však nevzdalo a pøipravovalo se na odvetu. 

V bøeznu 1943 vstoupila úspìšnì do boje o Sokolovo také èeskoslovenská jednotka
v SSSR. Když šli na frontu, již vìdìli, že v Praze byl 27. kvìtna 1942 spáchán atentát na
øíšského protektora Heydricha, který ještì 4. února 1942 ve svém projevu v Praze navrhoval
v duchu Hitlerova díla „Mein Kampf”, aby Èeši „v rámci pracovního nasazení byli vy-
chováváni v rùzných táborech v Nìmecku a rozdìleni na zpùsobilé i nezpùsobilé
k ponìmèení”. „Tìm, kteøí jsou zpùsobilí k ponìmèení, by se pak, pokud možno, zprostøed-
kovala práce v Øíši, aby se už vùbec nevrátili. Ti, kteøí  nejsou ještì zpùsobilí k ponìmèení,
se odešlou snad po dalším otevøení prostoru kolem Ledového moøe, v nìmž budou
v budoucnu koncentraèní tábory ideální domovinou pro 11 miliónù Židù z Evropy - tam by-
chom snad pak mohli nasadit Èechy, kteøí nejsou zpùsobilí k ponìmèení, ve znamení úkolu
pozitivního ve prospìch Nìmcù jako dozorce, pøedáky atd., s možností pøivést si sem
i rodiny.” Vìdìli již také, jaké tvrdé sankce proti èeskému národu byly uplatnìny, a tím pá-
dem vìdìli, za co mají bojovat. Motivace byla dána. Vìdìli také o tom, že v odvetu za Hey-
drichovu smrt bylo vyhlášeno v Èechách a na Moravì stanné právo a nastala perzekuce
èeského národa. K nastolení klidu a poøádku Heydrichùv nástupce K. H. Frank o represích
proti Èechùm ve svém hlášení vùdci za dobu od kvìtna do 1. záøí 1942 píše: „Po zrušení civil-
ního výjimeèného stavu dne 3. èervence 1942, vyhlášeného pro atentát na SS obergruppen-
führera Reinharda Heydricha v protektorátu Èechy a Morava, nastalo u vìtšiny èeského oby-
vatelstva rozsáhlé uklidnìní. V dobì civilního výjimeèného stavu byla provedena tato
opatøení:    

1. Zatèení 3 188 Èechù.
2. Zastøelení 1 357 Èechù na základì rozsudkù smrti, vynesených stannými soudy v Praze

a Brnì.
3. Vyhlazení obou èeských vesnic Lidic (95 domù) a Ležákù (8 domù).
4. Zajištìní okruhu pachatelù a smrt atentátníkù po tvrdém boji.
Tato opatøení brzy obnovila opìt klid a poøádek a zajistila zbrojní výrobu a sklizeò
v protektorátu.
Dosavadní politická linie trvá, a to:
Tvrdé zásahy, politická individuální opatøení, umìle vyvolané ovzduší a plánovité napínání
nervù Èechù, vìci, jež vedly ke stupòování strachu až k povìstem o chystaném decimování
celého národa, se ukázaly správnými.” Tolik K. H. Frank. 

Zmínka o zajištìní zbrojní výroby a skliznì byla  pro Nìmecko v roce 1942 i dalších
letech velice aktuální, nebo� loòská úroda v „obilnici Evropy”, jak se tehdy øíkalo Ukrajinì
a pøilehlým ruským oblastem, byla z velké èásti znièena probíhajícími boji v této èásti zemì.
Proto již 27. února 1942 Nìmecko vydalo naøízení o využití orné pùdy v okupovaných zemích
na východì. Samozøejmì se to muselo projevit i rùznými  opatøeními také na Boratínì.

Hitlerovi tak nevyšel pøedpoklad, že frontu bude živit Ukrajina, a pokud jde o støelivo, za-
èal se postupnì projevovat nedostatek pracovních sil v nìmeckých zbrojovkách. Proto uložil
Sauckelovi, aby organizaènì pøipravil vývoz dìlníkù z jiných oblastí obsazených Nìmeckem.
A tak dne 22. 8. 1942 byl vydán Dekret o deportaci dìlníkù z okupovaných zemí do Nìmecka. 
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To se samozøejmì týkalo také nás boratínských chlapcù, nejsilnìjších pováleèných
roèníkù 1923 až 1925. První organizovaný nástup se starostovi Švejdarovi podaøilo odrazit
a pak už i pøes vyhrožování nezbylo Nìmcùm nic jiného, než tu mládež po obcích doslova
„odchytávat”. Každý z nás mìl již své úkryty, kam se bìžel schovat, když se v obci objevilo
auto s vojáky. V letním období staèilo skoèit do nejbližšího žitného pole (žito na
Volyni vyrùstalo do výšky 1,5 výjimeènì až 2 m). 

Vra�me se zpìt na frontu. V rámci slibované odvety za porážku u Stalingradu soustøedilo
velení nìmecké armády u Kurska poèátkem èervence 1943 celkem 50 divizí, z toho 14
tankových s 900 000 vojákù. I tuto bitvu však prohráli a definitivnì tak ztroskotal pokus
o zvrácení nepøíznivého vývoje války. Ani Hitlerem slibovaná zázraèná zbraò v podobì raket
V1 a V2, která by mìla zachránit Nìmecko od rýsující se porážky, se dosud „nedostavila”.
Místo tažení na východ (Drang nach Osten), tak nastal pomalu ale jistì pod stále sílícím
tlakem Sovìtské armády ústup z okupovaných území. 

Tato skuteènost se na Volyni projevila pøiostøením vztahu nejen mezi noèními vládci, ale
i vztahu Nìmcù k obyvatelstvu. Dál sice dnem i nocí jezdily pøes naše území dlouhé vlaky se
zásobováním fronty vojáky, potravinami, ale i vojenským materiálem, ale stále èastìji byla
tato pøeprava narušována sovìtskými partyzány, zejména vyhazováním mostù do povìtøí.
Banderovci zase narušovali vyvážení ukrajinských produktù do Nìmecka a samozøejmì
i mladých lidí na práci v Nìmecku (tak mìli nahradit nìmecké muže odešlé do armády). 

K dokreslení celkové atmosféry, ve které jsme žili, uvedu nìkolik dalších vzpomínek:

Banderovci a spravedlnost

Jednoho podveèera jako obvykle sedìl starší bratr Ros�a u svého klavíru a otevøeným
oknem vysílal do nejbližšího okolí bohatý témìø nekonèící „repertoár" èeských, polských
a ukrajinských národních a lidových písní a dalších vážných i nevážných skladeb. V tom se
pod oknem objevili dva cizí muži mluvící ukrajinsky a zvìdavì se vyptávali na celkem nepod-
statné vìci. Když kolem nich prošel zdejší mlynáø Nechanický, který u nás bydlel, a jednoho
z nich poznal, chlapci odešli. Druhý den jsme se dovìdìli, že se zastavili u Albrechtù u mlýna
a vykradli je. S loupežným pøepadením pak pokraèovali u faráøe Opoèenského a skonèili
u Josefa Vlka z kopeèku, kde sebrali všechno šatstvo celé pìtièlenné rodinì. Zanechali však
po sobì stopu, když ztráceli nìkteré vìci pøi pøenášení pøes pole Stužinské do lesa. V obci
z toho vznikl velký poprask. 

Když se o tom týž den dovìdìli banderovci, nasadili na stopu psa, který jim pomohl
zlodìje najít. Bìhem nìkolika dní byl pozván faráø k identifikaci pachatelù. Byli to oni, co
u nìj kradli. Hned na to byl k Albrechtovùm svolán banderovský soud, na nìmž byli zlodìji
odsouzeni k trestu smrti zastøelením. Pozvání k úèasti na vykonání rozsudku okradení s díky
odmítli, protože se obávali pøípadné msty z kruhù potrestaných. 

K tomu je tøeba poznamenat, že faráø byl jedním ze zástupcù Boratína
pøi rùzných jednáních s banderovci ohlednì jejich zásobování a že Boratín se nacházel
nedaleko zóny, kterou plnì ovládali banderovci. Ke cti banderovcùm lze pøièíst i to, že trestali
výrobu po domácku vyrábìné koøalky (samohonky) jednak rozbitím výrobního zaøízení
a jednak upozornìním, že pøi opakovaném zjištìní je to mùže stát život. 
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Nedìlní drama

Událost, která se odehrála na Boratínì v roce 1943. Jedné nedìle jsme se probudili a kam
jsme mohli dohlédnout, všude byli nìmeètí vojáci. Šli jsme jako obvykle do kostela. Již na
schodech pøed vchodem do kostela stáli dva vojáci se zbraní v ruce. Další dva byli u dveøí
uvnitø kostela. Ještì dnes mì mrazí, když si na to vzpomínám. Bohoslužby probíhaly jako kaž-
dou jinou nedìli, ovšem s tím rozdílem, že i když jsme nechtìli, museli jsme pøemýšlet o tom,
co s námi bude dál, nebo lépe øeèeno, kdy to zaène. Zbranì vojákù zatím namíøené hlavnìmi
k zemi, jen èekaly na povel ke zmáèknutí spouštì. Bohudík vojáci dostali rozkaz k odchodu
a my jako znovu narození jsme se beze slov a ve vší tichosti rozešli do svých domovù a kladli
si otázku „Nebyl to jen ošklivý sen?” Ne nebyl. 

A život šel dál jakoby se nic nestalo. Zase jsme šli po západu slunce hlídat obec
v oèekávání, jestli nám nìco podobného nepøipraví naši noèní vládci. A tak napìtí, strach
a bezmocnost nebraly konce. Pozdìji jsme se dovìdìli, že šlo o odhalení spolupráce boratín-
ských obèanù s banderovci. Tato událost je z doby, kdy už jsme vìdìli, že v nedalekém
Èeském Malínì bylo povraždìno a upáleno celkem 374 Èechù a 26 Polákù a souèasnì s tím
v Ukrajinském Malínì 132 Ukrajincù také údajnì za spolupráci s banderovci, pøípadnì ruský-
mi partyzány. 

Vladislav Albrecht upøesòuje:
Koncem kvìtna nebo zaèátkem èervna v nedìli asi ve 2 hodiny v noci nìkdo zabouchal na
okno, psi zaèali štìkat, táta a já jsme šli k oknu, co se dìje. Objevilo se asi 8 chlapù, jeden
mluvil rusky „otkroj dvìr”, že hledají banderovce, dìlali rámus. Já øíkám, co chcete øíct, pro-
jednáme, ale v klidu, já tady mám nemocnou ženu, má malé dítì. Šli se podívat, jestli je to
pravda. Hledali banderovce i pod postelemi. Tam byla schovaná ošatka vajec, to sebrali a také
napeèené buchty pro „kamarad” a než odešli, øekli: „v 10 hodin všichni do kostela.” To v nás
hrklo, víme jak to bylo jinde. Vybìhl jsem z domu, že pùjdu k Mil. Opoèenskému pøes ulici,
najednou „halt, zurück.” Šel jsem tedy zpìt domù a bylo ráno, vzal jsem provaz pøes rameno,
chtìl jsem jít za stodolu ke stohu pro slámu a tam vidím na nìkolika místech Nìmce a øíkám
si, je zle, jsme obklíèeni (stáli dost daleko až za lesíèkem). Èekali jsme s úzkostí, co bude dál.
V 10 hodin jsme šli s tátou do kostela, ušli jsme kousek smìr Boratín a zase „halt”. Øekli jsme,
že máme naøízeno jít do kostela. Boratínští (z druhé èásti obce) o nièem nevìdìli.

Podivná hra o máslo

V boratínské mlékárnì se vyrábìlo máslo, které se ještì téhož dne odváželo koòským
potahem do Družstevních skladù v Lucku. Když nebylo možno sehnat povoz a nebo když to-
ho másla bylo málo, nechávalo se u nás ve sklepì až do druhého dne, tedy pøes noc. Jedné no-
ci nìkdo bouchá na okno. „Kdo je?” ptá se táta. Jeden z hlouèku mladíkù odpovídá ukrajin-
sky: „Otevøi dveøe.” Táta otevøel dveøe, dovnitø vstoupili dva maskovaní muži. Když vidìli,
že v druhé posteli nìkdo spí, jeden øíká: „A to kdo?” „Mùj syn.” Tak se jeden z nich postavil
k mé posteli. V jedné ruce držel baterku a v druhé na mì namíøenou pistoli. Druhý muž donu-
til otce, aby s ním šel do sklepa a vydal jim máslo. Byli to banderovci nebo ozbrojení zlodìji
pracující na vlastní pìst? Nedalo se to poznat. Fakt je, že šli na jisto. 

Zanedlouho se situace opakovala, když bylo máslo opìt u nás ve sklepì, jen s tím
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rozdílem, že zabouchali na okno jiného pokoje, kde spal Ros�a. Musel jim otevøít a máslo vy-
dat. Nezbylo proto nic jiného, než máslo odvážet každý den hned po výrobì. 

Jenže banderovci zvolili jinou taktiku. Poèkali si na povoz s máslem za obcí a máslo se-
brali. Na odebrané máslo vystavili potvrzení s podpisem a razítkem UPA (Ukrajinská
povstalecká armáda). 

Právì v tomto dokladu jsme poprvé zaznamenali název UPA, nevìdìli jsme ovšem, že
banderovci patøí do této organizace bojující za osvobození Ukrajiny. Na základì tohoto
potvrzení UPA pøedloženého v Družstevních skladech v Lucku byla tato dodávka považová-
na za splnìnou. 

Nìmci si však zaèali pro máslo jezdit do mlékárny pøímo. Pøed mlékárnou postavili
nìmeètí vojáci kulomety a èekali, až bude skonèena výroba. V té dobì jsem v mlékárnì vedl
provoz. Vyšel jsem ven, zastavím se u kulometu a na nìm ètu „Èeská zbrojovka” (jaké podi-
vné setkání se starou vlastí). 

To však banderovce neodradilo a zaèali si pro to máslo jezdit také. Je zajímavé, že se tito
dva rivalové  u té mlékárny nikdy nesetkali a ani jsme po tom nepátrali, zda v tom nesehráli
nìjakou úlohu dva ukrajinští zamìstnanci mlékárny. Dùslednì jsme se snažili nenadržovat
nikomu z nich, ani Nìmcùm ani banderovcùm ani dalším noèním vládcùm, a myslím, že se
nám to vyplatilo. A jistì i to pøispìlo k tomu, že jsme tuto hroznou dobu pøežili.

Vladislav Albrecht dotvrzuje:
Máslo se vozilo do Lucka. Jednou jel s máslem Šerák a protože èekávali banderovci v lese,
jel pøes Boratín, aby se jim vyhnul. Oni mu pak øekli: „Pane Šerák, víc to nedìlejte, mohl
byste špatnì dopadnout. Když to nejde po dobrým, tak to mùže jít jinak.” Dávali „bumážky”
místo penìz.  

Rostislav Vlk, syn øeditele mlékárny dodává:
Za Nìmcù jsme jeli do banderovského štábu až ke Lvovu vyjedná-
vat pro mlékárnu døevo. Kolaèov, táta a já. Vyjeli jsme v pùlnoci
a pøijeli tam odpoledne (40 km od Lvova). Štáb byl v lese v há-
jence, u vjezdu závora a u ní strážní. Legitimovali nás a tatínek s
Kolaèovem šli dál. Chtìl jsem napojit konì, byl tam žlab u studny
a tam mì druhá stráž vyslýchala. Oni dva tam v há-
jence vyjednávali asi dvì hodiny (když tam šli, mìli aktovky plné)
a dostali „posvídku” - povolení, že jsme pak v Lavrovì mohli
sehnat nìjaké døevo. Druhý den na noc jsme byli doma.

Bedøich Opoèenský uvádí z tohoto období jinou vzpomínku: Zadržení Josefa Vrzala
V Lucku dávali film „Die Goldene Stadt Prag”. Šli jsme tam uvidìt Prahu, jeli jsme na kolech,
ty jsme si nechali u Albrechtù a šli do kina (SLOÒCE). Moc se nám to líbilo, ale pøed kon-
cem byl film pøerušen, rozsvítilo se svìtlo (tehdy v kinì civilisté nesmìli na balkón, jen do
pøízemí, balkón byl pro vojsko). Když se rozsvítilo, vidìli jsme na balkónì samé samopaly
namíøené dolù na civilisty. Pozdìji jsme se dozvìdìli dùvod. V Rovnì byla pøepadena ukra-
jinská banka banderovci, protože už se vydávaly ukrajinské peníze. Nìmci udìlali všude zá-
tah, i v kinì a na pódium vystoupil velitel a pøikázal „Muži a dìvèata zvláš�”, dìvèata pak pro-
pustili a muže kontrolovali, každý musel mít prùkaz totožnosti, muže šacovali, u dveøí byl
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naštìstí Èech, když vidìl Èechy (a mìli prùkaz) snažil se nás rychle odlifrovat. Ale Pepík
Vrzal „ausweis” nemìl. Hned ho sebrali, zahnali na náklaïák a mìli je odvézt do Nìmecka na
práci. Další den byli ještì v Lucku a za tu dobu, než je odtransportovali, jsme my šli rychle
za Švejdarem a ten ho dostal zpátky. Švejdar ovšem pøivezl i jeho prùkaz. 

Marná snaha Nìmcù udržet vládu nad Volyní

Když Nìmcùm došla trpìlivost, rozhodli se, že tu bandu skrývanou v lesích kolem Mstìší-
na, kde mìli svùj štáb i soud, zlikvidují. Jednoho dne bylo vidìt na silnici u Tomášových
jakýsi zvláštní konvoj smìøující k Novostavu. Vpøedu pancéøové vozidlo, za ním auto s vo-
jáky s kulomety a automaty. Následovalo osobní auto s panem Gebietskomisarem osobnì.
Konvoj uzavíralo nìkolik aut s vojáky hlavnì se zbranìmi. Tušili jsme, že nám bude horko,
nebo� ty lesy byly vzdáleny od Boratína asi 5 km. S napìtím jsme oèekávali, kdo bude
vítìzem.

Mezitím banderovci, kteøí chodili v civilu, již podali do štábu zprávu, že se blíží nìmecká
trestná výprava se samotným šéfem okresu. Banderovci ukrytí podél cesty byli již pøipraveni,
když celá výprava pøejela mùstek pøes menší øíèku Èernohuska. Tento mùstek strhli a za-
èali støílet. Nastal zmatek. Nìmci bezhlavì prchali zpátky a veškerou tìžší vojenskou techniku
a zbranì tam nechali. Banderovci tak pøišli k dalším zbraním a Nìmci byli rádi, že je ban-
derovci nechali naživu. Pokud vím, do konce války se o nìco podobného již nepokoušeli. 

Likvidace Židù

Jednoho veèera pøinesli oèití svìdci zprávu, že se na sousední Hnidavì nìco pøipravuje.
Všude je plno uniformovaných Nìmcù a do jedné èásti obce je zakázáno vstupovat. 

Druhý den jsme se dozvìdìli, že se tam pracovalo i v noci a že tam vykopali obrovskou
jámu. Naše fantazie podpoøena strachem z toho, co se bude dít, zaèala pracovat naplno. Mìli
jsme rùzné pøedstavy, ale že tam tøetí den budou svážet Židy z luckého ghetta a že je budou
sklonìné pøed jámou a pøed zraky ostatních støílet do týla jako škodnou, to urèitì nenapadlo
nikoho z nás. Údajnì tam bylo takovýmto drastickým zpùsobem zlikvidováno asi 20 000
civilistù, pøevážnì Židù a dalších nepohodlných svìdkù. 

Nestaèilo, že je okradli o jejich majetky, že jim vzali lidskou dùstojnost, když je nahnali do
ghett a pøikázali jim nosit na levé stranì hrudi a zádech šesticípou „Davidovu” žlutou hvìzdu.

Každý boratínský obèan, který jel do centra Lucka, musel projet židovským ghettem. Pøi
pohledu na tu bídu kolem ho jistì napadla myšlenka, zda si tento stav Židé opravdu zasloužili.
Jistì se mu vynoøili vzpomínky na vyprávìní svých pøedkù, jak je Židé dusili svými
lichváøskými až dvousetprocentními úroky z poskytovaných pùjèek, až musel zasáhnout car,
jejich snaha dostat se vždy k moci zejména za Sovìtù. Na druhé stranì je tøeba ocenit jejich
pomoc pøi zpenìžování našich zemìdìlských produktù a udržování vstøícného obchodu v
dobách, kdy to neposkytoval stát. Nevyslovenou odpovìdí na otázku jejich viny byla
skuteènost, že mnoha Židùm z Lucka byly poskytnuty boratínskými obèany na urèitou dobu
úkryty a rodina Zajíèkových za to zaplatila úplnou likvidací. 

Vladislav Albrecht: Zásobování Židù v Ghettu
Vzal jsem 4 pytle mouky. „Tamhle shoïte 2 pytle.” Udìlal jsem to a nièeho jsem si nevšímal.
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Na druhém místì jsem shodil další 2. Oni je hned uklidili a jakoby se nic nestalo. Mouky jsem
odvezl mnoho metrákù. Ve mlýnì byl Milda Bohatec a Olda Nechanický, tehdy se mlela jen
„rázová mouka.” Já vzal do mlýna flašku, vždycky jsem pøijel odpoledne, nechal jsem tam
obilí pøes noc, oni to semleli na bílou mouku, navrch dali trochu èerné, aby se neøeklo a já už
jel. Taky jednou jedu a už u høbitova na Hnidavì èekali dva Židi v dolíku a „pane Albrecht,
nejezdìte tam, je tam hlídka.” Otoèil jsem to, zajel jsem na Hnidavu k Albrechtovým, tam
jsem pobyl, Židùm jsem to pøedtím øekl. Asi za 2 hodiny pøibìhl Žid. „Už je èisto.” Shodil
jsem to na urèené místo a odjel. 

Boratín útoèištìm potøebných

Èeši na Volyni se ve své vìtšinì vìnovali zemìdìlství. V této kategorii tvoøili nejmajet-
nìjší èást obyvatelstva a proto se stávali v každé dobì útoèištìm mnohým lidem. 

Boratín nepatøil k nejbohatším èeským obcím na Volyni (posuzováno podle poètu majet-
nìjších rodin), ale u poskytování pomoci potøebným urèitì nezaostával. Atmosféra vzájemné
pomoci v životì boratínských obèanù pøi rùzných akcích vìtšího rozsahu jako stavby
hospodáøských budov, mlácení obilí, sklizeò úrody, zejména chmele, a sousedské pùjèování
výkonnìjší zemìdìlské techniky, zde pøetrvávala od doby pøistìhování koncem 19. století.
Dokladem toho je také postupné zakládání spoleèných zaøízení jako záložna, družstevní mlýn,
družstevní mlékárna, jakož i spoleèná ochrana svých majetkù. A do takové atmosféry,
nasycené køes�anskou láskou k bližnímu a biblickým desaterem, se rodily všechny boratínské
generace.

Pomoc potøebným se neomezovala jenom na boratínské obèany, ale i na ty mimo obec,
kteøí o to žádali. Dennì naše domácnosti navštívilo nìkolik žebrákù zejména ukrajinské
národnosti (tento poèet se neustále zvyšoval) a vždycky odcházeli se skývou chleba, buchta-
mi, bramborami èi moukou, pøípadnì nìjakým obleèením. Do obce pøicházeli také lidé, kteøí
nemìli svùj domov, a nebo pocestní, které stihl na cestì podveèer na Boratínì a potøebovali
nìkde pøespat. V tomto pøípadì platila v obci zásada, že každý žadatel o pøespání (mimo
pøíbuzných) se musel ohlásit u starosty a ten po zjištìní oprávnìnosti dùvodù a po pøípadném
odebrání dokladù totožnosti mu vydal lísteèek pro rodinu urèenou poøadníkem, která ho
musela pøijmout na noc. Zpravidla to zaèalo veèeøí a konèilo ranní snídaní.

Zvláštní pozornost boratínských byla vìnována èinnosti všeobecnì prospìšných organi-
zací jako napøíklad Èeské matici školské v Lucku. Ta spravovala èeskou školu, jejíž 5.-7. tøí-
du navštìvovala vìtšina boratínských žákù, jako pokraèování èeské školy na Boratínì. Tato
organizace také šíøila osvìtu a kulturu (zejména divadlo). Sbírky na podporu této èinnosti by-
ly provádìny témìø pøi všech vìtších akcích, zejména však pøi svatbách, které podle místních
zvyklostí trvaly povìtšinou 2 dny.

Za pomoc lze také považovat zamìstnávání místního obyvatelstva ukrajinské národnosti v
nìkterých rodinách jako „dìveèky” pro práci v domácnosti,  èeledíny u koní a dalších osob
na sezónní zemìdìlské práce (za sovìtù to bylo považováno za odsouzeníhodné vykoøis�ování).

Tak to fungovalo do roku 1938. Po Mnichovì k nám zaèali pøicházet uprchlíci z ok-
leštìného Èeskoslovenska. Snad jako první tu byl Bagiòski se svou ženou (bydlel nejprve u
Vlkù a potom u Škrabalù). Dále to byla rodina Mrázova a další prchající pøed Hitlerem. Mezi
jinými i bývalí dùstojníci hledající možnost zapojit se do boje proti fašismu.

Zvláštní zmínku si zaslouží poskytnutí pøístøeškù a jiné pomoci Èechùm i Polákùm z Luc-
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ka pøi jeho bombardování po vypuknutí polsko-nìmecké války, jakož i polským bìžencùm pr-
chajícím pøed nìmeckou armádou na východ.

Pomoc byla za sovìtù poskytnuta tìm èeským podnikatelùm z Lucka, kterým byly
zabrány jejich majetky s tím, že zamìstnávali a tím i vykoøis�ovali cizí lidi (Rektorovi napø.
bydleli u Vladislava Vlka).

V dobì nìmecké okupace našlo v Boratínì dlouhodobé útoèištì nìkolik ruských uprch-
líkù ze zajateckých a koncentraèních táborù v Nìmecku.

Po urèitou dobu bylo na Boratínì schováno mnoho Židù v umnì vytvoøených prostorách
pod slámou ve stodolách s možností vystoupit ven ve veèerních hodinách. Za pøechovávání
Židù zaplatili životem manželé Zajíèkovi.

Bedøich Opoèenský: Tragédie rodiny Zajíèkových
Slávèa (Biala) byla v Lucku a tam pøechovávala Židy, a když se v Lucku hodnì kontrolova-
lo, Židé pøešli k Zajíèkovùm (ona je tam pøivedla). My jsme to vìdìli a maminka øíkala: „Paní
Zajíèková, dejte je pryè, nebo bude zle!” Zajíèkovi mìli pod kuchyní sklep (dekl pod
kuchyòským stolem) a tam byli ti Židé. Sláva pak pøiznala, že Židy zavedla k Zajíèkovùm,
když ji chytili u židovského obchodu. Pak Slávu pøitáhli na Boratín s drátem na krku a Nìm-

ci odvezli celou rodinu do vìzení. Zajíèková babièka už nežila, o dìti, když je starosta Švej-
dar pøivezl, se pak starala a v Boratínì s nimi žila paní Fibichová, matka paní Zajíèkové
(pùvodnì bydlela u Bohatcù, kteøí to od Fibichù koupili). 

Jednou z uprchlických rodin pøed fašismem byla rodina profesora Kozielského, ubyto-
vaná na Boratínì u Zajícù. Jeho syn Waclaw po témìø šedesáti letech své vzpomínky zveøe-
jnil ve Zpravodaji Sdružení Èechù z Volynì pod názvem To nelze zapomenout.
V životì jsou chvíle, na které se nikdy nezapomíná, stejnì  jako na lidi, kteøí mu v tìch ne-
jtìžších chvílích podali pomocnou ruku.
Jak se to stalo, že já, Polák, rozený Slezan, jsem se objevil na Volyni?
Otec byl absolventem chemické fakulty v Petrohradì. Po první svìtové válce ukonèil prá-
va a mìl advokátní kanceláø v Sosnovcu. Souèasnì byl pøedsedou organizace, která si dala
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jméno „Národní a sociální strana mìst a venkova”. Ta vydávala èasopis „Jedna karta”, který
byl zamìøen na šíøení národního cítìní, vlastenectví a odporu i proti fašistické nìmecké rozpí-
navosti.
Po pøepadení Polska v záøí 1939 mu z tìchto dùvodù hrozilo velké nebezpeèí ze strany Nìm-
cù. Proto odjel se mnou za sestøenicí do Lucka. V tomtéž roce byla Západní Ukrajina pøipo-
jena k Sovìtskému svazu a sestøenice byla nucena uprchnout. Podaøilo se jí dostat pøes „zele-
nou hranici” do Varšavy. Nás z jejího bytu vyhodili, a tak jsme zùstali bez pøístøeší. Pøespá-
vali jsme u známých.
Mùj otec dokonale ovládal ruštinu a zvládl také ukrajinštinu, a díky tomu našel místo uèitele
na technice v Lucku. Já jsem se stal posluchaèem desetiletky s vyuèovacím jazykem polským
a veèerní sportovní školy se specializací sportovní gymnastika.
V èervnu 1940 otec dostal tzv. paragraf 11, podle kterého mìl pøísný zákaz bydlení v Lucku
a tím i zamìstnání.
Po dlouhých peripetiích jsme zakotvili v Èeském Boratínì u manželù Zajícových, kterým by-
lo tehdy kolem 60ti let a hospodaøili na sedmi hektarech pùdy. Nebyl to lehký osud. Souèas-
nì peèovali o ètrnáctiletou polskou dívenku z poèetné polské rodiny.
U manželù Zajícových jsme mìli k dispozici pokojík s možností pøípravy stravy
v jejich kuchyni. To, co jsme platili, bylo spíše jen symbolické.
Èeský Boratín na mne velmi zapùsobil. Udivovaly mì bytelné zdìné stavby, poøádek, èisto-
ta, inteligence a vzdìlání èeských spoluobèanù.
Ve vesnici byla škola, dvì kovárny, mlýn, klempíøství a malý kostelík. Každá domácnost se
mohla pochlubit bohatou knihovnou èeských a polských autorù. Hluboce zakoøenìná národní
tradice a dodržování lidových obøadù a zvykù bylo uchvacující.
Mezi lidmi vládla atmosféra nefalšované solidarity a vzájemného porozumìní. My jsme na
vlastní kùži poznali, že konfident tu byl neznámý pojem. Plat otce jako uèitele byl žebrácký
a tak douèoval øadu žákù z chemie, fyziky a matematiky.
V èervnu 1941 byla Volyò okupována Nìmci. Pøed námi vznikl velmi ožehavý problém, jak si
vydìlat na živobytí? Já jsem se vrhl na zemìdìlské práce u svých hospodáøù ale i u sousedù.
Plat jsem dostával v naturáliích a musím konstatovat, že byl mnohem vyšší, než mi patøil.
Tatínek si pøivydìlával výrobou mýdla, které vzhledem k jeho vzdìlání mìlo vysokou kvali-
tu a odbyt. Navíc z místní mlékárny nosil do Lucka podmáslí, na které mìl stálé odbìratele.
Souèasnì získával dùvìrné zprávy od øady osob.
Od záøí 1941 jsem nastoupil do mlýna. Tady jsem opìt cítil podporu a pochopení ze strany
Èechù.
Nezapomenu na jeden pøíbìh. Po porážce Polska vznikly na území Volynì ilegální organi-
zace. Já jsem se stal èlenem AK (Armii krajovej). Od velitele jsem dostal silnì poškozenou
pistoli, neschopnou palby. Mùj pøítel Ota Nechanický, syn kováøe, se podujal, že ji opraví. Po
nìkolika dnech jsem dostal plnì funkèní pistoli. Oprava byla skuteènì mistrovským dílem.
Pracovalo se na tøi smìny, nìkdy i 16 hodin dennì, potom byly dva dny volna. Protože nìk-
terými úkoly mì povìøovalo velení AK, musel jsem pracovat v noci a i pod èasto naivními ar-
gumenty jsem dosáhl zastupování nebo výmìny jednotlivých smìn, bez toho, že by mi nìkdo
kladl všeteèné otázky. Cítil jsem, že jsem èlenem jejich komunity. Byl jsem zván na rodinné
oslavy. Byly sice skromné, ale na dané pomìry pøímo královské.
Nezapomenu na èeské buchty, koláèe, nebo i na obyèejný chléb, který jednou za 14 dnù pekla
paní Zajícová.
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V roce 1943 se situace rapidnì zhoršila, zaèaly se stupòovat pøepady polských kolonií a jed-
notlivých rodin ukrajinskými bojùvkami.
Už jsem nespal v domì, abych neohrozil životy svých hospodáøù, ale i život svùj. Spal jsem
ve stodole v dokonale zamaskovaném doupìti. Otec dostal avízo, že jeho život je ohrožen, a
tak se mu díky konexím podaøilo pøekroèit „zelenou hranici” do Generálního gubernatorstva,
kde našel azyl v Plocku. Já jsem zùstal na Volyni. Nakonec jsem z bezpeènostních dùvodù
odešel do Lucka, kde jsem opìt pracoval ve mlýnì. Mým pøítelem byl Pepík Ostrovský, je-
hož otec, mlynáø, byl Polák a maminka Èeška, rozená Benešová. S Pepíkem jsme po
nocích dìlali výpady do Boratína, Stromovky a dalších obcí, podle pokynù velení AK.
Po pøíchodu sovìtských vojsk v bøeznu 1944 byla naše jednotka AK zrušena.
Sovìtské velení po reorganizaci civilní správy vyhlásilo nábory dobrovolníkù do polské a
èeskoslovenské armády. Pøihlásil jsem se také. Pøijímací støedisko polské armády bylo v
Sumach. V pøedveèer odchodu pøišla za mnou Maøenka Zajícová a další dívka ze Stromovky,
její jméno si ale nepamatuji, a donesly mi chleba, slaninu, uzeniny a cibuli na cestu. V té dobì
byl ve mìstì katastrofální nedostatek potravin a my jsme se mìli zásobit na 5 dnù.
Ve válce jsem absolvoval letecké uèilištì a lítal jako stihaè. V roce 1960 jsem pùsobil jako
zkušební pilot. V Èeskoslovensku jsem pøedvádìl zemìdìlskou leteckou techniku v Praze a
také ve Slaném.
Tehdy jsem také navštívil známé z Boratína. Dívka, schovanka Zajícových, byla už paní
Maøenkou Kryštofovou. Manželé Zajícovi již nežili. Na setkání s „boratínskými
Èechy” nikdy nezapomenu. Dovìdìl jsem se o trnité cestì a tragických osudech svých pøátel
a kamarádù pøi osvobozování Èeskoslovenska. Touto cestou prošel i mùj pøítel z Lucka Toník
Liška–kamarád z desítiletky i sportovní školy.
Podvìdomì jsem mìl snahu i touto formou podìkovat volyòským Èechùm za to, co pro mì a
mého otce udìlali v tak nebezpeèném pro nì a nejtìžším období mého života.
Na to nikdy nezapomenu!

Zaèátek Druhého odboje

Jak se k nám sovìtsko-nìmecká fronta po necelých tøech letech neúspìšnì (z pohledu
Nìmecka) vracela, sílilo v nás pøesvìdèení, že i my, obèané Boratína, bychom se mìli zapo-
jit do boje proti fašismu a svým dílem pøispìt k osvobození Èeskoslovenska a splnit tak výzvy
adresované všem Èechùm žijícím v zahranièí. 

První z tìchto výzev vznikla v USA, kde se již 8. èervna 1939 v Chicagu sešli
èeskoslovenští legionáøi z první svìtové války žijící v Americe s prezidentem Benešem, který
tam byl na soukromé návštìvì. Diskutovalo se nejen o nedávném rozpadu Èeskoslovenska ale
hlavnì o tom, jak dál v opìtném získání samostatnosti. Velice plodnou diskusi uzavøel
E. Beneš takto: 
V závìru svého projevu na dnešním veèeru bych chtìl jen ještì jednou opakovat, že všechny
vaše dnešní projevy beru za slavnostní prohlášení, že vy, ameriètí Èeši,  Slováci
a Karpatorusové v tomto duchu sobì navzájem a mnì slibujete, že budete pøipraveni na všech-
ny ty velké události, které pøicházejí a pøijdou. Považuji, drazí pøátelé, dnešní veèer a dnešní
projev za  slib, že my všichni v zahranièí v této vìrnosti a v jednotì ve skuteènosti a víøe
vytrváme až do konce. Konec ten znamená obnovu naší èeskoslovenské demokracie
a samostatnosti, která pøijde, kdyby se i nejmocnìjší pekelné moci proti nám spojovaly, ponì-
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vadž pravda a spravedlnost je na naší stranì
a protože vìøíme s Masarykem, že nakonec
„Pravda zvítìzí!”

Tento Benešùv projev je charakteri-
zován jako programová øeè druhého odboje.  

Druhou výzvu všem Èechùm žijícím
v Polsku pøednesl 3. záøí 1939 tj. 3 dny po
napadení Nìmeckem polský maršálek Rydz
Œmigly jménem polské vlády po pøijetí
Dekretu o formování legionu, složeného
z Èechù a Slovákù. Vstupovat do této vo-
jenské jednotky v Polsku mìli jak uprchlíci
z protektorátu, tak obèané èeské a slovenské
národnosti s polským obèanstvím žijící na
Volyni a v nedávno pøipojeném Tìšínsku. 

Tøetí výzvou, která má spíše povahu
konstatování, že stejnì tak jako za první
svìtové války, budou legionáøi  hlavními
nositeli tvoøícího se odboje. Vyplynulo to
z projevu Jana Masaryka, pozdìjšího minis-
tra zahranièí ès. exilové vlády v Londýnì,
pøedneseného 8. záøí 1939 (osmý den po vy-
puknutí války) u pøíležitosti zahájení
èeského vysílání z Velké Británie do Evropy. Vzhledem k tomu, že toto vysílání
„Volá Londýn” bylo pro nás na Boratínì hlavním zdrojem nefalšovaných informací o tom, co
se událo ve svìtì, se domnívám, že nebude na závadu, když tento první èeský projev
z londýnského rozhlasu a také první Jana Masaryka (mluvil každou støedu) uvedeme v plném
znìní. 
Dostalo se mi nezasloužené cti. Byl jsem požádán, abych zahájil každodenní vysílání
z Anglie.
Slavnému a milovanému národu èeskému posílám pozdravy, lásku a neochvìjnou dùvìru
jménem všech Èechoslovákù v cizinì. Prohlásili jsme ústy Edvarda Beneše, že jsme ve
váleèném stavu s nacistickým Nìmeckem, s Hitlerem a jeho smeèkou. Hodina odplaty
nadešla. Meze trpìlivosti západních demokracií byly dovršeny a boj o vyhlazení nacismu za-
poèal. Naším programem je svobodné Èeskoslovensko ve svobodné Evropì a pro tento cíl
jsme ochotni obìtovat vše. Zanedlouho budou èeské legie státi znovu v jedné bitevní frontì
se spojenci. Pøijde den, kdy nacismus a s ním naši utiskovatelé zmizí z povrchu zemì. Již
nyní je èeskoslovenský národ volá na boží soud. Pøi jménu, které nosím, vám zde prohlašuji,
že tento boj vyhrajeme a pravda zvítìzí. 
Jsem vám nesmírnì vdìèný, že jste se tak peèlivì postarali o hrob mého otce na lánském
høbitùvku. Naslouchejte každého dne londýnskému vysílání, které vám podá pravdivé
a objektivní zprávy. 
Já vím, že jste sjednoceni a že slavnì pøežijete pohromu, kterou vás postihl zloèinný vetøelec.
Jsme pyšní, když slyšíme o vaší jednotì a vašem tichém tvrdošíjném odporu. I my zde
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v cizinì kráèíme v jednotì s vámi k cíli, který nezná kompromisu. Èeskoslovenský problém
je nedìlitelnou souèástí problému evropského, a proto slavný a milovaný lide èeskosloven-
ský, buï ujištìn, že vláda vìcí tvých se navrátí do rukou tvých.
Nazdar a na shledanou v Praze!
K této èásti ještì malou poznámku. V té dobì na Boratínì ještì každá rodinì nemìla vlastní rozh-
lasový pøijímaè, na který by se mohlo toto vysílání chytat. Vìtšinou pøevládaly tzv. „krystalky”
s krátkým doslechem. Proto se nezøídka stávalo, že u sousedù s výkonnými pøijímaèi, se v dobì
vysílání „Volá Londýn” sešlo až dvacet posluchaèù, napø. v bytì Jaroslava Vlka st.
Bedøich Opoèenský: Poslouchání rozhlasových zpráv na Boratínì.
Strýèek faráø byl horlivý posluchaè. Pamatuji si, jeli jsme na kolách rozhazovat hnùj na
Kolínkovo za Tomášovy až k Holešovu a strýc mìl hodinky a øíkal „Už bude vysílat Londýn”,
tak jsme bacili vidlema a tradá na kola a domù poslouchat. Na Boratínì se poslouchalo radio
u Balounù, Janatù a Opoèenských.

Vladislav Albrecht dodává:
Hubalovi také mìli rádio. Chodil jsem tam poslouchat Londýn. Zpoèátku bylo i u Mil.
Opoèenského.

Tak byl neoficiálnì zahájen èeský a èásteènì i slovenský odboj proti okupantùm staré
vlasti. O jeho organizování jsme byli informováni nejen prostøednictvím rozhlasu, ale
i osobním stykem s nìkterými organizátory. Tak napøíklad ještì pøed válkou dne 25. èervna
1939 byla na toto téma v sále ÈMŠ (Èeské matice školské) v Lucku pøednáška bývalých dùs-
tojníkù èeskoslovenské armády gen. Fingla a pplk. Kumposta spojená s bohatou diskusí. Dne
13. srpna 1939 navštívil ÈMŠ v Lucku bývalý èeskoslovenský vyslanec ve Varšavì Juraj
Slávik. Jeho pøednáška byla zamìøená na protifašistický odboj nejen doma, ve staré vlasti, ale
i v zahranièí a vyvolávala èastý, témìø bouølivý potlesk. O týden pozdìji v nedìli odpoledne
bylo v Boratínì setkání s profesorem - letcem uprchlým z protektorátu. Také jeho informace
byly zamìøeny hlavnì na odboj. 

Mezitím byla 14. 8. 1939 v Polsku provedena mobilizace nìkterých roèníkù. Do zbranì
byli z Boratína povoláni Václav Chudoba a Jaroslav Vlk st. Oba se tak stali prvními bojovníky
za svobodné Èeskoslovensko, nebo� za dva týdny na to bylo Polsko napadeno Nìmeckem
a zaèala jeho okupace. Vìdìli také, že nebude-li svobodné Polsko, nezíská opìt svobodu ani
Èeskoslovensko. Kromì tìchto dvou osob povolávala polská armáda tìsnì pøed a po zahájení

války další boratínské muže, pak i muže s auty a s koòskými
potahy. Všichni se š�astnì vrátili domù. 

Pro stovky uprchlíkù z protektorátu byla do války nejschùd-
nìjší cesta na západ pøes Polsko. Staèilo se dostat pøes protektorát-
ní hranice do Krakova, kde je bývalý èeskoslovenský konzul vy-
bavil pøíslušnými informacemi a další cesta smìøovala do polského
pøístavu Gdynì, kde na nì èekaly najaté polské a švédské lodì,
které je odvážely do Francie nebo Anglie. Tuto cestu použili další
dva boratínští muži Ladislav Baloun a Rostislav Chudoba,
kteøí chtìli vstoupit do tvoøící se èeskoslovenské jednotky ve
Francii. Ta ovšem podle mezinárodního práva mohla být uznána až
po vytvoøení váleèného vztahu mezi Nìmeckem a Francií, což se
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vypuknutím války stalo. Místem formování èeskoslovenské jednotky ve Francii bylo mìsto
Adge na jižním pobøeží Støedozemního moøe (ve stejném kraji byly organizovány
èeskoslovenské legie za první svìtové války). 

Dnes vysloužilý  veterán Rostislav Chudoba (vìk 86 let) na tuto dobu vzpomíná:
Dva boratínští legionáøi.
Bylo to v èervnu 1939, mìl jsem dovolenou a mùj velký kamarád Ladislav Baloun právì
úspìšnì maturoval, aby se mohl stát uèitelem. Nemìli jsme co dìlat, žnì ještì nebyly, a tak
jsme se toulali jak v Èeském Boratínì, tak i v okolí. Na tìch toulkách jsme se èasto setkali
s Jaroslavem Vlkem, synem vzácného uèitele Josefa Vlka, a mluvili jsme o všem možném,
zvláštì o tom, že nám válka visí nad hlavou. 
Jednoho dne nám Jaroslav Vlk øekl, že dostal dopis od svého bratrance Svatopluka Vlka,
kterému se podaøilo dostat se z obsazené ÈSR a je v uprchlickém táboøe v Branovicích
u Krakova v Polsku (Svatopluk Vlk, syn Vojtìcha Vlka se také narodil na Boratínì, ale v roce
1919 se s rodièi pøestìhoval na Moravu, pozn. aut.). Zde bylo již mnoho Èechoslovákù èeka-
jících na odjezd do Francie, která jim mìla zajistit úkryt v cizinecké legii. Po nìkolika
rozhovorech jsme se s Láïou rozhodli, že se k nim též pøipojíme, jelikož se blížila válka
a Polsko se svými šavlemi a kavaleriemi nemìlo žádnou šanci. Jára Vlk nám dal doporuèu-
jící dopis urèený jeho bratranci. Do tohoto „spiknutí” byli zasvìceni: já a Láïa Baloun, jeho
bratr Bohuslav, který pracoval jako úèetní v pivovaøe Zemana, aèkoli byl nadaný houslista,
a nevìdomky také mùj bratr Jaroslav a øeditel pivovaru pan Malínský. Ten nám dal finanèní
obnos na cestování. A tak jsme odjeli.  
V Krakovì jsme se setkali se Svatoplukem, jemuž jsme pøedali dopis. Svá�a nás odvedl na „veli-
telství” ès. uprchlíkù, kde nás pøijal podplukovník Ludvík Svoboda. Z Krakova jsme šli do Bra-
novic, kde jsme byli považováni za špehouny, avšak díky zákroku L. Svobody jsme byli
zachránìni. No, a potom vlakem do Gdynì na loï Batory, vylodili jsme se v Boulogny -
sur-mer, pak do Lille k první prohlídce. Zde nám ès. konsul dal každému 5 frankù a potom do
Marseille na vážné kontroly. (V kasárnách bylo plno štìnic, jakoby pršelo, když zhasla svìtla.)
Po zdravotních prohlídkách jsme se dostali do hlavního sídla cizinecké legie v alžírském Si-
di - Bel - Ahes. Pøi vchodu do tohoto sídla byl nápis, na který nikdy nezapomenu: „Vy le-
gionáøi, vy jste vojáci urèeni k smrti a já Vás posílám tam, kde se umírá”. Tady jsme byli
rozdìleni. Láïa do mìsta Saida, já do malé pevnùstky El Asida v kamenité poušti asi 150 km
od sídla legie. Výcvik byl tvrdý. Ze 400 pøítomných legionáøù bylo asi 360 Èechoslovákù. 
Po vypuknutí války jsme opustili legii a vrátili se do Francie a vlakem do mìsteèka Agde, do
tábora bývalých španìlských uprchlíkù. Dík mé znalosti francouzštiny jsem byl poslán do
dùstojnické dìlostøelecké školy v Poitiers, kde nás zastihl pád Francie. Nám Èechoslovákùm
(bylo nás 24) dalo velitelství školy k disposici autobus, abychom jeli kam chceme. Vybrali
jsme si pøístav Bordeaux, kam se uchýlila vláda Francie. Zde jsme našli malou loï, která plu-
la také do neznáma. Jmenovala se Fortin a byla pozdìji potopena a vyznamenána èsl.
váleèným køížem. Propluli jsme Gibraltarem a asi po 3 týdnech jsme pøistáli v Liverpoolu.
Odkud jsme jeli vlakem do vzdáleného parku Cholmondeley, kde se soustøeïovali všichni
èeští vojáci s výjimkou t. zv. „mezinárodní brigády” komunistù, kteøí válèili ve Španìlsku
proti Frankovi a kteøí vìøili, že nacismus a komunismus se jednou spojí. Vrátili se k nám až
po napadení Sovìtského svazu.
Tady se utvoøila ès. jednotka, nebylo nás dost na divizi, byla to tedy jen brigáda asi 12 tisíc
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vojákù. Ke konci války pøed nalodìním v roce 1944 jsme mìli „úøední” název „Èeskosloven-
ská obrnìná brigáda”, úplnì sobìstaèná. Já jsem byl jmenován munièním dùstojníkem, jehož
úkol byl zásobování našich jednotek støelivem všeho druhu, dále kontrolou skladiš� a nièením
nevybuchlých granátù. Velmi nepøíjemná práce. 
Jednoho dne, když jsem jako každý den jezdil kontrolovat na motorce munièní skladištì jed-
notek, jsem se ke svému ohromnému pøekvapení ocitl tváøí v tváø s Jaroslavem Vlkem
z Boratína. On byl èlenem ès. jednotky na støedním východì a po Tobruku se ocitl v Anglii.
To bylo radostné shledání. Ètyøi roky v Anglii byly vìnovány výcviku a pak jsme se
v èervenci vylodili v Normandii. Potom následovalo obléhání Dunkergue a koneènì návrat do
staré vlasti v kvìtnu 1945. Bìhem té doby jsem se setkal s mojí budoucí manželkou.
Pak následovalo setkání s bratry, švagry, s ostatními. To se nedá vylíèit.
Do „vítìzného února” jsem byl zamìstnán v Praze, pak následoval útìk do Francie, zamìst-
nání v Gibraltaru a v Sýrii, potom zase v Paøíži až do mého dùchodu v roce 1980.

Po kapitulaci Francie byla èeskoslovenská jednotka s potížemi pøepravována pøes kanál
do Anglie. Tam se zejména èeskoslovenští letci uplatnili v letecké bitvì o Anglii. 

Vra�me se opìt do Krakova. Ne všichni vojenští uprchlíci z protektorátu chtìli na západ.
Mnoho z nich bylo toho názoru, že zde v Polsku se mohou lépe a hlavnì døíve uplatnit pøi
obranì Polska, jehož napadení Nìmeckem již viselo ve vzduchu. Proto zùstali v okolí Krako-
va, kde z nich byly vytvoøeny dvì skupiny (gen. Prchaly a pplk. Svobody).

Rychle pokraèující váleèné události v Polsku však nedovolily obìma skupinám vojen-
ských uprchlíkù úèinnì zasáhnout do boje s okupantem. Zúèastnili se spoleènì s polskou ar-
mádou ústupu pøed vítìzící nìmeckou armádou dál na východ. Po pádu Polska 19.9.1939 se

jedné skupinì podaøilo pøekroèit rumunské hranice a druhá
skupina byla na území Sovìtského svazu internována v rùzných
táborech, až skonèila v Suzdalu (200 km severovýchodnì od
Moskvy), odkud na základì vyžádání ès. exilové vlády
v Londýnì byla vìtšina èeských uprchlíkù odtransportována na
Støední východ a dále do Anglie. V této poslední skupinì
se ocitl i boratínský obèan Jaroslav Vlk st., který odjel
z Boratína 22. 3. 1940. A z jeho odbojového deníku vyjímám
nìkteré dosud ménì známé skuteènosti.

Po návratu z prohrané polsko-nìmecké války se pøihlašuji do
odboje k vojenské skupinì „kvasilovské”, jejímiž veliteli byli
por. Nekvasil a por. Lenc (Lomský). Doma na Boratínì jsem
oèekával, kdy mne Kvasilov zavolá.

Toho roku napadlo mnoho snìhu a tak jsme museli chodit na odstraòování snìhu z kolejí na
trati v Lucku, kde jsme byli svìdky èetných transportù polských kolonistù vyvážených tam,
odkud zpravidla nebylo návratu.
Když jsme se náhodou hlásili v Kvasilovì, dozvìdìli jsme se, že brzo odjíždíme, takže jsem
se nemohl rozlouèit se svými drahými. Z Moskvy pøijel jakýsi politruk s úøednicí mluvící
èesky, aby uvedli naše doklady do poøádku. Mluví k nám, ale jeho øeè stran odjezdu do Fran-
cie je vyhýbavá.
Asi za ètyøi dny nás odvezli do Zdolbunova, kde nás èekaly vozy „tìplušky.” Srdeèné bylo
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louèení s místními Èechy. Já mìl peèovati o Sokolský prapor župy zahranièní. Neménì ra-
dostné bylo shledání pøed pùlnocí ve stanici Šepetovka s vojenskou skupinou pplk. Svobody
za jásavého hurá. Naše vozy byly pøipojeny k vozùm pplk. Svobody. Nesli jsme nyní
spoleèný osud.
Po jedenácti dnech stání a klamavé jízdy ocitáme se 1. dubna 1940 v malé stanièce Zemjonky.
Zde nás èeká nové pøekvapení. Vystoupit z vlaku a za doprovodu našich ochráncù - rudoar-
mìjcù se dát na pochod. Øetìz legionu èítající pøes 800 duší se dává do pohybu. Ženy a dìti
(mezi nimi i rodina Pavla Hájka s tchýní Miroslavou Opoèensku, nar. 1878 na Boratínì, pozn.
aut.) vezeny na saních tažených po jednom koni. Asi po hodinové cestì se ocitáme na okraji
vesnice z vìtši èásti døevìných domkù vyzdobených kvìtinami a záclonami, „aby na nás
udìlali pìkný dojem”, jak bylo pozdìji øeèeno. Byl jsem skoro v èele prùvodu a tu jsem vidìl
kpt. Fišera, nesa sukovici v ruce jak gestikuloval pøi vstupu do klášterní brány - našeho
pøíštího bydlištì støeženého ètyømi vìžemi spojenými vysokým ostnatým plotem a pøíkopem.
Tak tedy „Oranky.”
Klášter s pøilehlými budovami, kde máme neèinnì trávit èas, zatímco ve Francii se válèí. Co
zamýšlí naši „tovaryšèi” podniknout? Musíme se s tím smíøit a proto si pøipravujeme svoje
bydlení na palandách a kolem sebe. Brzy se zavádí vojenský øád. Odevzdávám sokolský pra-
por pplk. Svobodovi a dostávám potvrzení.
Po dvou a pùl mìsících (18. 6. 1940) se louèíme s Orankami a ve 4 hodiny ráno odjíždíme do
stanice Bogolubov, kde s východem slunce se nám naskýtá nádherný pohled na pozlacené
kopule chrámu. Èekají nás nákladní auta, která nás odvezla do mìsta Suzdal, starého his-
torického mìsta, støediska mnoha klášterù. V jednom z tìchto klášteru jsme byli ubytovaní
v celách po dvou až ètyøech osobách.
Tak jako v Orankách, tak i zde odjelo asi 60 osob neznámo kam. Jako tam i zde bylo
vyšetøování a zjiš�ování. Pøi výslechu v Orankách, dosud nevím jestli to byl ze strany vyšetøo-
vatele trik nebo si to zjistili, mi povídá, „vy máte v Americe bratra.” Je záhadou jak to mohli
vìdìt.
Byla zde zøízena dùstojnická škola, jíž velel kpt. Engl a výkonným byl des. Tesaøík. Jinak
jsme se vìnovali tìlocviku. Mnozí chodili pracovat ven na kolchozní pole. Také
o kulturu bylo postaráno. To všechno nás neuspokojovalo. Náš cíl byl jinde.
Ve støedu 3. 7. 1940 se louèíme s velitelem pplk. Svobodou, kterého jsme mìli velice rádi,
který odjíždìl do Moskvy. Bylo to dojemné louèení s provoláváním slávy Dr. Benešovi
a SSSR. Pozdìji odjelo dalších deset vyšších dùstojníkù, kteøí nám mezi jiným psali, že jsou
tam jako akumulátor.

Dne 4. 8. 1940 byl Jaroslav Vlk stižen tìžkou úplavicí, ke které se za tøi mìsíce pøidala
oèní choroba. Byl pøevezen do nemocnice ve Vladimíru. 7.3.1941 se vrací do Suzdalu, kde se
dovídá, že všichni jeho volyòští kamarádi již odjeli na západ. Žádal také velitelství, aby byl
odeslán do míst, kde jsou lepší podmínky pro jeho doléèení. Je zaøazen do transportu, který
odjel ze Suzdalu 4. 4. 1941. Zdá se nám to jako sen, jsme opìt svobodní obèané. Pøi obìdì
v Moskvì je pøišel pozdravit pplk. Svoboda a npor. Bedøich. Po malé prohlídce Moskvy odjeli
druhý den do Odìsy. Zde se rozlouèí s „bratrskou” zemí a na celnici podepisují prohlášení, že
nebudou hanìt SSSR. 

Na lodi Svanetia opouštìjí Sovìtský svaz a s malou zastávkou ve Varnì vystupují
v Istanbulu, poté vlakem napøíè Tureckem do pøístavního mìsta Mersinu, kde je vítá èsl.
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zplnomocnìnec a lodí pøes Alexandrii 1. kvìtna 1941 pøiplouvají „s pocitem nadìje a jistoty
do zemì zaslíbené” - Palestiny. 

Ještì na palubì je vítá èeskoslovenský voják v anglické uniformì. V Haifì po nezbytných
úøedních formalitách dostávají „mundur”, vojenské knížky, zálohu na „žold” a propustky do
mìsta. Pøi oficiálním odvodu byl Jaroslav Vlk, i když ještì nedoléèen, odveden s tím, že bude
léèen dole (myšleno v Egyptì). Odpolední volna v prvních dnech využívají k návštìvì bib-
lických míst v Jeruzalémì a v okolí. 

Velice brzy poznali, že se pøiblížili místùm váleèného dìní. Vyhlašování leteckého
poplachu a kopání zákopù bylo na denním poøádku. Váleèné nebezpeèí se zvìtšilo, když se
pøestìhovali do výcvikového støediska v Agami na severním  egyptském pobøeží. Odtud se po
krátkém zacvièení jezdilo na libyjskou frontu.

Africké slunce a jiskøící písek zhoršily zrak Jaroslava natolik, že byl superarbitraèní
komisí nìkolikrát poslán na mimoøádnou dovolenou, potom byl pøeložen do útvaru „Náhrad-
ní tìleso èeskoslovenského vojska” a nakonec byl dne 12. kvìtna 1944 propuštìn z branné
moci. Tak skonèila snaha jednoho z boratínských vlastencù pøispìt k obnovení samostatnos-
ti Èeskoslovenské republiky.

Po vstupu Sovìtù na západní Volyò byli odvedeni do služby v Rudé armádì dva boratínští
obèané Vladislav Koberník a Jan Opoèenský. Oba se stali nezvìstnými. Má se za to, že byli
deportováni jako cizinci (Èeši a navíc ze západní Ukrajiny) do nìkterých pracovních táborù
v SSSR, odkud nebylo návratu. 

Blaník na Boratínì

Také Èeši žijící na Volyni založili v roce 1943 tajnou odborovou organizaci Blaník. Její
èinnost byla zamìøena zejména na aktivní úèast v boji o osvobození naší staré vlasti
z nìmecké okupace, jak potvrzuje následující základní èást textu pøihlášky do této organizace:
„Já... rodem z èeské krve, vìdom jsa si svých národnostních a vlasteneckých povinností, vs-
tupuji do tajné organizace „Blaník” a zavazuji se èestným slovem pøi svaté památce na moji
zkoušenou a muèenou matku Vlast - Èeskoslovenskou Republiku, do ostatní kapky krve, vše-
mi silami a prostøedky vésti jakoukoli válku z naøízení mých naøízených v zmínìné organizaci
na koøist této organizace a tím ve prospìch Èeskoslovenské Republiky - na škodu nìmeckých

barbarù i všech jejich pøívržencù”.
Na Boratínì byla organizace Blaník založena ve druhé pùli

1943. Vedoucím této organizace èítající 10 osob byl Václav Vlk.
Scházeli jsme se u nìho v domku na konci obce po veèerech a on
jako šofér z povolání a pozdìjší majitel autoškoly nás zasvìcoval
do øízení motorových vozidel.

Vedle této odborné pøípravy mladých mužù pro vstup do
èeskoslovenské jednotky v SSSR organizace vedla èeskoslovenské
obèany k zachování naprosté loajality ke všem národnostním
skupinám, pøípadnì jejich odbojovým složkám pùsobícím na
území Volynì (ukrajinská, polská, ruská) s pøesvìdèením, že
jenom tak mùžeme v tomto výbušném prostøedí pøežít. K tomu je
tøeba dodat, že organizace Blaník na rozdíl od odbojových skupin
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jiných národností neuplatòovala žádné územní požadavky na Volyò. 
O praktickém využití odborných vìdomostí získaných v naší odbojové organizaci vy-

povídá následující vzpomínka jednoho z èlenù organizace Bedøicha Opoèenského na jeho za-
øazení k tankistùm pøi nástupu do èeskoslovenské zahranièní armády v SSSR. 

Bedøich Opoèenský upøesòuje:
Václav Vlk mìl auto, za války benzín nebyl, auto bylo na dvorku na špalkách a tam jsme

se my k nìmu chodili uèit šoférovat. To už jsme vìdìli, že na východì je naše armáda, že
pùjdeme do armády a že tedy budeme hotoví vycvièení šoféøi. A skuteènì na sedaèce
u volantu s Vlkovými povely (bude kopec, musíš pøeøadit, bude tam dvojka) to byl první tre-
nažér, primitivní, na špalkách. „(Teï zase z kopce, to musíš pøibrzdit, pøeøadit na nižší
rychlost s meziplynem).” Takhle nás uèil Václav Vlk. (Uèòové: Vrzal, Hnídek, Foøt - bydlel
u Chladilù, Josef Šerák, Albrecht Jarèík a Béïa Opoèenský). Pak jsme šli všichni do armády.
Když jsme byli v Rovnì u odvodu, pan Vlk nás sebral, tu skupinu k odvodní komisi (tam byl
dlouhý stùl a za ním sedìli papaláši – generál Svoboda a za ním dìlostøelecký dùstojník
a vzadu byl Janko od tankistù). Pan Vlk øíkal: „Pane generále, já si vám dovoluji pøedstavit
skupinu hochù, které jsem vycvièil jako øidièe.” Pan generál ho pochválil: „To je od vás krás-
né, že jste se takhle pøièinil...”. A pak se podíval dozadu a zase øíká: „Co øíkáš, Vladimíre?”
(Janko byl Vladimír.) „Tak pojïte sem, budete øidièi, ale tankù”, øíkal Janko. 

V druhé pùli února 1944, kdy se sovìtsko-nìmecká fronta dostala až na západní Volyò
a zastavila se pøed Boratínem na øece Styru, odešlo 22. 2. 1944 pìt boratínských mužù pøes
frontu do sovìtského zázemí. Byli to: Jaroslav Chudoba, Jan Šebesta, Rostislav Šebesta,
Jaroslav Vlk - Kopeèkù a Vladislav Vlk. V Rovnì se pøihlásili do èeskoslovenské jednotky
v Sovìtském svazu. Odtud spoleènì s mobilizovanými Èechy z této oblasti byli pøepraveni
nákladními vlaky do Jefremova. Cesta tam za stálého bombardování vlaku trvala 11 dní. Po
vstupní lékaøské prohlídce byl Jaroslav Chudoba pøidìlen do náhradního pluku. Ostatní byli
zaøazeni do 2. paradesantní brigády a následnì po jednání s pplk. Englem do štábní roty jako
polní èetníci. Druhou brigádu tvoøili zejména Slováci, kteøí v té dobì jako èlenové armády
Slovenského štátu a spojenci Nìmecka bojovali po jeho boku na východní frontì. Pøešli do za-
jetí a pøihlásili se pak do èeskoslovenské jednotky v Sovìtském svazu.

Po prodìlání základního, ale i paravýcviku, který pøedstavoval 5 seskokù, 3 z balónù a 2
z letadla, byla brigáda èítající 3 000 vojákù postupnì odesílána blíže fronty do Proskurova.
Toto mìsto ještì bylo v pásmu témìø stálého denního i noèního bombardování. Zde jsem byl
pøi výkonu vojenské služby zranìn a zùstal v místní nemocnici, zatímco zbývající 3 boratínští
vojáci tj. oba Šebestové a Jaroslav Vlk se s celou brigádou pøesunuli do Pøemyšlu. Odtud byli
pøeveleni (11. až 19. 9. 1944) na frontu jako pìšáci. Po deseti dnech bojù se znaènými ztráta-
mi byli pøepravováni letecky (bez padákù) z Krosna na letištì Tri duby u Zvolena na pomoc
Slovenskému národnímu povstání, které vypuklo 29. 8. 1944. Dvanáct letadel s vojáky bylo
nad frontou sestøeleno nebo jinak havarovalo. 
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Vstup dalších boratínských obèanù do èeskoslovenské jed-
notky v SSSR

Pøi postupném osvobozování Volynì od nìmeckých okupantù se témìø všichni volynští
muži - Èeši hlásili do armády. Považovali to za svou morální povinnost. Vstup témìø jedenácti
tisíc „volyòákù” do èeskoslovenské jednotky umožnil rozšíøení stávající brigády, (která pod
velením Svobody prošla již bojem u Sokolova, Kyjeva, Bílé Cerkve) na 1. ès. armádní sbor.
Vedením tohoto nejvìtšího èeskoslovenského vojenského útvaru v zahranièí za druhé svìtové
války byl jmenován generál Kratochvíl. 

Po osvobození Boratína zaèátkem bøezna 1944 se v Lucku k dobrovolnému vstupu do ès.
armády pøihlásilo 80 boratínských mužù a 2 ženy (bližší v další kapitole). Nìkteøí z nich byli
vráceni domù pro pokroèilý vìk, dále otcové, kteøí pøišli s nìkolika svými syny a další muži
neschopní vojenské služby ze zdravotních dùvodù, pøíp. muži povìøení zvláštními úkoly. 

Z Lucka, kde byla provedena registrace odvedených, odjeli na ès. vojenské velitelství
v Rovnì. Tam prošli lékaøskou prohlídkou a na základì zdravotního stavu a pøípadnì osob-
ního pøání byli pøidìleni k rùzným vojenským útvarùm podle druhu zbraní a odesláni do míst,
kde se tyto útvary nacházely. Vìtšina boratínských obèanù byla pøidìlena k 1. brigádì. 

Karel Šerák:
V Rovnì jsem byl pøidìlen k tankistùm a hned se zaèalo cvièit poøadové cvièení, protože
málokdo byl v armádì - zvláštì my mladší! Netrvalo dlouho a pøemístili jsme se z Rovna do
Kivercù. Tam zaèal usilovný výcvik jak teoretický, tak praktický. K tomu úèelu jsme mìli tøi
tanky. Po dvou mìsících výcviku v Kivercích jsme se pøemístili, bylo to 2. kvìtna 1944, pøes
území ruské do Kamence Podolského pøes Besarábii do vesnice Rusov, kde jsme bydleli do
doby, než jsme si vybudovali v kopcovitém lesíku chaty a zákopy. Pøi vìtším dešti nám
nadìlal déš� více práce, museli jsme všeho nechat a znovu vše postavit. Po tøech mìsících naši
velitelé uznali, že bychom byli dostateènì vycvièeni do boje. Tak jsme èekali na nové tanky,

které nám mìla dát ruská vláda. Odjeli jsme z Rusova do polského
mìsta Pøemyšl. Tam jsme dostali deset tankù, které však nebyly
nové. To jsem ještì nedostal tank. 

Jaroslav Opoèenský - Vyšohradský:
V Rovnì na odvodu bylo k brigádním pozorovatelùm (oko
brigády) zaøazeno 6 mužù z Boratína (Švejdarové Miloslav a Jiøí,
Vladislav Albrecht-Josefùv, Josef Opoèenský-Hrádecký, Jaroslav
Opoèenský-Jindøichùv a Jaroslav Opoèenský-Vyšohradský). Po
dvou dnech jsme odjeli auty do Kiverec. Tam jsme prodìlali zák-
ladní výcvik (seznámení s puškou a s tím, co bude naším úkolem).
Pøišel tam za námi zpravodaj Ekstein - Vojta Erban (pozdìji pøišel
o oko). Tam jsme také cvièili poøadová cvièení asi týden, a pak

nám oznámili, že nejlepší výcvik je v boji. Pøevezli nás pod Torèín, tam byla fronta, tady se
zastavila. My jsme pøišli do pøední linie a dali nám úkol pozorovat úsek, dìlat záznamy (do
25. 4.). Tam byla celá brigáda. Pak nás stáhli a v Lucku teprve jsme dostali uniformy koncem
dubna, pustili nás na den domù (pøedtím tam byli dìlostøelci a taky tankisti), odpoledne jsme
se sešli na Fortì, tam jsme cvièili støelbu do terèe, nocovali jsme u Švejdarù (všichni pohro-

Jaroslav Opoèenský
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madì). Asi v pùlce kvìtna nás stìhovali na Kamenec Podolský vlakem asi 4 dny, Sòatyò
(Prut), pak na Èernovice - asi 3 dny to trvalo - pìšky (150 km), plná polní na zádech. Ubyto-
vali jsme se ve vesnici Chlivišèe (1 týden) a pak pøišel rozkaz vykopat zemljanky, uèit se bo-
jovým podmínkám. Dál jsme tedy prodìlávali výcvik do èervence 1944. Tam nás pøeøadili
z brigádních pozorovatelù do SPO (smíšený prùzkumný oddíl). 

Vladislav Albrecht Øepèický: Mùj první køest ohnìm fronty.
Pøišla sovìtská armáda a s ní 1. èeskoslovenská brigáda pod velením generála Svobody.
Volyòští Èeši dobrovolnì vstupovali do ès. brigády, nìkdy i celé rodiny. Tenkrát nastoupilo
12 000 mužù a 600 žen. Tím se stal z brigády sbor. Nástup byl proveden v Rovnì, kde jsme
byli pøidìleni do jednotlivých útvarù a skupin. Já, Jaroslav Opoèenský (Vyšohradský),
Jaroslav Opoèenský (Jindøich), Josef Opoèenský a Jiøí Švejdar, jsme byli pøidìleni jako
brigádní pozorovatelé.
Po rozdìlení jsme se pøesunuli k mìsteèku Torèin, kde jsme zaujali 2. obrannou linii. Ovšem
ještì v civilním odìvu. A protože sovìtští vojáci nás ještì neznali a my už byli ozbrojeni, pok-
oušeli se nás zpoèátku odzbrojovat. Když se dozvìdìli, že jsme ès. vojáci, nechali nás.

Vzhledem k tomu, že vìtšina nových vojákù nesloužila v žádné armádì, museli všichni
projít základním vojenským výcvikem. Urèitým experimentem bylo, že urèitá èást nových vo-
jákù byla zaøazena již  v dubnu a ještì v civilním obleèení do bojù u Torèína. 

Koncem èervence 1944 byl již 1. ès. armádní sbor vyzbrojen natolik, že mohl být zaøazen do
bojových akcí. 1. brigáda se v té dobì nacházela v prostoru mìsta Sòatyn ve Stanislavské oblasti.
2. brigáda (paradesantní) byla v Proskurovì a 3. brigáda v Sadaguøe u Èernovic, kde byl také štáb
celého ès. armádního sboru. Jedinì tanková brigáda zatím nemìla žádoucí poèet tankù.

Po dohodì se sovìtským velením mìli být Èechoslováci zaøazeni do sestavy tìch sovìt-
ských vojsk, které byly urèeny k osvobozování Èeskoslovenska. Èeskoslovenští vojáci vìdìli,
za co budou bojovat. Stále mìli pøed oèima obìti volyòského Èeského Malína, stejnì tak Lidic
a Ležákù v protektorátì, barbarskou likvidaci židù. Tvrdý postup proti tìm, kteøí byli podezøelí
z jakékoliv spolupráce s Židy, banderovci a partyzány znamenal nìkdy smrt nevinných.

Další èást této kapitoly je vìnována jen bojovým akcím, ve kterých pùsobili boratínští vo-
jáci, kde sklízeli úspìchy, za které byli mnozí vyznamenáni, ale také porážky, na které by ne-
jradìji zapomnìli. Uvedení významnìjších míst bojù naznaèuje trasy, po kterých boratínští
vojáci došli vítìznì až do vysnìné Prahy. 

Karpatsko-dukelská  operace

Dne 29. srpna 1944 vypuklo na Slovensku povstání. Padly proto všechny varianty vs-
tupu do èeskoslovenského prostoru bez pøechodu Karpat, ponìvadž prvoøadým úkolem našich
jednotek byla pomoc Slovenskému národnímu povstání a nejkratší cestou k pøechodu na
Slovensko byl Dukelský prùsmyk. 

Již od konce srpna se zaèala èeskoslovenská armáda stìhovat blíže Dukelskému prùs-
myku. Bojová nálada mužstva vyplývající ne z touhy po zabíjení, ale z touhy po osvobození
Èeskoslovenska, byla výborná. 

Dne 8. záøí 1944 byly jednotky 1. ès. armádního sboru v rámci 38. sovìtské armády rozes-
tavìny ještì na polském území takto: 1. brigáda byla soustøedìna pøed Machnówkou a 3.
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brigáda ve Wrocankách. Ještì téhož dne na  jiném úseku vstoupili do boje naši dìlostøelci
a minometèíci s velkým úspìchem.

Druhého dne (9. 9. 1944) došlo k velkému pøekvapení, když na tato soustøedìní témìø vešk-
eré bojové techniky s kompletní obsluhou a všemi bojovnì naladìnými vojáky obou brigád
spustili Nìmci kulometnou, minometnou a dìlostøeleckou palbu ze všech okolních návrší.
Únik z tohoto témìø obklíèení nebyl možný, nebo� bojová technika uzavøela cestu zpìt do vni-
trozemí a bojovat proti všem okolním výšinám bylo pøedem ztracené. Ztráta na životech za ten
jediný den byla 126 mrtvých vojákù a témìø 300 vojákù vyøazených z bojù pro zranìní. Hned
nato v noci byl odvolán z funkce vedoucího armádního sboru gen. Kratochvíl a na jeho místo
byl postaven gen. Svoboda, údajnì jediný velitel, který se v kritické dobì se svým štábem
snažil vzniklou situaci 9. záøí øešit ke zmírnìní dopadu na mužstvo. Tak takhle neslavnì zaèal
boj o Duklu v rámci karpatsko-dukelská operace. Padlé bylo možno spoèítat, ale dopad na psy-
chiku vojákù pro další boje se nedal vyèíslit ani odhadnout. 

Miroslav Bohatec: Pøímí úèastníci vzpomínají.
Od Krosna smìrem k naším hranicím byl kopcovitý a lesnatý terén a poskytoval nepøíteli
vhodné podmínky pro budování obrany a umožòoval lepší pozorování. 7. záøí jsme byli
soustøedìni v lese blízko Krosna, kde mìl k vojákùm proslov generál Svoboda. Øekl, že to
bude boj tìžký a mnohý z nás se nedožije svobody, že 2. slovenská divize je na hranici a ve

vhodnou chvíli nám pomùže a pøidá se k nám. Asi za 6 dní budeme
v Prešovì.
Když jsme byli blízko fronty a slyšeli to dunìní, støelbu a rakety,
tak jsme si mysleli, co nám pøíští dny pøinesou a kdo z nás zùstane
na živu.
Z lesa rota za rotou odcházela do bojového pásma a my jsme na
sebe mávali a volali „Nazdar, nashledanou v Praze”. Naše dìlostø-
electvo zaèalo již 8. záøí ostrou palbu, zároveò se Sovìtskou armá-
dou pøi útoku smìrem na Krosno.
Náš 1. prapor 1. brigády postupoval z 8. na 9. záøí celou noc a ráno
jsme se octli v pøední linii fronty. Náš prùzkum šel vpøedu, když
nezjistil nepøítele, postupoval smìrem na Machnovku a my za ním.
Já jsem byl u minometky 82 mm jako spojaø. Naše rota postupo-

vala po polní cestì a pak po louce podél potoka. V tom nepøítel na nás spustil dìlostøeleckou
a minometnou palbu. Nebylo se kde skrýt. Všichni zalehli na zem, zakopávat se nebyl èas.
Pìšáci zaèali ustupovat, tedy i naše minometka ustupovala.
Pøišel rozkaz: „Zakopat se a postavit minomety”. Polovina minometky postupovala do ves-
nice. Na jednom dvoøe, odkud byl výhled, jsme postavili minomety. V tom dostalo stanovištì
pøímý zásah miny. Mùj velitel byl na místì mrtev. Svobodník Menšík a dva spojaøi byli
ranìni. Nìmci nás pustili do klínu a pak ze všech zbraní do nás zaèali støílet, nastal zmatek.
Naše tanky vyrazily vpøed. Nepøítel neèekal útok, a tak ustoupil. Naše roty se daly èásteènì
dohromady. Brigády mìly velké ztráty, protože bylo 700 mrtvých a ranìných. Po smrti
velitele spojaøù a svob. Menšíka jsem byl jmenován velitelem spojaøù. 

Vladislav Opoèenský: Mùj první bojový køest na dukelsko-karpatské operaci. 
V pøedveèer ofenzívy soustøedili náš prapor samopalníkù a tankovou brigádu v lese na pasece,

Miroslav Bohatec
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kde k nám promluvil generál Svoboda a øekl: „Máte tu èest, že
budete mezi prvními, kdo pøekroèí Èeskoslovenské hranice a za
nìkolik desítek hodin budete v Prešovì.”
Ráno 8. záøí po rozbøesku dìlostøelectvo zahájilo dvouhodinovou
palbu na nìmeckou obranu. Po skonèení kanonády jsme dostali
rozkaz nasednout na kolonu sovìtských tankù. Kolona mìla 45
tankù a na nì nasedl náš celý prapor tankových automatèíkù. Pro-
jeli jsme pøední okraj nìmecké obrany, krajina byla pøeorána
dìlostøeleckými granáty, rozbitá vesnice a vpravo od silnice byl
zasažený sovìtský tank, jeho trosky byly rozházené do širokého
okolí. Zøejmì najel na silnou nálož. Cestou nám zaèalo být divné,
že na bojišti jsme vidìli jenom dva mrtvé Nìmce s kulometem, ji-
nak žádnou nìmeckou vojenskou techniku, které jinak po takovém
útoku zùstává na bojišti plno. Pozdìji jsme se dozvìdìli, že Nìmci chytili sovìtského zajatce
a ten prozradil, že se chystá útok.
Cestou byl klid, žádná palba se neozývala a tak chlapci vytáhli kytary a harmoniku a zaèalo
se zpívat. Pokraèovalo se smìrem ke Krosnu, které mìlo být dobité. Ale když jsme se pøib-
ližovali k mìstu, byla slyšet støelba z dìl a kulometù. Tanky zastavily a èekali jsme, co bude
dál. Pøišlo hlášení, že Krosno nepadlo. Nemìli jsme tušení, kde jsou naše pìší jednotky.
Tankisté dostali rozkaz stoèit se na jih, smìr Dukla a Èeskoslovenské hranice. Celá kolona se
zastavila ve vesnici Machnówka. Pøijel k nám velitel a øekl nám „Rebjata, jedìm osvobožïat
Èechoslovakiju, kto s námi pajedìt na razvìdku?” Pøihlásili jsme se první družstvo první èe-
ty, byli jsme na to hrdí. Velitel nám pøidìlil tøi tanky, družstvo nasedlo a jelo smìrem na jih
po rovné silnici z obou stran porostlé javory. Po ujetí asi 1 kilometru se pøed námi objevilo
po pravé stranì malé návrší, za ním holé pole a dál se táhl les až k vesnici na obzoru. Na návrší
jsem si všiml podezøelých hromad v øadì a upozornil velitele. Naøídil slézt z tankù
a v pøíkopech z obou stran cesty jsme se plížili dopøedu. Po padesáti metrech proti nám
vyskoèil Nìmec, nìco na nás øval nìmecky, v ruce držel granát, který chtìl hodit. Stiskl jsem
spouš� samopalu a Nìmec padl. V tom zaèala z návrší palba z tìžkých kulometù. Dva chlap-
ci byli zranìni. U cesty bylo pole s fazolemi na tyèích a tak jsme ho využili k úkrytu. Vracet
se k tankùm bylo riskantní. 
První tank dostal povel vyrazit vpøed, pøi pøejezdu návrší dostal zásah pancéøovou pìstí, veli-
tel poslal druhý tank, kterého potkalo to samé, dvìma tankistùm se podaøilo i pøes zranìní
zachránit útìkem. Velitel oznámil situaci do Machnówky a odtamtud pøijela celá kolona, za-
èala pálit naslepo na návrší a do lesa. Pak naložili ranìné a i s tanky se vrátili do Machnówky.
Zùstali jsme s naším tøetím tankem na místì a dostali rozkaz neustoupit, to znamenalo, aby se
šest vojákù zakopalo okolo tanku a zabránilo Nìmcùm likvidovat tank. Celou noc jsme nes-
pali, protože Nìmci byli blízko. Ráno byla všude hustá mlha. Nevidìli jsme na nepøítele a on
na nás. Pak jsme uslyšeli hukot, ruští tankisté poznali nìmecké tygry, nejtìžší tanky.
Naskákali jsme na tank a plnou rychlostí pøes pole se vraceli na Machnówku. V té mlze jsme
dojeli do jiné vesnice. Uprostøed stál kostel a fara. Tankisti se schovali s tankem za stodolu
a my samopalníci na faru. Protože jsme dobøe mluvili polsky, pohostili nás a než jsem se oho-
lil, spadla mlha a zaèal strašný jekot dìlostøeleckých granátù a min, které nám létaly nad
hlavami smìrem na Machnówku. Dostali jsme hrozný strach, jakou šanci má 6 vojákù ozbro-
jených samopaly? Od lesa, který byl od vsi asi 100 metrù, vyjeli Nìmci s obrnìným trans-
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portérem. Utíkali jsme smìrem na Machnówku. Za vsí jsme se setkali s našimi automatèíky,
kteøí nám šli na pomoc.
Zatím se našemu tanku podaøilo zlikvidovat nìmecký transportér a zbytek Nìmcù uteklo do
lesa. Naši automatèíci dostali rozkaz zlikvidovat v lese nepøítele. Od vsi k lesu se táhla polní
cesta osázená vrbami, kterou se chlapci dostali až do lesa, kde zbytek nìmeckých vojákù
zlikvidovali.
Tam už ztráty na životech nebyly, jenom jeden kamarád, který od rána cítil nesmírný strach,
stál za tankem a ten jak vystøelil, kamarád padl mrtvý. Sám jsem ho pochoval.
Tím skonèil náš druhý den bojù. V noci byl pøesun do jiného lesa, ráno ka�uše, dìlostøelecký
pøepad a znovu do útoku.

Vladislav Albrecht - Øepèický
Do vesnièky, kde jsme byli ubytováni, dopadaly dìlostøelecké granáty, což nás ale tolik
nedìsilo, protože ve srovnání s první linií bylo minimum mrtvých.
Potom jsme byli pøesunuti do Machnówky, již v ès. uniformách. Do Machnówky se pøevezly
i veškeré tìžké zbranì. Sovìtští vojáci dovezli i „ka�uše".
Byl pìkný sluneèný podzimní den, nìmeètí piloti s prùzkumným letadlem sledovali pøísun
tìžké techniky a velký pohyb našich vojsk. Asi po hodinì zahájili útok, pálili tìžkými zbranì-

mi do vesnièky. My, pozorovatelé, jsme mìli hlídky a pravidelnì
se støídali. Zrovna hlídkoval Jaroslav Opoèenský (Vyšohradský),
když ho zpozorovali nìmeètí odstøelovaèi. Byl zranìn do ruky.
Okamžitì byl pøevezen do polní nemocnice. Dìlostøelectvo pálilo
za podpory letectva, které shazovalo bomby. V jedné chvíli padla
bomba pøímo do ohnì hoøícího stavení a rozmetala do širokého
okolí hoøící polena, trámy a žhavý popel. Ještì než bomba dopad-
la, skoèil jsem do zákopu poblíž jednoho stavení. Na mì skoèil
sovìtský voják, který se snažil také schovat. Ale v tu chvíli, kdy na
mì spadl, na nìj zaèaly padat žhavé trámy z výbuchu. Tím mi
vlastnì zachránil život. Se silnými popáleninami ho odvezli do
polní nemocnice.
Poté pøišel rozkaz, abychom se pøesunuli na jiné bojové pozice.

Mnì pøedal velitel písemný rozkaz, který jsem mìl odevzdat na sovìtském velitelství. Veli-
telství bylo za vesnicí v bunkru hlídané stráží, která mì nechtìla pustit, že má generál dùležité
jednání. Èekal jsem nejménì hodinu a za tu dobu se setmìlo. Potom, co jsem pøedal zprávu,
jsem zaèal hledat svoji jednotku, která se zatím pøesunula neznámo kam. Vìdìl jsem pøibližnì
smìr, ale zaèalo vydatnì pršet, což snížilo viditelnost na minimum. Najednou jsem uslyšel za
sebou tìžké vozidlo. Ustoupil jsem stranou, vùz jel pomalu, byla to „ka�uša". Naskoèil jsem
zezadu na rampu a chvíli se vezl. Ale zpozoroval mì strážný voják a køikl na mì: „Daloj,
uchadí, bo budu strela�." Musel jsem seskoèit a pokraèovat pìšky. Orientoval jsem se jen po-
dle vystøelených raket, podle kterých jsem odhadoval, kde jsou jaké pozice. Když jsem prošel
kus cesty a nenašel svoji jednotku, rozhodl jsem se, že pøeèkám noc v nedalekém lesíku. Když
se zaèalo slabì rozednívat, uslyšel jsem nesrozumitelné hlasy. Když se pøiblížily, rozpoznal
jsem tichý nìmecký hlas. Schoval jsem se do køoví a po chvilce kolem mì pøešli dva Nìmci.
Vyskoèil jsem ze køoví a vykøikl: „Hände hoch!” Pøekvapení Nìmci dali ruce vzhùru. Pak
jsem jim poruèil, aby odhodili zbranì. Pochopili moji lámanou nìmèinu a uposlechli pøíkazu,
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aby šli napøed. Tma se už úplnì rozplynula. Asi po pìti stech metrech jsem uvidìl naši jed-
notku. Pøedal jsem zajatce. A dostal jsem vynadáno, kde jsem se tak dlouho toulal.
Po nìjaké dobì jsme vyrazili: smìr Dukla. U Kobylan jsme se zase støetli s nìmeckou obra-
nou. Pøi delším setrvání linie na obranné pozici nám vždy ženisté vybudovali pozorovatelnu
jako bunkr se spojovacím zákopem (vìtšinou na kopci). Zde nás pøed útokem navštívila gen-
eralita, abychom popsali pozici nepøítele, pøípadný nápadný pohyb aut, vojska
a dìlostøelectva. Pozorovali jsme nepøítele dalekohledy a stereotrubou (jakýsi zvìtšovací
periskop). Na pozorovatelnu šel Jaroslav Opoèenský (Jindøich). Nìmci provedli útok
s dìlostøeleckou pøípravou. Opoèenský se už nevrátil, zøejmì padl. Já jsem byl ranìn do
pravého lýtka dìlostøeleckou støepinou (prùstøel). Ještì jsem se staèil dobelhat k polní cestì,
kde jezdili sovìtští dopravci munice. Ti mì odvezli na polní ošetøovnu. Po týdnu pobytu, kdy
mi rána ještì hnisala, mì poslali zpìt na frontu. Zaøadil jsem se zpìt ke své jednotce.

Již tehdy se vedly velké diskuse o tom, zda se mìlo u Dukly postupovat tak nebo onak
a ty se vedou dodnes. Stejnì tak jako dodnes se vedou diskuse, zda se v roce 1938 v dobì Mni-
chova mìlo Èeskoslovensko bránit (mìlo na to dobøe vyzbrojenou armádu) a riskovat znièení
Prahy nebo podlehnout nátlaku západu k vydání Sudet Nìmcùm, což se také stalo.

Fakta jsou fakta a ta platí (i kdyby se nìkdo pokusil je zmìnit, stejnì se pravda po èase
provalí). Na omluvu našemu velení armády budiž øeèeno, že bylo se zástupci Slovenského
povstání dohodnuto, že na slovenské stranì Dukelského prùsmyku bude jedna ze slovenských
divizí, která bude dohlížet na prùchodnost prùsmyku. Jenže mezitím Nìmci celou divizi
odzbrojili a sami zaujali palebné postavení na všech výšinách kolem údolí smìøujících
k prùsmyku. Bohaté bojové zkušenosti sovìtského velení, získané cestou od Moskvy
a Stalingradu až do støední Evropy, byly z jiných podmínek z pøevážnì širokých rovin Ruska
a Ukrajiny, a proto v tomto pøípadì nemohly být plnì využity. Na závìr k této váleèné epi-
zodì budiž poznamenáno, že sovìtští vládci nebyli rádi, když si nìkdo bez jejich vìdomí
a „zásluh" udìlal svou národní revoluci, což potvrzují skuteènosti z jiných zemí.  

Na  polském území pokraèovaly velké boje o kótu Kobylany 534, která 7krát vystøídala
své majitele. Úèastníci si jistì vzpomenou na další støediska odporu Teodorówka, Na dole,
Hyrowa Góra, Zyndranowka, Barwinek a urputný boj o hranici, který trval od 23. záøí do 6.
øíjna, kdy došlo k pøekroèení hranice a vztyèení ès. státní vlajky. 

Miroslav Bohatec:
Útoky a protiútoky se støídaly a naše jednotky se pomalu pøibližovaly k Dukle pøes kopcov-
itý a lesnatý terén. 12. záøí jsme se dostali až ke kótì 534, kterou Nìmci všemožnì bránili. Po
velkém útoku naši pìšáci a samopalníci obsadili kótu 534. I my s tøemi minomety jsme se
dostali až na samý vrchol kóty a postavili je tam k palbì. 
Jednou v takovém dìlostøeleckém pøepadu jsem byl u velitele roty v bunkru. Bylo pøerušeno
spojení, které bylo tøeba okamžitì opravit. Velitel roty mi øekl, že se nedá nic dìlat, porucha
se musí odstranit. Vzal jsem telefon, kus drátu a vylezl ze zákopu. Poprvé jsem se tøásl stra-
chy, nebo� v takovém pekle ani nikdo hlavu nevystrèil. Plížil jsem se s telefonem podle drá-
tu, hledal poruchu, až jsem ji v jednom trychtýøi po dìlostøeleckém náboji našel - drát byl
roztrhán. Navázal jsem dráty, pøipojil telefon a v tom jsem slyšel spojení s rotou i s velitelem
praporu. Mezi tím již palba ustala. Po návratu jsem øekl: „Když jsem se z toho pekla vrátil,
tak to pøežiji.” Jenže takových pøípadù bylo ještì mnoho. Druhý den jsem byl na po-
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zorovatelnì a vidím, jak od lesa zezadu pøichází gen. Svoboda s nìkolika dùstojníky spojo-
vacím zákopem na okraj vrchu blízko mì. Chtìl se osobnì pøesvìdèit, proè to nejde dopøedu.
Nepøítel zjistitl pohyb a zahájil palbu. Jeden dùstojník byl ranìn a gen. Svoboda sundal èepi-
ci a rychle utíkal zpìt, jen bílé vlasy vlály. Pak jsme se dozvìdìli, že si ho ruský velitel za-
volal a øekl mu, že není žádný automatèík, aby chodil do pøední linie a zakázal mu podobné
pøípady. 
Druhý den jsem na pozorovatelnì sledoval velký pohyb nepøítele a silnou palbu na kótu 534.
Volám veliteli roty, spojení však nebylo, zároveò vidím, že z kóty 534 utíkají vojáci. Vytrhl
jsem telefon a bìžel k naší rotì. Naši vojáci také vylézají ze zákopu. Velitel praporu, který us-
tupoval, køièí „Minometko, støílejte”. Ale my taky chtìli utíkat, náš velitel roty vyskoèil,
vytáhl pistoli a køièel: „Kdo bude utíkat, toho zastøelím, minometka neutíká. Tøi zùstanou
u minometu a budou støílet na nejbližší vzdálenost asi 300 m. Ostatní pøískoky vpøed”.
Plížením a pøískoky jsme se dostali až na okraj vrchu a vidìli jsme, jak se Nìmci blíží k nám.
Zahájili jsme palbu z pušek, samopalù, rovnìž naše minometka spustila palbu a utvoøila z min
pøehradu. Nepøítel musel zalehnout, nebo� takovou minometnou pøehradou nikdo neprojde,
proto zaèali pomalu ustupovat zpìt. Naši se zase soustøedili a protiútokem nepøítele zahnali.
Z naší minometky bylo 14 navrženo na vyznamenání. Když jsme pøekroèili hranice, za
Komárníkem na zalesnìném svahu u silnice, byla vyznamenání udìlena. Na tomto místì jsem
obdržel 1. váleèný køíž.
Od 13. do 19. záøí se rozpoutaly nejprudší a nejkrvavìjší boje o kótu 534. 20. záøí v 11 hodin
zaèala 40ti minutová dìlostøelecká pøíprava, støílelo se ze všech zbraní a pak byl zahájen
všeobecný útok spolu se sovìtskou 14. gardovou divizí, zbytkem naší tankové brigády s osmi
tanky. Teprve ve veèerních hodinách byla Dukla dobyta.
Z Dukly jsme postupovali smìrem jihozápadním na Gyrovu horu. Na Gyrovì hoøe bylo
nìmecké opevnìní. Nìmci se bránili zuby nehty. Nepøítel po nás støílel vaòušemi, to jsou
šestihlavòové minomety. Naše tanky rovnìž útoèily se samopalníky na Gyrovu horu.
Naše minometka byla pod samým vrchem a stavìla minomety. My spojaøi jsme zaèali kopat
zákop pro telefon a okolo nás šel velitel praporu, štábní kapitán Khol, zjistit, proè to nejde
kupøedu. V tom nepøítel zaèal ostøelovat z „vaòuší". Z mého družstva spojaøù nás zbylo 5,
všichni jsme zalehli k mìlkému zákopu a strkali do nìj hlavy. Po tomto minometném pøepadu,
když jsme vstávali, jsme se všichni smáli. Jen hlavu schováváme a ostatní tìlo je venku.
Každý voják si nejvíc kryl hlavu. Bohužel, velitel praporu se nemìl kde krýt. Mina se roztrhla
vedle na stromì a støepiny ho usmrtily na místì.
Po delší dobì naši samopalníci Nìmce zlikvidovali a obsadili Gyrovu horu. V prùbìhu boje
jsme pomalu postupovali pøes hory a lesy smìr Tylav. Za tìchto 18 dnù tìžkých bojù jsme
postoupili asi 30 km.

Vladislav Opoèenský
Z naší jednotky (z 350) nás zbylo 16, pak mì pøidìlili k brigádnímu prùzkumu, poslali nás
v noci na prùzkum fronty za Komárníkem. Za kopcem byl už 1. nìmecký prapor schovaný,
my o nich nevìdìli, jejich zákopy jsme pøešli a šli jsme dál. Našli jsme sklady, nemocnice,
potraviny, ale bylo to opuštìné. Utahaní jako psi jsme se vrátili, zalezli do nìmeckých skrýší
a spali. Nad ránem se velitel praporu dovìdìl, že my prùzkumáci jsme v jeho terénu. Pøišel za
námi a øíká: „Ráno bude dìlostøelecká pøíprava, vy se musíte zaøadit k nám, tankisti ty zákopy
rozsekají ” (ty byly v lese). Ráno mlha, tankisti práskali a pìšáci ani nevylezli z bunkrù
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a velitel (Sedláèek) „musíte s námi do útoku”, šli jsme tøi pasekou, rána, shozená èepice, hodil
jsem tím smìrem granát. V mlze vidím Nìmce utíkat, pak jsme tam vidìli štos beden
s ruèními granáty. Nikdy jsem je nevidìl, ale zkusil jsem to. Nìmci proti nám, rojnice, brali
jsme granáty a házeli. Nìmci se zalekli a zaèali ustupovat. Já volám: „Pane Sedláèek, jsme tu
jen tøi, nažeòte nám posilu”. Posila pøišla, ale velitel byl pøitom ranìn a zemøel. 

Karel Šerák:
8. záøí zaèala karpatsko-dukelská operace. Zaèátky byly hrozné.
Z deseti tankù nám uhoøely tøi. Po prvním nasazení tankù byly také
první ztráty v podobì mrtvých a ranìných tankistù. Proto jsem
kolem 20. záøí dostal rozkaz, abych pøevzal tank po zranìném
veliteli v Dukle. Než jsem mohl vyjet, museli jsme tank opravit. Po
týdenních tìžkých bojích jsme mìli èeské hranice na dosah. Tam
jsme mìli 1. øíjna 1944 (asi 600m za vesnicí Zindranová) dorazit
na èeské hranice a vztyèit vlajku. V ten den byla strašnì hustá ml-
ha, že jsme toho moc nevidìli, až okolo desáté hodiny ranní zaèala
mlha opadat. Útoèilo nás 5 tankù. Po opadnutí mlhy jsme zjistili,
že se nacházíme pøed zákopy Nìmcù a pìší ochranu jsme nemìli,
proto jsem zaèal støílet na zákopy. Po nìkolika výstøelech jsme
dostali zásah. Honem jsem zjiš�oval, z které strany to pøichází. By-
lo to z levé strany a støílel na nás nìmecký tank typu „tygr”. Po druhém zásahu do tanku jsem
zaøval: „všichni ven”, ale nikdo se ani nehnul. Pomocník a øidiè byli stále v tanku a byli celí
zkrvavení. Mùj nabíjeè, kterého jsem chytil za rameno byl mrtev, dostal totiž støepinou do
krku a hlavy. Já jsem nebyl ani škrábnutý. Když jsem vystrèil hlavu z tanku a vylezl jsem
z nìj, všechny zbranì støílely po osádce. Podaøilo se mi dobìhnout (spíše doplížit se, protože
mì svaly vypovìdìly službu tím, že jsme v zimì a dešti sedìli v tanku, a ztuhly nám svaly)
do zákopu, a tak jsem se dostal ještì s jinými kamarády do týlu bez tanku. Vlajku na hranicích
se nám podaøilo vztyèit až 6. øíjna, ale na jiném místì než bylo pùvodnì stanoveno.

Na vzpomínku Karla Šeráka navazuje humornìji líèená vzpomínka jeho bratrance Vladislava
Albrechta dosvìdèující, že se boratínští ve váleèné vøavì neztratili:
Šel jsem s velitelem na pøedsunutou pozorovatelnu jako telefonista naší baterie. Jen jsme vyšli
z lesa hned jsme dostali od nepøítele pozdrav – minometný pøepad.
Skoèili jsme do nejbližšího zákopu. Za malou chvíli skoèil do ste-
jného zákopu, na má záda jiný voják. Øíkám si: „Jen lež, když jsem
dole nemùže se mi nic stát”. Za chvíli palba utichla a tak mu
povídám: „Vylez, seš tìžkej”. Podívám se a on to je mùj bratranec
Karel Šerákù, který hledal úkryt ve stejném zákopu jako já, když
mu nepøítel znièil pøi tomto útoku jeho tank.

Z váleèného deníku zdravotní sestry Dobromily Šebestové (prov-
dané Polokové) uloženého v historickém oddìlení Národního
muzea v Praze uvádíme:
2. záøí: Na Slovensku vypuklo povstání
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10. záøí: Naším pøejezdem ke Krosnu se nám odkryla pravdivá skuteènost. Naše ošetøovna by-
la již rozložená a kolem ní jako èervených mákù bylo plnièko našich milovaných ranìných
vojáèkù. Ó, kdyby se ty krvavé obvazy promìnily v krvavé máky a ty roztrhané uniformy
v jejich vykrajované listy! Však žel, skuteènost je nezamìnitelná.

Nedìle 1. øíjna 1944, Jasliska: Dne 28. záøí se naše celá brigáda pøesunula o pár kilometrù na
východ. Tu neš�astnou Duklu, která nás stála tolik krvavých obìtí jsme opustili s nadìjí, že na
druhém úseku to pùjde rychleji. Odtud naši vojáèkové mìli k hranicím už jen asi tøi kilome-
try. Vèera odpoledne zaèala ofenzíva, která trvá do této chvíle. Bouchání nepøestává, sanitky
pøivážející ranìné, nepøestávají huèet. Jedny odjíždìjí a druhé pøivážejí nové ranìné. Sten,
šum, sháòka, nervosita kolem. Pouze na operaèním sále a nad operaèním stolem panuje

soustøedìní a nìkdy chlácholení ranìného, který v šoku na stole
stále bojuje, dokud narkosa nevykoná své.

11. øíjna: Mezi lehce zranìnými zde ležel také Ros�a Vlkù.
Vypravoval mi o tìch hrùzách tam, ale to se vypovìdìt nedá. Pøed-
stavit si aspoò to, že voják už celé tøi týdny žije v zákopech, nìkdy
v blátì a dešti, mokrý a špinavý a pøevléknout a usušit se nemùže,
pøezout a umýt také ne a vší plno plnièko. Mimoto ještì ty hrùzy
váleèné!

Vzpomínka Jiøího Švejdara situaci ve vojenských lazaretech
dokresluje:

V bojích o Duklu jsem byl ranìn støepinou granátu do nohy. Dostal jsem se do polní nemoc-
nice, kde mi byla støepina z nohy odstranìna. Mìl jsem v nemocnici nìkolik dní ležet, ale nes-
nesl jsem utrpení, náøek a bolest umírajících a tak jsem z nemocnice utekl a vrátil se
nedoléèený radìji ke své jednotce do zákopù.

Doma na Slovensku

Mnozí pøi pøechodu políbili hranièní kámen nebo zem, jiní si vydechli „koneènì doma”
a nìkteøí se i pomodlili. Jenomže to, že jsme byli doma, neznamenal konec války, ale èekal
nás další tìžký úsek podél Karpat. Podle dosavadní praxe to znamenalo další hory, výšiny, za-
lesnìné kóty a svahy a na nich bunkry, pevnùstky, kryty, kulometná hnízda, palebná
postavení, zákopy a v nich nìmecké vojáky. Obraz dalších bojù byl stále stejný. Nìmci us-
toupili na opevnìný vrch, my v jejich bunkrech, které už museli opustit. My jsme však byli
v nevýhodì v tom, že jsme je museli z tìch hnízd  vypudit, a proto jsme museli sestoupit do
údolí a stát se jejich terèem. Pokud to èlovìk pøežil (naštìstí se shora dolù špatnì zamìøuje),
pokraèoval ve zdolání svahu hory.  Nepøítel se buï zalekne a odejde nebo èeká na možnost
lepšího dostøelu nebo dostane povel k odchodu, a to hlavnì tehdy, když se podaøí získat nìk-
terou ze sousedních výšin. Obèas byl tento scénáø doplnìn podøezáním stromù a položením
napøíè velkých kmenù, aby pøi výstupu pøes nì byl útoèník lépe viditelný. V dalším období,
když Nìmci cítili, že se na tato místa nevrátí, používali nášlapné miny. Ty byly kladeny všude
tam, kde pøedpokládali, že stane nìèí noha (pod prahem, pod kameny na frekventovaných ces-
tách, nìkdy zahrabané v jehlièí, na místech, která svádìla aspoò k minutovému posezení,
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apod.). Za tìchto bojových podmínek místo 5 dnù plánovaných k projití Dukelským prùs-
mykem, to trvalo témìø 3 mìsíce.

Další naší nevýhodou bylo to, že Nìmci pøesnì vìdìli, kde byly umístìny bunkry, èi kry-
ty na kótì, kterou opustili. Potvrzuje to tato pøíhoda:
Dorazíme na kótu, hustì prší a stmívá se, najdeme bunkr. Osm chlapù se do nìj doslova
nacpe, dva zùstávají  venku na stráži, støídání po dvou hodinách. Za chvíli nìkdo z nich vyleze
ven, aby si nalámal chvojí v domnìní, že pøes to chvojí neucítí promáèenou zem. Ale potøe-
ba spánku je silnìjší než pocit studeného mokra. Jakmile usne, nevnímá, že leží v mokru. Jistì
si myslíte, a co rýma? Ta se s vojnou nekamarádí. Potvrzuje to spousta dalších zkušeností.
Ráno nás budí sluníèko. Proøídlým bøezovým lesíkem vidíme na protìjší „nìmeckou” výšinu.
Ale oni tu naši také vidí a navíc vìdí, v kterých místech je dobøe maskovaný bunkr. Najed-
nou pøiletí mina. Klidnì ležíme dál, jednak je dosti vzdálená a jednak stropy bunkru jsou ze
silných kmenù. Další mina dopadla o nìco blíž. A tak to pokraèovalo, až spadla do nekrytého
vchodu do bunkru. A výsledek? Dopadem této miny na požadované místo si byli tak jistí, že
pøestali støílet. V bunkru jsme se zaèali pomalu zvedat, kromì dvou mrtvých na místì. Ostat-
ní podle druhù zranìní bìželi, belhali se nebo plazili do ošetøovny, nacházející se v údolí.
Když to nìmeètí vojáci zpozorovali, obnovili po nás minometnou palbu. Poznamenáni další-
mi støepinami dva z našich spolubojovníkù zemøeli na ošetøovnì a další dva v polní nemoc-
nici, kam nás odvezli po prvním ošetøení. Bilance? Z deseti vojákù najednou zùstali bo-
jeschopní jen dva. S krvácením a vìtšími støepinami nad èelem, ve tváøi a v pravé ruce, kter-
ou jsem si zahøíval pod mantlem v oblasti bøicha, což mi zachránilo život, jsem byl rád, že
jsem zùstal naživu. Stejnì tak pøi jiné pøíležitosti mì zachránily kapesní hodinky, které to
odnesly promáèknutým pláštìm. 

Ale vra�me se zpátky, máme pøed sebou ještì osvobození vìtšiny našeho území. Po
kratším odpoèinku na všech frontách pøipravovalo sovìtské velení zahájení velké zimní ofen-
zivy na 20. ledna 1945. Dne 6. ledna obdržel Stalin od Churchilla dopis, v nìmž ho jménem
Spojencù žádá o pomoc, nebo� na západní frontì pøevzala nìmecká armáda iniciativu. „Budu
Vám vdìèen, budete-li mi  moci sdìlit, mùžeme-li bìhem ledna poèítat s velkou ruskou ofen-
zívou na frontì u Visly nebo kdekoli na jiném místì. Pokládám záležitost za naléhavou”.
Odpovìï byla jednoznaèná, „že stan vrchního velitele se rozhodl dokonèit pøípravu urychlenì
a bez ohledu na poèasí zahájit rozsáhlé ofenzivní akce proti Nìmcùm na celém støedním úseku
fronty nejpozdìji do druhé poloviny ledna”. Dvanáctého ledna 1945 sovìtská ofenzíva zaèala. 

Miroslav Bohatec:
Z naší roty zbylo asi 20 vojákù a 4 minomety. Velitel roty si z nás vybral velitele èet a velitele
družstev. Mì velitel roty jmenoval velitelem družstva, zbylé dva poslal doplnit pìší jednotku.
7. prosince ráno jsme skládali pøísahu pøed brigádním generálem Boèkem a odpoledne ve
14.30 hodin jsme zase odcházeli na frontu smìrem Nižší Svidník. Nad Svidníkem v lese jsme
mìli postaveny minomety a støíleli na udané cíle ve Svidníku. Za nìkolik dní jsme se pøe-
sunuli smìrem Kapišová - Kružlová. To již bylo pøed Vánocemi. Bylo hodnì snìhu a mráz.
Naše rota se zakopala nad Kružlovou. Byl to zalesnìný vršek hory, zde byla rota v obranì.
Každé družstvo mìlo vykopaný bunkr, kde bylo možno i topit. Na tomto kopci jsme prožili
Vánoce i Nový rok celkem v klidu, až na obèasné malé pøestøelky.
Na Štìdrý veèer jsme si uprostøed palpostu postavili smrèek. U našeho bunkru jsme si také
postavili smrèek a ozdobili jej patronami, pytlíky s prachem a barevnými papírky. Z Volynì
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jsme dostali od našich rodin každý kousek bílé vánoèky nebo buchtu. Na koho co vyšlo. Ani
dort mi nikdy tak nechutnal, jako to bílé peèivo. My jsme jedli poøád jen èerný chléb, který
byl z rùzného obilí a napùl peèený. Veèer na Štìdrý den jsem vzpomínal na domov. Dopis
jsem také dostal od matky i dìvèete. 
V zimì jsme dostávali koøalku, deci na den, a tak jsme nìkolik dní nepili a šetøili na Štìdrý
den. Veèer jsme sedìli v bunkru, popíjeli koøalku, vzpomínali na domov, ale zakousnout
nebylo co. Nìmci postavili smìrem k nám amplióny a vysílali vánoèní písnì. Na obou
stranách panoval klid.
Na Silvestra velitel roty pozval velitele èet a družstev do svého bunkru. Pøichystal pro nás
malé pohoštìní. Dostal vìtší pøídìl salámu a chleba. Nìkolik z nás zase pøineslo ušetøenou
koøalku, a tak jsme posedìli, pozpívali rùzné písnì až do pùlnoci. Ve 24 hodiny naše mi-
nometka vystøelila tøikrát salvu na nepøítele. Stáli jsme venku asi hodinu a nechtìlo se nám
spát. Pøesnì za hodinu nepøítel na oplátku spustil ze všech zbraní smìrem na nás. My jsme
mìli co dìlat, abychom se schovali do bunkru. Pak byl již klid. Èasto jsme mìli hlad. Na poli
zùstaly nevybrané brambory. Krumpáèi jsme je nakopali a na ohýnku opekli. Dostali jsme
však po nich prùjem. Víckrát jsme to již neudìlali.
Mezi námi a nepøítelem byla vesnice nikoho. Nikdo v ní nebydlel. Naši vojáci tam obèas
chodili hledat nìco k jídlu. Nìmci tam také chodili, ale pro „jazyk”. Èasto se tam strhla
pøestøelka. Jednou nám pøinesli trochu pšenice, uvaøili jsme si ji. Pšenice nabobtnala až
popraskala, trochu èesneku jsme sehnali, osolili to a moc nám chutnalo. 
Na zimu jsme dostali vatové kabáty a èepice (ušanky). Jenom na nohy byla zima. Mìli jsme
boty z praseèí kùže a ty se hned promáèely. Po Novém roce se pomalu od nás zaèalo staho-
vat dìlostøelectvo a 120 mm minomety. 
Naše jedna èeta se ètyømi minomety musela èasto mìnit místo. Vystøelili jsme pár ran, hned
na jiné místo, a tak stále dokola. To se opakovalo celý den. Jeden tank tak pøejíždìl z místa
na místo, dìlal hluk, aby nepøítel nepoznal, že dìlostøelectvo je pryè. 
Ještì byla tma a již jsme postupovali za nepøítelem. Napøed jedno dìlo ráže 45, které táhl pár
koní a jedno družstvo s velitelem. Za nimi naše vozy s minomety a s obsluhou. Všude byl
sníh. V noci napadl èerstvý sníh. Projelo jedno dìlo a další dva vozy s minomety. Tøetí vùz
najel na protitankovou minu. Vùz s koòmi, vojáky i minomety vyletìl do vzduchu, byla to
strašná rána. Já jsem jel v dalším voze a tlak vzduchu všechny povalil. Vojáci a konì byli
roztrháni, jen kusy masa se válely okolo. Vùz i minomety byly rozmetány. Sedm vojákù by-
lo roztrháno, šest tìžce ranìno. 

Vyšší Slavkov byl v rukou nepøítele, my jsme to nevìdìli, ani spojení se nám nepodaøilo
navázat. Pouze jsme se dohadovali, kde je nepøítel a kde naši. Z rùzných stran se ozývala pal-
ba. V jednom údolí jsme postavili minomety a kruhovou obranu. Já jsem s vojínem Kapšou
vystoupil na vrchol kopce, kde bylo samé kamení. Vtom vidím, že v maskovacích pláštích
postupují nìjací vojáci. Køièím na nì: „nestøílejte”. Najednou se jeden pøikrèil a namíøil na
nás. Strhl jsem vojína k zemi a vtom kulka narazila vedle nás do kamene.
Naše minometka hned zahájila palbu smìrem na Slavkov. Nepøítel myslel, že je to útok.
Shodou okolností i z druhé strany se ozvala palba a tak nepøítel ve zmatku opustil Slavkov,
zanechal tam dìlo a hodnì trofejí.
Z Vyššího Slavkova nás vedli partyzáni pøes hory a lesy, po kolena jsme se brodili ve snìhu.
Postupovali jsme smìrem Olšavice - Jižní Režová - Toricki. Tam jsme mìli tøi ranìné. Dále
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jsme postupovali pøes kótu 1045 - Dvorce - Ljubice - Kežmarok. Ve 20 hodin 27. ledna byl
osvobozen Kežmarok. Naše rota byla zase pochválena. Ráno jsme postupovali smìrem na
Velkou Lomnici. Z Velké Lomnice na Milbach - Velký Slavkov - Velká Luèivna - Štrba na
Vážec, který nepøítel urputnì bránil. 
Dne 29. ledna ráno nejdøíve byla dìlostøelecká pøíprava. Po skonèení pøípravy jsme nastoupili
i s minomety na Vážec. Cesta byla strašná, mrholilo a hned to mrzlo na obleku. Oblièej jsme
mìli samý led. Klapky na oèích nám namrzaly. Museli jsme se schovat do jedné salaše, které
tam byly roztroušené. V boji o Vážec padl náš velitel 3. praporu štpt. Engel. Naše rota ale
mìla jen jednoho ranìného. 

Jaroslav Opoèenský Vyšohradský:
Po zranìní u Machnówky a léèení jsem jel zpátky na frontu, dostal jsem se už na Slovensko
(to bylo v polovinì prosince) do Ladomírové, tam se formoval 3. prapor, z kterého zùstalo 26
lidí, verbovali tam Slováky z osvobozeného území a vyléèené z týlu. Velitel byl pplk.
Sedláèek. Mì tam uvidìl velitel motoroty u SPO - „Opoèenský, tak pojï ! Vyber si nìjaký
chlapy a budeš dìlat velitele družstva”. Tam jsme byli asi týden, než jsme se doplnili. Pøišel
se mnou jeden z nemocnice, byl od Žitomíru. K tomu jsme dostali jednoho cikána od Strop-
kova, jednoho Podkarpa�áka a ještì jednoho a bylo nás pìt. Nasadili nás ve Svidníku. Na On-
davì - bláto, šli jsme asi 20 kilometrù, veèer jsme pøišli do lesa. Velitelé dali rozka: „Žádné
kouøení, žádné mluvení, žádné zvuky - tamhle (asi 150 metrù) jsou Nìmci. Tady jsou
vykopané zemljanky, ale nesmíte topit, kouøit, nic.” Utahaní po cestì zalehli jsme tam, zùstaly
stráže. Do rána pøišel mráz. Ráno jsem se vzbudil - mám nohy? Nemám nohy? Vchodem do
zemljanky se dostal mráz i k nám. Tam jsme byli asi 2 dny. Nìmci ustoupili (stahovali se do
výhodnìjších pozic), my pøišli do jejich úkrytù, to byly zemljanky jako polovièka velkého
pokoje. Palandy nad sebou, všude výdøeva, kamna, prostì pøepych. Nechali tam i nìjaké
pušky. Odtud jsme šli dál, skoro až k Prešovu. Tam byla výmìna velitelù. Dostali jsme mjr.
Engela. Pod Svidníkem si mne Engel pozval a ptal se na pøíbuzenství s faráøem Opoèenským
(„Je to maminèin bratranec”). „Já jsem Engel, mám Paøízkovu dceru, popa z Lucka - já jsem
ale evangelík.”  Vidìl jsem, že by mi rád pomohl. Øíká: „Zajdi se támhle umýt, dostaneš nový
prádlo.” Tam v boji jsme se vlastnì myli snìhem, voda nebyla - i základní hygiena skoro
nemožná. Postupovali jsme na Liptovský Hrádok a Važec, tam Engel padl. 
Pøišli jsme do jedné horské vesnièky, obyvatelé v plátìných hadrech, pøes nì kožíšky, ženské
nám Èechùm snášely co mìly nejlepšího (mléko, buchty). Nìkdo dokonce zaèal zvonit kostel-
ním zvonem, honem jsme utíkali a� pøestane, že je to tajná výprava. Tam jsme se trochu posil-
nili a šli jsme dál. Na frontu jsme narazili až u N. Slavkova. Narazili jsme tam na 2 Nìmce,
když vidìli, že je nás hodnì, naložili kulomet na sáòky a pryè. K veèeru jsme obstoupili ves-
nici a „hurá.” Nìmci nás neèekali, mìli tam 12 dìl, 40  jezdeckých koní. Nìmci utekli, my
jsme se rozešli po vsi. Místní faráø nás pohostil mísou klobás (na každého byl kousek - to by-
lo nìco pro naše vyhládlé žaludky). Nìmci se v noci vrátili a nìjaká dìla odtáhli. Druhý den
zaèal boj u høbitova. Dál jsme šli na Kežmarok - Liptovský Hrádok - Štrba - Východná - vìtší
odpor, horší boje byly pak až u Liptovského Mikuláše. 

Jaselská operace 

V rámci pøipravované velké zimní ofenzívy na východní frontì se pìt èeskoslovenských
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dìlostøeleckých plukù a jeden tankový prapor tìsnì pøed vánoèními svátky v roce 1944 pøe-
sunuly do prostoru jihovýchodnì od Jasla, ležícího na polském území. Také v tìchto vojen-
ských útvarech byl Boratín zastoupen svými obèany.

Tøi týdny nato 15. 1. 1945 byl zahájen útok na nepøátelské pozice v Jaslu. V 8.45 hodin se
nejprve ozvaly ka�uše a k nim se pøidala všechna sovìtská a èeskoslovenská dìla. Nepøítel vz-
doroval jen krátce. Celých 55 minut trval tento váleèný „koncert” pøinášející jednìm smrt
a druhým osvobození. Cesta na Krakov tak byla pootevøena. Za ètyøi dny sovìtská vojska vs-
toupila do Krakova.

Bojový úspìch našich plukù byl ocenìn ve zvláštním rozkaze vrchního velitele sovìtské
armády. Následovalo pøejmenování tìchto plukù na „Jaselské”. 

Na svoji úèast v této operaci vzpomíná jeden z pøímých boratínských úèastníkù Bedøich
Opoèenský:
Moje vzpomínky na události u Jasla.
V mé osádce tanku byl øidièem Josef Šerák. Byl výteèný øidiè. Zaèátkem zimy 1944 Nìmci us-
toupili za øeku Ondavu. Naše tanková èeta byla odeslána do Stropkova, kde jsme také slavili

Štìdrý den. Pozdì veèer tohoto dne nás pøepadla nìmecká
prùzkumná hlídka, museli jsme ji palbou zahnat. Pak jsme se pøe-
sunovali zpìt do Polska a Nový rok 1945 jsme vítali ve vesnici
Bóbrka v prostoru Krosna. Tam jsme se velmi dùkladnì pøipravo-
vali na velkou ofenzívu. Nám byl pøidìlen úsek ve smìru na Jaslo-
Gorlice.

15. 1. za mrazivého rána po hodinové dìlostøelecké pøípravì jsme
vyrazili k útoku a po pøekroèení pøední linie jsme rychle postupo-
vali za nepøítelem. Náhle nás zprava pøedjel sousední tank takže
jsme byli za ním. Josef musel zpomalit, abychom do nìj nenarazili.
Pøed námi byla veliká strž a pøes ní most. Najednou záblesk,

strašný výbuch, rána, dým a tank pøed námi nikde. Najel na „Fugas” (velice silná minová
nálož, která dokáže tank rozmetat jako krabièku sirek). Mìli jsme štìstí, toto mìlo potkat nás.
Museli jsme se trochu vrátit, objet to místo a pokraèovat vpøed. Naøídil jsem øidièi: „Josefe,
drž se pøesnì v kolejích pøedchozího tanku, abychom nenajeli na minu”. Snad o centimetry
jsme v jednom místì uhnuli a „øach!” najeli jsme pravou stranou na zesílenou minu, která

pøervala pás, utrhla pravé pojezdové kolo a prorazila podlahu
tanku v místì, kde sedìl støelec Saša Vízek. Tank byl plný kouøe,
tlaková vlna nás omráèila, byli jsme v šoku. Saša naøíkal a mìl
zranìné obì nohy. Palbou jsme pokraèovali z místa, až fronta pos-
toupila dále. Pak jsme vyskoèili z tanku zjistit, co se vlastì stalo.
Pøes silnou palbu jsme Sašu vytáhli z tanku a za tankem mu
poskytli první pomoc. Obì nohy mìl bezvládné. Mìl jsem obavu,
že mu v mraze umrznou a tak Pepa zabìhl do tanku pro své
øidièské válenky a navlékli jsme mu je. Saša hroznì naøíkal a chtìl
se zabít a tak jsem mu pistoli odebral. Když neuspìl u nás, prosil
Rusy „ubijtì meòa”. V tanku jsem mìl polní lahev s vodkou, po-
dal jsem ji Sašovi, poøádnì se napil a za chvíli ztichl a my ho mohli
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dopravit v necièkách na polní obvazištì. (Po válce se vrátil z Ruska s jednou nohou uz-
dravenou a druhou amputovanou). Mì a Josefa odvezli do polní nemocnice, kde jsme si tý-
den poleželi. Tam nás navštívil velitel Janko a vyslovil nám pochvalu, vždy� touto operací by-
la fronta prolomena a pohnula se až do Krakova.

Ostravská operace

Ostravská operace probíhala od 10. 3. do 4. 5. 1945. Zúèastnili se jí vedle sovìtských
vojsk také èeskoslovenští tankisté a letci z 1. ès. armádního sboru.

Boj o Ostravu byl velice tìžký, nebo� ostravská oceláøská a uhelná oblast byla v té dobì
jedinou, která zùstala pod nìmeckou kontrolou. Nìmci zde vybudovali mohutný obranný sys-
tém, skládající se ze železobetonových opevnìní s drátìnými a minovými zátarasy. K tomu
byly využity nìkteré stavby z opevnìní èeskoslovenských hranic, vybudovaných
v meziváleèném období.

Ani této skuteènosti se naši tankisté nezalekli. Po úspìšném úèinkování v karpatsko-
dukelské operaci byla 1. Ès. tanková brigáda soustøedìná v Kežmarku, kde byla doplnìna na
pøedepsaný poèet 65 tankù. Odtud se dne 16. února vydala na cestu po vlastní ose blíž
k Ostravì. Celou, zhruba dvì stì kilometrovou trasu pøes pohoøí Tater a polských Beskyd,
zvládli za necelých deset dní. Na své cestì za osvobozením Ostravy osvobodili ès. tankisté
zhruba 30 obcí, z toho dvì tøetiny na polském území. Za tento výkon, vèetnì osvobození mìs-
ta, byla brigáda jako celek vyznamenána tøemi ès. váleènými køíži, medailí za chrabrost
a suvorovovým øádem 2. stupnì. Na tomto ocenìní se podíleli také boratínští vojáci svými
úspìšnými a mnohdy hrdinskými akcemi. Tak napøíklad  v pojednání Ing. Milana Kopeckého
„Historie bojového nasazení 1. Ès. samostatné tankové brigády v SSSR” se uvádí, že zvlášt-
ní pozornost si zaslouží akce Bedøicha Opoèenského u hostince „Výhoda” dne 17. 4. 1945 za
likvidaci nepøátelských tankù, úèast tankù Bedøicha Opoèenského a Karla Šeráka pøi zajmutí
asi sedmi desítek nìmeckých vojákù, jakož i heroická cesta Karla Šeráka tankem è. 603
z Ostravy na Pražský hrad. Samozøejmì i ti nejmenovaní èlenové tankové brigády mají svùj
podíl na jejím dobrém bojovém výsledku. Podrobnìji se o tom píše:
17. dubna ... Pozdìji se osádce rtn. B. Opoèenského podaøilo ve velmi prudké palbì nìmeck-
ých obrnìncù pøece jen dosáhnout silnice na Zábøeh a ukrýt se zde za budovou osamìle sto-
jícího hostince „Výhoda”. Odtud pak blokovala ústupovou cestu. Ve spolupráci s ruskými
pìšáky (dávali znamení, kdykoliv se na silnici objevilo nìjaké vozidlo) rozsøíleli tankisté au-
tomobil a obrnìný transportér. Zbylým nìmeckým tankùm v oblasti se zøejmì nechtìlo pøi ús-
tupu riskovat støet s dobøe ukrytým a výteènì støílejícím téèkem, proto se jejich osádky
rozhodly pro pokus pøebrodit øeku. Za tmy, v pozdních veèerních hodinách vytlaèili ès.
tankisté nepøítele ze høebenu nad øekou Opavou, pøekonali tra� a silnici, vedoucí od Kravaøù
do Zábøehu, podpoøili palbou ruskou pìchotu pøi dobývání Zábøehu a pak ještì zbylých sedm
vozidel obou praporù zaútoèilo od severu na obec Kouty, kterou osvobodily. Na bøehu Opavy
Nìmci zanechali v postavení baterii tøí dìl (protiletadlových „osmaosmdesátek”) a v bahnì
pøed øekou zapadlý tank a samohybné dìlo.

Za tento èin mìl být Bedøich Opoèenský vyznamenán nejvyšším sovìtským vyzna-
menáním, ale protože nebyl komsomolec dostal jej až za vlády Michaila Gorbaèova, až po
více než  40ti letech). 
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30. dubna ... Èást èeskoslovenských tankù se probojovala Tìšínskou tøídou až k neznièenému
mostu pøes Ostravici do Slezské Ostravy. Most byl sice podminován, ale snad díky místímu
odbojáøi M. Sýkorovi (mohl pøerušit dráty vedoucí k náložím) se vozidlu velitelské roty 051
(rtn. Ivasjuk) podaøilo o osmé veèer pøejet na druhý bøeh. Zde však Nìmci tank zapálili tøemi
zásahy pancéøových pìstí do vìže a motoru. Z osádky nepøežil rtn. Ahepjuk, tìžce zranìného
Ivasjuka zachránil øidiè-mechanik A. Hroch. Jejich ústup od hoøícího tanku kryla palbou os-
ádka rtn. B. Opoèenského (725). Most nakonec zùstal neporušen a ostatní vozidla
(pravdìpodobnì od 42. gard. brig. tìžkých tankù) mohla postupovat vpøed.

2. kvìtna posledních šest tankù pokraèovalo v jihozápadním smìru. Tøi vozidla ve spoluprá-
ci s praporem rudoarmìjcù od 315. støeleckého pluku o pùl desáté dopoledne objevila
u krmelínského lesa postavení nepøátelské pìchoty a po krátkém boji donutila Nìmce v poètu
asi sedmdesáti mužù ke kapitulaci.

Bedøich Opoèenský:
První pøíbìh: Vláïa Foøt dìlal technického dùstojníka. Už nejezdil s tankem, ale v tu dobu
momentálnì nebyl øidiè pro jeden tank. Tedy nasedl do nìj, útoèili jsme na Opavu. Byl
bøezen, ranní opar, když opar opadl, byli jsme na svahu, já byl s prvním tankem, Láïa
s druhým. Vedle celá kolona asi deseti tankù v rojnici a najednou žížnivá èára a ten za mnou
to „dostal" (dolù, kde jsou náboje, tank se okamžitì roztrhl, mìl rychlou smrt). Po létech jsem
na tom místì byl a místní lidé tam øíkali: „Tolik let po válce a nic tu neroste”. Ta zem byla
spálená. Je pohøben v Bolaticích u Opavy. 
Pøíbìh druhý: V Alberovci byl velkostatek a v nìm byli opevnìni Nìmci. Npor. Cilc a já jsme
jeli s tanky, že ten statek zdoláme. Svah dolù, vedle lesa cesta. Dvìma tanky on a já jsme jeli
potichu, šourali se podle lesa až ke statku. Tam byli Rusáci, pìšáci, ale proti zdem toho statku
co pìšák zmùže? Ale když vidìli naše tanky „davaj”, naskákali na nì, my pustili plnou palbu
a Rusáci „Ura” a všichni jsme mìli po Nìmcích teplé jídlo (Nìmci utekli).

Karel Šerák:
Nejprve se mìlo bojovat na Slovensku. Dojeli
jsme až do Kežmarku, kde se rozhodlo, že
v horách se nedá s tanky bojovat. Odjeli jsme tedy
po vlastní ose na Tìšínsko. To už zaèala pøíprava
Ostravské operace.
24. bøezna 1945 byl zapoèat útok na Ostravu smìr
Žory, Loslav, Šeroka na Opavu. V osm hodin ráno
zaèala dìlostøelecká pøíprava a to už jsme vyjíždìli
na urèeném úseku. Mìl jsem èetu tankù, za kterou
jsem zodpovídal a vedl ji v boji. Byly to hrozné
boje. Stále jsem byl se svým tankem vpøedu a nièil
nìmecké vojsko a zbranì. Povedlo se mi znièit
nìkolik kulometných hnízd, asi šest dìl, obrnìné
vozy, a tak to bylo každý den. Asi po týdnu jsme
mìli malý odpoèinek. Bìhem odpoèinku jsme se
dovídali kolik tankù, a hlavnì kolik a kteøí ka-
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marádi padli nebo byli ranìni. Byly to smutné dny.
Kolem 15. dubna 1945 se bojovalo o mìsto Opavu. Nepøítel se krutì bránil, ale my jsme
nepolevovali a hnali jsme je pryè. Poté jsme v noci doplnili jak pohonné hmoty, tak støelivo.
Nadešel 16. duben 1945. Vyrazili jsme do útoku. Vidìl jsem, že pøede mnou utíkali Nìmci
dozadu. Dal jsem proto rozkaz ke støelbì všemi zbranìmi. Najednou cítím náraz do tanku
a tank zaèal hoøet. Dal jsem tedy rozkaz „ven z tanku”, ale to jsem ani nemusel, protože každý
znal své povinnosti. Všichni jsme vylezli. Øidiè byl ranìn, ale vylezl sám, pomocník øidièe
byl tìžce popálen, ale vylezl, dál však už nemohl, tak jsme ho dali odvézt na obvazištì. Mnì
se nic nestalo. Trochu jsem mìl opálené vlasy a hoøel mi kožíšek, musel jsem ho tedy zahodit.
Stala se tehdy ještì jedna vìc, a to taková, že nabíjeè byl zvyklý mít v tanku opasek na sobì
volný a jak vyskakoval, tak se za nìj povìsil na vìži tanku, kde jsme mìli pásové èlánky.
Když jsme odbìhli od hoøícího tanku, tak na mì zakøièel ruský voják: „tankist smotri”, já se
ohlédl a vidím, jak Johanko visí za opasek. Bez rozmýšlení jsem udìlal pár skokù a strhnul
jsem ho dolù. Jak jsem tak k nìmu dobìhl, to už ani pøesnì nevím. Hned na to zaèal tank
naplno støílet. Tak jsme se zachránili. V tanku jsme mìli 540 1itrù nafty, 80 litrù oleje, 85
nábojù do kanónù, 25 ruèních granátù a asi 3000 kusù nábojù do samopalu, a také do ku-
lometù. Toto všechno zaèalo hoøet a bouchat. 
Ranìní a popálení odešli na ošetøovnu a já jsem se ocitl na statku Albertovec. Tam jsme byli
shromáždìni všichni tankisté, co jsme byli zdraví a nemìli jsme tanky. Po tomto znièeném
tanku jsme mìli asi tøi dny odpoèinku. Myslel jsem si, že už nebudu mít žádný tank, ale pøišel
velitel a øekl mi, abych šel pøebrat tank è. 603 po mrtvém veliteli. Znovu tedy zaèaly útrapy
a boje  o Ostravu, kde jsme ztratili jak tanky, tak velitele. Pøed Ostravou se bojovalo tvrdì
a rychle. S nikým jsme se nemazlili. 30. dubna 1945 byla Ostrava osvobozena. 

Vladislav Opoèenský:
To jsme se pøesunovali ze Slovenska
na polskou stranu, celá tanková brigá-
da, promrzlí, promáèení v bahnì, pøi-
jeli jsme do mìsta Vadovice, tam se
narodil papež, tam taky byl pohøben
Jaroslav Hnídek. My už ve funkci dùs-
tojníkù (sice jsme ještì oficíøi nebyli),
pro nás bylo ubytování zvláš�, mužst-
vo spalo v hospodách a podobnì na
sálech, ve stodolách atd. A nás pøivedli
do pøepychového krásného bytu v noci, z nás tekla voda, na podlaze z nás byla louže, z postele
vstávaly dvì sleèinky, táta tam s nimi spal, oni tam teï ta svoje místa uvolnily, nám byla han-
ba. Co máš dìlat, jsi voják z pole. Jak mùžeš vypadat. Omluvili jsme se a šli jsme do tanku.
Tam jsme mìli èisté obleèení, pak jsme skuteènì v tìch postelích celý týden spali. 

V rámci karpatsko-dukelské operace v lednu již na našem území èeskoslovenské jednotky
spolupracovaly pøi osvobozování dalších slovenských mìst Zborov, Bardìjov, Levoèa, Kež-
marok, Poprad, Važec, Liptovský Hrádok a Liptovský Svätý Mikuláš zvaný též druhá Dukla,
o který se urputnì bojovalo celé 2 mìsíce. V boji o Liptovský Svätý Mikuláš (baštu Hlinkovy
gardy) padlo 514 èeskoslovenských vojákù, 632 se stalo nezvìstnými a 2478 bylo zranìno.
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Taková to byla krutá válka již na našem území. Nìkteøí vojáci to mìli domù jen nìkolik kilo-
metrù. Nedošli. Jen slabou útìchou pozùstalým bylo, že hroby jejich synù jsou v jejich rodné
zemi a že jsou pøipomínkou a varováním dalším generacím. 

Miroslav Bohatec:
Nepøítel opustil obec Okolièné, která se nachází asi 2 km od Mikuláše. Dne 27. 2. jsme
postavili minomety a pozorovatelnu jsme mìli v malém zámeèku na okraji vesnice.
K Mikuláši je to samá rovina. Po pravé stranì silnice jsou dosti vysoké vrchy, tam byl nepøí-
tel zakopán a poøád nás ostøeloval. Naši pìšáci se nemohli dostat po rovinì k Mikuláši. Post-
up nebyl možný ani za podpory dìlostøelectva. Dne 2. 3. jsme se pøemístili do prostoru Sm-
rèany a druhý den byl proveden útok na kótu 768 a z kóty na Bobrovec.
Veèer jsem šel ještì s jedním spojaøem voj. Papšou navázat spojení k rotám a výchozím
stanovištím. Bral jsem drát po drátu a ozýval se nìkdo jiný. Naši vojáci pìší jednotky mìli ob-
sazený mlýn a okolí. Nepøítel se pøiblížil až k samému mlýnu a zaèal házet granáty a støílet ze
samopalù, pušek a køièel „šnel - šnel”. Já jsem se vrhl k samopalu, vytrhl telefon. Spojaø i já
jsme utíkali smìrem k vrchu, ale tam byly nakladeny protipìchotní miny. Slyšeli jsme
výbuchy a køik. Okolo nás  kulky jenom hvízdaly a syèely, když dopadly do snìhu. Š�astnì
jsme dobìhli k rotì, ale bez spojení. Nakonec jsme ustoupili zpìt k naší rotì do Smrèan.
Ze Smrèan jsme byli pøesunuti až do Mikuláše, který byl èásteènì osvobozen. Naše rota vs-
toupila do Mikuláše 10. 3. Naše minometka postavila minomety blízko kostela, my jsme
natáhli telefon na jiný kostel až na vìž, odkud byl dobrý výhled i na velitelství praporu. Nepøí-

tel poøád víc a víc útoèil, až jsme museli
opustit i Mikuláš. Nestaèili jsme ani svinout
telefon, tak rychlý byl ústup do Okolièného. 
Nepøítel ostøeloval ústupovou silnici a tak
naše minometka s vozy jela pøes zasnìžené
pole. Jenže dva vozy s minomety zapadly do
zákopu a nebyl èas je vyprostit. Vozka pøeøí-
zl postraòky, konì odvedl. 
Naše ètyøi minomety zùstaly na voze pøed
Mikulášem. Velitel roty naøídil: „Ti, co
zanechali minomety na místì, je musejí za
každou cenu dovézt zpìt. Jinak pùjdou pøed
vojenský soud”. Veèer se vojáci vydali
k vozùm a š�astnì je pøivezli k rotì zpìt. 
Naše minometka byla skoro na samém okra-
ji Vrútek. Pozorovatelnu jsme mìli
v posledním baráku. Støíleli jsme, ale bez
vìtšího úèinku. Velitel roty mì volal, abych
pøišel na pozorovatelnu ještì s jedním spo-
jaøem a s velitelem èety rotným Zahrad-
níèkem. Když jsme se blížili
k pozorovatelnì, tak právì nepøítel spustil
dìlostøeleckou a minometnou palbu. Já
a spojaø jsme zalehli u plotu, rotný se chtìl
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schovat do sklepa. Byl již na druhém schodì, když dìlostøelecký náboj se roztrhl vedle studnì.
Støepina ho srazila po schodech dolù, na místì byl mrtev. Tak se tìšil domù. Šel až od Sokolo-
va a asi pátá vesnice od tohoto místa byla jeho rodištìm.

Následovaly další menší, nìkde vìtší boje o osvobození Ružomberku, Martina, Vrútek
a Žiliny (30. 4. 1945). Tøetího kvìtna jsme dorazili do Velkých Karlovic a to už jsme byli na
Moravì. Na Slovensku nás sice vítali, ale to co se odehrávalo na území Moravy, to se snad
nedá slovy ani vypovìdìt. Na všech místech kudy jsme projíždìli, visely èeskoslovenské,
èeské nebo slovenské vlajky, které byly schovávány po dobu války nebo narychlo vyrobené
a proto rùzných velikostí a v barvách rùzných odstínù. Už v tom jsme vidìli nesmírnou radost
vìtšiny obyvatelstva z osvobození. A co teprve, když jsme se objevili my vojáci a navíc Èeši.
Mávání a provolávání èeského specifického pozdravu Nazdááár nebralo konce, a� to byli lidé
na polích nebo ve mìstech. 

Následoval Hrozenkov, Vsetín a Holešov (7. 5. 1945), kde nás zastihla zpráva o nìmecké
kapitulaci. 1. ès. armádní sbor byl na konci války na Prostìjovsku. Musel však ještì bojovat
se silnou nìmeckou vojenskou formací v prostoru Boskovice - Svitávka - Letovice, a pak už
co nejrychleji do Prahy, kde se ještì válèilo. Také tam skonèilo Pražské povstání dne 9. kvìt-
na po rychlém zásahu tankových vojsk Sovìtského svazu a Èeskoslovenska. 

Konec války

Konec války zastihl jednotky èeskoslovenského armádního sboru na rùzných místech
Moravy. Naše trofejní rota se v té dobì nacházela v Holešovì. V pondìlí 7. kvìtna jsme
procházeli jednou z holešovských ulic a z otevøeného okna jsme zaslechli rozhlasovou zprávu,
že dnes v ranních hodinách Nìmecko podepsalo bezpodmíneènou kapitulaci. Teprve po
ovìøení zprávy nám došlo, že tím skonèila válka a postupnì jsme si uvìdomovali, že jsme
vlastnì pøežili všechny váleèné hrùzy a vìøili jsme, že nás èeká nový život. S obrovskou ra-
dostí jsme zasedli do automobilu a dlouho do noci jsme s výstøely do vzduchu objíždìli všech-
ny naše spolubojovníky v Holešovì. Jaký to kontrast. Ještì vèera jsme pøemýšleli o tom, ko-
ho z nás osud urèí k odchodu z tohoto svìta a dnes tolik neèekané radosti. Radost z tohoto vì-
domí a pøípitky na vítìzství, na mír a na setkání se svými drahými nebraly konce.

Teprve druhý den po prožité bezmezné radosti, jsme si uvìdomili, že nás ještì èeká dlouhá
cesta do Prahy, plná rùzných nìmeckých vojenských seskupení s rùznými postoji k dalšímu
vývoji. Vìdìli jsme, že v Praze 5. kvìtna vypuklo povstání, a že na barikádách v pražských
ulicích se bojuje za záchranu tohoto krásného mìsta. Pomoc Praze pøišla 9. kvìtna v podobì
sovìtských tankových jednotek (na základì dohody o sféøe zájmu mezi spojeneckými zemì-
mi) a tento den nìmecká armáda opustila Prahu.

Poslední váleèný výstøel na našem území zaznìl na Pøíbramsku ve Slivici 11. kvìtna pøi
likvidaci velkého seskupení nìmeckých vojsk, snažících se probít k západním hranicím.
Teprve po této akci skonèila válka také v Èeskoslovensku.

Karel Šerák: Ku Praze
1. kvìtna se slavil svátek práce a my jsme bojovali dále ve smìru na Olomouc ku Praze. 5.
kvìtna hlásilo rádio, že je povstání v Praze, která volala o pomoc. Dostali jsme rozkaz co ne-
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jrychleji jet Praze na pomoc. Jeli jsme ve dne v noci a mezitím jsme museli ještì bojovat
s menšími skupinami, které potom likvidovala sovìtská vojska k tomu urèená. Na pomoc
Praze nás vyrazilo osm tankù. Jenže do Prahy dojely všeho všudy dva tanky, a to pøímo na
Hrad. Bylo to 10. kvìtna v 10 hodin dopoledne. Ostatní tanky mìly poruchy. Jeden se
pøevrátil, druhému vypovìdìla rychlostní skøíò, pásy se pøetrhaly. Ke koneènému cíli dorazi-
ly tedy dva tanky - tank è. 603 s velitelem Karlem Šerákem a druhý tank s velitelem Valeriem
Klabanem (oba Volyòáci). Pøijeli jsme do Prahy smìrem pøes Hostivaø, kde nás jeden obèan
dovedl na Hrad na první nádvoøí. Z Hradu asi ve dvì hodiny odpoledne jsme se pøemístili do Mì-
cholup u Prahy.
Miroslav Bohatec: Konec války
Dne 8. kvìtna jsme došli veèer do Hradèan, tam nìco ještì hoøelo. Velitel roty Lang øekl, že
se nìco dìje a abychom se již nezakopávali. Polovina a� je v pohotovosti a ostatní mohou spát.
Velitel šel na štáb. Polovina si lehla. Asi o pùlnoci zaèala palba, my jsme hned vyskoèili a se
samopaly vybìhli ven a vidíme, jak naši kluci hned støílejí do vzduchu, tancují, objímají se

a køièí „konec války, my budeme žít”. Mùj nejlepší pøítel, rotný Sajler mì chytil a øíká
„Mirku, my jsme to pøežili a budeme žít”. Plakal radostí.
Nepøítel vystøelil nìkolik bílých raket a rychle ustoupil. My jsme již do rána radostí nespali.
Obloha byla samý oheò. Všichni støíleli do vzduchu ze všech zbraní a raket. To nikdo ne-
dovede povìdìt ani napsat, jaký byl náš pocit a ta radost, že je konec války. 
14. kvìtna jsme byli v Hostivaøi. Tam jsme zùstali tøi dny a dávali se do poøádku a ještì jsme
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si zacvièili poøadové a pochod, abychom šli Prahou jako vojáci.
17. kvìtna jsme z Hostivaøe šli slavnostním pochodem ku Praze. Praha nás vítala, tisíce lidí
nám mávalo a my byli š�astni, že jsme to pøežili a mohli vidìt slavnostní vítání na Staromìst-
ském námìstí naší vládou a prezidentem E. Benešem.
Jaroslav Opoèenský Vyšohradský
V Praze jsme byli ubytováni v Hostivaøi, umyli se, odvšivili, dostali obleèení „sovìtskou
gymnas�orku” a pøipravili se na pochod Prahou a na pøehlídku na Staromìstském námìstí. Šli
jsme v šesti až osmistupech a Pražáci na nás volali: „Usmívejte se!”.

I my boratínští jsme byli hrdí na to, že jsme mohli svým malým dílem pøispìt k osvobození
republiky, a že jsme tím se ctí splnili slib, který jsme skládali pøi svém vstupu do armády.

Pøes obrovskou radost, že jsme tu hroznou válku pøežili, jsme se ve vzpomínkách vraceli
k tìm naším spolubojovníkùm, kteøí nepøežili. Padli v boji s krutým nepøítelem, jehož hlavním
cílem bylo dobýt, pro „vyvolený” nìmecký národ, celý svìt i s jeho bohatstvím, zatímco my
jsme bojovali za to, abychom zase mohli svobodnì žít v míru. Odmìnou za to nám byla úèast
na slavnostním defilé s podìkováním pøed presidentem Benešem v Praze bezprostøednì po
skonèení války 17. kvìtna. Tohoto setkání se nezúèastnili ti, kteøí byli urèeni k ochranì oby-
vatel na osvobozeném území, pøed potulujícími se skupinami nìmeckých ozbrojených vojákù
– „wehrwolfù”.

Na závìr si dovolím vyjádøit i jménem ostatních spolubojovníkù, že jsme rádi, že vojen-
ských služeb na obranu státu nemuselo být použito po celou dlouhou dobu 55 let.
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K A P I T O L A P Á T Á

POLSKÉ MEZIVÁLEÈNÉ OBDOBÍ
(1921 až 1939)

Nový vládce Volynì • Celková charakteristika meziváleèného období • Odstraòování
váleèných škod • 50. výroèí založení Boratína • Hospodáøský rozvoj a podnikání
(spolkový život, mlékárna, mlýn) • Boratínský životní styl (škola, nedìlní škola, sdružení
mládeže, zpìv, hudba) • Využití volného èasu • Boratínský rok (události vymezené
v liturgickém a obèanském roce a události související s bìhem života) • Migrace oby-
vatelstva

Nový vládce Volynì

Na konci 1. svìtové války, po rozpadu Rakousko-Uherska a porážce Nìmecka vznikla
ve støední Evropì øada samostatných státù. Dne 28. øíjna 1918 byla vyhlášena Èeskoslovenská
republika zahrnující historická území Èech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi
a 11. listopadu Polská republika (Rzeczpospolita Polska). Rižským mírem ze dne 18. bøezna
1921 získalo Polsko na sovìtském Rusku území polsko-litevské unie z XVI. st. (èást Bìlorus-
ka  a západní èást Volyòské gubernie). Tím se stali boratínští obèané pøes noc obèany Polské
republiky. Na Boratínì se tradovala jedna historka spojovaná s osobou Františka Opoèen-
ského (1854 - 1943). Když se ho ptal komisaø pøi sèítání obyvatel v roce 1927, kdy pøišel
z Èech do Polska, odpovìdìl: „Já jsem nikdy nepøišel do Polska, Polsko pøišlo ke mnì.”
A mìl pravdu.

Zlatý vìk - celková charakteristika

Dnes s odstupem èasu mùžeme smìle prohlásit meziváleèné období za nejklidnìjší èas
v historii Èeského Boratína. Po obtížných zaèátcích (1871 až 1888), období náboženského
pronásledování (1888 až 1905) a národnostního útlaku a poruš�ování (1895 až 1914) pøišla svì-
tová a obèanská válka (1914 až 1921). Ve srovnání s tìmito obdobími je toto meziváleèné nes-
rovnatelnì klidnìjší po všech stránkách. Nový vládce kraje v euforii svobody a samostatnosti
se ještì nevymezil dostateènì k jinovìrcùm a k ostatním národnostem. A tak v prvních letech
byla dokonce povolena èeská škola  (do roku 1927?). Nepøíliš dobrý sousedský vztah obou
nových republik se zaèal projevovat na èeském obyvatelstvu a tedy i na Boratínì až v druhé
polovinì tøicátých let. Vládnoucí Poláci dokonce hledali v poèátcích svého vládnutí spojence,
protože sami byli na Volyni v menšinì. Èechy podporovaly zejména v jejich hospodáøských
aktivitách. Omezili vystìhovalectví do Ameriky, a proto mnohé rodiny, které se tam chystaly,
napø. rodina Bohuslava Albrechta, nemohly uskuteènit svùj zámìr. Jeho syn Bedøich Albrecht
se kvùli tomu  narychlo oženil, nepodaøilo se však prodat hospodáøství za rozumnou cenu,
a tak zùstali doma. Podaøilo se to o tøi roky døíve (v roce 1924) rodinám Bedøicha a Jaroslava
Opoèenského ze sousedství.

Tehdejší polská vláda si uvìdomovala, že kultuní, životní  a hospodáøská úroveò
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v èeských koloniích je zøetelnì vyšší než  v jejich okolí. Svìdèí o tom zájem, který vìnovala
poznání jejich života a podpora, kterou jim poskytovala. V prvních deseti letech po válce byl
napøíklad ministr zemìdìlství  se svými úøedníky dvakrát  na Èeském Boratínì, malé a zdálo
by se, že bezvýznamné obci. A boratínští toho umìli využít. S vládním uznáním a podporou se
dali s vervou do vylepšování své životní úrovnì po všech stránkách. Staèí se podívat na
chronologický sled událostí, co se tu všechno v té dobì odehrálo. Pøi tom si netroufáme øíci,
že onen výèet je úplný. Zejména ze závìru tohoto období nám chybí zdroje informací. Uèitel
Vlk odešel do dùchodu (1931) a posléze se odstìhoval z Boratína (1936) blíž
k celovolyòskému dìní. Obecní knihy, s výjimkou pokladní, nejsou k dispozici.
V následujících odstavcích se pokusíme vylíèit všední a sváteèní život boratínských obèanù
a popsat události, které svým významem, podle našeho mínìní, pøekroèily hranice obce.

Odstraòování váleèných škod

Šest let, ve kterých se na území západní Volynì neustále støídal vojenský vládce, se pro-
jevilo znaèným zdevastováním i boratínského prostøedí. I když ztráty na životech byly min-
imální, celková úroveò hospodáøství znaènì utrpìla. Vojenští vládci se støídali v krátkých
èasových intervalech a každý z nich bral, kde bylo co brát. A v èeských osadách, na rozdíl od
ukrajinských, bylo co brát. Takže ve stájích, chlévech, chlívkách, kurnících a sýpkách skoro
nic nezbylo. Také hospodáøské stroje se mnohým okupantùm hodily. I ovocné zahrady utrpì-
ly hospodaøením vojákù. Jednou potøebovali døevo stromù na oheò, jindy na vyproštìní
z bahna. Leckdy jim stromy pøekážely v pøímé palbì na nepøítele a jindy se potøebovali jimi
zamaskovat.

Bylo toho dost, co bylo tøeba doplnit. I na obytných budovách byly znaèné škody. Tøi
hospodáøství váleèný požár znièil zcela (Benešovo, Vyšohradské a Zajícovo) a dále shoøelo
jedno obytné stavení a tøi stodoly. Všechny boratínské stavby potøebovaly opravy. Nová škol-
ní budova byla znaènì poškozena. Byla sice stavebnì dokonèena tìsnì pøed válkou, ale
vyuèování v ní ještì nezaèalo a nebyla trvale obydlena, protože chybìlo sociální zázemí
a nìkterá zaøízení pro její fungování. Tu využívali jednak bìženci, kterých bylo na Boratínì
vždycky dost, hlavními uživateli však byli vojáci všech armád, které tudy v prùbìhu války
prošly.

Byly i jiné ztráty – k nejvýznamnìjším patøilo znehodnocení ruských penìz, kterým utr-
pìla mnohá rodina. Je tøeba si uvìdomit, že ve válce spolu s vládou se mìnila i mìna. A tak
romanovské (carské) ruble nahradily rakouské koruny a znovu ruble. V roce 1917 platily ru-
ble Kerenského (Prozatímní vlády), pak pøišly ukrajinské karbovance a polské marky. Banky
splácení dluhù vymáhaly, ale vklady vyplácely v nevýhodných kursech nebo vùbec ne.
Hospodáøi obèas dostali za produkty zaplaceno ve vládních mìnách, ale smìnit pøi zmìnì
vlády nebylo kde. Smìnu bylo možno uskuteènit prostøednictvím zlatých rublù
v neoficiálních smìnárnách. Takovou smìnárnu mìl podnikavý Jan Opoèenský, který stateènì
vypomáhal boratínským spoluobèanùm. Bylo to velice nebezpeèné, a protože nebyl dost opa-
trný, zaplatili za toto poèínání on i jeho rodina životy. 

Pøi svém návratu do Èeskoslovenska v roce 1919 si Vojtìch Vlk  pøivezl za prodaný ma-
jetek na Volyni plný pytel bezcenných bankovek. Nìkolik z nich jsme dostali v roce 1999,
když jsme v Telèi navštívili jeho vnuèku. Ztrátu utrpìla i boratínská záložna. Peníze v kase
byly ve válce zabaveny, splátky úvìrù byly nedobytné a tak byla èinnost záložny zcela
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ochromena a prakticky nebyla až do své likvidace v roce 1934 obnovena.
S pøíchodem nového vládce v roce 1921 zaèala platit polská marka. Vzhledem

k neutìšeným pováleèným hospodáøským pomìrùm nového polského státu byla jeho mìna
znaènì nestabilní a inflace obrovská. Když v roce 1924 byla zavedena nová mìna „zlotý”,
mìnil se 1 zl. za 1 800 000 polských marek. Každý obèan, nejen boratínský, byl v té dobì
„chudý miliardáø.” Je zøejmé, že i tady obèané utrpìli znaèné ztráty. Ta situace se dá dnes
tìžko pochopit. Ještì v roce 1924 byla hotovost sborové pokladny pøi revizi úètù za rok 1923
pøedložena v tìchto mìnách: marka polská v bankovkách a mincích, carské ruble
v bankovkách a mincích, ukrajinské karbovance v bankovkách, kerenského ruble
v bankovkách a bony mìsta Lucka. Ve váleèné dobì i tìsnì po válce byla zavedena praxe, že
se „platilo obilím” v cenì, která byla v dobì platby na trhu obvyklá. Napøíklad v pokladní
knize je v pøíjmové èásti zápis: Od Antonína Albrechta za honitbu - 7 pudù pšenice.

Po skonèené válce se všichni s elánem vrhli na odstraòování škod a bìhem nìkolika má-
lo let se rány zacelily novými budovami, novou výsadbou ovocných stromù a pøirozenými
pøírùstky ve chlévech a maštalích. Školní budova byla podrobena celkové rekonstrukci (za-
teplena, opravena a doplnìna vším potøebným) a od roku 1923 zaèala sloužit svému úèelu.
Školní dìti za ni podìkovaly boratínským obèanùm na slavnosti uspoøádané pro veøejnost
a o dva mìsíce pozdìji pøi „stromkové slavnosti” vysázením ovocných a okrasných
stromkù v okolí školy.

50. výroèí založení Boratína

Ještì než se pováleèná politická a hospodáøská situace uklidnila, pøiblížilo se významné
výroèí založení obce. Boratínští si potrpìli na dùstojné oslavy. Každá zdaøilá akce jim dodá-
vala sebevìdomí a nezalekli se ani úèasti významných osobností. 

Na podzim roku 1921 byl zvolen pøípravný organizaèní výbor. V nìm pracovali Václav
Baloun, Jan Janata, Josef Opoèenský, Josef Vlk a Josef Zajíèek. Jako pøi veškerém jednání,
byly i na oslavy v obci dva rozdílné názory. Jedni prosazovali náboženský ráz a poøádání
v kostele, druzí obèanský a konání v záložnì. K dohodì dlouho nedocházelo, ale protože zá-
jem o oslavy byl ze strany obèanù mimoøádný, bylo nakonec dohodnuto, aby oslavy mìly
náboženský ráz a aby bylo oslav využito k pozvání hostù z Èech. Poøadatelé pojali
oslavy velkolepì a dali jim, dnes by se øeklo, mezinárodní úroveò.

Od pátku 19. kvìtna roku 1922 se zaèali sjíždìt hosté ze všech stran. V denních záznamech
pana uèitele je zapsáno:

V pátek veèer pøijeli z Varšavy far. Skierski a nedávno vysvìcený faráø Zounar a v sobotu ví-
tali jsme na nádraží pana vyslance Republiky Èeskoslovenské prof. Maxu. Pøíjezd jeho zpù-
sobil na úøadech v Lucku pravou senzaci, orgány bezpeènostní dle rozkazu polského minis-
terstva zahranièí dbaly jak náleží o jeho osobu. S ním pøijel tak toužebnì oèekávaný faráø
z Vanovic Kamil Nagy. Nepøíznivé poèasí znaènì omezilo poèet návštìvníkù. Byli tu hosté
z Kupièova, Michalovky, Lodže, Zelova a z našeho blízkého okolí. Dopolední-
mi bohoslužbami posloužili faráøi Zounar, Nagy (kázání) a Skierski a zpìváci zazpívali ètyøi
písnì. Následovalo vysluhování Veèeøe Pánì. Po službách Božích, vzácní hosté, duchovní
a èlenové slavnostního výboru sešli se ku spoleènému obìdu u Jana Janaty. Byl pøítomen
i lucký starosta a úøedník z vojevodstva. Odpoledne pokraèováno ve slavnostním programu
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opìt v kostele, jelikož silný vítr nedovoloval øeèniti venku. Po sborové písni pronesl krátkou
uvítací øeè pøedstavený obce Jan Janata, a poté pøipadla øada na mne, abych promluvil o založení
a historii obce.
Následovala øeè p. vyslance, ve které vyøídil pozdravy ze staré vlasti a vybízel naše kra-
jany, aby žili ve svornosti s bratrským lidem polským. Pan lucký starosta, jakožto zástupce
vlády polské, ujiš�oval, že vláda i úøady pùjdou vždy vstøíc kulturním snahám Èechù
a svobodný rozvoj jejich nebude nièím obmezován. Faráø Nagy vyøizoval pozdravy od
rùzných sborù i jednotlivcù. Na závìr podìkoval jsem jménem osady vzácným hostùm za
návštìvu a povzbuzení, stejnì tak uèinil Jan Janata a kurátor  Josef Opoèenský jménem sboru.
Tím byl program vyèerpán a hosté se prošli po osadì a navštívili záloženský dùm, nyní uèír-
nu, posedìvše v pøátelském rozhovoru do veèera, naèež odebrali se do domù, kde byli uby-
továni.
Vyslanec Maxa se svým synem u Jana Janaty, za nepøetržitého dozoru lucké policie a faráø
Nagy byl mým hostem. Posedìl ve spoleènosti do pùlnoci, když napøed navštívil jedinou ještì
žijící z bývalých zakladatelù osady staøenku Kracíkovou.
V pondìlí pøednášel far. Nagy o hnutí náboženském v Èechách  Na závìr na návrh vyslance
spoleènì zazpívána èeskoslovenská hymna. Pøed kostelem staøenka Kracíková byla opìt pøed-
mìtem pozornosti se strany vyslance i faráøù. Poté nejvzácnìjší hosté odjeli do Lucka na
pozvání starosty, kde s ním poobìdvali.
Návštìva pana vyslance pozvedla reputaci naší osady. I úøadùm místním bylo podivné, že tak
vysoce postavený hodnostáø neobtìžoval se zajeti do tak nepatrné vísky, na vesnickou
slavnùstku.

I Dìjiny volyòských Èechù tuto úspìšnou boratínskou akci pøipomínají. Jistì také proto,
že v této dobì mnoho èeských osad mohlo podobnou slavnost uspoøádat, ale nestalo se tak.
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Dnes bychom øekli, že boratínští pracovali na svém „image”. Byla to dobrá propagace obce.
Také nìkteré èeské i polské noviny o tom pøinesly podrobné zprávy.

Hospodáøský rozvoj a podnikání

Spolkový život
Po válce, ve dvacátých letech, se

hospodáøský život obce zaèal velice
zdárnì rozvíjet. Nebývalou mìrou se up-
latnila spolková myšlenka. Již v roce
1921 vznikl hospodáøský spolek
– „Kólko rolnicze” a o dva
roky pozdìji „Kólko gospodyñ”. Oba
spolky vznikly  z podnìtu vlády
a fungovaly s její finanèní, materiální
a také osobní podporou. O tom svìdèí
dvì návštìvy ministra zemìdìlství pol-
ské vlády na Boratínì v roce 1924 a 1932.
Obì návštìvy mùžeme doložit záznamem v deníku uèitele Vlka:

Dne 23. záøí navštívil naši osadu ministr zemìdìlství p. Jan-
ický, na cestì po kresách (okrajové území státu)
v prùvodu celé èety úøedníkù jak svojich tak wojewódstwa.
Doprovázel je též nový wojewoda gen. Olszewski.
Navštívili školu a budovu záloženskou, kde se mu nelíbil
nápis z dob ruských „V jednotì je síla”, jejž poruèil setøíti.
Po té prohlédl hospodáøství J. Zajíèka. Všude vidìl jen ten
„líc” nebo� „rub” pøed ním skrývají, a tak si jistì odnese
z kresù dojem, že jest tu ráj pozemský. Pøed jeho návštìvou
byl u nás návštìvou redaktor varšavského deníku „Gazeta
Poranna.” Prohlédl všecko zajímavé a pak napsal èlánek, že
jsme se chlubili. O mnì napsal, že špatnì mluvím po polsku,
ale dobøe po èesku. To je zcela logické – vždy� jsem Èech. 
Dnes (to je 18. èervna 1932, pozn. aut.) mìli jsme návštìvu
z Varšavy. Pøijel ministr zemìdìlství
Janicki a s ním jiní úøedníci a rovnìž
pøedseda Zwiazku Kólek Rolniczych
(svaz rolnických spolkù), instruktor
a jiní. V sále záloženském podávali
referáty pøedsedové našeho Kólka rol-
niczego Jan Janata, Spóldzielni mly-
narskiej Antonín Albrecht a Kólka
gospodyñ wiejskich Miroslava Vlková.
Potom pan ministr promluvil nìkolik
slov o situaci rolníkù a o krisi a jak s ní
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válèiti. Prohlédl si hospodáøství Františka Albrechta a Josefa Šeráka, naèež odjeli si prohléd-
nouti mlýn a na zpáteèní cestì se zastavili u syna Josefa Vlka, prohlédli si dobytek a drùbež.
Naše osada sice èiní dojem zámožnosti a spoøádanosti, nicménì vìtšina obèanù zápasí
s dluhy, do nichž se zapletli s mlýnem. A nenastanou-li pøíznivìjší pomìry, nevím jak to
dopadne s mlýnem.

Oba spolky zøejmì vyvíjely mimoøádnou èinnost, když se pan ministr se obtìžoval, aby
se na vlastní oèi pøesvìdèil o jejich èinnosti. Z fotografií je zøejmé, že hospodáøský spolek
poøádal i hospodáøské výstavy (napø. dobytka na Fortì v roce 1928) a pro hospodyòky se poøá-

daly kursy šití a jiných
ruèních prací (pro boratín-
ské u Josefa Janaty a pro
køakovské u Vladimíra
Hubala) a jistì i další akce.

Hospodáøský rozvoj vydat-
nì podpoøili místní
øemeslníci vyuèení doma
i v okolí a nìkteøí dokonce
v Èechách èi Zelovì. Ve
tøetí a ètvrté generaci
to byli:

Automechanik: Václav Vlk 
Klempíø: Jan Kobernik 
Koláø: Jaroslav Šerák, Josef Šimberský
Kováø: Jaroslav Bohatec, Jaroslav a Oldøich Brázdovi
Krejèí: Josef Bohatec, Jan Lucius
Mlynáø: Miloslav Bohatec
Sedláø: Bohuslav Lucius
Švadlena: Soòa Albrechtová, Blažena Koberníková, Marie Pøibylová
Švec: Bedøich Bohatec
Truhláø: Josef Albrecht, Jiøí Janata, Bedøich Opoèenský

Kromì tìchto aktivit vznikl nápad na zpracování mléka jako snaha vyrábìt i produkty, ne-
jen suroviny a pozdìji myšlenka stejnì tak nakládat s obilím, zrní semlít, mouku prodat
a odpadem (otrubami) krmit krávy, které se odmìní vìtší dojivostí a mlékárna bude více
využita.

Mlékárna
Kolem roku 1930 se ustavilo družstvo na zpracování mléka a prodej vajec. Využilo k tomu

pøízemní èásti záložny, která již v té dobì nefungovala a i jinak byla ménì využita ke
spoleèenským a obèanským úèelùm. Družstvo poøídilo nezbytné vybavení pro provozní èin-
nost mlékarny a jejím vedením povìøilo právì dostudovaného obèana polské národnosti Pe-
tra Pøibyla (Piotr Przybilo). Brzo nato se mlékárna musela vystìhovat ze záložny, aby uvolni-
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la místo pro mlýn koupený v Holešovì. Byla pøestìhována do novì postavené budovy o dvou
místnostech z tvárnic („pustákù”), které si družstevníci vyrobili sami. Vnitøní uspoøádání
stavby již bylo pøizpùsobeno mlékárenskému provozu. Podrobnì nás s ním seznámil
Vladislav Vlk, který tam sám také pracoval. V obou místnostech byla spádovaná betonová
podlaha, aby pøi èastém splachování (z hygienických dùvodù) voda samovolnì odtékala do
odpadní nádrže umístìné na zadní stranì budovy. V pøední místnosti probíhal odbìr mléka
a jeho odstøedìní a v zadní chlazení získané smetany a výroba másla.

Na severní stranì budovy byla vyzdìná jáma, ve které se po celý rok pod notnou vrstvou
slámy nacházel led k zajištìní výroby kvalitního másla. O dostateèné množství potøebného
ledu se v zimním období starali èlenové družstva. Když síla ledu na Styru dosáhla alespoò 20
cm, vyjíždìli na saních k øece, lámali, øezali èi klíny štípali led, vytahovali na bøeh a další už
menší kusy nakládali a vozili do mlékárny. 

Strojové vybavení mlékárny bylo na tehdejší dobu vysoce moderní. Veliká odstøedivka
fy Alfa Lawal na kliku. Zdroj energie ovšem žádný, tudíž vše na pohon lidskou silou. Dva
muži museli toèit, aby stroj mìl patøièné otáèky pro svoji funkci. Máselnice - veliký døevìný
sud s víkem osazený høídelí vyvedenou na obì strany - rovnìž na kliky pro dva muže.

Provoz mlékárny byl zajiš�ován dennì (kromì nedìle) bez ohledu na množství dodaného
mléka. Zprvu sloužila jenom èlenùm mlékárenského družstva a po zestátnìní bolševiky v roce
1939 se oblast dodavatelù mléka rozšíøila i na holešovské a novostavské obèany. 

Z Køakù pøinášel mléko vždy nìkdo z rodiny. Pøi vìtším množství nesl na ramenou va-
hadlo  (ukrajinsky koromyslo), na jehož koncích byly zavìšeny nádoby s mlékem. Ze
vzdálenìjšího Boratína se dováželo mléko v tìžkých dvacetilitrových konvích hermeticky
uzavøených. (popoøádku s pravidelným støídáním, tzv. „kolejkou”).

Pøi každém odbìru mléka se vedle mìøení množství také odebíral vzorek ke stanovení
tuènosti. Jednou za mìsíc se z nastøádaných konzervovaných vzorkù stanovovala pomocí cen-
trifugy tuènost. Prùmìrmá mìsíèní tuènost pak sloužila pøi výpoètu odmìny za dodané mléko.

Po pøijímací proceduøe se mléko odstøedilo na separátoru obsluhovaném dvìma pracov-
níky (jeden toèil klikou a druhý naléval mléko). Odlouèená smetana se ve velkých kovových
nádobách („baky”) chladila v betonových kádích s ledem. Druhý den se stloukala ve velké
asi dvìstìlitrové máselnici se sklenìným okénkem, která se otáèela ve svislé poloze. To byla
velmi tìžká práce pro dva zdatné chlapy, trvající 1 až 2 hodiny. Když se v kontrolním okénku
objevily hrudky másla, bylo z máselnice vypuštìno podmáslí a máslo se v máselnici
v nìkolika vodách dùkladnì vypralo. Pak následovalo jeho hnìtení k odlouèení vody
a následné formování do pùlkilogramových kostek „cihlièek”. Ty se balily do firemního
(potištìného) pergamenového papíru s oznaèením „Maslo wyborowe.” Hotové máslo se
odváželo ve firemních bednièkách do skladu v Lucku. 

Bedøich Opoèenský dokládá oblibu boratínského másla takto: 

Moje tøídní uèitelka v polské škole „No 3” si na moje upozornìní zakoupila boratínské
znaèkové máslo a prohlásila „W žyciu takiego masla ne jadlam. I inne nie bendem jeœæ”
(v životì jsem takové máslo nejedla a už nikdy nebudu jíst jiné, pozn. aut.)  

Dennì se zpracovávalo asi tisíc litrù mléka. Nìkteré hospodyòky prodávaly jen èást mlé-
ka mlékárnì, další si ponechávaly pro svou spotøebu. Mlékárna poskytovala mnohým bo-
ratínským obèanùm pracovní pøíležitost. Odborným vedoucím byl až do roku 1941 zmínìný
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Petr Pøibyl. Když musel odejít do bezpeènìjšího mìsta, pøevzal odpovìdnost zauèený
Vladislav Vlk ml., který v následujícím roce vykonal odbornou zkoušku. Øeditelem byl
Vladislav Vlk st. a úèetním Václav Chudoba (od roku 1939, kdy se v boratínské
mlékárnì zpracovávalo mléko z dalších ukrajinských vesnic). Za „druhých sovìtù” se
dokonce z tvarohu vyrábìl „kasein” používaný napø. k výrobì knoflíkù.

Mlýn
Postavit èi koupit mlýn? Kde vzít potøebný kapitál? To byly otázky, které zamìstnávaly

boratínské pøedáky. Mnohokrát již boratínští zaèínali, a tak se ani tentokrát nebáli zadlužení.
Holešovský velkostatkáø Protzer nabízel v té dobì svùj mlýn, ten byl nedaleko v sousední vsi.
A tak se v roce 1930 utvoøila akciová spoleènost „Przetwórnia rolnicza Jednosæ”, tím, že 29
akcionáøù, pøevážnì boratínských, upsalo 470 akcií po 100 zlotých. Finanèní lucká instituce
pùjèila chybìjící obnos k tomu, aby mohlo být koupeno za 54 tisíce zlotých zaøízení Protze-
rova mlýna a za 18 tisíc ještì jedny válce. Budovu zatím Protzer prodat nechtìl a pouze ji
pronajal.

Zaèátek provozu byl slibný a zdálo se, že si mlýn vydìlá nejen na sebe, ale že pøinese
i nìjaké zisky akcionáøùm. Leè vypukla celosvìtová hospodáøská krize a nevynechala ani
drobné podnikatele na Volyni. K tomu se pøidala neúroda a pøi nízkých cenách zemìdìlských
produktù nebylo èím splácet úroky ani dluhy a akciové spoleènosti hrozil krach. Když se
v roce 1933 zaèalo blýskat na lepší èasy, majitel budovy, který èekal na vhodný okamžik, vy-
povìdìl nájemní smlouvu na využívání budovy a trval na jejím  prodeji za pomìrnì vysokou
a pro boratínské akcionáøe nepøijatelnou cenu. Vìdìl, že zakázek mají hodnì a že strojního za-
øízení se nebudou chtít zbavit. Mletí znemožnil tím, že odstranil pøívod vody z vlastní studny.
Dohoda s Protzerem nebyla možná a tak se mlýn 12. záøí 1933 zavøel, když pøed tím se nì-
jakou dobu voda dovážela do mlýna v cisternách. Vodní mlýny v okolí pro nedostatek vody
také nemlely. Co teï? Akcionáøi se poradili a rozhodli se urychlenì pøedìlat budovu záložny
pro úèely mlýna. Každý akcionáø mìl pøispìt èástkou 30 zl. k jedné akcii. Vìtšina akcionáøù
se již zadlužila a dluhy nesplácela nebo s velkými potížemi. Pøesto bylo v prosinci téhož roku
strojní zaøízení pøestìhováno a v záøí 1934 se mlýnská kola rozbìhla ve zkušebním provozu.
Pøed nastìhováním mlýna do budovy záložny bylo tøeba ji upravit: vystìhovat knihovnu
(k Josefu Janatovi), postavit novou úèelovou budovu v sousedství mlýna a pøestìhovat do ní
mlékárnu. Bylo také tøeba uzavøít hospodaøení záložny, které dosud nebylo provedeno. 

Samotné pøestìhování strojního zaøízení by si zasloužilo popsání, protože se jednalo
o mimoøádnì složitý technický problém v jednoduchých dopravních podmínkách. Mnozí
dnešní pìtasedmdesátníci, tehdy malí všudypøítomní a zvídaví kluci, napø.
Bedøich Opoèenský, vzpomínají: 

Nejvìtší a zøejmì nejtìžší byl samotný motor, který mìl obrovský setrvaèník (obøí kolo
o prùmìru 3 až 4 m), který byl rozebíratelný na dva díly, sešroubovaný. Pùlka tohoto kola se po-
mocí ruèního øetìzového kladkostroje vyzvedla do výše, aby pod nìj mohl být zastrkán  zesílený
vùz, který byl potom koòmi tažen na Boratín. Montáž motoru a strojního zaøízení øídil mechanik
z Lucka – pan Bradáè. Motor byl výbušný, pohánìný døevoplynem, který se vyrábìl pøímo ve
strojovnì spalováním døeva – dub, habr, brest (jilm). Spotøeba asi 3 až 4 kubíky za 24 hodin.

Úspìšným pøestìhováním a zprovoznìním nebylo ještì vyhráno. Boratínští pøedáci stejnì
jako na poèátku i dnes podcenili styky Protzera a jeho právních poradcù a pøecenili svoje
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dovednosti. Protzer, který vyšel naprázdno se zámìrem výhodnì prodat budovu mlýna, vyzrál
na boratínské jinak. Ovlivnil odbyt mouky z boratínského mlýna. Jediná pekárna ve mìstì
pøestala odebírat mouku a i židovští obchodníci, kteøí také mìli svùj zámìr, jak ze vzniklého
sporu profitovat, rovnìž odbìr mouky bojkotovali. Nechtìli-li boratínští akcionáøi pøijít
o všechen svùj majetek, byli nuceni èást mlýna prodat a èást pronajmout. Židovští akcionáøi
vložili do mlýna potøebný kapitál, zajistili odbyt, zajistili odbornou obsluhu a øízení pøevážnì
boratínskými odborníky a mlýn se rozjel na plné obrátky. Byla to první boratínská akce, která
nebyla dovedena k úplné spokojenosti pøispìvatelù.

Osud mlýna byl pestrý. S pøíchodem sovìtù v roce 1939 byl mlýn zestátnìn. Za nìmecké
okupace byl v držení okupantù. Boratínští akcionáøi mlýn sice od roku 1935 nevlastnili, ale
provoz mlýna øídili a v jeho provozu našlo mnoho boratínských mužù uplatnìní. Na co nes-
taèili sami, pøizvali si odborníky mlynáøe a strojníky odjinud a Boratín se rozrostl o další
rodiny Jana Nechanického, Josefa Vrzala, Vladimíra Foøta a Václava Hnídka.

Jako mlynáøi se uplatnili: Wladyslaw Ostrowski, Jan Nechanický, Miroslav Bohatec, Vá-
clav Hnídek. Strojníky ve mlýnì byli: Miloslav Chladil, Miloslav Opoèenský, Jaroslav Bo-
hatec, Vladimír Foøt, Franciszek Skoczylas a Josef Vrzal.

Provoz mlýna øídili: Josef Vlk ml. (øeditel), Josef Albrecht (miroènik- pøejímající pracov-
ník) a za „prvních sovìtù”, bolševiky dosazený dìlnický øeditel nazývaný „šo” (byl nahluchlý
a stále se ptal co – šo), který se neumìl ani podepsat.

Spolkový život v obci se uplatòoval i ve spoleèenské rovinì. Vedle hospodáøských spolkù,
kam mùžeme øadit i hasièský spolek, náboženských sdružení, kulturních a sportovních sesku-
pení, jsme podle fotografií zjistili, že existovaly ještì nejménì dva spolky o kterých toho moc
nevíme. 

Spolek „Marta” a spolek „Pšic”, byla zøejmì seskupení bez pevného programu a stanov.
První soustøeïoval mladé dívky
k ušlechtilé zábavì, pøevážnì
k humanitární èinnosti
a k výletùm (byly se podívat
i u polského moøe – zdroj Marie
Køížková). Pøi èeských evan-
gelických sborech v USA byly
spolky se stejným názvem „Mar-
ta” jehož èlenky své ruènì šité,
pletené ale i peèené výrobky v
dražbì prodávaly a tak získávaly
peníze na humanitární èi jiné do-
broèinné úèely. (Napøíklad na
stavbu kostela èi domova postižených dìtí v Èechách i na Volyni). Èasto o nich informovaly
Køes�anské listy. 

Spolek „Pšic” se scházel k poslechu rádia, tehdejší mediální novinky a k rùzným témat-
ickým veèírkùm (josefský, masopustní v úterý na  konec masopustu, konec roku a pod).
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Životní styl boratínských obèanù

Životní styl boratínských obèanù byl formován od malièka v rodinì, v nedìlní škole, ve
škole, v konfirmaèních cvièeních, pøi bohoslužebných shromáždìních, ve sdružení mládeže,
ve cvièení sborového zpìvu i na jeho vystoupeních, ve spoleèenských spolcích
i hospodáøských  sdruženích. Mnohá výchovná pùsobení se soustøeïovala do nedìlního
dne, který byl pøísnì dnem pracovního klidu. Pokusme se pøiblížit jednotlivé ovlivòující
složky, o kterých nebylo ještì pojednáno.

Škola a školní vzdìlávání
Školní vzdìlávání v meziváleèném období doznalo podstatnou zmìnu a to v tom, že byla

stanovena povinná školní docházka do 14 let vìku. Dále platilo, že nikdo nemùže nutit dìti
vzdìlávat se v jiném jazyce než mateøském a že stát má zaruèit školu v menšinovém jazyce je-
li její poèetnost alespoò 25% a nejménì 40 žákù školou povinných. V dalších provádìcích
pøedpisech se upøesòovalo, jak se tato pravidla mají uplatòovat.

Nejmenší administrativní jednotkou nebyla obec, ale „gmina” (vyšší správní území, døíve
volost) a do té spadaly i mnohé obce ukrajinské. Žádná èeská obec tak nesplòovala stanovený
limit, protože byla v ukrajinském obklíèení. Èeské obce mohly mít veøejné èeské školy
s vyuèovacím jazykem èeským, ale bez podpory státu tj. na své náklady. Stát nemìl povinnost
vùèi menšinám, které nesplòovaly daná kriteria. Tato polská menšinová politika byla zamìøe-
na vùèi všem menšinám, kromì vládnoucí (na ukrajinském území se tak posilovala polská
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menšina, protože se pøedpokládalo, že pøíslušníci ostatních menšin se budou vzdìlávat
v polských školách - což se ve vìtšinì pøípadù také stalo).

V roce 1921 se volyòští Èeši snažili øešit novou situaci podobnì jako jinde již døíve - za-
ložením Èeské matice školské (ÈMŠ). Již 4. øíjna 1923 byly schváleny stanovy ÈMŠ se
sídlem v Lucku, ve vìtších èeských obcích zaèaly vznikat poboèky - tak zvaná „Kola ÈMŠ”.

Èeská matice školská na Volyni si kladla za cíl zøizovat vlastní matièní školy s èeským
vyuèovacím jazykem v tìch obcích, kde nebyly státní školy, a dále získávat a vydržovat èeské
uèitele na matièních školách. Dalším posláním bylo udržování èeského povìdomí mezi èeský-
mi obèany a povznesení kulturní úrovnì èeských krajanù.

Boratínští obèané se od samého zaèátku snažili, aby ÈMŠ
zdárnì plnila své funkce i ve svých vrcholových orgánech. Jan Jana-
ta byl pøedsedou ÈMŠ v letech 1925 – 1928, Josef Albrecht dlouho-
letým tajemníkem, Josef Vlk byl od jejího vzniku místopøedsedou
a dlouholetým mluvèím a v posledním období èestným èlenem
pøedsednictva až do roku 1939.

Další boratínští – Václav Baloun, Antonín Flengr a Bedøich
Šebesta byli èleny pøedsednictva v mnohých funkèních obdobích.
ÈMŠ plnila své cíle na úseku školství i kultury, vydávala svùj èa-
sopis, kalendáøe a její èinnost byla ukonèena sovìtskou okupací v roce 1939.

Na Boratínì byla státní škola, vyuèovacím jazykem byla èeština až do roku 1927. Škola
sice nesplòovala státní podmínky, pøesto uèitel setrval v dosavadním zpùsobu výuky. V tìchto
letech docházelo ke konfliktùm mezi uèitelem a inspektory, kteøí usilovali o jeho pen-
zionování jako na jiných èeských školách. Ve školním roce 1931/32 nastoupil na boratínskou
školu absolvent polského uèitelského ústavu zelovský Èech Josef Svoboda, který „umìl
èesky slovem” a tak se podrobil bez výhrad státním podmínkám - zaèalo se vyuèovat
v polštinì. Pøinesl sebou i jiný smìr, zamìøený na vštìpování technických vìdomostí (založil
radiokroužek), organizoval pro dìti a mládež sportovní hry a soutìže (volejbal - odbíjenou
a jednodušší americký baseball - palant).

V Lucku byla z iniciativy ÈMŠ postavena  budova matièní školy v roce 1934 a do ní
umístìn 1. až 7. postupný roèník. Ve škole uèili uèitelé z Èeskoslovenska: Josef  Kredba
a Jaroslav Parma a vystudovaní uèitelé z vlastních øad: Václav Hubal (øeditel školy, boratín-
ský rodák), Rostislav Krejèí, Anna Kupcová,
Vlad. Sochor, Neonila Staòková, Eliška Svo-
bodová a Teofil Svoboda. Pro potøeby žákù
byl zøízen èeský internát pod vedením Marie
Janatové z Boratína.

Do matièní školy (5. až 7. tøídy) v Lucku
chodilo více než padesát boratínských dìtí,
tøetí, ale hlavnì ètvrté generace. Od školního
roku 1934/35 absolvovali 7. tøídu ÈMŠ násle-
dující žáci (seøazeno podle èasové posloup-
nosti až do škol. roku 1938/39, kdy byla ško-
la uzavøena): Jaroslav Chudoba, Ludmila Luciusová (provdaná Bohatcová), Jan Opoèenský
(Franckù), Libuše Opoèenská (Albrechtová), Dobromila Šebestová (Poloková), Rostislav
Vlk, Vlasta Albrechtová (Protivová), Jaroslav Flengr, Miloslav Šebesta, Jaroslav Vlk, Karel
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Šerák, Ludmila Šeráková (Dvoøáková). Vladislav Albrecht, Jaroslav Nechanický, Jaroslav
Opoèenský, Josef Opoèenský, Ludmila Vlková (Opoèenská). Ostatním žákùm vypuknutí
války dokonèení školy znemožnilo (Jaroslav Albrecht,  Ludmila Albrechtová (Bohatcová),
Vìra Hubalová (Šebestová), Jaroslav Opoèenský, Josef Šerák a Radomír Vlk). Mnozí bo-
ratínští žáci, kteøí chtìli pokraèovat v dalším vzdìlání, pøestoupili po šesté tøídì matièní školy
do prvního roèníku gymnázia (obchodní, klasické èi reálné), které jim umožòovalo následné
studium na vyšších a vysokých školách (napø. Jan Šebesta a Vladislav Vlk). Nìkteøí nastoupili
rovnou do polských škol napø. Bedøich Opoèenský.

Do vypuknutí války stihli absolvovat polská gymnázia napø. Jaroslav a Rostislav Chu-
dobovi, Ladislav a Bohuslav Balounovi, Jan Lucius a možná øada dalších.       

Tøetí i ètvrtá generace boratínských dìtí mìla vìtší možnosti ve vzdìlávání na støedních
a vysokých školách. Mnozí z nich odjeli za studiemi do Èech, pozdìji Èeskoslovenska, do
Varšavy èi Vilna. Na uèitelských ústavech v ÈSR studovali: Václav Hubal, Jaroslav
a Rostislav Vlkovi, Bedøich Šebesta.  

Na zemìdìlských školách se vzdìlávali: Jan a Vladislav Albrechtovi, Marie Albrechtová
(Bohatcová) a Miroslava Šeráková (Opoèenská). Oblíbené byly školy pro dívky
z evangelických rodin pøi diakoniích v Krábèicích èi Wienzborgu. První navštìvovaly dívky
Božena Balounová (Šebestová), Libuše Balounová (Tomešová), Anna Balounová (Hájková),
Marie Balounová (Chudobová) a Anna Chudobová (Opoèenská), druhou Miroslava Albrech-
tová (Kopecká) a Libuše Opoèenská (Albrechtová).

Nedìlní škola
Její historie je podrobnì popsána v Kronice  Marie Janatové, odkud citujeme:

Nedìlní škola byla vedle pìveckého spolku druhou sborovou složkou. Rodièe mìli zájem, aby
jejich dìti nabyly základního školního vzdìlání, ale také vzdìlání duchovního. První poèátek
po obojí stránce uèinil p. uèitel Motl. Kromì všeobecného vzdìlání uèil dìti duchovním pís-
ním, modlil se s nimi, vyprávìl jim biblické pøíbìhy a uèil je znát biblické knihy.
Po jeho odjezdu v roce 1886 se ujal dìtí kurátor Jan Opoèenský, zámeèník. Ten však odjel
v roce 1891 do Ameriky. Na jeho místo byl zvolen Josef Opoèenský, klempíø a vyuèoval
náboženství a vedl nedìlní školu. Vesnice byla dlouhá tøi kilometry a ponìvadž cesta, hlavnì

na jaøe a na podzim, byla
blátivá a v zimì by-
lo mnoho snìhu, tedy z té
druhé polovice vesnice
z „Køakù” chodily dìti ke
Škrabalùm, kde vedl NŠ
Josef Škrabal. V roce 1904
se vrátil ze svìta na Boratín
Jan Janata a ujal
se hospodáøství po švagrovi
Pišlovi. Pøinesl ze svìta,
zvláštì z Ameriky mnohé
zkušenosti i ze
sborové práce. V Americe
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vyuèoval ještì jako mladík u faráøe Losy (redaktor
Køes�anských listù) sedm let v nedìlní škole. Když se na Bo-
ratínì usadil, ujal se nedìlní školy. Dal jí nový program a ráz.
Objednával americké biblické obrázky pro dìti, na nichž byl
kromì obrázku struèný pøíbìh a také text, kterému se dìti mì-
ly nauèit. Ponìvadž nebyl zpìvák, našel si pomocníka v bratru
Jaroslavu Opoèenském. Ten doprovázel dìti na housle a uèil je
zpívat. Po nìm cvièila dìti Miroslava Opoèenská, truhláøova. 
Když bratr Jan Janata se ujal vedení v nedìlní škole, pøipravil
v roce 1906 na Štìdrý den s dìtmi vánoèní slavnost. Program
na tuto štìdroveèerní slavnost si vypsal z Ameriky od faráøe
Losy. Byly to dìtské vánoèní písnì a básnièky. Ponìvadž dìtí
bylo více než básnièek, vyhledaly se básnièky z rùzných
církevních èasopisù. V kostele byl okrášlený stromek, na který
ozdoby pøipravovaly starší dìti pod vedením manželky Jana
Janaty. Pro dìti byly pøipraveny sáèky se sladkostmi, na které
se dìti tìšily. Pøednášely i ty nejmenší. Štìdroveèerní slavnost se líbila a od té doby se opako-
vala každoroènì. V pozdìjších letech se k sladkostem  pøidávala èeská kniha. Nedìlní škola
mìla také svùj øád. Byla volena zapisovatelka, která zapisovala pøítomnost dìtí a pak poklad-
ník, který pøijímal sbírky. Dìti nosi-
ly každou nedìli po kopìjce na
sbírku. Pøed Vánocemi si zvolily
dvì dìti, které prošly po rodinách
a vybíraly pøíspìvky od rodièù na
vánoèní nadílku. Ta spolu s dìtskou
celoroèní sbírkou byla použita na
úhradu objednaných knih
a sladkostí. Knihy tvoøily základ
dìtských knihovnièek. 
Ve válce za rakouské okupace (r.
1915) se vánoèní slavnost
nepøipravovala. Když se místní veli-
tel oberlajtnant Brunner dovìdìl, že
každé Vánoce bývá dìtská slavnost v kostele, prohlásil, že dìti nemají být o ni
ochuzeny. Poruèil vojákùm pøinést dvì borovièky a pøispìl znaèným darem na dìtskou
nadílku. Uèitelé rychle zopakovali s dìtmi program z minulého roku. Slavnost se vydaøila.
Kostel se naplnil i vojskem, které tehdy bylo ubytováno na Boratínì. Když v r. 1916 byl
Jan Janata vzat do vyšetøovací vazby na základì falešného udání, nedìlní školy se ujal Fran-
tišek Opoèenský Franckù a zpìvu Božena Balounová. Zdraví jeho bylo však nepevné a Pán
si jej brzy odvolal. Po nìm nastoupili Jaroslav Opoèenský, Klempíøù a Bedøich Opoèenský.
Ale ani tito uèitelé nesetrvávají dlouho. Bedøich Opoèenský odjíždí s rodinou do Kanady
(1924) a Jaroslav nastupuje do misijní školy v Olomouci. Do nedìlní školy nastupuje
Vladimír Albrecht, který se pøiženil na Boratín do rodiny Zajíèkovy. Zpìv dìtí cvièí Vladislav
Vlk. Na místo Vladimíra Albrechta nastupuje v roce 1926 Olga Janatová a místo Vladisla-
va Vlka, který jde cvièit dospìlé, nastupuje Václav Chudoba.
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Po pøíjezdu kazatele Balabána nastupuje nová generace uèitelù, které si kazatel vychoval ze
sdružencù a pro lepší pøístup k dìtem, byla nedìlní škola rozdìlena vìkovì do pìti skupin.
Každá skupinka mìla své jméno. Nejmladší Brouèci, dále Hvìzdièky, Jitøenka, Vèel-
ka a Holubice. Do skupiny uèitelù patøilli: Anna Balabánová, Maøenka Balounová, Marie
Brázdová, Olga Janatová, Anièka Opoèenská, Marie Opoèenská, Václav Chudoba a Jiøí Jana-
ta. K štìdroveèerní slavnosti se každoroènì slavil v kvìtnu Den matek a v záøí
slavnost Díkùvzdání (Díkèinìní z úrod). K mimoøádným akcím nedìlní školy patøilo nastu-
dování dvou rozsáhlejších scének „Vítání jara” a „Køes�anství a pohanství” na
text a v režii Olgy Janatové (o tìchto píšeme na jiném místì, pozn. aut.). V roce 1937 opustil
Boratín kazatel Balabán s rodinou, Olga Janatová se provdala do Pokos, Marie Janatová mìla
internát pro dìti z matièní školy v Lucku. V nedìlní škole vyuèovali: Slávinka Opoèenská,
Slávinka Albrechtová, Libuška Opoèenská, Liduška Luciusová a Ros�a Chudoba.

Sdružení mládeže
Po první svìtové válce Miloslav Baloun odejel do Prahy a tam mìl možnost poznat

sdružení mládeže.

Tak zaèíná vyprávìní, kapitolu o sdružení, Marie Janatová ve své Kronice a pokraèuje dále:

A tak, když se vrátil v roce 1924 domù, pøedkládal nám, že bychom si mohli nìco podob-
ného zorganizovat i u nás na Boratínì. Za tím úèelem bylo svoláno nìkolik schùzí, na kterých
M. Baloun vysvìtloval program sdružení. Nabízel vzdìlávací program, jak po stránce
náboženské, tak historické. My jsme byli mládež vesnická, která mìla pøevážnì jen základní
vzdìlání. Napsali jsme si do Prahy pro pomùcky, ze kterých jsme mìli pøi své práci èerpat.
Ústøedí také poslalo text slibu, který mìli èlenové sdružení podepsat. Slib obsahoval hlavnì
pravidelné ètení Písma a život vést v zásadách køes�anských. Tady se již zaèali nìkteøí odta-
hovat a nebyl to snad jen slib, ale také osobní výhrady vùèi zakladateli. Slib podepsalo tehdy
jen 14 dívek a mládencù. Byli to: Anna a Václav Balounovi, Emilie a Jaroslav Bohatcovi, Jan,
Olga, Marie a Jiøí Janatovi, Marie Luciusová, Marie a Anna Opoèenské z Vyšehradu, Marie
Opoèenská, Soòa Vlková a Miroslava Zajíèková. 

Sdružení nemìlo vhodnou místnost kde by se scházelo,
a tak staršovstvo sboru dovolilo, aby si upravili nedokonèe-
nou místnost na faøe. Zatím tam bydlel kostelník a v sále bý-
vala nedìlní škola a cvièení zpìvu. Sdružení bylo založeno,
ale Miloslav Baloun vkrátce odejel do svìta, (zemøel v New
Yorku v prosinci roku 1999 v požehnaném vìku nedožitých
99 let, pozn. aut.) a my jsme nevìdìli jakou náplò dát našim
schùzkám. Jako pøedseda byl zvolen Jan Janata ml., který
z ústøedí v Praze objednal pomùcky k biblickým úvahám.
Program v té dobì byl následující. Zaèínalo se písní
a biblickou úvahou, v kterých se všichni støídali. Dìvèata si
sebou brala ruèní práce a chlapci pøi tom pøedèítali nìjakou
knížku. Na zakonèení byl èaj a nìjaký zákusek. Ostatní
mládež, ba i mnozí starší øíkali, že jen se dìlají ve sboru
rùznice. Aby se pøedešlo tomu, asi po roce jsme vymìnili
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pøedsedu. Byl jím Václav Baloun, souèasný kurátor sboru. Øady sdružení se však mnoho
nerozmnožily. Leda pøišel nìkterý mladík, který zde hledal svou vyvolenou.

V roce 1926, 16. kvìtna poøádalo sdružení mládeže první Den matek. Na svých schùzkách
pøipravovali mladí sdruženci dárky pro maminky a pak je mìli pìknì vystavené. Pøipravili
program sestávající z básní, písní a proslovu. Slavnùstka se vydaøila, ale vznikla z toho nev-
ole. Proè to nemohla poøádat všechna mládež. Nìkterým mladým bylo líto, že se nemohli
zúèastnit. 

Když pøišel na podzim roku1927 na Boratín kazatel Balabán jeho úkol byl sjednotit
mládež. V nedìli na shromáždìní oznámil, aby všechna mládež pøišla ve støedu na faru, že si
s nimi chce promluvit. Pøišli všichni do jednoho. Bratr kazatel øekl asi toto: „Rád bych vás
vidìl všechny spoleènì pøi práci ve sdružení. Budeme se držet trojstranného programu. Zák-
lad bude duchovní, pak vzdìlávací a zábavný. Budeme se držet Písma. Pokaždé bude mít nìk-
do z vás výklad. Dám vám k tomu pomùcky. Budeme probírat církevní dìjiny, budeme si èíst
ze vzdìlávatelných knih i ze zábavných, budeme pìstovat spoleèenské hry. Máme zde
zpìváky, hudebníky, každý podle své možnosti pøispìje do programu. Spoleènou prací
pùjdeme vpøed!

Obì strany s takovým programem souhlasily. Probudil se zájem. Na pøíští schùzce mìl
výklad Josef Albrecht o Marnotratném synu. Byl to jeden z bývalé opozice. Jeho výklad byl
pìkný. Pozdìji skládal i básnì. Tak schùzky pokraèovaly ve shodì a všichni mìli radost.

Ještì jedna událost mìla podstatný vliv na utváøení životního stylu na Boratínì a k té doš-
lo na podzim roku 1928. Chystalo se boratínské posvícení, které se drželo na Volyni, tedy i na
Boratínì, dva dny. O posvícení se hrálo divadlo a po nìm se mládež bavila i tancem, což se
mnohým starším v obci nelíbilo. Dejme slovo nejpovolanìjšímu, nastupujícímu kazateli An-
tonínu Balabánovi, který ve svých Pamìtech sboru boratínského vzpomíná:

A také se snad každoroènì poøádávalo o posvícení nìjaké divadlo. Divadlo se už dávno
pøed tím pøipravovalo pod vedením uèitele Josefa Vlka a Antonína Albrechta. Cvièil se Ka-
jetán Tyl. Po divadle se poøádávala zpravidla taneèní zábava, to jen jednou za rok. Nikdo
nevìdìl, co na to øeknu. Tu pøišel za mnou do bytu jeden mládenec, který byl také v Èechách
a leccos tam obkoukl (podle Marie Janatové to byl Josef Opoèenský Bedøichùv). Pøišel mì os-
obnì pozvat na divadlo: „Je to pøece bezvadný národní kus. Ale nevím co øeknete tomu, že se
bude také tancovat. Pøijde mnoho lidí z okolních obcí èeských, kteøí nejsou z naší církve, ale
oni si rádi na Boratínì zatanèí. Rádi k nám chodí, protože to zde je slušná spoleènost. U nás
nebývají nikdy rvaèky, ani opilí, jak tomu bývá v jiných èeských vesnicích. Snad, že mi to
nebude vadit, když po divadle se zahraje nìkolik koleèek. To k vùli tìm cizím, nám o ten
tanec ani tak nejde”. Šla tedy celá vìc na ostøí nože. Mluvil jsem o té vìci v duchu s Bohem,
abych nezasáhl nevhodnì. Blesklo mi svìtlo. Øekl jsem: „Když tedy ten tanec po divadle musí
být, pak je nutné, abych já byl první v kole”. Tu milý mládenec se zvedl a øekl rozhodnì: „To
ne, pane kazateli, to ne. Na našeho kazatele se to nehodí, aby tanèil, to by nás uráže-
lo”. Odpovìdìl jsem mu: „Když se to nehodí pro vašeho kazatele a on je pøece jeden z vás (to
jsem byl ještì svobodný), pak se to snad nehodí pro nikoho z vás”. Milý diplomat se zamyslel,
mlèel a po chvilce øekl: „Bude jen divadlo”. 

Na to posvícenské divadlo jsem se šel podívat. Nìkteøí z tìch ochotníkù byli praví umìl-
ci. Když bylo po divadle, rychle se zaèaly vynášet lavice a židle ze sálu a hudebníci ladili
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struny. Dívám se zklamanì. Tu ten milý diplomat pøiskoèil ke mnì a øekl na omluvu:
„Promiòte, jen jedno koleèko nebo dvì a dost, to k vùli tìm cizím, oni to èekají”.

Nikdy víc se divadlo nepoøádalo a tím také odpadly taneèní zábavy. Nebylo už tìch, kteøí
by se za divadlo brali. Za to jsme však poøádali ve sboru mnoho užiteèného i po duchovní
stránce. Mívali jsme krásné sborové dny, Dny rodièù a dìtí, Dny matek, kde se uplatnily dìti,
mládež i zpìváci. Ano i sjezd mládeže jsme poøádali už v roce 1928. Jeden rok, bylo to právì

na 1. máje, uspoøádali jsme Máchùv
veèer. Program byl v lese pøi mìsíèku. Jiøí
Janata pøednesl celý Máchùv Máj zpamìti
za improvizovaného houslového do-
provodu Václava Chudoby. Pùsobilo to
mohutnì! Byl konec rozdvojené mládeže.
Po celou dobu 10 let (ale i potom, pozn.
aut.) se mládež pravidelnì scházela
k trojstránkovému programu. Každou
schùzku organizoval a vedl nìkdo jiný.
Nìkteøí usilovali vnést do programu svou

umìleckou tvoøivost v zevnìjší úpravì sálu i v samotném programu. Nìkolik rokù jsme vy-
dávali svùj èasopis, zvaný Jiskøièky v redakci a úpravì Olgy Janatové, která ruènì opisovala
deset exempláøù.

Ještì jeden pøíklad vynalézavosti boratínské mládeže je vzpomínán mezi souèasnými
pamìtníky. Záznam je uveden ve zmínìných pamìtech Antonína Balabána v odstavci naz-
vaném „Na bajdáku”.

V roce 1930 zavítal na Volyò humorný faráø Jan Šebesta z Peèek. Mládež také od nìho
mnoho oèekávala. On byl ochoten sloužit. Dopoledne sloužil v kostele. Na odpoledne byl
pozván na Ukrajinský Boratín. Tam mìl sloužit mládeži. Jeník Janatù pojal velký plán. Pøitáhl
z Lucka po Styru velikou nákladní loï. Kobyla Janatova ji pøitáhla proti proudu po bøehu
až na Ukrajinský Boratín. Té lodi se øíkalo tady „bajdak”. Pøivezl sem také fùru desek a z nich
mládež zrobila sedadla. Odpoledne byl velký pøítel mládeže J.V.Šebesta dopraven na tuto loï.
Už tam sedìlo na sto posluchaèù. Zasedaly tam celé rodiny. Bajdák byl odpoután od bøehu
a puštìn volnì po líném proudu øeky. Nebylo ani znát, že je v pohybu. Asi dva kilometry
odplul za tøi hodiny. Pan faráø se nedal pobízet a pøednášel o mládeži v Èeskoslovensku,
o naší èeskobratrské církvi, zpìváci zpívali, vedl se rozhovor až jsme dospìli nepozorovanì
k bøehu Èeského Boratína. Povzbuzeni vynalézavostí a obìtavostí Janatových, osvìženi krás-
ným poèasím, podníceni ohnivými slovy kazatele, sjednoceni v úzkém obecenství, jsme se
rozešli do svých domovù.

Zpìv
I když mnohdy nebyl dùvod ke zpìvu, pøesto byl zpìv oblíbeným odlehèujícím prostøed-

kem. Zpívalo se všude doma, pøi práci, ve škole, pøi bohoslužbách. Zpìv byl nejèastìji
sborový, nejdøíve jednohlasý a pozdìji, jak se na Boratínì objevovaly hudební nástroje,
i vícehlasý. Aby takový byl, musely se další hlasy nacvièit. Zpívaly dìti, mládež i dospìlí. Se
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zpìvem byli spjati uèitelé obecné i nedìlní školy. Zde vznikaly první pìvecké sbory. Tam by-
ly položeny základy pro uplatnìní pøi sborovém zpìvu mládeže i dospìlých. Zpívalo se od
malièka a nauèili se zpravidla zpívat i ti, co „nemìli notu”.

Olga Janatová pøi slavnosti uspoøádané k 50. výroèí založení pìveckého sboru v roce 1932
pøednesla kratièkou historii o zpívání na Boratínì. Z této zprávy se zachoval text zaèlenìný
do Balabánových Pamìtí:

Letos je tomu 50 let, co zde
byl založen pìvecký sbor. Sbor
byl založen panem uèitelem
Motlem na podzim roku 1882.
Tenkráte ten spolek vypadal ji-
nak než dnes. I cvièení bylo
nesnadnìjší. Nezpívala jen
mládež, zpívali všichni, dìti,
mládež i ženatí. Nemìli takový
výbìr písní, jako máme dnes.
Byly k disposici jen „Písnì ces-
tou života” a pak jednotlivé pís-
nì, které vycházely v èasopise
Betanie. Však je tu ještì nìko-
lik osob z tìch prvních zpìvákù, mohli by to dotvrdit. Tenkráte neznali zpìváci noty, museli se
všechno uèit zpamìti. Ale co se nauèili, to už nikdy nezapomnìli. Do pøíchodu p. uèitele Mot-
la se zpívalo jen jednohlasnì. Bìhem jeho ètyøletého pobytu se zpìv velice povznesl. On uèil
zpívat dìti ve škole a po nedìlních veèírcích, pøi nichž pan uèitel vykládal dìjiny a potom cvièí-
val zpìv. Co se nacvièilo, to se pak v nedìli uplatnilo pøi bohoslužbách. Po odchodu uèitele
Motla uèil zpìvu Jan Opoèenský, truhláø. Byl to samouk, ale mìl ke zpìvu opravdu nadání
a mìl k tomu dílu chu�. Nìkdy, když nemohl cvièitel pøijíti, zastupoval ho pan uèitel Vlk. 

Když pøišel Jaroslav Opoèenský (Vyšohradský) z vojny, kde byl u hudby, byl zvolen za
dirigenta. To bylo v roce 1906. Brzy se však nepohodl se zpìváky a pøestal cvièit. Za to se ujal
dìtí v nedìlní škole. Cvièitelem byl zase Jan Opoèenský. Když v roce 1912 odjel do Ameriky
na návštìvu, dal se Jaroslav Opoèenský pøemluvit a cvièil do odchodu do války (1914). Tu se
zase ujal osiøelých zpìvákù uèitel Vlk a zpívalo se po celou dobu války. Když se v roce 1918
vojáci vrátili z války, ujal se zase cvièení zpìvu Jaroslav Opoèenský. Cvièívalo se pravidelnì
v zimì i v létì. V zimì v nedìli veèer, v létì v nedìli odpoledne. Teï už se uèilo lehèeji, pro-
tože zpìváci byli odchovanci nedìlní školy a pan uèitel Vlk uèil ve škole znát noty. Na výroèní
sborové schùzi v roce 1925 se cvièitel Jaroslav Opoèenský znovu cvièení vzdal. Cvièitelem byl
zvolen dosavadní cvièitel dìtí v nedìlní škole Vladislav Vlk, syn uèitele Josefa Vlka.

V meziváleèném období už mìl pìvecký spolek vydobytou vynikající povìst nejen v obci,
ale v blízkém i vzdáleném okolí. Byl ozdobou kulturních poøadù politických, spoleèenských
i náboženských na Volyni. O tom svìdèí mnoho uznání a podìkování. Protože cvièil pravidel-
nì a pilnì, mìl rozsáhlý repertoár nacvièených písní z rùzných pramenù. Ty pocházely ze
zpìvníkù vydávaných v Èechách (Písnì cestou života, Lyra sionská, Chorálníèek, Vìnec
lipový), z duchovních v Americe (Jásavý chvalozpìv, Harfa, Sbírka duchovních písní, Oživu-
jící písnì). Každý, kdo chtìl zpívat, si musel obstarat party sám (text i noty). Rukou neumìlou
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tak vzniklo mnoho “opisovanych” zpìvníkù, protože v dobì kdy se „vypisovaly” (objedná-
valy) z Èech èi Ameriky, nebylo na jejich nákup dost penìz (nebo „zpìváci” ještì do zpìvu
nechodili). Opisovali nacvièované písnì do notových sešitù, pozdìji svázaných do knih. Tak
v rodinách postupnì vzniklo mnoho tìchto zpìvníkù. Ještì dnes se s nimi mùžete setkat na
kruchtì chotinìvského kostela, jsou až 80 let staré a vypovídají mnohé o historii zpìváckého
spolku. Každý zpìvák si zpìvníky støežil a peèoval o nì, nosil je do každé zkoušky a na každé
nedìlní bohoslužby. Mìl je tedy v podpaží tøi, ètyøi. Kazatel Balabán, když pøišel na Boratín,
se podivoval, proè ti zpìváci nosí sebou pokaždé tolik zpìvníkù. Odjinud byl zvyklý na to, že
zpìváci nacvièili nìjakou novou píseò a pak ji pøi bohoslužbách pøedvedli. Vrtalo mu to
hlavou, a tak se jednou  cvièitele zeptal. A dostal odpovìï: „Protože zpìváci nevìdí dopøedu,
která píseò se bude po kázání zpívat”. Na pøíštích bohoslužbách si všiml, že pøi kázání mnozí
zpìváci i cvièitel listují ve zpìvnících po pøeètení biblického textu a úvodních slovech kázání
a že cvièitel ukazuje na píseò, která se má zpívat. Pak si teprve uvìdomil, že zazpívaná píseò
byla svým textem velice pøíhodná a doplòovala slova kázání. To byla boratínská specialita,

protože v repertoáru mìli více než tøi
stovky nacvièených duchovních písní.

V roce 1925 byly schváleny krátké
stanovy pìveckého spolku „Emigrant”
vymezující úèel (§1), právní
a ekonomické záležitosti (§2 a §3),
èlenství (§4) a jejich práva (§5), výbor
(§6) a jeho pravomoci (§7), valnou
hromadu (§8) a zánik (§9). Je tam vše,
co je tøeba ke zdárnému fungování,
každý musel podepsat, že s nimi souh-
lasí a každý je musel znát (musel si je
sám opsat). Byly potøebné, protože

v minulosti docházelo k mnoha nedorozumìním mezi zpìváky a cvièitelem.
Ze zápisù z valných hromad pìveckého spolku v letech 1925 až 1939 se dovídáme, že

v této dobì mìl pìvecký spolek prùmìrnì roènì:

36 øádných èlenù ve vìku od 15 let (po konfirmaci),
49 pravidelných zkoušek konaných pravidelnì jednou až dvakrát týdnì s výjimkou období žní
27 novì nacvièených skladeb 
125 opakovanì nacvièených pro novì pøíchozí
161 písní pøednesených pøi bohoslužbách èi jiných produkcích
359 písní v repertoáru

Dále se dovídáme ze zápisù z výborových schùzí, že hlavní pozornost byla vìnována
nácviku duchovních písní ke každonedìlnímu úèinkování pøi bohoslužbách, ale hlavnì
nácviku písní pøíležitostných: vánoèních, velikonoèních a k dalším církevním svátkùm, dále
pohøebních a svatebních. V zimních mìsících byl nácvik zamìøen na písnì svìtské (národní
a umìlé) k rùzným oslavám v øeèi èeské, polské, ruské èi ukrajinské (pomìr nacvièených
duchovních a svìtských byl asi 10:1).
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V pìveckém spolku mohli úèinkovat jen ti, kteøí plnili podmínky stanov, kde zejména
úèast na zkouškách byla kamenem úrazu. Za ètyøi neomluvené absence následovalo vy-
louèení. Ženatí a vdané nemìli žádné úlevy a tak vdané ženy po nìkolika letech manželství
nemohly plnit pøísné podmínky a se zpíváním ve spolku konèily.

Pøehled boratínských cvièitelù zpìvu:

Josef Motl, uèitel       cvièil v letech 1882 - 1886
Jan Opoèenský, truhláø      1886 - 1906, 1908 - 1912
Jaroslav Opoèenský-Vyšohradský 1906 - 1908, 1912 - 1914, 1918 - 1925
Josef Vlk, uèitel 1915 - 1918
Vladislav Vlk 1925 - 1947

Ve škole dìti zpívaly svìtské písnièky a uèily se i noty, v nedìlní škole od roku 1906
dvouhlasé duchovní písnièky za doprovodu nìjakého nástroje. Zde cvièili zpìv postupnì:

Jaroslav Opoèenský-Vyšohradský 1904 - 1906, 1908 - 1912
Jan Opoèenský, truhláø 1906 - 1908
Miroslava Opoèenská (provdaná Šeráková) 1912 - 1916
Božena Balounová (provdaná Šebestová) 1916 - 1921, 1944 - 1947
Vladislav Vlk 1920 - 1925
Václav Chudoba a Jiøí Janata 1925 - 1942 
Rostislav Vlk 1942 - 1943

Z tìchto faktù se dá vyvodit, že každý boratínský obèan prozpíval nejménì patnáct let pod
odborným vedením. To se muselo na úrovni zpìvu pøi bohoslužbách èi na veøejnosti výraznì
projevit. Nebyl problém uspoøádat hudební akademii, která se podvakrát uskuteènila v kostele
s programovým motem „Život od dìtství do stáøí v písni”. Na programu byla sólová pìvecká
vystoupení zpìvákù od tøí do 70 let. Kdo a co zpíval, je zøejmé z režijních poznámek do-
chovaných v kterési archivní knize. Není zcela jasné, kdy to bylo, snad v roce 1933 nebo 1934
nebo po oba roky, protože u každé provádìné skladby jsou dva úèinkující (od matky s dítìtem
na klínì až po vysoké stáøí): Kvìtuška Balabánová s matkou, Lydie Balabánová a Vlasta
Vlková, Liduška Šeráková a Liduška Al-
brechtová, Rostik Vlk, Slávinka Opoèenská,
Miloslav Šebesta a Jaroslav Vlk, manželé
Vlkovi - Kopeèkovi, babièka z Hrádku. 

Hudba
I aktivnì provozovaná hudba hrála urèi-

tou roli v životì boratínských obèanù. Uèitel
Josef Vlk si již v prvních letech svého
uèitelování poøídil harmonium a založil de-
chové kvinteto, které hrálo k poslechu
a jednou za rok k posvícenskému tanci. Uèil
dìti ve škole hudebním základùm a doma
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dìtské zájemce hrát na housle a jiné nástro-
je. S tìmito základními znalostmi pak nìk-
teøí pokraèovali v dalším vzdìlávání. Napø.
Jaroslav Opoèenský - Vyšohradský na vojnì
u vojenské hudby a dvojèata František
a Josef Vejnarové na vojenské hudební škole
ve Varšavì. Uèil soustavnì asi dvacet let do
smrti manželky (1911), pozdìji, jak uvádí
v zápisech, ho každodenní uèení
s nezbednými žáky zmáhalo a radìji se
vìnoval vèelám a v ovocné školce pìstování

ovocných stromkù. Liboval si, že pøi stejném výdìlku ještì navíc relaxoval, což bylo v jeho
padesáti letech potøebnìjší. I jeho vlastní poslední dìti pøišly zkrátka.

V roce 1908 dostali boratínští z vilenské konzistoøe varhany, na které hrál zpoèátku uèitel
Vlk a pozdìji jeho syn Vladislav, když se v roce 1917 vrátil z legií domù. Plných tøicet let hrá-
val pøi bohoslužbách a jiných slavnostních pøíležitostech. U varhan jsme mohli zahlédnout

i nìkteré èleny Balounovy rodiny. Nejstarší
Boženu a mladšího Bohuslava, který byl
absolventem hudební konzervatoøe ve Vil-
nì.

Mládež se scházela zejména v nedìli,
aby si zahrála na smyècové a drnkací nástro-
je, jak o tom svìdèí mnoho nalezených fo-
tografií z výletù do pøírody, kde jistì mìl
svou úlohu nový uèitel Josef Svoboda.

V roce 1934 byly na Boratínì us-
poøádány ètrnáctidenní hudební kurzy pro
zájemce z celé Volynì. Na závìr tìchto

kurzù se úèastníci pøedstavili veøejnosti v komponovaném hudebním programu na poèest
Bedøicha Smetany k jeho jubilejím. Poøadatelem tìchto kurzù bylo staršovstvo a lektorem uèi-
tel ve výslužbì Josef Vlk za asistence kupièovského cvièitele Bedøicha Gregory a Vladislava
Vlka.

Využití volného èasu

Boratínská nedìle byla dnem odpoèinku. Pracovat v nedìli byl høích (porušení desatera).
Ten den více než kdy jindy bylo na programu biblické slovo a duchovní písnì. Všichni se
oblékli do sváteèního a alespoò na chvilku odložili všední starosti. Ráno spìchal kostelník,
aby zvonem pozval všechny vìøící a pøipravil kostel k bohoslužbám. Za zvuku zvonu se vel-
cí i malí scházeli z obou stran obce ke kostelu. Z boratínského konce, Vyšohradu, šlapali
Opoèenští - Vyšohradští asi jeden kilometr. Z opaèného køakovského konce, Hrádku, byla ces-
ta pro Opoèenské - Hrádecké dvojnásobnì dlouhá. Krátce pøed zaèátkem bohoslužeb kráèel
do kostela varhaník a „cvièitel” zpìvu, který se zastavil na faøe, aby zjistil spoleènì zpívané
písnì. Tìsnì pøed zaèátkem se u kostela shromáždili obèané rùzného stáøí. Cesta do kostela,
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zejména na jaøe a na podzim, nebyla žádná procházka, ale velice dobrodružná cesta, protože
všude bylo plno bláta a dostat se do kostela s èistými botami byl slušný sportovní výkon. 

Sluší se toto konstatování ètenáøi pøiblížit a náležitì vysvìtlit. „Na Èeském Boratínì
(a nejen tam) nebyly komunikace, jak je známe dnes, ale pouze prašné cesty. Pouze v Køakách
byla vybudována od Chudobù až k Tomášovùm v délce asi jednoho kilometru dláždìná sil-
nice s pøíkopy na obou stranách. Zbývající cesty, v obci i do Lucka,  byly prašné
a neodvodòované, to jest bez pøíkopù, a protože tam nebyly v zemi žádné kameny, jenom hlí-
na, v dobách jarního tání a za trvalejších deš�ù se vrchní vrstva postupnì zmìnila v hluboké
bahno. Kola povozù i koòská kopyta neustále tuto blátivou vrstvu rozmìlòovala do vìtší
hloubky. Každoroènì se na nejnižších místech tìchto cest tvoøily „bajury” (hluboké louže
s blátem).

Chùze po takových cestách byla velice obtížná, protože chodníèky samozøejmì neexisto-
valy, chodilo se po okrajích a velkými kroky èi skoky se pøekonávala nejblátivìjší místa. Kaž-
doroènì se sice tyto bajury vyplòovaly chrastím z lesa èi jiným odpadem, ale úèinnost tìchto
oprav byla malá. Nejhorším úsekem byla èást od záložny kolem školy až ke kostelu. Zejmé-
na u školy se hromadila povrchová voda. Tam se bláto s vodou udrželo nejdéle, Za jarních
ranních mrazíkù se vytvoøila tenká ledová vrstva, která lákala kluky ke klouzání. V mnohých
pøípadech nebyla schopna unést rozdovádìné kluky a jak to dopadlo? Snadno si pøedstavíte,
v jakém stavu pøicházeli do tøídy. K plánovanému vybudování dláždìné komunikace již ne-
došlo. Úmysl pøekazila válka a navežené kostky zmizely kdoví kam.

Po obìdì stejnou cestu absolvovaly školní i pøedškolní dìti do nedìlní školy. Ta bývala na
faøe od 13 hodin. Mnoho èasu mezi ranními bohoslužbami a nedìlní školou nebylo, a tak by-
lo tøeba mnoho trpìlivosti
a organizaèních opatøení, aby se rodina
naobìdvala pohromadì a v klidu.
Nedìlní odpoledne bylo vyhrazeno mi-
moøádným sešlostem. Ty rovnìž bý-
valy v kostele nebo na faøe, výjimeènì
v pøírodì (na upravených lesních
pasekách èi na Fortì). Odpolední
shromáždìní, kterých bylo do roka ne-
jménì deset, mìla jednak standardní té-
ma (Den matek, Díkùvzdání, Štì-
droveèerní slavnost, Konfirmace), ale
také pøíležitostná témata. 

Jinak nedìlní odpoledne využívaly dìti k hrám a dospìlí k sousedským návštìvám nebo
procházkám do polí v pøípadì pìkného poèasí ke zjištìní stavu polí i úrody. Tyto procházky
do pøírody zùstanou navždy spojeny se skøivánèím zpìvem vysoko nad hlavami. Veèer patøil
mládeži a jejich každonedìlnímu shromáždìní. 

Nedìle byla vyhrazena také èetbì. Oblíbeným ètením byly Køes�anské listy, týdeník vy-
cházející ve Spojených státech amerických v èeské øeèi, urèený pro všechny evangelíky na
celém svìtì. Vycházel od roku 1898 a na Boratín docházel od roku 1908 až do roku 1939
s výjimkou váleèných let. Z Èeskoslovenska docházely èasopisy Nový domov, Ilustrovaný
zpravodaj, Hvìzda a možná další. Odebíraly se také èasopisy vydávané volyòskými Èechy
pro sebe, leè náklady na jejich vydávání byly vysoké a dychtivost èeských ètenáøù skromná,
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a tak mnohokrát zanikly a znovu povstaly. V redakèní radì pùsobil i boratínský uèitel Josef
Vlk, který byl po nìkolik let také redaktorem èesky psaného kalendáøe. Na Boratín docháze-
ly: Hlas Volynì, Buditel a Krajanské listy. 

Boratínští obèané si mohli pùjèovat knihy ze tøí místních knihoven. Z obecní, která byla
umístìna v budovì záložny a pozdìji po roce 1932 v domì Josefa Janaty. Ze školní knihovny
umístìné ve škole a církevní, která mìla domov na faøe. Všude byly, témìø výhradnì, knihy
psané èesky.

Školní zájmové vzdìlávací kroužky
S nástupem nového uèitele Josefa Svobody v roce 1931 došlo i k výrazné zmìnì

v orientaci výuky. Odcházející uèitel orien-
toval dìti na mateøský jazyk a znalost èeské
historie vyús�ující ve vlastenectví, hudbu
a zpìv nad rámec školských osnov. Nová
orientace smìøovala ke znalosti polštiny
a polské historie (èesky se ve škole nemìlo
mluvit ani o pøestávce) a mimo osnovu škol-
ní výuky zaujal uèitel dìti sportem
a seznamováním s tajemstvím technických
vynálezù. U školy bylo vybudováno høištì
a založen radiokroužek. Ke škole smìøovala

i sportovní aktivita boratínské mládeže podporovaná novým uèitelem a mnohdy i pod jeho do-
zorem a s jeho úèastí.

Sport a hry dìtí a mládeže
Na sport a hry mnoho èasu nezbývalo, protože od jara do pozdního podzimu bylo poøád

co dìlat a rodièe vedli své dìti k práci od malièka. Každý musel pomáhat podle svých
možností. Napøíklad školní dìti mìly na starosti èistotu sváteèní obuvi a to zase nebyla tak
malá práce, když si uvìdomíme, že nás obklopovalo bláto a prach. Na koženou obuv nesmìla
pøijít voda a zaschlé bláto se muselo odstranit pouze kartáèem a teprve potom natøít “mas-
tièkou” a vyleštit. Druhou, nároènìjší prací, bylo každotýdenní (pøevážnì v sobotu) zametání
dvoru bøezovým koštìtem a to i té èásti, která byla zatravnìná.  Dvory byly velké, pøinej-
menším 20×20 m. Také pasení krav na podzim bylo každodenní povinností, zejména klukù. 

Pøesto kluci vyšetøili nìjaký ten èas ke klukovským hrám. Od malièka „honili kolo”
(železná obruè) klackem nebo hráli “špaèka”, na pastvách provozovali rùzné hry s nožem
a klacky, dnes už si tìžko vzpomenu na pravidla èi jména jednotlivých her. Vím, že rodièe nera-
di vidìli v rukou dìtí karty a hry o peníze, napø. „èáru”. Holky si hrály vìtšinou s panenkami
a mìly v zákoutích zahrad „domeèky” vybavené tím, co už nebylo k potøebì v domácnosti, ale
bylo na pohled krásné (støepy a støípky hrneèkù a talíøù) a jiné nezbytnosti.

K oblíbeným hrám patøila hra s menším míèem nazvaná  „sedmièka” èi „desítka” (snad
„školka”), podle poètu jednotlivých úkolù s míèem. Zatímco desítka obsahovala jemnìjší
úkoly a byla oblíbená u dìvèat, sedmièka byla razantnìjší a hráli ji i kluci. Na obì hry byla
nutná odrazná svislá plocha, za kterou sloužily stìny obytných domù. To se ovšem nelíbilo
majitelùm, zejména po bílení, a posílali hráèe ke stodolám, jejichž stìny byly pøi odrazech
záludné. 
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Na dvorech hrávali kluci a dìvèata „na schovávanou”, „na slepou bábu” a „na honìnou”
(„klepka”).

Z míèových her klukù kolem deseti let na Boratínì zdomácnìly dvì hry - „palant”
a vybíjená, zvaná polsky „ve dva ognì”. Kopanou jsme témìø neznali. Každou volnou chvíli
pøed vyuèováním a po nìm i o delší pøestávce jsme mìli rozehranou partii palanta. Byla to
hra, která nepotøebovala témìø žádné vybavení, slušný klacek - pálku a jakýkoliv míè i hadrák
èi z koòských nebo kravských chlupù. A pravidla? Zjednodušený baseball. Byl to poslední
projev amerikanizace života na Boratínì. Nevím, jestli byla známá tato hra i v jiných èeských
osadách na Volyni, ale boratínští kluci jí zcela propadli. Hrála se u školy, na Fortì i na tìch
nejvìtších dvorech. 

Dìvèata stejného vìku se her klukù neúèatnila, vìnovala se holèièím zábavám, ruèním
pracem nebo hlídání mladších sourozencù.

Dalšími kolektivními zábavami dìtí školou povinných byly stolní hry, které nevyžadovaly
pøíliš dobré osvìtlení (domino, loto, „èlovìèe nezlob se”, dáma, šachy). Hrávaly se za
dlouhých zimních veèerù – ovšem až po zvládnutí školních úkolù. Tìch písemných nebývalo
mnoho, zato ale „memorování” – uèení textu nazpamì� bývalo témìø na denním poøádku. Pro-
tože nebylo elektrické osvìtlení, svítilo se petrolejovými lampami a za války, kdy nebyla
„petrolka”, dokonce jen svíèkami èi louèemi nebo kahánkem (nádobka s olejem a knotem).

Starší a hlavnì odrostlejší hoši a svobodní mládenci využívali školního høištì každý pod-
veèer k hraní odbíjené, které se tam øíkalo „sí�ka” (pøesný pøeklad polského názvu hry,
„siatkówka”). Èasto se neslo krajem podveèerní pleskání do míèe a pískání rozhodèího. Dresy
žádné nebyly, hrálo se v tom, v èem se chodilo a v nedìli èasto v obleku, dokonce s kravatou
a kloboukem. Z dnešního pohledu smìšné, že!

Když se to naši mládenci obstojnì nauèili, chtìli zmìøit své síly a dovednost s pøespolními
mládenci. Nejbližším místem, kde se hrála „sí�ka”, byla Hnidava, kam se odstìhovalo nìko-
lik boratínských rodin a hnidavští mládenci byli nejèastìjšími soupeøi. Organizovala se
dokonce jakási soutìž èeských volyòských osad. Nejvìtším problémem pøi tom byla doprava
- vzdálenosti byly znaèné, vlakové spojení
mizerné,  automobil nedosažitelný a tak zbý-
valo jen kolo. Ke hrám tedy pøibyla cyklistika.
Zachovalo se mnoho krásných fotografií
vyfešákovaných mládencù s koly. Ani kolo
nebylo pro mnohé kluky lehce dosažitelné, ale
v Lucku byla dokonce pùjèovna kol.

V dobì od roku 1935 až do roku 1941 ex-
istovala na Boratínì dvì silná družstva (ne ve-
dle sebe, ale po sobì) a ta sbírala vavøíny
v meziobecních utkáních, dokonce
i s armádními sovìtskými celky. 

Starší družstvo bylo složeno z tìchto hráèù (rok narození 1915 až 1919): Vladislav Al-
brecht, Ladislav Baloun, Vlastimil Beneš, Bedøich a Miroslav Bohatcovi, Jaroslav Chudoba,
Vladislav Koberník, Bohuslav a Jan Luciusovi, Jan Opoèenský, Miloslav Šebesta.

Mladší družstvo (rok narození 1918 - 1923): Jaroslav Chudoba, Jaromír Janata, Vladislav
Koberník, Jan Lucius, Oldøich Nechanický, Jan Opoèenský, Vladislav Opoèenský, Bedøich
Šebesta, Miloslav Švejdar, Jaroslav Vlk, Rostislav Vlk.
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Osvìdèeným rozhodèím byl Bedøich Køížek.

Na další druh sportovní èinnosti vzpomíná Marie Urièová (Tomášová) -  byla to  prostná
sokolská cvièení, která organizoval a nacvièoval Jaroslav Vlk, když se vrátil ze studií
v Èechách domù. Na Boratínì sice nebyl založen „Sokol”, ale nìkteøí mladí se pøipravovali
na Všesokolský slet v Praze v roce 1936.

Cyklistika spojená s turistikou se uplatnila
již ke konci dvacátých let. Objevili jsme
v pozùstalosti Václava Vlka písemný záznam
sedmidenního putování z pera Jana Janaty
a fotografii úèatníkù u Marie Chudobové
s vìnováním, kterou dostala od jednoho
z nich. Je to velice zajímavá a obsáhlá zpráva,
která vyšla tiskem ve volyòském èasopise
(Hlídka dorostu,   è. 5/1931). Její uvedení na
tomto místì pøesahuje možnosti této pub-
likace, tedy alespoò struèná zpráva o této

výpravì mladých boratínských vyslancù, kroužku s názvem „Zvìdavost”. Výprava se konala
ve dnech 16. až 22. kvìtna 1930. Pøiložená fotografie je poøízena pravdìpodobnì v Lucku na
zpáteèní cestì bez jednoho èlena, který se na poslední zastávce zadíval do hlubokých oèí
dcery hostitelù a ochoøel srdeèní nemocí a aè sám ve funkci doktora, zùstal v jejím domácím
ošetøení nìkolik dalších dnù.

Úèastníci, rok narození a funkce: 
Jaroslav Bohatec (1905, kuchaø), Oldøich Brázda (1909, doktor), Václav Chudoba (1910, sekretáø),
Jan Janata (1902, pokladník), Jiøí Janata (1910, ubytovatel) a Václav Vlk (1906, vùdce).
Trasa: È. Boratín - Luck (7km) - Moskovština (36) - Podhajce - Dubno (66) - Ploska (78, nocleh)
- Køemenec (108) - Bialokrynica (115, nocleh) - Nikolajevka (125) - Straklov - Sofijevka (151, no-
cleh) - Dubno (171) - Mirohoš� (178, nocleh) - Molodava (185) - Chomout (203) - Michajlovka
(239, nocleh 2x) - Luck (301) - È. Boratín (308).  Skoro po celou dobu pršelo, takže obèas museli
nést kola na zádech pøes blátivé úseky, ale nestìžovali si, protože mìli mnoho krásných zážitkù.

V zimním období se dospìlá mládež vìnovala šachovým turnajùm. Hrávalo se støídavì
u Albrechtù (Francù) a Bohatcù v Boratínì na osmi šachovnicích. 
Hlavními šachovými aktéry byli: 
Vladislav Albrecht. Ladislav Baloun, Vlastimil Beneš, Bedøich a Miroslav Bohatcovi,
Jaroslav, Rostislav a Václav Chudobovi, Jaromír a Jiøí Janatovi, Bedøich Køížek, Bohuslav
a Jan Luciusovi, Jaroslav Opoèenský (faráø), Vladislav Opoèenský a Rostislav Vlk.

Boratínský rok

V dnešním životì mùžeme velice ostøe rozlišovat náboženský život od hospodáøského
a spoleèenského, protože dnešní spoleènost je ve svých názorech velice rozmanitá. Jinak to-
mu bylo na Boratínì. Nedá se øíci, že byla v názorech na život jednotná, ale prostøedí, ve
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kterém boratínští žili, je nutilo k sjednocení jednotlivých složek. Všichni, až na malé výjimky,
se živili pøevážnì zemìdìlstvím, všichni, až na malé výjimky, byli Èechy a své èešství si pìs-
tovali v jinonárodním okolí, všichni, až na malé výjimky, byli v posledním období pøíslušníky
jedné køes�anské církve a odchovanci jednotného duchovního pùsobení, všichni, až na malé
výjimky, mìli jednotné školní vzdìlání s jednotným pedagogickým pùsobením. Jaký tedy div,
že obèané této nepoèetné obce navenek pùsobili velice uspoøádanì a jednotnì. Navíc tu byla
pøíbuzenská pokrevní provázanost, která sice nemusí vést k jednotì, ale vede k odpovìdnosti
za spoleènì užívané jméno. Bylo proto tìžké oddìlit aktivitu náboženskou, obèanskou, eko-
nomickou èi jinou spoleèenskou napø. kulturnì vzdìlavací. Všichni se potkávali všude. Byl
boratínský obèan tímto stavem ochuzen? Myslím si, že nikoliv. Žádná akce neprobìhla bez
povšimnutí a každá se tìšila obecnému zájmu. Co mohlo být vytknuto? Snad nìkdy jen oprav-
dovost prožitku. Øekli jsme, že zpìv byl mezi obèany úžasným pojítkem. Bylo jedno, co se
zpívalo a komu se zpívalo, hlavnì že se zpívání uskuteènilo a líbilo. 

Mluvíme-li o Boratínském roku, máme na mysli všechny dìje, které se tu odbývaly ve
vzácné jednotì života obèanského, náboženského a spoleèenského a pokusíme se je seøadit
chronologicky od jara do zimy a nìkteré - pro Boratín typické a dnes již zapomenuté - také
trochu pøiblížit. Jiné z nich - související s bìhem života od narození po uložení k vìènému
spánku - alespoò struènì okomentovat. 

Události èasovì vymezené v roèním období

Vítání nového roku. Nekonaly se žádnì bujné veselice. Mládež se sešla poslední den
starého roku a po obvyklém  hodinovém duchovním programu pokraèovala spoleèenským
programem, jehož souèástí bylo vzájemné obdarovávání pøipravenými dáreèky a obèerstvení.
Aby nikdo nezùstal bez dáreèku,  dávno pøedtím byly losem urèeny dvojice, kdo koho má ob-
darovávat, zpravidla dìvèata chlapce a naopak. Pøivítali všichni spolu Nový rok, popøáli si
navzájem a rozcházeli se do svých domovù. Tam mohli ještì zastihnout starší generaci, která
v úzkem kruhu vzájemnì sympatizujících osob oèekávala pøíchod Nového roku. Na Nový rok
byly novoroèní bohoslužby a pøed nimi a po nich vzájemná blahopøání. Ráno na Nový rok
pøicházela do èeských domù ukrajinská mládež s pøáním a koledami. Zpravidla rozhazovala
po podlaze zrní a koledovala, napø. „Siju, siju, posivaju, s novym hodom  pozdravlaju”, což
mìlo pøinést hojnou úrodu v novém roce. 

Masopust, období mezi svátkem Tøí králù (6. ledna) a Popeleèní støedou (ètyøicátý den pøed
Velikonocemi), byl vyhrazen zabíjaèkám a svatbám. Na Boratínì se netancovalo ani nebyly
žádné hospody, a tak se tu neodbývaly žádné karnevaly èi maškarní zábavy (ty se poøádaly
sporadicky ještì na pøelomu století). Zato vìtšina svatebních obøadù se konala v únoru. Na
pøípravu svatební hostiny bylo dost èasu, stejnì jako na samotnou svatbu. Svatebních hostù
bývalo mnoho a samotná svatba trvala alespoò dva dny. Na konec masopustu, úterý pøed
popeleèní støedou, se pøipravovala poslední vydatnìjší krmì, kde nesmìly chybìt koblihy.

Zabíjaèka, míní se tím celodenní pracovní obøad pøi zabíjení prasete. Odbývala se výhradnì
v zimních mìsících masopustu (leden, únor), pak v listopadu a prosinci. Zabíjaèku provázela
øada taškaøic a schválností, které i špatnì konèily. Marie Albrechtová (Opoèenská) uvádí ve
svých vzpomínkách pøíbìh své tety Aninky Opoèenské provdané Bohatcové: „Nejstarší Anin-
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ka neš�astnou náhodou pøišla o oko pøi nevinné šarvátce s bratrem Josefem. Aninka prala støe-
va o zabíjaèce, nìco si øekli, ona za ním utíkala se støevama v ruce. On mìl polínko døeva
v ruce, hodil ho za sebe po ní a trefil ji rovnou do oka, které jí vyteklo a zùstala jí památka na
celý život”.
Je tøeba poznamenat, že pøi zabíjaèce se dìlalo mnoho dobrot (polévky bílá a èerná, jitrnice,
jelita, prejt bílý a èerný, mozek, presbuøt - tlaèenka) a krátce po ní vznikaly další zabíjaèkové
produkty: sádlo, škvarky, slanina, uzenka, klobásy, sulc a pod. Kolem zabíjaèky bylo vždy
dost práce, pomáhaly i dìti pøi èištìní støev, žaludku - bachoru, uší, ocásku a za odmìnu mohly
odnášet sousedùm „zabíjaèku”. Byl to dobrý a praktický zvyk, který umožnil stravování
poèetných rodin po mnoho zimních dní v zabíjaèkovém období. Sousedé si navzájem posílali
pozdrav ze zabíjaèky a protože sousedský kruh tvoøilo 6 až 10 rodin a zabíjaèky byly ro-
zloženy do dvou mìsícù na podzim a do dvou mìsícù zimních, bylo tìch zabíjaèkových do-
brot na stole, v jinak skromném jídelníèku, hojnost. My kluci jsme rádi nosili zabíjaèku
sousedùm, protože z toho byla i nìjaká kopìjka èi pozdìji groš. Byla to zasloužená odmìna.
Jednak proto, že „sousedé” bydleli tøeba i dál, poèasí „bejvávalo” všelijaké, cesta se svádivý-
mi klouzaèkami a „polévka” v bandasce se nesmìla „rozlejt”, i potulným psùm zabíjaèka
vonìla široko daleko a také chtìli ochutnat. Nástrah bylo tedy mnoho a odpovìdnost veliká.

Draèky a doderná. Draní peøí bylo typickou spoleèenskou prací pro všechny ženy od
mladých až do „požehnaných” let, ale zejména pro ty starší. Staøenky chodily do domácnos-
tí, kde se dralo, už po obìdì. Mladé a ty nejmladší až po veèeøi, když skonèily nezbytné
domácí práce. Dralo se vždy v zimních mìsících, na nìkolika místech ve vsi najednou, týden
až tøi týdny. Dralo se peøí kachní a husí, naskládané bìhem nìkolika let, a když nastala jeho
potøeba v rozrùstající se rodinì èi do výbavy dcer na vdávání. Dralo se jemné peøí, velká br-
ka sloužila  k výrobì mašlovátek a konce husích køídel  posloužily jako smetáèky („kosinky”)
na vále pøi práci s moukou nebo pøi vymetání sazí z kamen. Kolem místa, kde se dralo, bylo
mnoho èumilù, dìtí s otevøenou pusou poslouchajících vyprávìní babièek (nebylo to
jednoduché, protože vypravìè musel mít na zøeteli, že prudce vyslovené slovo mùže vyvolat
i chumelenici nad stolem). Tím místem byl selský stùl v kuchyni, kde se vešlo asi deset
draèek. Pohyby musely být vláèné, dýchání jemné, slova pronášená tlumenì. V mnohých
domácnostech se na støídaèku s povídáním babièek pøedèítalo z románù. I tak
v domácnostech, kde se dralo, bylo nadrané peøí všude a muselo se peèlivì po ukonèeném
draní vysmejèit. Dnes v dobì vysavaèù by to byla hraèka, ale tenkrát?
Poslední den draní - „doderná” se tìšil pozornosti nejen draèek, ale i mužù a mládencù. Prak-
ticky se ten den už nedralo, ale bylo pøipraveno obèerstvení, napekly se koblihy a jiné dobroty.
Byla to vlastnì taková malá slavnùstka se zpìvy a vyprávìním. Draní konèívalo pozdì veèer,
a tak pro ženy si chodili manželé èi jejich nastávající, aby je odvedli bezpeènì do jejich do-
movù. To byla pøíležitost pro mládence pøiblížit se na dosah své vyvolené èi teprve na
prùzkumy. 

Povoznictví. Zatímco ženy draly peøí, muži s koòmi si v zimì pøivydìlávali povoznictvím.
Bylo tøeba navozit led do mlékárenské družstevní ledárny a zásobit mìstské hospody velký-
mi kusy ledu. Ten se dobýval na pøístupných místech øeky Styru ihned po zamrznutí do
hloubky alespoò dvaceti centimetrù. Øezal se ruèní pilou nebo lámal „lomem” (pajsrem) na
kvádry, po pøedchozím povrchovém naøíznutí, o rozmìrech nejménì 30x20x20 cm a plovoucí
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se vytahoval na bøeh háky s dlouhou násadou. Na saních se odvážel na urèené místo. Led se
v ledárnách uchovával pod vrstvou slámy.
Výnosnìjším povoznictvím bylo dovážení klád z kivereckých lesù vzdálených od Boratína
kolem 30 km. Byly to pøevážnì topolové klády na prkna. Tvrdé dubové, habrové a jilmové
døevo na  pohon do mlýna se vozilo od Žuravyèù. Odjíždìlo se brzièko ráno, zpravidla
v kolonì, aby si „formani” mohli vzájemnì pomáhat pøi nakládání, vykládání èi nehodách.
Tam s prázdna a zpátky s nákladem tìžkých klád, naložených na bytelný vùz èi sánì. Deset
a více hodin jízdy musel forman absolvovat na „kozlíku”. Proti vychladnutí mìl zvláštní pláš�
tzv. „burku” a také prostøedek na vnitøní vyhøívání. Návrat byl pozdì veèer, protože cesta
zpátky trvala mnohem déle. Byla to nároèná chlapská práce, plná nebezpeèí.

Pøástky. V mnohých krkonošských rodinách se ještì po první svìtové válce pøedla pøíze, ze-
jména v zimních mìsících, spíše ze setrvaènosti než z nezbytné potøeby. Zpracovávala se
pøedevším ovèí vlna a pozdìji, za druhé svìtové války, také vlna z angorských králíkù. Tato
pøíze byla hrubá a hodila se k pletení huòatých svetrù, rukavic, šál, èepic, „hanèlikù” (nátep-
níèkù), èelenek a ponožek. Byly teplé, to ano, ale žádná krása to nebyla a èasto štípaly.

Post (postní doba od popeleèní støedy do Velikonoc). Na Boratínì se držel støídmì. Intenzívní
pùst se udržoval jen ve velikonoèním týdnu (mnohde jen na Velký pátek).

Velikonoce. Církevní svátky umístìné do doby jarní rovnodennosti (velikonoèní nedìlí je
první nedìle po prvním jarním úplòku) a nemají tedy v roce pevný termín. Velikonocím pøed-
chází „velikonoèní týden”, ve kterém se pøipomíná:
ve ètvrtek  zvaný „Zelený ètvrtek” Poslední veèeøe Pánì s uèedlníky
v pátek zvaný „Velký pátek” Kristovo ukøižování,
v sobotu zvanou „Bílou sobotu” pohøbení Krista,
v nedìli zvanou „Velikonoèní nedìle” Kristovo zmrtvýchvstání,
v pondìlí oznaèeném „Velikonoèní pondìlí” jeho zjevení se uèedlníkùm.

Bohoslužby byly na Velký pátek, na Velikonoèní nedìli a pondìlí. Z této øady byl nejdra-
matiètìjší Velký pátek a tedy i bohoslužby toho dne mìly zvláštní sílu s vysluhováním Svaté
veèeøe Pánì. Protože byla vysluhována jednou za rok mìla zvláštní náboj a prožívala se již
pøed ní a po ní. Na rozdíl od vánoèních svátkù, které se nesly ve znamení rodinné radosti
a lásky, velikonoèní svátky byly èasem vlastního zpytování a odpuštìní v úzkém rodinném
kruhu i ve spoleèenství sboru a pøedcházelo mu vzájemné odprošení a odpuštìní pøípadného
ublížení. Toto zvláštní napìtí opadlo v nedìli a ještì více v pondìlí, kdy se dodržovaly nìk-
teré obèanské zvyky s pomlázkou a kraslicemi.
Na Velikonoce se v domácnostech pekly mazance, koláèe a rùzné peèivo z kynutého tìsta,
napø. jidášky: O velikonoèním pondìlí chodili obvykle chlapci ve skupinách na pomlázku. Ti
mladší (poèínaje pøedškolním vìkem) již od èasného rána, ti starší (vèetnì dospìlých) až po
vydatné snídani, když se posilnili v cibulových slupkách vaøenými vejci s uzenkou
a mazancem, aby mohli snést “nároènou koledu”. K zábavì pondìlní snídanì patøilo �ukání
kraslic. Komu pøi vzájemném �uknutí vydržela skoøápka nejdéle, ten mìl  být nejdéle živ. 
Období Velikonoc bylo završeno dalšími tøemi sváteèními dny – ve ètvrtek za ètyøicet dnù od
Velikonoèní nedìle se pøipomínalo Kristovo nanebevstoupení, za dalších deset dnù dvouden-
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ní Svatodušní svátky, kdy se v liturgickém roce pøipomínalo seslání Ducha Svatého. 

April. První dubnový den se na Volyni mezi Èechy, a na Boratínì také, stal dnem, kdy se
každý snažil „vyvést” toho druhého aprílem. Zejména mládenci a muži, (ale i dìti nezùstávaly
pozadu), dlouho pøed tímto datem vymýšleli, jak by souseda, spolužáka èi rodinného pøís-
lušníka uvedli do situace, které by uvìøil a zaèal se chovat podle toho. Zejména byli terèem
ti, kteøí nerozumìli legraci a po situaci, kdy zjistili, že byli napáleni, bìsnili. Ten den nevìøil
nikdo nikomu. Bylo tøeba vynaložit hereckého umìní i diplomatického podání, využít všech
slabých stránek napalovaného a jeho chvilkové nepozornosti. O podaøených „aprílech” se pak
dlouho po vsi vykládalo. Nezøídka to byly fingované obsílky k úøednímu jednání, zvláš�
úspìšné v pøípadì, kdy je dotyèný dlouho oèekával.

Jarní zemìdìlské práce. Nic mimoøádného. Byla to záležitost mužù, hospodáøe a jeho po-
mocníkù (èeledína, pøípadnì dospìlých synù). Jen rozhazování hnoje na poli, sázení brambor
a práce ve chmelnici se úèastnila celá rodina. (Já jsem se prý narodil „na kupce hnoje”.
Maminka dopoledne ještì rozhazovala hnùj a odpoledne mne pøivedla na svìt). Ženy na jaøe
mìly na starosti hlavnì zeleninovou zahradu a kvìtinovou pøedzahrádku.

Den matek. Konal se vždy druhou kvìtnovou nedìli. V kostele byla odpoledne slavnost a na
ní dìti a mládež recitovaly básnièky a zpívaly písnièky sólovì i ve skupinkách, ráno pøedtím
doma obdarovávaly maminku malou kytièkou s pøáníèkem.

Konec školního roku býval za uèitele Vlka i pozdìji za Josefa Svobody spojován se sva-
todušními svátky. Ještì pøed nimi bylo rozdáno vysvìdèení za úèasti veøejnosti, pøevážnì
rodièù. Tam pan uèitel pøedvádìl, co se dìti za ten rok nauèily. 

Skuteèný závìr školního roku se konal na
veøejné kulturní akademii, které se øíkalo
výlet, protože se konala vždy nìkde na louce
v lese. O té se zmiòujeme již døíve.

Senoseè. Louky kolem Styru si boratínští
hospodáøi postupnì koupili nebo pronajímali,
aby mìli dostatek krmení pro konì a dobytek.
Soubìžnì s tím pìstovali pícniny na polích, je-
tel a „lucinku” (vojtìšku). Ty posekali nìko-
likrát (nejménì tøikrát) do roka a usušili. Zají-

mavìjší byla senoseè na lukách u vody, pøevážnì na druhé stranì øeky. Na tìchto
zamokøených lukách se musela tráva posekat ruènì, rychle a v dobì ustáleného sluneèného
poèasí. Bylo tøeba si na tuto práci zjednat partu 5 až 10 zruèných sekáèù a další den 3 až 6
dìvèat s hrábìmi na sušení. Tuto práci organizovali a vykonali obèané sousedních ukrajin-
ských vesnic. Hospodáø dohodl s pøedákem úkol a odmìnu za sekání i sušení. Ten si pak øídil
práci sám. Odmìna za den sekání byla 50 grošù (pùl zlotého), za sušení o nìco ménì.
Hospodáø donesl nìjaké obèerstvení (v poledne vìtšinou polévka a oblíbené èeské buchty),
pøípadnì tekutou prémii, když bylo tøeba dokonèit práci do veèera. Byl to krásný pohled na
souhru sekáèù za doprovodného svištìní kos. Stejnì jako na skupinu dívek s hrabièkami
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(vlastnì trávu usušily na hrabièkách, protože na mokré zemi by tìžko za jeden den uschla) za
doprovodného zpìvu ukrajinských lidových písní. Fùry sena se pøes øeku pøevážely na prámu.
(Dodnes zùstávají v pamìti lokality tìchto luk: Visylov, Zarivje a Pisarovka). Podobnì se ještì
sklízela otava. Prám k pøevážení sena pøes øeku se musel složit a když na podzim už nebyl
potøebný, využil se jedné nedìle k parádní jízdì mládeže, která pøipravila program s po-
hoštìním a nechala se pomalým proudem unášet tøi až ètyøi kilometry pod Vyšehrad. Tam se
prám rozebral a uložil.

Žnì bylo fyzicky i èasovì velice nároèné období, vyžadující úèast celé rodiny pøípadnì na-
jatých pomocníkù èi nevenkovských
pøíbuzných, kteøí takto trávili aktivní „agrodo-
volenou” na èerstvém venkovském vzduchu.
Vrcholem mechanizace byla „žnivárka”
(hrs�ová sekaèka), ale i srp a kosa pøišly ke
slovu. Srp, když bylo potøeba urèitou èást žita
opatrnì požnout na povøísla (mlátilo se
cepem, aby se nepocuchala stébla, z tìch se
pak v zimních mìsících dìlala povøísla). Kosa
pak pøi obsekávání lánu u meze, aby konì se
sekaèkou mìli lepší pøístup. Sekaèka sežnula obilí a shodila je z válu na úhlednou hromadu
zvanou „hrst”. Ze dvou èi tøí takových hrstí byl pomocí „roubíku” svázán do povøísla snop.
Snopy se pak stavìly do mandelù (mandel = 15 v tomto pøípadì snopù) a svážely po vyschnutí
do stodol (za dva až tøi týdny) ve vysoko navršených žebøiòácích. Žnì trvaly asi mìsíc od skl-
iznì jeèmene pøes žito, pšenici až po oves. 

Sklizeò chmele. Na žòové práce navazovala sklizeò chmele. Èesání, sušení a žokování by-
la ta nejradostnìjší práce kolem chmele. Té pøedchozí bylo dost. Každá „babka” (podzemní
èást chmelové rostliny) se musela odkopat, seøíznout, mírnì pøikopnout, po vyrašení pukù vy-
brat tøi nejlepší výhonky a ostatní odstranit, ke každì zavìsit drátek (nebo zabodnout tyè), za-
vést lianu na vodící drát, pøiorat,odstranit spodní vìtve - fazochy, pøivést k rozumu odklonìný
vršek a odhánìt škùdce postøikem, než chmel dozrál. Na èesání byli najímáni èesáèi pøede-
vším z øad domácích ukrajinských žen. Stejnì jako u senoseèe, najímání zajistil zprostøedko-
vatel. Hospodáø zajiš�oval odbìr naèesaného chmele a za každý naèesaný vìrtel (60litrù) dal
èesáèi „plíšek” (plechová známka s oznaèením hospodáøe). Za ty se na konci èesání vypláce-
lo. Stravování si èesáèi zajiš�ovali sami. Po
dokonèeném èesání upletli èesáèi chmelový
vìnec a pøedali ho hospodáøi, který pøipravil
„doèesnou” s vydatným pohoštìním. 

Podzimní zemìdìlské práce. Záležitost
mužù spoèívající v orání a setí obilí a celé
rodiny pøi sklizni okopanin (brambor, burákù -
krmné øepy, turkù - krmných melounù, dýní
a tykví).
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Výmlat obilí. Vyžadoval také úèast celé rodiny od šesti do deseti lidí podle výkonnosti
mlátièky a fyzické schopnosti obsluhy. Protože ne každý hospodáø mìl vlastní mlátièku, spíše
byla ve vlastnictví dvou èi více hospodáøù, takže si sousedé navzájem vypomáhali. Pohon
mlátièky byl zajiš�ován zprvu pomocí žentouru a teprve v posledních deseti až patnácti letech

benzinovými motory. Elektrická energie byla
na Boratínì neznámým pojmem. Na každém
dvoøe byl žentour.  Od žentouru vedla v úrovni
terénu transmise pøenášející kruhový pohyb
ve vodorovné rovinì na mnohonásobnì rych-
lejší v rovinì svislé a dalším pastorkem ten-
tokrát již ve stodole na kruhový pohyb bubnu
mlátièky. Žentourem otáèeli konì chodící
neustále v kruhu. Aby se jim netoèila hlava
musela být dráha jejich pohybu vedena ale-
spoò v pìtimetrovém polomìru. Pohánìt  èi

vodit konì mohl kluk pøípadnì holka. Jiná dìtská práce byla u zadiny èi u plev. Nejtìžší práce
byla u snopù a u zrní. To se po vymlácení muselo ještì vyèistit na „vialce” (fukaru). Zadinou
se krmila drùbež, plevy sežraly krávy, slamou se podestýlal dobytek. Mìkká jeèná sláma
rozøezaná na øezanku se pøidávala dobytku. Mlácení u jednoho hospodáøe trvalo více než 5
dnù a probíhalo postupnì v pomìrném klidu až do zimního období. Teprve v poslední dobì
pøi použití motorového pohonu a moderních mlátièek se obilí vymlátilo najednou pøi jednom
ustavení mlátièky a zajištìní obsluhy motoru (Václav Vlk a pozdìji Bedøich Švejdar). 

Sklizeò brambor. V podzimních podveèerech se rozhoøely na bramboøištích ohýnky
s krásnými kouøovými ohony. To pasáci pasoucí krávy na mìkotách a jetelištích pálili
proschlou bramborovou na� a pekli objevené zapomenuté brambory. Než se brambory upekly,
zkoušeli pasáci, jak chutná kouøení. Mnohým tyto pokusy odradily kouøení na celý život.
(Uvìdomuji si, že na Boratínì mnoho mužù nekouøilo; uvìdomil si to i kazatel Balabán -
uvedl to i ve svých Pamìtech, když na svých návštìvách v jiných evangelických obcích musel
požádat, aby pøítomní na jednáních nekouøili). 
Brambory se vyorávaly pluhem a vykopávaly motyèkou. Jen málokterý hospodáø mìl speciál-
ní vyorávaè (èert), napø. Køížkovi. Vybírání to nebylo dokonalé, a tak se ještì chodilo sbírat
za branami i za pluhem, když se po bramborách pøipravovalo pole na setí. To dvojí poslední
sbírání zastaly také dìti. Brambory se sypaly do vozù (pytlù bylo málo), vozily se z pole domù
a ukládaly rovnou do sklepù tzv. sypákem. 

Loupaèky a vaøení povidel. Družstevní myšlenka a vzájemná spolupráce se v obci usadila
trvale nejen ve velkých vìcech, ale i v takové témìø spoleèenské akci jako bylo vaøení
povidel. Ta byla nepostradatelnou souèástí selské potravy a nejen povidlové buchty, vdolky,
koblihy ale i knedlíky, omáèky (chamula), pomazánky byly bìžné na domácím jídelníèku.
V obci byly dva velké mìdìné kotle (u Chladilù a Zajíèkù), v pøístøešku se støíškou, kde se
vaøilo za pozornosti tìch nejmenších dìtí - „blízalù” (ochutnávaèù), pøipravených nakonec
pøed vymytím vyškrábat celý kotel i ohromný døevìný „vrták” (míchadlo, kterým se po celou
dobu vaøení, zpravidla celý den, musela povidla míchat). 
Povidla se vaøila pøevážnì z jablek, èasto s pøidáním hrušek, prostì z toho co zahrada dala. Již
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nìkolik dnù pøed tím se pøipravovalo ovoce a nádoby (necky, škopky, soudky, vìdra). Podz-
imní odrùdy ovoce se oklepaly ze
stromù a posbíralo se spadané
ovoce zimních odrùd. Dohromady
muselo být ovoce alespoò 200 kg,
aby se vyplatilo „zamazat” kotel.
V den pøed vaøením v odpoledních
hodinách se zaèaly scházet starší
ženy, pozdìji i mládež. Každá mìla
sebou „loupáèek” nebo šikovný
nùž a ošatku. Poèet loupajících
a asistujících je patrný na fo-
tografiích. Pøi loupaèkách se
vyprávìlo, ale hlavnì hrálo na harmoniku a zpívalo. Domácí dìti  pomáhaly nosit ovoce,
odnášet šlupky a jadøince i ètvrtky jablek urèené k vaøení, na urèená místa.
Druhý den mnohý hospodáø hledal vùz èi jiný zemìdìlský stroj, který potøeboval.Ten mu
nezvedená mládež schovala nebo po èástech odstìhovala tøeba na støechu  stodoly a tam složi-
la. Nebo ztropila jinou nezbednst. Snad by se hospodáø i zlobil, kdyby druhý den bylo všech-
no jak má být. Loupaèky bìhem druhé svìtové války a tìsnì po ní (naše snímky jsou z roku
1945) už byly bez tìchto lotrovin. Tehdy se dìvèata bez doprovodu mládencù, kteøí byli
v armádì, bála sama po vsi domù a vzala za vdìk doprovod i tìch nedorostlých „cholos�akù”
(výrostek).

Díkùvzdání. Pøevzato asi
z Ameriky. Nìkterou nedìli na
rozhraní záøí a øíjna se konaly bo-
hoslužby s tématem podìkování
Hospodinu za úrody, které se po-
daøilo vypìstovat a sklidit.
V kostele bohatì vyzdobeném
klasy, ovocem a jinou úrodou se
pøednášely pøíležitostné básnièky
a dìti  pøedvádìly tématicky vhod-
né výstupy. Samozøejmì nemohl
chybìt zpìv a hudba.

Posvícení. Boratínské posvícení se konalo vìtšinou tøetí øíjnovou nedìli a trvalo dva až tøi
dny. Do posvícení mìly být všechny zemìdìlské práce dokonèeny (zoráno, vymláceno, bram-
bory ve sklepì, krmná øepa v krechtech, turky ve stodole pøikryté slámou). Už v sobotu nebo
v nedìli se sjíždìli hosté ze vzdálenìjších míst, pozvaní pøátelé a pøíbuzní. Hlavním jídlem po
kaldounu (drùbková polévka s domácími tìstovinovými šneèky) byla samozøejmì husa,
knedlík a zelí, a dále koláèe a jiné peèivo. Až do roku 1927 se o posvícení v Boratínì hrálo
v záložnì divadlo a po nìm byla taneèní zábava. V dalších letech se museli hosté a domácí
obejít bez této atrakce. 
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Sklizeò ovoce. Na uskladnìní a sušení se sklízely èesáním jen zimní odrùdy, dokonale
zdravé. Podzimní se sklepaly na povidla. Platí to o jablkách i hruškách. Nadbyteèné ovoce se
odprodalo luckým obchodníkùm, pøevážnì Židùm, nìkdy tøeba na stojato. Ti pak ovoce hlí-
dali a èesali sami. Sušilo se mnoho jablek i hrušek, nakrájených na lískách, nejdøíve na slun-
ci, pozdìji na pùdì.

Adventní doba je liturgickém roce doba oèekávání Kristova narození (èyøi nedìle pøed 25.
12.). Urèitì nebyla tato adventní doba tak uspìchaná a nervózní jako dnes. Dùm byl zazi-
mován již v listopadu, druhá okna nasazena, meziokenní výzdoba provedena. Dárky se
pøevážnì nenakupovaly ani neshánìly, ale šily, háèkovaly, pletly, vyrábìly ze døeva, proutí
apod. Jedlo se støídmì z domácích zdrojù. Po veèerech pøipravovaly starší dìti ozdoby na
vánoèní stromeèek, který sám o sobì byl tìm menším dìtem prezentován jako dáreèek.
Cukroví se samozøejmì peklo, ale podstatnì chudší na cukr i tuk. Když se nesehnal ztužený
tuk („ceres”), nebyla ani èokoláda. Uèili jsme se básnièky a vánoèní písnièky a tìšili se na
vánoèní stromeèek. Tìsnì pøed Vánocemi se pekly koláèe a nezbytné vánoèky v peci za úèas-
tenství celé rodiny.

Mikuláš. Den sv. Mikuláše a sv. Barbory (6. a 4. prosince) se na Boratínì neslavil žádnými
organizovanými akcemi. Nepamatujeme se, stejnì jako ostatní pamìtníci, že bychom kdy
v pøedveèer toho dne vidìli chodit Mikuláše. Souviselo to zøejmì s divadlem a protože se ani
to nehrálo, byl Mikuláš pouze anonymní stejnì jako „Jezulátko.” Mikuláš nadìloval do
punèoch zavìšených v oknì. Jako kluk si vzpomínám, že jsem si vždycky v oknì vybíral mís-
to co nejblíže „fortky” (vìtrací okénko), aby Mikuláš mìl co nejménì práce s mým
nadìlováním a byl tak štìdøejší. Pøinášel dobroty pøevážnì domácí produkce (oøechy,
cukrovinky, sušené ovoce), které nebyly na denním poøádku, nìkdy také „cukrátka”
a samozøejmì také brambory èi kousky uhlí, jako upozornìní, že s naším chováním nebyl
zcela spokojen.

O dobì, kdy se hrálo divadlo, jsme našli v deníku Vojtìcha Vlka poznámku, jak boratínským
dìtem dìlal Mikuláše (7. prosince 1900): Pøedevèírem jsme chodili sv. Mikulášem. Já dìlal
sv. a k tomu jsem mìl tøi èerty. To byla junda a køiku kam jsme vlezli. Jenže jsem se musel
mnoho shýbat bych si moji mitru nesrazil. V nìkterých místech jsem se musel tak sehnout, že
jsem lezl skorem ètvernožky.

Vánoce. Zaèínaly Štìdrým dnem, ten byl sice pracovním dnem, vyuèování ve školách  ale
zpravidla nebylo. Již od rána byla mimoøádná nálada. Na Vánoèní svátky pøijíždívali rodinní
pøíslušníci i svobodní strýcové a tety. Sledovaly se nìkteré vánoèní zvyky a obyèeje, zejmé-
na s pøedvídáním budoucnosti. Když do stavení vstoupil na Štìdrý den ráno první muž, pak
se mìli líhnout bejèci, když žena, tak jalovièky a mnoho dalších nepøíliš vìrohodných: podle
smìøování støevíce, rozkrojeného jablíèka a pod. Stìžejním okamžikem vánoèních svátkù by-
la Štìdroveèerní slavnost u ozdobeného stromku v kostele. Zaèínala mezi tøetí a ètvrtou hodi-
nou, když se sešeøilo, aby vyniklo osvìtlení, které se rozsvìcelo bìhem programu. Program
byl velice pestrý. Hlavní slovo sice mìly dìti se svými básnièkami a písnièkami pøípadnì
s výstupy, ale program doplòovala i mládež, zejména zpìváci. Vyvrcholením z pohledu dìtí
bylo rozdávání dáreèkù u prskajícího stromeèku a po nìm nìkdy také fotografování dìtí. 
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Když byl sníh, pak pro
køakovské rodiny pøijíždí-
valy sánì a do dálky se nesl
hlas zvonkù, rolnièek, které
mìli konì na krku.
I používané lucerny
s mihotavým svìtlem na
snìhu dotváøely vánoèní at-
mosféru. Zeptáme-li se
dnes tehdejších dìtí, co že
bývalo ke štìdroveèerní
veèeøi, nikdo po sedmdesáti
letech neøekne jednoznaè-
nou odpovìï, spíše si
vzpomene, jakou básnièku tehdy øíkal. Zøejmì veèeøe nebyla tím hlavním programem.
Z desítek odpovìdí na otázku, co jste mívali ke štìdroveèerní veèeøi, jsme ujednotili, že to
nebyl kapr ani jiná ryba, ale „holubcy” (zelný list naplnìný smìsí masa a krupek pøípadnì
rýže) polité tentokrát vylepšenou smetanovou omáèkou. Jako druhé jídlo „peciválky” (malé
buchtièky polité krémem z medu a mléka pøípadnì smetany). Teprve po veèeøi došlo
k domácímu vánoènímu miniprogramu. Nejdøíve biblický text na známé téma, nìkolik
vánoèních písní, (nìkde i u klavíru) a pak teprve dáreèky. Tìmi byly skromné potøebné vìci
a nìjaká rukodìlná hraèka, vyrobená starším bratrem èi otcem.
Další dva vánoèní dny se dopoledne šlo do kostela a po obìdì v kruhu rodiny besedovalo pøí-
padnì bavilo s lískovými oøíšky, muzicírováním, stolní hrou, kterou urèitì nìkdo dostal,
a hlavnì se hodnì zpívalo.

Konec roku. V podveèer na Silvestra byly bohoslužby. Po nich se v kruhu rodiny hodnotil
starý a oèekával pøíchod nového roku. Nekonaly se žádné bujné oslavy. Mnohdy se sešli
sousedé navzájem si symapatiètí a bavili se hrou a zpìvem pøípadnì vyprávìním zážitkù vlast-
ních èi vyètených. O pùlnoci si popøáli do nového roku všechno dobré  a možná leckde pøip-
ili na zdraví domácím vínem, višòovkou a nebo nìèím ostøejším.

Události související s bìhem života

Narození dítìte. Maminky rodily doma za asistence „porodní báby” babièky Zimové, která
pro novorodièky poøádala, dnes bychom øekli, školení. Takže byly na pøíchod dítìte pøiprave-
ny. Sama absolvovala kurz porodní asistentky a asi roèní praxi v lucké nemocnici.
V meziváleèném období již kojenecká úmrtnost témìø neexistovala. A protože nastávající
maminky do posledního dne pracovaly, byl snad i vlastní porod snazší. Sousedky a pøíbuzné
ženy pøicházely po narození s malými dárky na návštìvy, „do kouta”. Zpravidla to byla
bábovka nebo uvaøená slepièí polévka èi dokonce celá slepice, aby šestinedìlka mìla vydat-
nou stravu a tím hodnì mléka na kojení. Výraz „do kouta” si pøivezly ještì z Èech. Øíkalo se
tak proto, že rodièka mìla postel umístìnou v rohu („koutì”) obytné místnosti, aby mìla ve
spoleèné „seknici” trochu soukromí.
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Køty. Byla to malá rodinná slavnost po aktu církevního obøadu za úèasti èlenù rodiny,
kmotøenky a kmotra. Ti pøi køtu v kostele slibovali, že se v pøípadì potøeby o dítì postarají.

Poprvé do školy. Nebyla to žádná velká událost. Pouze u prvorozených dìtí zavedla
maminka školáka pøedstavit panu
uèiteli. Zaèátek školního roku pro
prvòáèky byl o ètrnáct dnù døíve než
u dalších tøíd.

Konfirmace. Je akt, kdy jsou mladí
lidé (kolem 15 let) pøijímáni do
plného spoleèenství v církvi. Konfir-
mand musí pøed celým sborem
prokázat potøebné vìdomosti. I na
tento akt pøijíždìli na Boratín až do r.
1927 duchovní z Vilna, Varšavy
a odjinud, stejnì jako na køty
a oddavky. Podle poètu mladých
adeptù se konfirmace konala kaž-

doroènì nebo jednou za dva roky. Pøed vlastní konfirmací probíhala zpravidla konfirmaèní
cvièení, pøi kterých konfirmandi získávali ucelené pøedepsané vìdomosti.

Odvod a vojna. K odvodu doprovázel brance starosta obce, dostával na pohoštìní brancù
z obecního rozpoètu 1 až 2 ruble a pozdìji zloté v této hodnotì. V Rusku trvala prezenèní služ-
ba pìt let, „za Polákù” dva až tøi roky. Služba v armádì mìla pro další život vojáka znaèný
význam, zejména profesní a mnozí na tento èas rádi celý život vzpomínali.

Svatba. Od roku 1927 byl na Volyni povìøeným administrátorem pro uzavírání sòatkù, køty
a vysluhování Svaté veèeøe Jaroslav Opoèenský. Plných 40 let tomu tak nebylo a na Boratín
museli duchovní dojíždìt odjinud. V liturgickém roku je na svatby vymezen èas masopustu
(leden, únor) a èas pøedadventní (øíjen, listopad), tedy mìsíce s relativním klidem
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Konfirmace v roce 1942

Jindøich Opoèenský
v carské armádì 
1910

František Albrecht
v èsl. legiích 1917

Bedøich Albrecht
v polské armádì
1922

Vladislav Opoèenský
v èsl. armádì 1945



v zemìdìlství.  Pøevážná vìtšina boratínských svateb se odbývala v tomto èase.
Svatbì, jako všude v èeském prostøedí, pøedcházely v kostele po tøi nedìle ohlášky a námluvy
tj. sejití rodièù obou novomanželù, aby dohodli svatbu, ale hlavnì aby zajistili pro novou rod-
inu budoucnost. V pøípadì, že rodièe mìli bydlet s mladými v jednom domì na výmìnku, pak
ještì podmínky tohoto soužití. Podaøilo se nám objevit „úmluvu” mezi rodièi Bohuslava Al-
brechta a Blaženy Balounové z roku 1900 a smlouvu o výmìnku sepsanou pøed starostou obce
v roce 1887 mezi novomanželi Karlem a Marií Kracíkovými a výmìnkáøi  Josefem a Marií
Kracíkovými. Z tìchto dvou dokladù usuzujeme, že tato životní ujednání byla na Boratínì
bìžným jevem.
Svatbu pøipravovali rodièe nevìsty ve svém domì s výjimkou let 1912 až 1928, kdy se mno-
hé svatby odbývaly ve spoleèenském sále „záložny”. Sòatek byl uzavírán duchovními:
– evangelické dvojice oddával do roku 1883 faráø Hrdlièka, od tohoto roku do r. 1927 do-
jíždìjící faráø z Vilna, Varšavy èi Nepokojèic, nebo duchovní, který sbor pøíležitostnì
navštívil, výjimeènì duchovní nìmeckého luterského sboru v Lucku
– katolické dvojice oddával duchovní v Lucku
– pravoslavné dvojice bá�uška na Hnidavì
Zápisy z tìchto oddacích aktù jsou rozsety v mnoha matrikách na Ukrajinì, v Polsku èi
v Litvì, jsou-li jaké. 
Evangelický duchovní pøijíždíval na Boratín jednou až dvakrát do roka a na jeho návštìvní,
a tedy i úøední dny, byly nachystány i mnohé oddavky. Zpravidla jich bylo více a mnohé by-
ly spoleèné po bohoslužbách a ještì èastìji odpoledne. Svatby byly ohromné co do úèasti,
délky trvání a zábavy, ale skromnìjší v jídle a pití, posuzováno dnešníma oèima. Svatba mìla
svùj poøad. Od rodièovského požehnání snoubencùm v domì nevìsty pøes jízdu do kostela
v koèárech èi na saních s „družbou” (organizátor a baviè v jedné osobì, nìkdy dokonce
svìdek) s mnoha páry mládencù a drùžièek jako doprovod k oltáøi bujarý návrat do místa
svatební hostiny. Nezúèastnìní spoluobèané se pøiživili a bavili „zatahováním” (pøes cestu
nataženým, vtipnì ozdobeným provazem) projíždìjících svatebèanù, kteøí se musili vykoupit
penìzi, koláèi èi jiným tøeba tekutým výkupným. Na boratínských svatbách nehrála muzika
a netancovalo se. Zábava spoèívala ve zpìvu národních a duchovních písní, v alegorických
výstupech, taškaøicích èi jiných zábavných poøadech. Vše prostøídáno doprovodným slovem
družby, vážným i nevážným
a jinými akcemi (sbírky na do-
broèinné èi vlastenecké úèely)
pøi konzumaci jídla a pití, vy-
drželo do ranních hodin. Obì-
dem na druhý den svatba
pokraèovala. Tøetí den stìho-
vala mládež nevìstu
k ženichovi za velké pozornosti
celé obce.
Do sbírky svatebních fotografií
jsme z Ameriky dostali obrázek
svatby Františka Albrechta
a Marie Opoèenské z roku 1913.
Je na nìm 60 osob, z toho
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Svatba Františka Albrechta s Marií Opoèenskou v r. 1913
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dvanáct párù drùžièek s mládenci,
vìtšinou bratrancù a sestøenic svateb-
ního páru. Zcela jistì tam nejsou
všichni svatební hosté.
Docela jinak to bylo ale za vlády
sovìtù od roku 1939, kdy se ženil syn
pøedchozího ženicha, Vladislav Al-
brecht s Libuší Opoèenskou. Ti jako
první museli být nejdøíve oddáni na
úøadì. Tam je oddával „spolehlivý
ukrajinský funkcionáø”, a protože byl
negramotný, podepsal se do oddacího
protokolu tøemi køížky. Jejich církevní

oddavky pak vykonal nevìstin strýc faráø Jaroslav Opoèenský dne 29. záøí 1940.
Pøi této pøíležitosti by bylo dobré zdùraznit, že spøíznìnost ve tøetí a ètvrté generaci byla již
znaèná. A nebyly výjimky, že bratranec se sestøenicí vytvoøili nový manželský pár. Manželé
se spoleèným pradìdeèkem byl bìžný jev a jistì bychom jich napoèítali mnoho. V roce 1947,
když jsme opouštìli Boratín, témìø polovina (47%) boratínských obèanù mìla krev Františka
a Anežky Opoèenských. Z tohoto pohledu bylo dobré, že se polovina jejich dìtí vystìhovala
z Boratína v letech 1890 až 1938 do Ameriky a do Lodže.

Narozeniny, jmeniny a kulatá výroèí (narození, svatby). Jmeniny se na Boratínì
neslavily. Podobnì narozeniny. Ty se sice pøipomínaly s pøáním, ale neslavily s výjimkou tìch
kulatých. Zejména po padesátce se kulaté narozeniny oslavovaly. Pøi tom nesmìla chybìt ani
zpívaná pøání „Živjó, mnoga leta!” a „Sto ¾at, nìch žije nám!” Byla to malá rodinná slavnùst-
ka s pøíležitostnými vlastními básnièkami a blahopøáními se slavnostním obìdem. Byl-li
oslavenec veøejnì èinný pøišli mu popøát i spolupracovníci èi zástupci veøejnosti. Podobnì se
oslavovala zlatá svatba po padesáti letech spoleèného manželského života.

Nemoci a úrazy. První pomoc pøi nemocech poskytovala babièka Zimová pøevážnì lidovou
léèbou. V pøípadì, že léèba nezabrala nebo byla situace pøíliš vážná, dojelo se do Lucka pro
lékaøe. Pøi dlouhodobých nemocech se vyhledal pøíslušný specialista známý daleko široko.
Úrazy, pøevážnì zlomeniny, léèil ve dvacátých letech „felèar” Vladimír Albrecht (kvùli válce
nedostudovaný lékaø) a po jeho odstìhování z Boratína pak Josef Škrabal. O nìm se øíkalo, že
mìl zlaté ruèièky. Myslím, že umìl vždycky pøidat i vlídné slovo, které bylo postiženému
znaènou útìchou. U Opoèenských – Klempíøových se dovídáme, že Na Boratín „za Polákù”
dojíždìl k nemocným felèar jménem Petrovský (nedostudovaný Rus, který musel utéci pøed
bolševiky). Léèil bylinami, ale i léky na pøedpis z lékárny. Diagnozu urèil, jen co pøistoupil
k pacientovi. Faráøe Opoèenského zbavil i moèových kamenù svou speciální metodou. 

Smrt a pohøbení. Protože zdravotní péèe, zejména preventivní nebyla témìø žádná, ne-
dožívali se boratínšti senioøi pøíliš dlouhého vìku. Jejich prùmìrný  vìk byl v mezidobí oko-
lo 76 let. Pohøbívalo se hned druhý den. Otevøená rakev se zesnulým byla vystavena v domì
smutku nebo na dvoøe a pøed obøadem bylo rozlouèení s rodinou a pøíbuznými (z tohoto aktu
se dochovalo velmi mnoho rodinných fotografií – snad nejvíce – a posloužily nám

Zlatá svatba Josefa Albrechta s Marií (Fišerovou)
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k identifikaci mnoha nám neznámých èi nepoznaných osob, protože žily mnohem døíve než
my jsme se narodili). Prùvod na høbitov byl støedem pozornosti celé obce. Vìnce ve tvaru slzy,
uvité doma, vìtšinou z jehliènatých snítek a èerstvých èi suchých kvìtù, nebyly poèetné
a zùstávaly dlouho na hrobech. Pøi pohøebních obøadech nehrála zpravidla žádná kapela, ale
hlavní slovo mìli zpìváci. Mìli v repertoáru mnoho písní na rozlouèenou a také zazpívali
oblíbenou píseò odcházejícího spoluobèana. Zpívali v domì smutku pøípadnì v kostele i na
høbitovì. Cestou na høbitov  zpívali spoleènì všichni smuteèní hosté. Pamatuji se, že mamin-
ka øíkavala, když se mi nechtìlo zúèastòovat pohøbù, že „to je to poslední, co mùžeš pro
nebožtíka udìlat.”

Migrace obyvatelstva

Proti pøedchozím obdobím se zmìnil charakter vystìhovalectví. V meziváleèném období
opustlily obec rodiny Èechù – rakouských zajatcù, kteøí se tu oženili a chtìli usadit: Karel Bu-
daø s Ludmilou Vlkovou a dcerou, Zdenìk Franèe s Anastázií Hubalovou, V. Uxa s Antonií
Hubalovou, všichni odjeli do svých pùvodních domovù. Potomci pobìlohorských exulantù
(rodina Teofila Fibicha) se vystìhovali do Èeskoslovenska v roce 1925. Do Kanady se
odstìhovaly rodiny Jaroslava Opoèenského a Bedøicha Opoèenského v roce 1924 a do Ar-
gentiny nejstarší dcera Jana Janaty, Evženie Brabencová s rodinou.
A naopak na Boratín se pøistìhovali:
Antonín Balabán (1898), evangelický duchovní se pøistìhoval na Èeský Boratín v roce 1927.
Za rok si pøivedl z ÈSR manželku Annu, roz. Trojanovou (1898) a po deseti letech duchovní
služby (v roce 1937) se s celou rodinou odstìhoval zpìt do ÈSR jako nežádoucí osoba ze
strany úøadù. Dìti: Milan (1929), Lidie (1931), Daniel (1932) a Kvìta (1935).
František Opoèenský (1878) se po roce 1920 vrátil z Ameriky, kde byl vydìlávat peníze asi od
roku 1912, ke své rodinì. Po nìkolika letech se s rodinou odstìhoval nepochopen ve svém
náboženském pøesvìdèení kamsi na východ. Krátce po válce s manželkou a dvìma vnouèaty
se vrátili (ostatní èlenové rodiny zahynuli, syn v nìmeckém zajetí jako polský voják, dcera pøi
neodborném chirurgickém zákroku).
Josef Svoboda (1903), uèitel, se pøistìhoval ze Zelova v roce 1931. Za rok si pøivedl manželku
Annu, roz. Jaklovou a založil zde rodinu. V roce 1944, jako uèitel nevyužil možnosti, aby
zùstal ve škole ale nastoupil do armády. Rodina se pøestìhovala do Lucka a v roce 1945 s vo-
jenským transportem odjela do Èeskoslovenska.
Jaroslav Brázda (1876) s manželkou Marií Vejnarovou (1876) z Kupièova v roce 1918
s dìtmi Miroslavou (1902), Jaroslavem (1904), Oldøichem (1908), Marií (1912), Libuší (1915)
do domu Vejnarova, Josef Tomáš (1885) s manželkou Marií a dcerami: Marií, Olgou a Vìrou
z Kvasilova v roce 1924 na hospodáøství Bedøicha Opoèenského. 
Dále odborníci do provozu mlýna a mlékárny:
Josef Vrzal (1884) s manželkou Vìrou (1891) a tøemi dìtmi Vìrou, Josefem a Jiøím.
Jan Nechanický s manželkou a dcerou Slavinkou. 
Svobodní Piotr Przybilo, Jozef Ostrowski, Franciszek Skoczylas, kteøí si našli pozdìji na Bo-
ratínì partnerky, Vladimír Foøt a dále vdovec Václav Hnídek s dìtmi Jaroslavem a Libuší,
který se na Boratínì znovu oženil se Soòou Chladilovou.



K A P I T O L A È T V R T Á

SVÌTOVÁ A OBÈANSKÁ VÁLKA VIDÌNA Z BORATÍNA
(1914 až 1920)

Úvod  • Klid pøed bouøí od zaèátku války do záøí 1915 • Rakouská okupace 8/1915 až
6/1916 • Ruské období  7/1916 až 2/1918 • Ukrajinská samovláda 2/1918 až 5/1919
• Polská okupace - Obèanská válka 5/1919 až 8/1920 • Bolševická okupace 8/1920 až
9/1920 • Definitivní konec války na Volyni (Rižský mír 18. 3. 1921) • Úèast boratínských
mužù v bojích za 1. svìtové války • Boratínské váleèné ztráty • Kontakty s novì vzniklou
ÈSR v roce 1919 (delegace u prezidenta).

Úvod

Východní válèištì první svìtové války se dotýkalo bezprostøednì prostoru Volynì
a sousedních gubernií. Tam se také odehrávaly všechny bitvy. Obyvatelé tohoto prostoru, tedy
i volyòští Èeši, prožili na své kùži nìkolikerý pøechod frontových linií. Boratínští nebyli
výjimkou, možno øíci, že poznali váleèné akce bojujících stran velice zblízka. Protože se naše
obec rozkládala u pomìrnì hluboké a nepøebroditelné øeky, u které se zastavila každá ofenzí-
va, užili si obyvatelé frontových vojákù dost a dost. Na obou bøezích øeky byly èetné zákopy
a zátarasy z ostnatého drátu. Každý pøesun z východu na západ a opaènì, a bylo jich bìhem
války celkem osm, se tady zastavil. Samozøejmì nikoliv proto, aby pozdravil domorodé oby-
vatelstvo, ale aby si od nich nìco vypùjèil na „vìènuju pamja�”. Pøed
prvním frontovým postupem na východ táhly krajem nespoèetné kolony bìžencù. I boratínští
si kladli otázku: máme se pøipojit, nebo zùstat doma? Opustit dùm znamenalo o nìj pøijít.
Pobyt v hloubi ruské øíše však také nedával jistotu zachování holého života. Rozhodli se pro-
to všemi prostøedky usilovat o pøeèkání váleèné doby na svém a mezi svými a navzájem si
pomáhat. Události, jak je boratínští prožívali, jsou seskupeny do období èasovì ohranièených
jednotlivými pøechody front naší obcí a nazvány podle vítìzících armád.

Frontových dnù, to jest tìch, kdy v obci stála válèící armáda a ve kterých se bojovalo,
prožili boratínští více než dost. Plných 9 mìsícù a 4 dny byli v obci usídleni rakouští vojáci
a znaènì ovlivòovali život v obci. Více než polovina frontových pøechodù byla provázena sil-
nými bojovými akcemi a znaènými materiálními ztrátami tamního obyvatelstva. Byly to ze-
jména: ofenzíva rakouská v srpnu 1915, ruská v kvìtnu 1916, bolševická v èervenci
1920 a polská v záøí 1920.

Klid pøed bouøí a nástup Rakušanù (od zaèátku války do 19. srpna 1915)

Válka se projevila  na Boratínì, jako všude jinde, mobilizací mladých a zdravých mužù.
Celkem bylo z Èeského Boratína  pøi mobilizaci (dne 17. èervence dle starého kalendáøe) a pøi
náboru do Èeské družiny (konaném na Boratínì 22. srpna 1914), odvedeno 21 mužù. Ruská
armáda zaèala v prvních mìsících války intenzívnì budovat obranu proti nepøíteli. Èím blíže
k hranicím nepøítele, tím intenzívnìji. Forta na Boratínì byla souèástí obrany mìsta Lucka, ta
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pak  spolu s obranou mìst Rovna a Dubna tvoøila pevnostní obranný trojúhelník. Jak
probíhaly první váleèné dny, popisuje ve svých vzpomínkách v roce 1947 jejich pamìtník Jan
Janata:

Rakouské hlídky pøekroèily nedaleké (asi 50 km) hranice a zde se oèekával pøíchod
nepøítele. Ruskými dìlostøelci byla obsazena Forta. Byla jimi rozkopaná a opevnìna. Sta pytlù
naplnìných hlínou, narovnaných v dlouhých øadách mìly tvoøit kryty pro mužstvo. Kruhovitý
svah kolem Forty se pokryl vlèími jamami. Na jihovýchod od Forty mìlo býti prostranství
oèištìno od všeho co by mohlo posloužit nepøíteli za úkryt. Tak vzaly za své Køížkova,
Šerákova, Vyšohradská a Zajíèkova chmelnice. Podøezané sloupy, smotané dráty s bohatou
úrodou chmele v jednom chumlu na zemi, bylo první váleèné dílo zhouby. Kostel a fara mì-
ly být vyhozeny do povìtøí. V pøípadì pøiblížení Rakušanù mìl býti Boratín vysídlen
a vypálen. Na úpìnlivé prosby starších obèanù u velícího dùstojníka a u vojenského velitele
v Lucku, byly vojenské pøípravné práce zastaveny a tak celá ves zachránìna od zkázy. I jinde
bylo vidìti podobné pøípravy. Dnem i nocí jsme byli obklopeni požáry, jež se za dne vznáše-
ly èernými sloupy dýmu a v noci záøily rudými záplavami. Všechny domy na „Hrebli”
u Lucka a mosty byly spáleny. Nièení a pálení bylo pøedèasné a litice váleèná se poèala od
nás vzdalovati. Ruská armáda poèala nastupovat a došla ku konci roku až ke Krakovu a po
Karpaty. Tam vydržela frontová linie více než pùl roku.

Na Boratínì byl relativní klid. Jen zprávy od vojákù z fronty (Èeská družina byla
nasazena na bojištì u Brestu) pøipomínaly, že kdesi v dáli zuøí válka. Leè v den výroèní
(v polovinì èervence 1915) se fronta hnula smìrem východním a ruské vojsko se dalo na úst-
up. Byl konec slibovaným nadìjím na èeský stát, „na Svatováclavskou korunu
s Romanovským požehnáním”. Pøed ustupující armádou, se jako pøedvoj sunuli k východu
bìženci, všemi možnými zpùsoby.

Obraz tìchto dnù nám pøibližuje další pamìtník - Marie Janatová:
Byl to žalostný pohled. Vozy naložené kufry a rùznými ranci, na nich sedìly dìti, vzadu

pøivázaná kravka, která mìla poskytovat pokrm pro dìti. Dnem i nocí proudy tìchto ubohých
vystìhovalcù projíždìly kolem nás. A tu jsme prožívali úzkost, zda-li i my budeme nuceni
takto se plahoèit svìtem a kde najdeme pøístøeší, které by nás ochránilo pøed deštìm a zimou.
I váleèné dunìní se ozývalo dennì blíž a blíž. Do Boratína pøijel oddíl kozákù vypálit vesni-
ci. Boratínští prosili o zachování vesnice a radili se s dùstojníkem, co mají dìlat. Zda také
utíkat pøed frontou. Dùstojník se nechal uprosit, od spálení upustil a radil, kdyby opravdu by-
ly boje pøímo tady, odejdìte jen nedaleko, skryjte se v nìjaké zemljance a pak se zase vra�te.
Tam, kde není hospodáø, vojsko znièí vše a zùstanete-li, budete mít aspoò støechu nad hlavou. 

Tak se stalo. Za nìkolik dnù se bojová linie pøiblížila na dosah. Nechme mluvit oèitého
svìdka tìchto dnù a pøenesme  záznam událostí, jak je zapsal do svého deníku ve støedu 19.
srpna, druhý den pøesunu bojové linie, uèitel Josef Vlk pod heslem „hrùza pøišla i odešla”.

Každý den pøináší nám nové pøevraty a pøekvapení. Zvláštì vèerejší byl pro nás velice
obávaným. Do úsvitu hrèely kulomety se strany Lucka, i hømìla dìla. Bylo vidìti jak se nad
mìstem trhají náboje. Od Halièe odstupuje pøes náš kraj množství kozákù a èerkesù a i jiné
jízdy a za nimi celý odìsský pìchotní pluk. Kozáci zapalovali statkáøské usedlosti, mosty,
mlýny, stohy obilí a i nìkteré stodoly plné obilí. Ve strachu jsme èekali až podpálí i naše stav-
by. Rùzné domácí náøadí uložil jsem ve sklepì nové školy a odìv, peøiny, potraviny, oves,
seno ap. naložili jsme na žebøinový vùz uchystaný k odjezdu. Strhl se strašný zmatek.
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Odstupující vojsko pustošilo sady. Po poledni bylo vidìt, jak naše dìlostøelectvo odstupuje po
silnici na Dubno a Rovno a rakouské je popohání. Pøed veèerem odstoupily zbytky vojsk
z Lucka a most byl podpálen. Co dìlat? Vyjíždìt? Ale kam? Mosty planou. Všude možno
naraziti na rakouské rozvìdky neb dokonce na jejich posice. K veèeru kanonáda utichla. Ces-
ta odstupu našich vojsk oznaèovala se požáry. Vyšli jsme na Fortu. Okolí bylo spokojné, jen
u Podhajcù roztrhl se obèas granát. Kdo by øekl, že pøed dvìma hodinami zde zuøil tak krutý
boj. Když se tak rozhlížíme, najednou nám sviští nad hlavami granát a roztrhl se nìkde
u høbitova. Aha! Rakouská artillerie nás spozorovala a posílá nám pozdrav. Za ním druhý,
tøetí atd. Než jsme došli èi dobìhli domù palba ustala. V rozechvìní jsme strávili noc. Vyšli
jsme na rozhlednu na záložnì. Strašný pohled! Kolkolem planou požáry. Na západì dohoøí-
vají stavby a stohy velkostatku Holešova a Hùrky. Hoøí Luck, Poddubce, Krupá a jiné ves-
nice. Spím na voze pøipraveném k útìku a stále oèekávám, že nìkdo pøíjde a øekne:
„vyjíždìt!”. Tu mì budí služka a køièí, že jsou konì pryè. To ještì scházelo. Bìžíme a našli
jsme je nablízku. Oèekáváme první návštìvu. K osmé hodinì objevila se na cestì konná kon-
trola, sestávající z èeských Nìmcù od Liberce. Hovoøili po èesku a tvrdili, že za dva týdny
válka konèí a že Nìmci dobyli Petrohrad. Arci lhou hùø než naši. Avšak první dojem byl dosti
pøíznivý. Pak jsem šel na Fortu, kde se rozložila celá setnina vesmìs Èechù. S tìmi jsme již
pohovoøili dùvìrnìji. Ti naopak nevìøí v brzký konec války. Disciplína je dosti pøísná, nièe-
ho nebrati a netoulati se. Ne tak jako naši (rozumí se Rusové, pozn. aut.), kteøí berou, kde co
je. A tak pøed vítìzným nepøítelem obava pozvolna mizí. 

Na Boratínì se frontová linie zdržela nìkolik týdnù (od 19. 8. do
13. 9.). Rusové dobyli Boratín zpìt a za nìkolik dnù pøišli opìt
Rakušané. Tehdy mnohá hospodáøství, zejména na severním konci
obce kolem Vyšohradu se stala souèástí bitevního pole. Václav Baloun
ve svých „Životopisných vzpomínkách” popisuje tyto dny takto:

Odstupující rakouská pìchota nahonem si dìlala malé zákopy
kolem staveb, na které bylo již støíleno od Teremna ruským dìlostø-
electvem. V tom váleèném zmatku zdálo se nerozvážným dùstojníkùm,
že jim budou pøekážet troje usedlosti a tak je poruèili zapálit. Byla to
usedlost Opoèenských, Benešova a Zajícova. Oheò je dìsný sám se-
bou, nerci-li v prùvodu váleèném a jelikož bylo slyšet, že budou pálit
všechny stavby, že jim budou pøekážet, každý trnul strachy, co se bude dít, zvláštì ti nejbližší,
kteøí byli v sousedství zapálených budov a to byli Balounovi. Každý sousedící hledìl pøímo
nervoznì k požáru, vyhlížeje zda-li pùjdou zapalovat také jeho stavby. Nebylo žádného kdo
by pomyslel, jako jindy, bìžet pomoci hasit. U Balounùv, jelikož jejich dùkladná zdìná stav-
ba poskytovala bezpeènìjší pøístøeší, bylo právì v tu dobu sejitých na tøicet sousedních duší,
malých i velkých, oèekávajících dalších hrùz války. Tu vidìj jak bìží do Balounovy stodoly
voják. Všichni hned mysleli, že jde zapalovat. Dìsný náøek zavládl místností, neb si mysleli,
že ze stodoly pùjdou, aby zapálili i obytné stavení ..... nyní nastala každá vteøina pøinej-
menším jako hodina. Každý hledìl brzo-li se vyvalí proud dýmu ze stodoly, ale k jejich us-
pokojení se toho nedoèkali. Na tìch tøech usedlostech, které lehly popelem, se to skonèilo.

Druhý den, 11. 9. bylo slyšet, že v okolí Boratína leží mnoho obìtí, zabitých rakouských
vojákù. V blízkosti Balounových padlo deset rakouských vojínù, vìtšinou Èechù. Byl dojatý
celý Boratín neb mnohý mìl v Rusku syna nebo muže èi pøíbuzného a pomysleli si, že tøebas
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také nìkde leží již zabitý. K úžasu obèanù ráno vyšlo ze stodol asi šedesát krajanù (Èechù),
kteøí se zúmyslnì dali zajmouti, ovšem každý jim to pøál, ale hrùza nás zase pojímala pøi
pomyšlení, kdyby se rakouské vojsko vrátilo. Vzápìtí bylo vidìti ruské patrole, které tyto vo-
jáky odvádìly.

Ještì jeden pøíbìh, který se udál na boratínské stranì v tìchto dnech zaznamenala Marie
Janatová ve své „Kronice”:

V sobotu naveèer pøijeli k nám domù tøi rakouští dùstojníci na koních a žádali nakrmit
konì. Mluvili nìmecky a protože teta Pišlová dobøe mluvila nìmecky, dali se do øeèi. Dostali
také èaj a buchty a asi za pùl hodiny se louèili a chtìli veèeøi zaplatit. Tehdy jsme ještì nez-
nali vojenské hodnosti a tak jsme nevìdìli, kdo ti tøi páni byli. Doma i na dvoøe bylo všude
plno vojska. Rusové je však zase odehnali zpìt a v pondìlí dokonce zajali pøed domem souse-
da rakouského vojáka a za dva dny k nám pøišli stejní rakouští vojáci, mezi kterými bylo mno-
ho Èechù, takže jsme se s nimi mohli dobøe domluvit. Šikovatel, který u nás bydlel, vyprávìl
tatínkovi:„náš brigádní generál nikdy nám pøedem neoznámí své plány a tentokrát nám
poruèil, abychom èasnì ráno zjistili, jestli ve vaší vesnici nejsou Rusové. Když do osmi hodin
nedostane uspokojivou zprávu, bude do vesnice støíleno” Rusové ustoupili, zpráva byla vèas
podána a náš Boratín zachránìn. Za dva dny poté pøijíždìjí zase oni tøi páni a ptají se po té
paní, která mluví nìmecky. Vyptávají se, jak jsme prožili tyto poslední dny a tu mu teta sdìlu-
je, co jsme se  od šikovatele dìlostøelcù dozvìdìli a jak panu generálovi záleželo na zachování
Boratína. Naslouchající dùstojníci se usmívaji a tu jeden z nich se pøiznává, že on je tím gen-
erálem.

Ústup Rusù a rakouská okupace (od 20. srpna 1915 do 25. kvìtna 1916)

Okupace trvala jen 277 dnù a po celou tu dobu byla frontová linie v doslechu, protože
byla vzdálena pouhých 30 km na východ a tam se zastavila na celých devìt mìsícù. Boratín
byl v neustálém kontaktu s touto linií, protože se tam neustále støídala vojska z bojového týlu
i z fronty. Vojáci byli všech možných národností – tak jak je zahrnovala všeobjímající rak-
ousko-uherská øíše. Mnozí z nich se s boratínskými obèany dobøe domluvili, ba
i spolupracovali. To se nelíbilo domorodým ukrajinským vesnièanùm a žalovali následnì
ruským vojákùm, že se Èeši paktují s nepøítelem. Deník uèitele Josefa Vlka den za dnem
popisuje váleènou okupaèní situaci na Boratínì. Z jeho záznamù lze shrnout popis této doby:

Po celou dobu probíhaly v obci opakované rekvizice všeho možného. Nejdøíve platilo vo-
jsko hotovì rakouskými korunami. Pozdìji jen vymáhalo z moci úøední a vydávalo poukázky,
na kterých byla vyznaèena cena za sebrané, vlastnì zabavené konì, dobytek, obilí, zejména
oves, seno a jiné vìci. Stáje a chlévy se postupnì vyprazdòovaly. Ve stodolách se ubytovávali
vojáci, v obytných domech dùstojníci. V obci se èasto rozložily zásobovací vojenské oddíly -
trény. U tìch sloužili pøevážnì starší muži (i pøes padesát let) a ti se snažili domácímu oby-
vatelstvu vyjít vstøíc. Pomohli i pøi polních pracích, protože mužù a koní se nedostávalo. Po-
mohli i jinak nedostatkovým zbožím (mýdlo, cukr, mouka), protože zásobování neexistovalo.
Èasto byly ve vsi rozmístìny ženijní jednotky, které opravovaly cesty, stavìly mosty pøes Styr
a drátìné zátarasy na obou bøezích øeky. Na stavby vojáci použili všechno, co se jen trochu
podobalo stavebnímu materiálu. Postupnì zmizely z chmelnic všechny sloupy, ze zahrad
a z lesù vzrostlé stromy na opravu a úpravu rozbahnìných cest, mladé stromky do drátìných
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zátarasù, stálezelené stromy na maskování kanonù. Bìhem svého pobytu tak znièlili prakticky
všechny chmelnice, zahrady a lesy. Zejména u lesù to bylo bolestivé, protože mnozí hospodáøi
jezdili daleko do státních lesù pro døíví, aby svoje lesy uchránili, a teï ve válce o nì pøišli.
Hned z poèátku okupace se umístili vojáci v nové, ještì neprovozované škole, kterou témìø
znièili. Školní lavice a jiný nábytek vyházeli na dvùr, všechna prkna utrhali a použili, kde se
dalo. Vydrancovali a znièili všechny úly. Nevymlácené obilí v snopech použili jako vystýlku
do zákopù, i když vedle stál stoh slámy (snopy se snáz pøemis�ovaly než náruè zmuchlané
slámy). 

Docházelo i k mimoøádným událostem. Pìtiletý synek Antonína Flengra (bydleli nyní
v nedalekých Boholubech) si hrál  s ruèním granátem, ten vybuchl a na místì hocha usmrtil.
Je pohøben na boratínském høbitovì. Obec sice øídil starosta, ale velitelem byl voják. Ten
naøídil, že musí být poøízen soupis všech trvale ubytovaných obèanù v jednotlivých domech
a musí být vojenské správì neustále k disposici ke kontrole v obci se pohybujících lidí. Tìs-
nì pøed pravoslavnými Vánocemi byl zajat jeden podezøelý muž na dvoøe Josefa Opoèen-
ského. Sloužil u paní Stužinské (dcera faráøe Hrdlièky), ale zapsán nikde nebyl. Chodil po
dvorech a vyptával se tam rozmístìných vojákù na rùzné vìci. Stal se podezøelým a byl za-
tèen. Zanedlouho (24. ledna) byl odsouzen k smrti a na Fortì obìšen. Náhrobek tohoto do-
morodce (jmenoval se Cyprian Sivý) je na místì obìšení dosud. Stužinská dostala pokutu 100
rak. korun za to, že ho nemìla na soupisce (ta musela viset na domovních dveøích), obec
dostala poøádkovou pokutu 100 rak. korun a Josef Opoèenský 200 rak. korun za to, že to by-
lo na jeho dvoøe.  Tato událost mìla ještì dohru, ale o tom pozdìji.

Vedle tìchto krutých váleèných zásahù do života obèanù bylo obèas jednání nepøátelské
armády (tedy rakouské) vysoce humánní. Pøi tomto zastavení fronty napøíklad provedli
Rakušané v obci oèkování všech obèanù proti choleøe a tyfu. Jak jsme již døíve uvedli, nabídli
konì a chlapské ruce pøi podzimních a jarních zemìdìlských pracích. Vyzvali obyvatelstvo ke
spoleèné oslavì Vánoc a zajistili pro dìti cukrovinky. Byly to zøejmì svátky velice dojemné,
se vším co k ním patøí, protože se hluboko vryly do povìdomí úèastníkù. Vojenští evangeliètí
duchovní (Slovinci) vykonali nìkteré obøady (køest, Svatou veèeøi Pánì i konfirmaci dvanác-
ti hochù a dìvèat). 

Zápis z deníku Josefa Vlka ve ètvrtek dne 19. máje (Nanebevstoupení):
Sedím v sadì. Po chladnech se oteplilo. Jest krásnì v pøírodì! Žito a chrpa kvetou, tedy

za šest týdnù budou žnì. Kdo bude sklízeti a pro koho? Celé dni a zvláštì noci k nám doléhá
silná dìlostøelba. Vyjdu pøed svítáním na dvùr. Naslouchám tlukotu slavíkù v blízkém háji
a zároveò hukotu dìl. Jaký to kontrast! Zde nepatrný Boží tvor pìje píseò lásky a radosti ze
života, a tam - koruna tvorstva, dravý èlovìk vraždí se navzájem.

Na jaøe se pøipravuje odchod Rakušanù z okupovaných území. Ze sousední Hnidavy se
stìhují nìmecké rodiny, kolonisté, kteøí se sem pøistìhovali jen o nìkolik let døíve než bo-
ratínští. Soudí se, že až pøijde opìt Rus, bude pronásledovat „souvìrce” nepøátel. Na vyzvání
nìmecké vlády se stìhují na Poznaòsko. Nìkteøí boratínští proto (na Hnidavì) výhodnì
koupili opouštìná hospodáøství a stìhují se tam (napø. Josef a Miloslav Albrechtovi).  

Opravují se cesty smìrem k halièským hranicím, které zejména na jaøe jsou zvláš� obtížnì
prùjezdné pro velké množství  bahnitých úsekù.

SVÌTOVÁ A OBÈANSKÁ VÁLKA VIDÌNA Z BORATÍNAstrana 75



Ruské období (25. 5. 1916 až 5. 2. 1918)

V májových dnech roku 1916 (22. kvìtna až 1. èervna) prožili boratínští obèané druhý
pøechod frontových vojsk, tentokráte z východu na západ. V „Životopisných vzpomínkách”
Václava Balouna a v deníku uèitele Josefa Vlka jsme našli líèení tìchto dnù: 

(Baloun) V nedìli 22. 5. byli obèané Boratína probuzeni dìsnými otøesy ohromné
kanonády, která vypadala jako zemìtøení. Takováto kanonáda byla celý den a noc a zase den
a pak bylo slyšeti, že rakouská fronta je prolomená. V úterý byl již všeobecný ústup
Rakušanù. Èetné trény hlásily, že Rusové se hrnou jako vlna pøes zasypané rakouské okopy.
Boratín byl plný pøejíždìjícího vojska a koòských povozù. K tomu bylo naøízeno, že kdo
má konì, aby rychle zapøahal a jel na “fiøpont” (do obozu). Našlo se ještì jedenáct párù koní,
které musely ject. Balounovi také mìli konì, ale jednalo se kdo pojede. Muselo se poèítat
s tím, že lehko mùžou zùstat v rakouském zajetí a rozhodovalo se tedy, kdo s koòma pojede,
otec nebo syn, ale vypravil se syn, aby otec zùstal u rodiny (jedná se o nejstaršího šestnác-
tiletého syna Miloslava, Balounovi mìli tehdy devìt dìtí ve vìku od jednoho do devatenác-
ti let, pozn. aut.).

(dále Vlk) Úterý 24. máje 1916 
Po dubenské silnici od samého rána, táhnou se nepøetržitì k Lucku øady vozù a vojska. Pøed
polednem se objevili první zvìstovatelé odstupu: munièní vozy, skupiny vojákù zèernalých
zablácených, pøímo z boje. Od nich jsme se dozvìdìli, že Rusové protrhli linii u Malína. Hned
na to se objevily požáry na mnohých místech. Rusové tedy nastupují, když nepøítel za sebou
pálí mosty a zásoby.  Pøicválala i artilerie a rozložila se pøed školou a munièní vozy v lese
Køížkovì. Zase bìda obilí i jeteli. Co neskosí, to zašlapou. Úèastníci vypravují, že tak krutého
boje nebylo od poèátku války. Mnoho dìl zùstalo na bojišti. A ještì nás klamou, že Rusové
couvli o 20 km. Samá lež, aby se udržel duch vojska.

Støeda 25. máje 1916
Peklo horoucí. Od 9 hodin zaèala kanonáda z ruské strany. Odpovídají jí dìla pod školou,
v lese Zajíèka  i v okolí. Ruské šrapnely trhají se na Krupì a nejvíce po dubenské silnici. Tren
se u nás chystá k ústupu. V záložnì je sklad mouky. Vidouce ústup vojáci dovolili nám roze-
brati mouku. Nejbližší sousedé shrnuli se ke skladu a každý co mohl to odvezl neb odnesl.
Lidé z M. a V. Boratína evakuováni za Luck. Toho se nejvíce obáváme.

Ètvrtek 26. máje ráno.
Následkem pøežitých za vèerejší den dojmù nervy byly tak vzrušeny, že nelze bylo psáti. Díky
Bohu prozatím jsme zùstali na místì. Ale co prožito! Jaká zmìna!  Okolo šesté hodiny vešk-
eré dìlostøelectvo ustoupilo kamsi k Lucku. Dìlové salvy se slévají s tøeskotem kulometù.
Pøed veèerem byl zapálen most u M. Boratína,  V noci se zdálo, že celé mìsto je v plameni.
Co bude dnes?  V noci pøišla skupina honvédù. Hladoví, unavení, promoklí od vèerejší
bouøky. Dal jsem jim všecko mléko. Ptají se kudy cesta do Halièe. Hle pomyslil jsem si,
zbytky rakouské armády utíkají z Ruska. Ale ukázalo se, že to nejsou zbytky, nýbrž uprchlí-
ci. O, kdyby tak všichni uèinili! Po pùlnoci klepání na dveøe. Otvírám. Vchází dva rakouští
dùstojníci a jejich sloužící. Celý den nemìli nièeho v ústech. Dali jsme jim chleba s máslem
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a uvaøili èaj. Z øeèi jsem vyrozumìl, ruská pozice je za øekou a jejich pøed. To znamená, že
naši se budou zítra pøepravovat pøes øeku. Bùh pomoci!  Ruský „parní válec” se zaèíná pohy-
bovati. Kam se až dovalí?

Ètvrtek 26. máje veèer
Zase píši v zahradì za tøesku kulometù. To jsou už naši. Jak bohat jest dnešní den na události
a pøevraty. Ráno jsme mìli obavy, aby zase naši neustoupili a veèer už naše patroly procháze-
jí okolím. Ráno zaèaly hvízdat kule z ruènic a kulometù, tak že se tøeba bylo držeti doma. Jed-
nu chvíli jsme se uchýlili pøímo do sklepa. Kolem 4. hodiny vidím kolem záložny  nìkolik
ruských vojákù. Jdu k nim. Jsou bodøí a veselí, tìší se na brzké vítìzství a konec války.
Rusové mají všeho dostatek. Taková palba jako vèera nebyla po celý èas války.

Pátek 27. máje
Ani jeden den od zaèátku války nepøinesl mi tolik rozèilení a pøevratù jak dnešní. Doposud se
chvìje ruka. Zaèal den pro mne velkou nepøíjemností, která mne málem nezbavila svobody.
Vèera rozvìdka pod velením podpraporèíka finského pluku prohlížela záložnu a pokladnu,
která na neštìstí byla zamèená. Chtìli ji rozbíti, já jsem však ujiš�oval, že je to záloženská
pokladna a že v ní nic není. Mezitím pøivedli rakouského vojáka, který se u Hubalù pøevlékl
do civilních šatù. Mìli podezøení, že je to špehoun a že v pokladnì jsou rakouské peníze neb
dokumenty. Podpraporèík se oboøil na mne se slovami: „Mezi vámi jsou špehouni!” Vytýkal
nám, že pøechováváme u sebe pøevleèené rakouské vojáky a nechceme otevøíti kasu. Poslali
pro klíèe k pokladníkovi. Mezitím jsem vypovìdìl podpraporèíkovi, že jsme málem nebyli
popraveni od Rakušanù za to, že jsme pomáhali organizovat Èeskou Družinu a moji dva syn-
ové slouží v ní. Obmìkèil se a pravil, že mi vìøí a odešel. Myslím si, že vše je skonèeno.
Avšak ne. V noci opìt klepání na dveøe. Vchází štabskapitán s vojákem a Hubalem. Ptá se na
jméno a pøíjmení. Na stole byly talíøe a v nich zbytky tøešní. „Rakušané tu byli?” „Byli”  „A
vy jste je hostili a pøátelili se s našimi nepøáteli” „Znáte tohoto vojáka?” „Ne!” „A on vás zná.
Vy jste nechtìli otevøíti pokladnu a chováte u sebe špehouny.” Chtìl jsem øíci, že je to ne-
dorozumìní, on mne však nepøipustil ke slovu. Zlost a strach se mnou tøásl. Øekl jsem mu
totéž co podpraporèíkovi. On však poøád stojí na svém. Poslali mne pro pokladníka. Bìžím
v noci, okolo mne sviští koule. Pokladník nemohl jíti, ale dal mi klíèe. Dùstojník a voják za-
tím odešli. Zkoušeli jsme otevøít pokladnu, leè zámek byl pokažen. Myslím si, zase bude zle!
Byl jsem velmi zdenervován. Ulehnu, leè oka nemohu zamhouøiti. Nepøátelské šrapnele pada-
jí zcela nablízku. Tak bylo do 3 hodin. Potom støelba utichla. Pøichází zase oddíly ruské pì-
choty a vypravují o vèerejším boji. Pøi pøepravì mnoho vojákù zahynulo. Vzdává se houfnì
rakouská armáda. Jak by ne! Vidìli jsme ten úpadek ducha v jejich armádì a slyšeli jsme to
balamucení!

Svátky svatodušní, 29. máje 
Vèerejší den prošel v napìtí. Levé køídlo VIII. armády nemohlo u Dubna proraziti rakouské
fronty a proto støed fronty, za úèelem vyrovnání linie mìl ustoupiti za øeku Styr. Jestli ruské
vojsko ustoupí, tehdy i my budeme nuceni ujíti s ním. Pøi odstupu rakouské vojsko vzalo
nìkolik rodin s sebou, jmenovitì Jana Opoèenského, Jaroslava Chudobu, Jana Bohatce
a Buryšku, celý zadní konec vsi. Vèera procházel pøes naši ves Volyòský pluk. On první pro-
trhl linii u Malína. Po dubenské silnici nepøetržitì táhnou naše vojska.
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Ještì dva dny byli ruští vojáci ve vsi, než se posunuli na západ a váleèná vøava utichla.
Klid netrval dlouho a již 8. záøí byli obèané velice vzrušeni. Na udání  Stužinské byla
vyšetøována smrt Cypriána Sivého. O této události i o událostech následujícího roku uvádím
z Kroniky  Marie Janatové: 

Byli zatknuti tito bratøi: Bedøich Opoèenský jako starosta obce, který o nìm vìdìl a mìl
ho hlásit, Josef Opoèenský kurátor sboru, na jehož dvoøe byl špeh vidìn a neudal ho a pak
ještì Jan Janata, který pøi výslechu, jako zástupce starosty, dìlal tlumoèníka. Všichni tøi byli
odsouzeni: Bedøich Opoèenský na 8 mìsícù, Jan Janata na 4 roky a Josef Opoèenský na 15 let
„katorgi” (nucených prací). 

Po svržení carské vlády v únoru 1917 se události støídaly jako v kaleidoskopu. Nastoupi-
la revoluèní vláda Kerenského, která trvala do podzimu téhož roku, kdy 25. øíjna zvítìzila
strana bolševikù. Již za vlády Kerenského poèal rozklad ruské armády. Zaèalo se
bratøíèkování na frontì s Nìmci, kteøí vystøídali Rakušany. Vojsko celými formacemi
opouštìlo frontu. Vojáci si mezi sebou rozebírali  všechno, co mohli vzít, rozdìlovali si peníze
z vojenských pokladen a odjíždìli domù. Všude se povalovala spousta zbraní. Vlaky
nepostaèovaly odvážet vojsko, jež se chtìlo dostat co nejdøíve domù. Menší èi vìtší skupiny
vojákù se potulovaly krajinou libovolnì bez jakéhokoliv velení. Tyto ozbrojené bandy se živi-
ly na vlastní pìst a byly postrachem klidného obyvatelstva. Zavládla úplná anarchie. Kdo mìl
zbraò, byl silnìjší a byl pánem situace.

Tak i v Boratínì došlo 29. èervence 1917 k brutální trojnásobné vraždì. Stalo se to v domì
Jana Opoèenského truhláøe. Líèení této události jsme našli v mnohých záznamech, ale to,

které bylo zveøejnìno v roce 1934 v Køes�anských listech z pera bo-
ratínského obèana Josefa Škrabala se nám zdálo být nejvýstižnìjší.
Stojí tam toto: 

Minulo již od toho èasu 17 let, co br. Jan Opoèenský byl zastøelen
z revolveru se svou milou manželkou Marií a synem Josefem, ale do-
sud mám v pamìti a pøed oèima tu hrùzu pøi vjítí do toho sklepa.
Vcházelo se do nìho hned z kuchynì dveømi ve stìnì stojícími, ježto
jen nevelký sklep to byl pro mléko a jiné hospodyòské potøeby. Bratr
Jan ležel hned pod chodbou na dolním schodku hlavou. Byl støelen do
levého ucha a pravým uchem støela vyšla ven, což asi zpùsobilo mu

okamžitou smrt. Jeho manželka dostala dvì rány z revolveru, jednu do stehna a druhou už do
života. Syn Josef dostal dvì rány do žaludku a Miroslava byla støelena jen jednou a to nad
pravé prso a zády prošla kulka ven. Ta mìla tolik duchapøítomnosti dokud zloèinci byli ve
sklepì, že ani sebou na zemi nehnula a ani hlasu nevydala. Pak když zloèinci se ze sklepa
vzdálili, tu teprve ještì živého a naøíkajícího bratra napájela smetánkou, aè sama též bol a pal
v prsou cítila. Druhého dne Miroslava byla autem dopravena do Lucké bolnice a dost brzy se
pozdravila. Po nìjakém èase se pak provdala za Josefa Šeráka, èeského legionáøe a na
rodièovském majetku žijí dosud.

A co bylo pøíèinou tak tragické smrti bratra Jana, jeho manželky a syna? Øíkává se èasto,
že peníze jsou pøíèinou smrti, tak bylo i zde. Bratr Jan byl èlovìk obchodní a podnikavý, držel
mlýn od pomìšèika Protcera v nájmu a dovážel kupcùm do Lucka mouku a byl též známý
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s obchodníky penìžními. Tehdy byly zde èasté zmìny penìz rakouských na ruské a opaènì.
Mnoha lidem posloužil v tom, i mnì samému a ve svém pokoji èasto peníze pøepoèítával.
Ovšem nebyl dost opatrným pøi tom, a jeho služka Fedora, èasto ho vidìla pøi uklízení v tom
pokoji jak èítá peníze, ovšem nevìdìla, že nejsou jeho vlastní.

Tehdy se nacházela èást dobrovolníkù ukrajinského generála Petljury, sebraná ne právì
z tìch lepších vrstev národa kolem Lucka. Ti se rozcházeli po okolí až jeden z nich se
seznámil s výše jmenovanou služkou Fedorou a ta mu pøi øeèi prý sdìlila, „náš chazajn je moc
bohatý, já ho èasto vidím èítat peníze, plný stùl jich mívá, kde je ukládá nevím”. Autem si pro
nì pøijeli, a bylo jich hodnì, an u sousedù rozestavìli stráže. Ale zklamali se, ve skuteènosti
jen okolo šesti set rublù našli.

Pohøeb mìli velkolepý, aè duchovní žádný nemohl býti pøítomen. Náš kurátor br. Baloun
mìl výborné pøípadné kázání. Pøes kilometr cesta byla plná lidu, okolo dvaceti policajtù na
koních bylo pøítomno.

Dlouho jsme na br. Opoèenského nemohli zapomenout. Byl jak v obci tak v církvi èin-
ným. Toho èasu byl starostou obecním i kasírem a dirigentem zpìváckého spolku.

V druhé polovinì roku 1917 se pokusilo ministerstvo zásobování øešit situaci
hladovìjících, zejména bìžencù ze západu, kde se ještì válèilo. Vytvoøilo gubernijské, újezd-
ní a volostní úøady zásobování. Centrum polonkovského úøadu bylo na Boratínì, protože
pøedsedou byl ustanoven zdejší uèitel Josef Vlk a úèetním jeho syn Vladislav.

Úøad mìl za úkol nejdøíve zjistit zásoby potravin, hlavnì obilí. Z tohoto soupisu bylo
usouzeno, že volost není sobìstaèná a bylo žádáno obilí na setí. Z vnitra Rusi byly dodány dva
vagóny žita a 200 pudù (asi 33q) pšenice. To bylo málo a tak dìlení mezi potøebné bylo velice

SVÌTOVÁ A OBÈANSKÁ VÁLKA VIDÌNA Z BORATÍNAstrana 79

Vyvraždìní rodiny Jana Opoèenského (1917)



obtížné. Byly zavedeny pevné státní ceny obilí,  2 až 3 krát nižší než tržní,  za které úøad obilí
vykupoval. Nabízejících však bylo málo, protože židovští pøekupníci ho vykupovali za mno-
hem vyšší ceny.

Od záøí 1916 byl ubytován v záložnì oddíl rakouských zajatcù, kteøí stavìli železnici mezi
Luckem a Stojanovem. Mezi nimi bylo mnoho Èechù a ti se velice brzy sblížili s obyvateli
obce. Byli mezi nimi muži na ženìní a na Boratínì dívky na vdávání. A tak 21. ledna 1918 se
uskuteènila 1. váleèná svatba Ludmily Vlkové a Karla Budaøe. Následovaly pak ještì další:

Antonie Hubalové s Václavem Uxou a Anastázie Hubalové se Zdeòkem Franèem. Svatby
Ludmily se zúèastnily témìø všechny boratínské rodiny, protože se všemi byla rodina nevìsty
v pøíbuzenském vztahu. Svatba byla v záložnì, a aèkoliv byl kraj plný rùzných  výtržníkù
a toulavých ozbrojených vojákù, vše probìhlo bez výtržností. Svatba to byla boratínská, bez
muziky, ale se zpìvy a taškaøicemi. Druhý den svatby se dokonce zúèastnil právì z vìzení
propuštìný strýc nevìsty, Josef Opoèenský. Shledání bylo neobyèejnì srdeèné, tím více, že
neoèekávané. Vyprávìní jeho pøíhod bylo velice zajímavé, zvláštì z období státního pøevratu. 

Jaroslav Opoèenský – Vyšohradský na to vzpomíná takto: 
Náš bývalý kurátor Josef Opoèenský byl v roce 1916 souzen ruskou vládou a odsouzen

na patnáct let tìžkého žaláøe. Pøevrat na jaøe roku 1917 mu žádnou úlevu nepøinesl a nalézal
se v ten èas v kyjevském vìzení. Byl dán rozkaz, aby vìtší èást vìzòù pøemístìna byla do
hloubi Ruska, a on se nalézal mezi nimi. Poøádek jaký byl za cara byl i nadále, takže ti vìzni,
kteøí šli na železnièní štaci, museli být skuti vždy dva a dva. Když jich byla hezká øádka tak-
to spoøádaná, pøišla øada na našeho Opoèenského, tu kováø zahodil kleštì i kladivo se slovy:
„Budìt z meòa” (pro dnešek staèí, pozn. aut.) a Opoèenský zakován nebyl. To však nepo-
mohlo a on se dostal do Ruska. 

V Rusku bylo po revoluci a jak to pøi takových pøevratech bývá, i vìzòové minulých vlád
se propouštìjí. Domù pøišli také nevinnì odsouzení boratínští obèané. Bedøich Opoèenský se
vrátil za osm mìsícù, Jan Janata a Josef Opoèenský po pùldruhém roce. Ten ale se znaènì
podlomeným zdravím a v roce 1922 zemøel.

Ukrajinská samovláda (5. 2. 1918 až 15. 5. 1919)

Ukrajinci uzavøeli s Nìmci na zaèátku tohoto období dohodu o vzájemné pomoci: Nìm-
ci podpoøí Ukrajince v boji za samostatnost a pomohou udržet v zemi poøádek. Ukrajinci
umožní vyvézt ze zemì nìjaké zemìdìlské produkty, hlavnì obilí. Byla to záminka, aby se
nìmecká vojska mohla dostat na území Ukrajiny a bojovat proti bolševikùm. 5. února pøišla
nìmecká vojska do Lucka. Bylo vydáno provolání k lidu, že nìmecké vojsko pøišlo za úèelem
zjednání poøádku v zemi a nikoliv jako nepøátelské. Vèerejší nepøátelé se stávají dnešními
ochránci. Bìhem nìkolika dní byli Nìmci v Kijevì, protože bolševici nekladli žádný odpor.
Pod dozorem a nátlakem Nìmcù byl vyhlášen Ukrajinský stát - hejtmanát (duben 1918) v èele
s hejtmanem Skoropadským. V té dobì byl na Ukrajinì i na Volyni poøádek: rozvášnìný
národ se najednou usadil, nespokojenost obecného lidu se stupòovala, avšak poøádek se
udržoval. Rekvizice ustaly a rolnictvo se znovu vìnovalo svému zamìstnání (žnì, setba). Vlá-
da chtìla zavést obilní monopol, ale svaz rolníkù navrhl  vládì odkoupit od rolníkù ètvrtinu
úrody za státní ceny a nadto dovolit prodej za tržní ceny (3 až 5 krát vìtší). V listopadu 1918
byl do Kijeva svolán celoukrajinský sjezd vlastníkù pùdy, který neøešil jen vztah k pùdì
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a k státu, ale stal se i politickou záležitostí. Pøímý úèastník Josef Vlk zaznamenal události
tìchto dnù  následovnì:

Poèaly schùze v Kupeckém klubu. Jakkoliv byli pøítomní pouze vlastníci zemì, avšak
ihned zpoèátku vycítil se antagonismus mezi velkostatkáøi a malorolníky. Velkostatkáøi poèí-
nali si sebìvìdomì, cítíc tvrdou pùdu pod nohama pod vládou hetmana, kdežto malorolníci
zjevnì klonili se k snahám socialisace zemì. Na tøetí schùzi pøijel hetman a promluvil pìknou
øeè, která byla pøijata bouølivým potleskem, nicménì atmosféra houstla a vìštila bouøi -
pøevrat. A skuteènì! Neèekaje na konec sjezdu, vyjel jsem tøetího dne z Kijeva. Nazítøí již stu-
denti - pøevážnì židé zpùsobili výtržnosti a zmatky, následkem kterých bylo svržení a útìk
hetmana z Ukrajiny pøes Polsko do Berlína. 

Souèasnì se Skoropadským opustila Ukrajinu i nìmecká vojska. Na politickém obzoru
(prosinec 1918) se objevil Petljura v èele Ukrajinské lidové republiky se svým témìø bolše-
vickým programem. Jeho teritorium obsahovalo pouze západní èást Ukrajiny a východní Hal-
iè. Petljura nemìl na své stranì armádu, rekvíroval, co potøeboboval. Toho využili Poláci
a vtrhli na Ukrajinu - 15. kvìtna byli v Lucku. Petljura, protože nemìl kam ustoupit (východ-
ní Ukrajinu ovládali bolševici), zradil národní vìc a pøebìhl k Polákùm. Vojsko Petljury se
rozbìhlo a zmizelo jako jarní sníh. Jeho vláda trvala necelých šest mìsícù. 

Polská okupace - obèanská válka (od 15. 5. 1919 až do 3. 8. 1920)

S pøíchodem polské armády zavládl klid a pokoj. Pøestaly loupeže a nepoøádky, protože
polská armáda odebrala civilistùm zbranì, kterých bylo v jejich držení velké množství. Za dva
mìsíce polské oddíly oèistily Volyò od bolševikù. Byli zvoleni poslanci do „Rad Ludovych”.
V újezdní radì lucké bylo 15 poslancù polských, 9 ukrajinských, 3 èeští a 5 nìmeckých. Stále
ještì pokraèovaly rekvizice obilí a stále ještì hrozilo nebezpeèí z východu. Polští úøedníci se
chovali dost zpupnì a vyžadovali na venkovanech „stojky” – tj. povozy pro pøípad pøepravy
èehokoliv kamkoliv. Tyto èasto nevyužité služby odvádìly znaèné množství pracovních sil  od
zemìdìlských prací. 

V lednu navštívil Luck pøedstavitel polské vlády maršálek J. Pilsudski. Na setkání
s nejvyšším pøedstavitelem byl i poslanec Josef Vlk, jako zástupce Èechù, kde mìl také úspìš-
nou øeè. Klid a pokoj netrval dlouho. Obavy se naplnily a již zaèátkem èervence vtrhli na
Volyò bolševici. Ustupující polská armáda sebrala na Boratínì mnoho povozù s koòmi, i když
je hospodáøi pøedtím poschovávali v lesích a v rákosí. Nastala situace, kterou boratínští zažili
již nìkolikrát - pøechod fronty, která se zastavila  na obou bøezích øeky Styru. Pøechod ten-
tokrát trval 21 dnù. Celé tøi týdny byly naplnìny strachem o život, docházelo k pustošení vše-
ho, co nebylo dosud znièeno. Polští vojáci, jako žádná jiná armáda, si nechali nosit do pøední
linie jídlo civilními obèany. 

Obilí narostlo krásné, ale nebylo ho možno sklidit kvùli palbì z obou stran. Pro rolníka je
vždy nejsmutnìjší pohled na to, jak se nièí výsledky jeho práce - válí se nedozrálé obilí.

Bolševická okupace (od 3. 8. 1920 až do 16. 9. 1920)

Bolševická armáda na pohled vypadala velice špatnì. Vojáci jsou otrhaní, témìø bosí,
bez poøádného vyzbrojení, ale chovají se zpoèátku vlídnì. Po pøechodu fronty se všichni
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obèané vrhli na sklizeò obilí. Byla to svízelná  práce, protože nebyli k disposici konì. Buï
byli s vojskem nebo byli schováni. Jakmile se objevili, už byl o nì zájem. „Vojsko nové, ale
bída stará.” Èeši musí vojáky vozit, krmit a budou-li tu v zimì i oblékat. Takový je stav ar-
mády. Èeši jsou první na  øadì, je-li tøeba dávat. Rekvizice obilí a koní pokraèuje. Na mno-
hých místech se konají politické mítingy s Internacionálou na zaèátku i na konci. Zaèátkem
záøí zaèíná Rudá armáda ustupovat, samozøejmì, že berou povozy i s obsluhou s sebou.
Naštìstí most na Malém Boratínì je malý a cesty jsou bahnité, takže všechno se snaží dostat
na dubenskou silnici, která nevede pøes Boratín. Podaøí se boratínským poètvrté „vylézti
z vody se suchými zády?” Ještì pøed ústupem sebrali bolševici na Boratínì 25 pudù ovsa, 5
pudù chleba a 16. záøí odtáhli bez boje. Za krátký èas se objevili pronásledovatelé a jen obèas
vystøelili z kanonu. Za pìt dnù byl frontový pøechod historií. Takto vylíèil  situaci tìchto dnù
uèitel Vlk.  

V polovinì záøí ustoupila pronásledovaná Rudá armáda za øeku Styr a za ní v patách pol-
ská armáda. Tím se boratínským trochu ulevilo. Ještì nìkolik mìsícù obì armády udržovaly
váleèný stav. Když Rudá armáda ustoupila za øeku Sluè na východ od Rovna a uzavøela
s pronásledovateli tzv. Rižský mír (18. bøezna 1921), pøenechala Polsku Západní Ukrajinu,
v tom vìtší èást Volyòské gubernie. Koneènì po krutých šesti letech válka  pro Volyò skonèi-
la. Obnovila se vláda Rady Ludovej.

Úèast boratínských mužù ve válce

Úèast mužù spoèívala jednak ve vojenských frontových operacích a také ve službách
pro válèící armády, z nichž zejména rakouská si vypùjèila mnohé muže i funkèní povozy, aby
pøi ústupu odvezli nasbíranou koøist a vojenskou techniku.Vždy� kùò byl nejspolehlivìjší do-
pravní prostøedek na velké vzdálenosti. 

Ruská strana souhlasila velice brzy (12. srpna 1914) s vytvoøením Èeské družiny, která se
pak pozdìji stala základem Èeskoslovenských legií v Rusku. Do Èeské družiny mohli vs-
tupovat Èeši, kteøí pøijali ruské státní obèanství nebo alespoò o nìj požádali. A tak již
v zaèátcích války mnozí boratínští muži spolu s ostatními volyòskými Èechy utvoøili druhý
prapor a bojovali v øadách družiníkù proti rakouskému nepøíteli. Pozdìji se zúèastnili bitvy
u Zborova (na zaèátku èervence) - v období, kdy ruská armáda již nebyla schopná dovést
válku do vítìzného konce, protože její morálku narušil revoluèní rok 1917. Význam úspìchu
èeskoslovenských vojákù ve zborovské bitvì byl v minulém režimu zpochybòován, ale ve
skuteènosti podle T. G. Masaryka znamenal vyslání signálu celému svìtu o protirakouském
odporu a k èeskoslovenské samostatnosti. Po listopadové ruské revoluci a po podepsání Brest-
litevského míru se boratínští vojáci vrátili domù s výjimkou bratrù Škrabalových, kteøí se
s Èeskoslovenskými legiemi probíjeli pøes Sibiø do novì vytvoøeného Èeskoslovenska.

Mnozí boratínští muži sloužili v ruské armádì. Nastoupili všichni, kteøí podléhali vojen-
ské povinnosti. Do Èeské družiny se mohli pøihlásit, ale také o ní nemuseli vìdìt. Nìkteøí
z pøihlášených se do èeské armády dostali, jiní pro nepostradatelnost nebyli z ruské armády
uvolnìni. Èeští vojáci mìli v ruské armádì mnohdy dobré postavení (písaøi na štábu apod.)
a o úèast v družinì ani neusilovali. Do Èeské družiny pøímo nastoupili ti, kteøí nebyli pøi
všeobecné mobilizaci odvedeni a ti, kteøí se pøihlásili dobrovolnì (mladší a starší než byla
povinnost). Nìkteøí  boratínští muži zdržující se z rùzných dùvodù doma byli zajati ustupující
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rakouskou armádou a zavleèeni do nitra Rakousko-Uherské øíše
a vrátili se až po skonèení války. Marie Albrechtová,
rozená Opoèenská (1909), vzpomíná, jak to bylo s návratem jejího
strýèka Josefa Janaty (1898):

Strýce Josefa Janatu i s koòmi vzali do obozu. To si
pøišli Rakušáci za starostou a požadovali na nìm jistý poèet vozù
i s formanem, jak tehdá se øíkalo koèím. Strýc Josef nemìl žádné
zprávy z domova a nevìdìl jak to na Boratínì vypadalo a vrátil se,
myslím, asi za 3 roky. Dostal se až do Maïarska. Tam se nauèil
i maïarsky mluvit a dokonce si i maïarské dìvèe namluvil. Když
skonèila válka, mohl se teprve vrátit domù. Vracel se domù, vys-
toupil na trati u Kolinkova pole (tam mìli Janatovi pole, pozn. aut.) a øíkal si. Jestli bude ob-
dìlané, tak pùjdu dál, když ne tak se vrátím do Maïarska. Pole bylo obdìlané, šel tedy pøes
kopec Fortu domù. Pøišel na dvùr a našel tam strýce Makše jak s èeledínem spravovali pod-
lahu pod koòmi. Ti mu byli oba cizí, až když vyšla z domu teta (jeho sestra) a pak babièka
(jeho matka), pak teprve vidìl, že je doma.

O svém bratru Miloslavu Balounovi píše Božena Šebestová:
Stále jsme vzpomínali na Miloslava, kde je asi s tìmi koòmi, má-

li co jíst a je-li vùbec ještì naživu. Potom pozdìji jsme se dozvìdìli,
že z rakouského vojska utekl za øeku Bug, kde ještì byla dobøe
opevnìná rakouská vojska, zanechávaje jim konì a vùz a sám všeli-
jakými oklikami se dostal do Kupièova k dìdeèkovi Šebestovi, kde
se skrýval.

Všude jsou zlí lidé a tak i tam se našel nìkdo špatný a udal ho
Rakušanùm. Ti ho uvìznili na místì v Kupièovì. Mládež kupièovská
se o nìho starala, nosila mu jíst, ale dlouho ho tam Rakušáci
nenechali a pøi nejbližším ústupu ho vzali s sebou jako podezøelého
ze špionáže. Zatèen byl v Kupièovì v létì 1917 a po vojenském
soudu byl v prosinci odeslán do Nìmecka, kde stále jako podezøelý ze špionáže pro Rusy byl
držen do konce války.

Odtud již Miloslav mohl napsat domù a my jsme mìli možnost psát jemu.Právì na Štìdrý
den roku 1918 pøišel z Nìmecka domù.

SVÌTOVÁ A OBÈANSKÁ VÁLKA VIDÌNA Z BORATÍNAstrana 83

Božena Šebestová

Marie Albrechtová



Z dostupných archivních materiálù uvádíme konkrétní zapojení boratínských mužù bìhem
váleèných let. Rozlišujeme zdroje:Vysvìtlivky symbolù v následujícím pøehledu:

(*1) Státní vojenský historický archiv v Praze   
(*2) Volyòští Èeši v 1. a 2. odboji ÈD Èeská družina
(*3) Obecní a rodinné kroniky a životopisy ÈSL Èeskoslovenské legie
(*4) Informace od rodinných pøíslušníkù RA Ruská armáda
(*5) Album velezrádcù Rakousko-Uherské øíše RZ Rakouské zajetí

V seznamu, který následuje, jsou uvedeni všichni muži narození v letech 1875 až 1895, ži-
jící na Èeském Boratínì, a také ti, kteøí udali místo narození této obce pøi nástupu do armády. 

Jméno a pøijmení rok nar. pùsobení v ÈD od - do zdroj informací   

Antonín  Albrecht 1895 RA, ÈD 6. 11. 1916 - 21. 1. 1918 (*1)
Bohuslav Albrecht 1894 ÈD 30. 8. 1914 - 28. 3. 1917 (*1)
František Albrecht 1886 RA, ÈD 17. 9. 1916 - ? (*1)   
Josef Albrecht (Vincù) 1885 uèitel v Zubovštinì neodveden
Josef Albrecht (Francù) 1887 RA, ÈD 20. 9. 1916 - ? (*1)
Josef Albrecht (Josefùv) 1888 RZ (*3)
Miloslav Albrecht 1888 neodveden
Miloslav Baloun 1900 RZ (*4)
František Beneš ? RA (*3)
Josef Beneš 1885 RA (*3)
Vojtìch Bohatec 1875 RZ (*3)
Antonín Flengr 1883 RA, ÈD 20. 11. 1915 (*1)
Zdenìk Franèe 1887 ÈD (*2)
Vladimír Hubal 1892 RA, RZ (*5) (*3)
Josef  Hušek 1871 ÈD 30. 8. 1914 - ? (*1) 
Jaroslav Chudoba 1881 nevíme
Josef Janata 1898 RZ (*3)
Jan Koperník 1894 RA (*3)
Gottfried Lucius 1876 RA (*4)
Jan Nechanický 1896 nevíme
Oldøich Nechanický 1895 nevíme
Bedøich Opoèenský 1888 RA (*3)
Bedøich Opoèenský 1890 RA (*3)
Jan Opoèenský 1892 (USA)
František Opoèenský  1881 neodveden (*3)
Jaroslav Opoèenský 1894 (Kanada)
Jaroslav Opoèenský 1895 RZ (*3)
Jaroslav Opoèenský Vyšohr. 1880 RA (*3)
Jindøich Opoèenský 1888 RA (*3)
Josef Opoèenský  1882 nevíme
Josef Opoèenský 1889 ÈD (*2)
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Josef Opoèesnký Vyšohr. 1892 RA (*3)
Miloslav Opoèenský Vyšohr. 1881 nevíme
Jan Šebesta 1886 RA (*3)
Josef Šebesta 1883 RA (*3)
Josef Šerák 1893 ÈD 30. 8. 1914 - 16. 3. 1918 (*1)
Antonín Škrabal 1895 nevíme
František Škrabal 1882 RA, ÈSL  14. 3. 1917 - 1920 (*1)
Jan Škrabal 1885 ÈD, ÈSL  30. 8. 1914 - 1920 (*1)
Jaroslav Škrabal 1892 (Kanada)
František Vejnar 1886 RA (*4)
Josef Vejnar 1886 RA (*4)
Emil Vlk 1889? ÈD, ÈSL (*1)
Josef Vlk 1897 ÈD 2. 8. 1916 (*1)
Vladimír Vlk 1892 (USA)
Vladislav Vlk 1895 RA, ÈD (*4)
Josef Zajíc 1881 nevíme
Josef Zajíèek 1888 RZ (*3)
Josef Zima 1882 RA (*3)

Dokud váleèné operace probíhaly na území Volyòské gubernie nebo v její bezprostøední
blízkostí t.j. od poèátku války až do konce r. 1917, osobní styk vojákù s rodinou, a� už sloužili
tam èi onde, byl pomìrnì èastý. Z osobních listù legionáøù èi družiníkù, kde byly zazna-
menávány události týkající se jednotlivcù (napø. povýšení, zranìní, vyznamenání, dovolená),
vyplývá, že byl možný, zejména v roce 1917 byl velice èastý (dvakrát až tøikrát). Nìkde je
uveden dùvod - polní práce.
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Boratínské váleèné ztráty

Ve váleèných akcích nezahynul nikdo
z boratínských mužù. Mimo váleènou akci  pøi plnìní
vojenských povinností pøišel o život Bohuslav Al-
brecht, nejmladší ze tøí synù Františka Albrechta (1851

až 1928), kteøí byli
ve válce. Byl velice
aktivním vojákem,
o èemž svìdèí jeho
vojenská vyzna-
menání, váleèné
køíže sv. Jiøí IV. a III. stupnì a poddùstojnická hodnost.
Utopil se v øece Horyni, když zachraòoval svého tonoucího
kamaráda. Je pochován na høbitovì ve vsi Remèice. Z jeho
legionáøského listu se dovídáme, že to bylo 28. bøezna 1917
a že ještì od 15. ledna do 9. února byl na dovolené u svých
rodièù. Ve Státním vojenském historickém archivu je
uloženo neodeslané oznámení o jeho smrti adresované je-
ho rodièùm, které bylo pøipraveno k odeslání z Prahy
v roce 1919. Toto oznámení spolu s podìkováním
a návodem k žádosti o podporu se nikdy na Boratín ne-
dostalo. Kopie tohoto oznámení je v pøíloze. Do jeho
odvážné tváøe mùžete nahlédnout na pøipojené fotografii. 

Poznámka: Ukrajinská ves Remèice leží asi 10 kilo-
metrù od mìsta Sarny, dùležité železnièní køižovatky
tratí z Kovle do Kijeva a z Rovna do Minska.

Na následky mnohaletého váleèného strádání
a váleèných zranìní v Èeskoslovenských legiích
zemøeli brzo po válce Jan Škrabal  a Emil Vlk, který
se na Boratínì narodil, ale od svých dìtských let žil
na Krásné u Lucka.

Jan Škrabal (nar. 1885). Jeden z pìti synù Josefa Škrabala
a Františky Vítkové, kteøí byli v prvním nebo druhém èeskosloven-
ském odboji. Jemu mùžeme vdìèit za mnohé obrazové zprávy
o životì nejen boratínských Èechù na poèátku století. Byl úspìšným
amaterským fotografem a jeho pùsobením se zachovalo
v boratínských rodinách mnoho jeho fotografií. Poznají se podle to-
ho, že je oznaèoval nejen signaturou „JŠ”, ale i celým datem
v pravém dolním rohu. Spolu se starším bratrem Františkem (1882)
vystudovali gymnázium a spolu také studovali na univerzitì
v Petìrburgu (Jan filosofii s teologií a František matematiku
a fyziku). Na studium si museli nejdøíve vydìlat, protože rodina
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kpt. Jan Škrabal

Oznámení o úmrtí

Bohuslav Albrecht



Škrabalova nemìla k vydržování dvou synù  dostatek penìz a proto byli ještì v dobì vy-
puknutí války na studiích. Oba se pøihlásili do Èeské družiny a bojovali u Zborova
a s Èeskoslovenskými legiemi  (na rozdíl od ostatních boratínských vojákù, kteøí se vrátili
v druhé polovinì roku 1917 domù) se probojovávali pøes Sibiø do Vladivostoku a odtud do
Èeskoslovenska. Oba mìli dùstojnickou hodnost a oba zùstali sloužit v armádì. Jan mìl cha-
trné zdraví a zemøel v roce 1925. Zachovala se jeho poslední fotografie na smrtelné posteli ve
vojenské uniformì. Aè vytvoøil mnoho snímkù, sám se na fotografiích vyskytuje zøídka. Jeho
fotografii jsme pøece jen získali díky synovci Miloslavu Škrabalovi. František po pen-
zionování dožil svá poslední léta u svého nejmladšího bratra v Hrušovanech, zemøel v roce
1955 a je pochován na tamním høbitovì.

Emil Vlk, narozen 1892, syn Karla Vlka a Anny Horáèkové, absolvent strojní
prùmyslovky v Pøerovì. Když Karlu Vlkovi vichøice znièila vìtrný mlýn (1895?), který stál
na  køakovském jižním pomezí na Horáèkovì pozemku, prodal hospodáøství Vincenci Al-
brechtovi a odstìhoval se kolem roku 1896 na Krásnou. Emil Vlk odešel s legionáøi, stejnì
jako bratøi Škrabalovi, do Èeskoslovenska. Byl v bojích tìžce ranìn a za nìkolik let po válce
svému zranìní podlehl. Václav Vlk ve svých „Vzpomínkách” uvádí, že to bylo v roce 1928
v Praze.

Jak jsme již døíve uvedli, bìhem váleèných let byla na Boratínì bolševiky postøílena rod-
ina truhláøe Jana Opoèenského. I na ni osmdesát let vzpomíná celý Boratín i její blízcí
pøíbuzní v Americe, s díky za všechno, co pro nì vykonala. Tuto strašnou tragédii mìli bo-
ratínští pøed oèima po celou dobu druhé svìtové války jako ponauèení a návod jak se chovat
k rùzným skupinám, ozbrojeným i neozbrojeným, oprávnìným èi jen samozvaným vládcùm:

„Chci-li pøežít v tom divném svìtì, nesmím odporovat zlu, musím plnit pøání mocných
a nestarat se pøíliš o cizí záležitosti a nechat si své názory pro sebe”.

Újmu na zdraví utrpìli v káznicích Jan Janata a zejména Josef Opoèenský.

Kontakt s ÈSR

Všichni boratínští obèané, podobnì jako ostatní Èeši na Ukrajinì, pøijali s nadšením
zprávu o vytvoøení Èeskoslovenské republiky. Mnozí byli u toho, když se tato vyhlašovala,
by� ještì nebyla  mezinárodnì uznaná. Bylo to 5. bøezna 1917, kdy Èsl. legie vyjádøily svùj
politický program a boratínští muži pøispìli svým dílem aktivní úèastí v legiích. Kontakt se
svobodnou republikou byl navázán po linii politické, náboženské i obèanské. 

Zde uvádíme zápis z deníku Josefa Vlka: 
Èeši na Volyni ohroženi jsouce na životech a majetkách lùzou, která pod komunistickým

heslem „rovnost a bratrství” loupila  a vraždila pøièinlivé a zámožné obèany, zvláštì Èechy,
semknuli se ve svaz se støediskem v Dubnì, aby tak snáze èelili jejich teroru. Prvním úkolem
svazu bylo navázat styky se starou vlastí, republikou Èeskoslovenskou. Byli zvoleni ètyøi
delegáti, kteøí by v Èechách u vlády pøednesli svoje tužby a boly. 
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Byli to František Bureš za rolnictvo, Josef Doležal za mìš�any a statkáøe, pan Kydlíèek co
tajemník svazu a Josef Vlk za školství a jako mluvèí delegace. Zaèátkem kvìtna 1919 se vy-
dali na cestu do Prahy. Cestovali po Halièi deset dnù (400 km) a po Slovensku a Moravì 2 dny.

O poslání a prùbìhu mise si napsal po návratu mluvèí do svého deníku tento záznam: 
Pøibyvše do Prahy naše deputace se ohlásila na cizineckém úøadì, kde nám byly vykázány

byty. Na to odebrali jsme se do redakce „Venkova” kde jsme podali referát o úèelu naší del-
egace a o pomìrech na Volyni. Referát byl uveøejnìn v nejbližším èísle „Venkova”. Na to ses-
tavil jsem memorandum ku podání na rùzných místech, kteréž delegace schválila. Nyní
redakce “Venkova” nám vyjednala pøijetí u presidenta Masaryka. Bylo to právì v dobì, kdy
socialisté èeští chtìli všeobecné odzbrojení, když tu náhle Maïaøi vtrhli na Slovensko
a vytlaèili odtud slabou èeskou posádku. V této kritické dobì právì obdrželi jsme
pozvání k audienci na Hrad. Pøijmul nás v audienèní síni tajemník a za nìkolik vteøin vstoupil
sám tatíèek Masaryk v prostém obèanském šatì. Pøíjem byl prost vší dvorní etikety, nicménì
dùvìrný. Prostými nehledanými slovy pøednesl jsem mu jménem Èechù Volyòských vøelé
blahopøání nad osvobozením èeského národa z otroctví Habsburgù, naèež podali jsme mu
tištìné memorandum, které on pøijal a slíbil dùkladnì prozkoumati a pøál si aby kopie téhož
byla vruèena p. ministrovi zahranièí. V listinì té byly vylíèeny strasti èeských kolonistù na
Volyni a jejich zásluhy o zvelebení kraje, potom nynìjší rozhárané pomìry. Dále
pøání Volyòských Èechù navázati se starou vlastí ty nejužší styky jak obchodní, tak
i soukromé. Taktéž prosba o pomoc ku zvelebení školství, o poslání uèitelského personálu na
Volyò ap. Ku konci byla žádost, aby èeskoslovenská vláda urèila na Volyò politického zás-
tupce, který by hájil naše zájmy. Pan president vyslechnuv ještì ústní naše tužby slíbil uèini-
ti vše možné, pravì že on má Volyòské Èechy na zøeteli an� na Volyni zapoèala jeho os-
vobozující akce.

Náboženské kontakty se rozvinuly, až když  se uspoøádaly politické pomìry, zejména pøi
slavnosti 50. výroèí založení Èeského Boratína. První kontakty byly navázány s novì
vzniklou církví èeskobratskou evangelickou, která vznikla slouèením v roce 1919. Již v roce
1920 s ní navázal kontakt èlen staršovstva Václav Baloun, který v témže roce navštívil
soukromì Prahu.
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K A P I T O L A D E V Á T Á

DOMA V ÈESKOSLOVENSKU
(1945 až 1950)

Vojáci v prvních mìsících po válce • Uplatnìní vojákù a hledání nových domovù • Èas
práce a èas oèekávání • Pøíjezd boratínských rodin • Boratínské svatby v prvních letech
a v letech 2000 • Koneèné rozmístìní boratínských rodin 

Vojáci v prvních mìsících po válce

Do Prahy pøišlo v prvních dnech po válce asi 4 tisíce volyòských vojákù, kolem 2,5
tisíce jich bylo v nemocnicích na území Èeskoslovenska, Polska a Sovìtského svazu nebo do-
ma na doléèení. Kolem 4 tisíc jich padlo bìhem války a asi 1 tisíc plnilo zvláštní úkoly, napø.
zajištìní jednotlivých nìmeckých vojákù (wehrwolfù) potulujících se v moravských lesích.
Zbytek byl na rùzných posádkách (zájemci o trvalý vstup do armády?).

Pøevážná èást volyòských vojákù byla po válce zaøazena do zvláštní vojenské skupiny
s umístìním v Žatci pod velením škpt. Jaroslava Perného. Vojáci plnili zvláštní úkoly
v severozápadním pohranièí a zbývalo jim dost èasu na to, aby se seznamovali s novým
prostøedím. Uvažovali o svém novém uplatnìní a pøipravovali se na demobilizaci. Nìkteøí,
pøevážnì ženatí, nespokojení s vlekoucím se vyjednáváním reemigrace rodinných pøíslušníkù,
se vrátili na Volyò. Tìch bylo asi jeden tisíc.

Vojáci se stali na vlastní žádost èeskoslovenskými obèany a vysokými vládními èiniteli
jim byla slíbena reemigrace všech Èechù z Volynì a výrazná
pomoc pøi uplatnìní. Boratínští, stejnì jako všichni ostatní,
se seznamovali s prostøedím, uvažovali o variantách svého
uplatnìní, navštìvovali pøíbuzné i rodná místa svých pøed-
kù.

Vytváøely se zájmové skupiny vojákù založené na
pøíbuzenských, obèanských i náboženských vztazích
souèasných, ale hlavnì tìch minulých na Volyni. Vojáci ze
západní Volynì (3626 osob) se rozdìlili do 51 zájmových
skupin žádajících o pøídìl pùdy a k tomu odpovídajícího za-
øízení. V poøadí tøetí skupina v èele s Václavem Chudobou,
zvoleným pøedsedou, mìla jméno „Boratín”. Mìla 92 èlenù
a musela tedy obsahovat vedle boratínských vojákù i vojáky
z dalších volyòských obcí, se kterými boratínští už pøed
válkou udržovali pøátelské styky: ozeránští, kupièovští, hni-
davští a jistì i další. Tato skupina požadovala pro své bo-
ratínské spoluobèany, kteøí se mìli vrátit, dalších 39
hospodáøství. Mluvèím této skupiny byl zøejmì boratínský faráø Jaroslav Opoèenský, který se
z Boratína ihned po ukonèené válce vypravil do Èeskoslovenska, aby byl nablízku svým
farníkùm.
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Ještì nìkolik informací k vojákùm z Boratína: Bojù za osvobození Èeskoslovenska se
zúèastnilo 70 osob (68 mužù a 2 ženy), z toho v polské armádì 1 (Josef Bohatec padl do za-
jetí), v západních armádách 3 (Ladislav Baloun a Jaroslav Vlk v anglické a Rostislav Chudo-
ba ve francouzské), 2 v sovìtské (Vladislav Drábek - Koberník a Jan Opoèenský - Franckù)
a 64 v èeskoslovenské východní armádì. Pøipomeòme si, že 12 vojákù padlo (6 v karpatsko-
dukelské operaci, 2 v ostravské operaci, 2 na sovìtském území, 1 v nìmeckém zajetí, 1 ve
Slovenském národním povstání) a jeden zemøel doma. Válku pøežilo 58 vojákù, z nichž bylo
20 ženatých a 38 svobodných. V roce 1945 bylo 28  mladších  25 let a jeden starší než 50 let.
Z celkového poètu se 31 zabývalo zemìdìlstvím a 27 mìlo jiné než zemìdìlské povolání,
z nichž devìt vojákù bylo „obojživelných”. 

Z dobového tisku, který návrat Èechù z Volynì hojnì komentoval, nás zaujala úvaha Dr.
Františka Karase uveøejnìná ve  Svobodném zítøku dne 22. ledna 1947 pod názvem „Volyòští
Èechové v našem životì”. Pro pøipomenutí citujeme podstatnou èást tohoto textu: 

Je údìlem našeho národa, že mnozí jeho pøíslušníci nemohou být úèastni dobrodiní, která
poskytuje rodná zemì. Pìtina Èechù žije mimo hranici našeho státu, rozptýlená po svìtì. Ne-
jdøíve to byly dùvody náboženské, pro které odcházeli naši bratøi v 17. a 18. století do ciziny.
Pozdìji zaèalo vystìhovalectví rázu hospodáøského, když vlastní zemì nedávala dosti chleba
a cizina ho slibovala vìtší kus. Tak vzniklo od tøicátých let minulého století mnoho èeských
odnoží v cizinì.

Zpùsob života našich krajanù, kteøí jsou rozseti témìø po všech evropských zemích a také
daleko za moøem, je rùzný, tak jako jsou rùzné pomìry v jednotlivých zemích a dílech svìta,
ale všichni mají jednu spoleènou vìc. Snaží se býti vìrnými obèany toho státu, který jim
umožòuje obživu, ale nezapomínají na starou vlast, kde stála kolébka jejich otcù, dìdù nebo
ještì dávnìjších pøedkù. Svou lásku k našemu národu a státu prokázali za obou svìtových
válek, kdy se rozhodovalo o získání a znovudobytí naší samostatnosti, jak jsme vidìli na
hrdinství Èechù volyòských, nebo èeskoslovenských partyzánù z Jugoslavie, nebo na obì-
tavosti krajanù za moøem, kteøí pøinesli nesmírné obìti jak na majetku, tak i na krvi, bojujíce
na všech pozemních, vzdušných i námoøních frontách.

Mezi èeskoslovenskými aglomeracemi v cizinì zaujímala v dobách míru i za obou zápasù
o naše bytí zvláš�  èestné místo vìtev volyòská, která ze sebe vydala za poslední války všech-
no nejlepší, co mìla, aby pomohla porazit odvìkého nepøítele. Za první svìtové války bojo-
valo v ruské armádì 8000 volyòských Èechù a hodnì z nich vstoupilo do èeských legií.
Dokázali tak, že není rozdílu mezi Èechem ve vlasti a v cizinì, že jsme všichni rodnými bra-
try, odkojenými toutéž mateøskou øeèí, tøebaže jsme rozvátí po celé zemìkouli.

Na jejich zásluhy o èeskoslovenskou samostatnost se pomalu zaèínalo zapomínat - a už
pøišel druhý dùkaz jejich vìrnosti a obìtavosti. Když rozbilo hitlerovské Nìmecko naši vlast,
dozrál v tisících volyòských krajanù pevný úmysl: pomstíti tento hanebný èin. Neèekali
dlouho. Nacistický moloch nemìl stále dosti, a tak napadl v polovinì roku 1941 Sovìtský
svaz. Okupace Volynì nauèila naše rodáky snad vìtší nenávisti vùèi Nìmcùm, než jaká hoøela
v našich srdcích. Vždy� nacisté vypálili a vyvraždili tam u nich Èeský Malín, jednu
z nejkrásnìjších a nejpokrokovìjších osad, pøitom pøekonali øádìní svých „kulturních souk-
menovcù” v Lidicích. Neutratili jen nebezpeèné muže, nýbrž i ženy a dìti, upálivše je za ži-
va v hoøících statcích, v cerkvi a ve škole. Èeský Malín se stal èástí nesmrtelné trojice osad
Lidice - Ležáky - Èeský Malín.

Zaplatili tedy volyòští krajané draze za naše osvobození. Ale je vyšší spravedlnost: Nìm-
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ci, udýchaní neustálými vítìzstvími, museli se pojednou obrátit, a nyní je pronásleduje poráž-
ka za porážkou - od Stalingradu až k Volyni a dále Halièi k Dukle a na Slovensko. V øadách
nejrozhodnìjších bojovníkù proti nìmecké armádì stály volyòští hrdinové, kteøí tvoøili jádro
Svobodových vojsk. Vìtev èítající 50000 duší dala na 12000 bojovníkù, v tom nìkolik set
odhodlaných dívek a žen. Váleèného tažení se zúèastnili i starci a chlapci i patnáctiletí. Neby-
lo øídkým zjevem, že bojovali otec se synem, pøípadnì i vnuk, nebo hospodáø s dvìma dcera-
mi, tøi i ètyøi bratøi. Obìti na majetku jsou dostateènì známy. Volyòští krajané odvedli tisíce
pytlù mouky, stovky koní, krav, postrojù, vozù a všech ostatních potøeb na váleèné tažení pro-
ti nepøíteli.

Zkrátka: Nejen ze zahranièních vìtví, nýbrž z celého národa pøinesli volyòští Èechové ne-
jvìtší obìti pro osvobození vlasti. Celá tøetina jich padla pøi dobývání Dukelského prùsmyku,
který byl poprvé v dìjinách zdolán.

Nyní jsou tito hrdinové již pùldruhého roku mezi námi, pokud se zklamaní nevrátili domù,
a èekají s trpìlivostí, nezvyklou u bojovníkù, na své rodiny, aby mohli pokojnì a úspìšnì
hospodaøit na novém pùsobišti. Pùvodnì jim byl slíben celý okres žatecký, pøíp. èást soused-
ního okresu podboøanského, ve skuteènosti byli rozdìleni do 22 okresù severozápadních
Èech, severní a jižní Moravy. Ale i tu roztøíštìnost by odpustili, jen kdyby bylo pro nì více
porozumìní a kdyby zde mìli co nejdøíve své drahé. Zdá se, že jejich pøání se nyní po
úspìšném jednání se sovìtskými úøady pøece jen brzy uskuteèní, a tak se k nám bude moci
pøestìhovat celá vìtev, která žila asi tøiètvrtì století na Rusi.

Uplatnìní vojákù a hledání nových domovù

Právní rámec osidlování pohranièí a reemigrace do ÈSR
V souladu s postupimskými dohodami vítìzných mocností bylo ihned po válce pøis-

toupeno k legalizaci zámìrù vedoucích k uspoøádání vnitrostátních politických
a národnostních pomìrù v èeskomoravském pohranièí, tzv. Sudetech. Tam žila od 13. st.
nìmecká menšina, která podporovaná vládnoucími nìmeckými kruhy se rozrostla na poèet-
nou minoritu (kolem 2,5 mil.). Podobnì jako v polském Slezsku i tady mìlo dojít ihned po
válce k organizovanému pøesunu nìmeckého obyvatelstva, které zpùsobilo rozbití pøed-
váleèného Èeskoslovenska, mimo jeho území. Uvolnìné území mìlo být osídleno èeskými
a jinými slovanskými národy z vnitrozemí i ze zahranièí. Právní rámec vysídlení i osídlení
vytvoøily tzv. „Benešovy dekrety”:

5/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 19. 5. 1945 o neplatnosti nìkterých ma-
jetkovì právních jednání z doby nesvobody a o národní správì majetkových
hodnot Nìmcù, Maïarù, zrádcù a kolaborantù a nìkterých organizací a ústavù.

12/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 21. 6. 1945 o konfiskaci a urychleném
rozdìlení zemìdìlského majetku Nìmcù, Maïarù, jakož i zrádcù a nepøátel
èeského a slovenského národa.

27/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 17. 7. 1945 o jednotném øízení vnitøního
osídlení.

28/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 20. 7. 1945 o osídlení zemìdìlské pùdy
Nìmcù, Maïarù a jiných nepøátel státu èeskými, slovenskými a jinými slovan-
skými zemìdìlci.  
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Tyto normy definovaly strùjce rozbití (nepøátele) ÈSR, trest za toto rozbití (konfiskace
majetku a vystìhování), mechanizmy odsunu nepøátel a následného osídlení uprázdnìného
území.  

Normami schválenými vesmìs o rok pozdìji byl dán právní rámec pro reemigraci Èechù
a Slovákù ze zahranièí. Pùvodnì se poèítalo s návratem vìtšiny Èechù žijících  v rùzných
èástech zemìkoule. Došlo pouze k reemigraci èásti Èechù z Ruska, Rumunska, Jugoslávie,
Polska a jednotlivcù ze Severní a Jižní Ameriky, zøejmì vzhledem k politickému vývoji.
Volyòští Èeši nebyli nejpoèetnìjší èeskou menšinou žijící v zahranièí, ale tvoøili ucelenou
kompaktní spoleènost, která pøispìla znaèným dílem k osvobození Èeskoslovenska. 

Tìmito normami jsou:

– Ústavní zákon  74/1946 Sb. ze dne 12. 4.1946 o udìlení státního obèanství krajanùm vrace-
jícím se do vlasti

– Zákon 75/1946 Sb. Prozatímního národního shromáždìní o pøiznávání hospodáøských
a právních úlev krajanùm vracejících se do vlasti pøedevším z Maïarska

– Dohoda mezi vládou SSSR a ÈSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a pøestìhování obèanù
èeské a slovenské národnosti žijících v SSSR na území bývalé Volyòské gubernie
a Èeskoslovenských obèanù ukrajinské, ruské a bìloruské národnosti žijících na území
ÈSR

– Vládní usnesení ze dne 28.5.1946 o reemigraci Èechù a Slovákù z ciziny a o jejich usídlení
– Zákon  255/1946 Sb. ze dne 19. 12. 1946, o pøíslušnících èeskoslovenské armády v zahranièí

a o nìkterých jiných úèastnících národního boje za osvobození
– Pokyn ministerstva zemìdìlství z 20.9.1945 k dislokaci volyòských Èechù

Pøedstava vojákù o jejich uplatnìní

Volyòské vojáky reprezentoval Prozatímní volyòský akèní výbor (PVAV), v jehož èele
stanuly osobnosti
z pøedváleèné Èeské
matice školské v Lucku
(škpt. Vladimír Mesner,
škpt. Jaroslav Perný,
kpt. Jaroslav Kozák,
rotný Josef Foitík, rotný
Bedøich Šebesta, èetaø
Jiøí Rébl a další). Ti
pøedali 28. 5. 1945 min-
istru zahranièí Janu
Masarykovi v poøadí již
ètvrtou žádost o reemi-
graci èeské menšiny
z Volynì. Tou první
(podle volyòských his-
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torikù) byla žádost pøedaná
v r. 1919 presidentu T. G.
Masarykovi delegací vedenou
Josefem Vlkem. My ale víme
z deníku J. Vlka, že nešlo
o reemigraci, ale o pøeshra-
nièní pomoc. Druhá v roce
1940 plk. Svobodovi a tøetí
v dubnu 1945 prezidentu
Benešovi.

V pøedstavách reprezen-
tantù volyòských Èechù bylo,
že všichni reemigranti z Voly-
nì se usadí v podmínkách ob-
dobných tìm volyòským,
pokud jde o zemìdìlství. Tìm
vyhovoval okres žatecký, což jim bylo slíbeno jak presidentem, tak pøedsedou vlády. Když
tento požadavek vláda zamítla, vyslovili požadavek na výhradní právo osidlovat okresy Žatec,
Podboøany, Litomìøice, Èeská Lípa a Olomouc. I tato pøedstava nebyla vládními kruhy ak-
ceptována. Byla vyslovena tedy pøedstava, že by se obyvatelé volyòských osad mohli usídlit
vždy v jedné pohranièní obci.  I tento požadavek se nesetkal s pochopením a ministerstvo
zemìdìlství, které bylo garantem osidlování, svým pokynem z 20. 9. 1945 stanovilo pod-
mínky osidlování volyòských Èechù.

Boratínská zájmová skupina šla ve svých pøedstavách ještì dále a její mluvèí faráø
Jaroslav Opoèenský pøedkládal konkrétní projekt. Tento projekt se nám nepodaøilo najít, ale
máme dopis, kterým se jeho obsah vysvìtluje. Dopis je adresován Dr. Lavièkovi (nemá da-
tum ani úøad adresáta), jde zøejmì o koncept. Z nìho citujeme:

Dovoluji si Vám pane doktore zde podati èásteèný projekt založení nové vzorné exu-
lantské obce. Ze všech navrátivších se exulantù vybrali bychom si pracovitých, nábožensky
založených, hospodáøství znalých, asi kolem sta rodin, které by mìly svou správu a tvoøily by
„exulantskou obec”. To by byla historická trvalá památka. Vynasnažili bychom se, aby to by-
la vzorná obec. V této obci bychom mìli støedisko náboženské výchovy jak pro samotnou
obec, tak pro ostatní exulanty; útulek pro starce a jiné sociální podniky. Tam bychom rádi za-
øídili letní místa pro výletníky. Pùvodnì jsem myslel, že takováto obec by se nejsnadnìji za-
ložila a uskuteènila v nìkteré bývalé nìmecké obci, ale na osidlovacím úøadì mi však sdìlili,
že by bylo tìžké vypovìdìti dnešní osvìdèené správce. Je tu tedy druhá možnost, aby nám
stát daroval velkostatek, na kterém by se mohlo usídliti kolem sta rodin. Tam bychom za po-
moci státu mohli postavit bìhem dvou let kolem sta rodinných domkù. Nejvhodnìjším
takovým statkem je ploskovický státní statek, který by vyhovoval po všech stránkách. Bližší
informace podám osobnì.

Jaký byl osud tohoto projektu, se mi nepodaøilo zjistit, ale zøejmì nenašel pochopení ani
na nejvyšších vládních místech.
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Vládní pøedstava o usídlení volyòských Èechù

Již v roce 1945 president Dr. Eduard Beneš i pøedseda vlády Zdenìk Fierlinger slíbili, zøe-
jmì pod dojmem vydatné a obìtavé pomoci pøi osvobozování Èeskoslovenska, urychlené
pøestìhování ke kompaktnímu usídlení do dvou okresù - žateckého a litomìøického, které se
svými zemìpisnými i zemìdìlskými podmínkami nejvíce blížily tìm volyòským. Vláda ten-
to slib o rok pozdìji prohlásila za neuvážený a rozhodla svými zákony a provádìcími pøed-
pisy stejnì pro všechny pøistìhovalce ze zahranièí i z vnitrozemí. Stejnì tak to bylo
s proklamovanou pomocí vojákùm zahranièního odboje, kterou nakonec pøiznala
i úèastníkùm domácího odboje. Jak si tuto pomoc vyložila, bylo patrné z dalšího  pøístupu
k úèastníkùm zahranièního odboje, zejména toho západního. Vláda roku 2000 tuto køivdu ale-
spoò èásteènì napravuje svým zákonem è. 39/2000 Sb. o poskytnutí jednorázové penìžní
èástky pøíslušníkùm Èeskoslovenských zahranièních armád a spojeneckých armád v letech
1939 až 1945.

Jaká byla tedy oficiální pøedstava o osidlování volyòských Èechù podle vydaných norem?

Tady je zkrácený výklad:
– pøidìlovat jen takové hospodáøství, které mùže rodina obdìlat vlastními silami
– horní hranice pøídìlu 13 ha zemìdìlské pùdy pro rodinu s tøemi dìtmi 
– v jednotlivých obcích mùže být rodinám volyòských Èechù pøidìleno jen 30% celkové

výmìry pùdy (tato podmínka byla pozdìji upravena na zpravidla jen 10 rodin) 
– odborná zpùsobilost a dobré výsledky hospodaøení
– úhrada za pøidìlenou nemovitost ve výši dvojnásobku roèního výtìžku splatná do 15 let

Prùzkum uplatnìní a usídlení boratínských vojákù

Z vyprávìní Vladislava Albrechta a Rostislava Vlka a z písemných informací Václava
Chudoby a Vladislava Opoèenského se dá hledání pøíštího pùsobištì popsat následovnì:

Prùzkum nabízených lokalit z hlediska spoleènì definovaných pøedstav provádìli mladší
vojáci. Vyžádali si na útvarech existenèní dovolenou a objíždìli nabízené lokality. Umístìní
do jedné jediné obce nepøicházelo v úvahu, a tak byla snaha vybrat soubor sousedních obcí,
kde by se boratínští mohli umístit. Po pøedbìžném prùzkumu v žateckém, kadaòském
a podboøanském okrese se vydali na Litomìøicko, do „Zahrady Èech”. Ještì pøedtím se vydal
zahradník Jaroslav Vlk na ovocnáøská místa kolem Litomìøic, která mu poradili vanoviètí
pøíbuzní. Ten si pøibral synovce Rostislava a vydali se na kolech navštívit vytypovaná místa
- Ploskovice, Tìchobuzice a Bøehoryje.  Když si prohlédli první dvì místa, bylo již pozdní
odpoledne, a tak hledali nocleh. Našli ho v Chotinìvsi. Obec se jim líbila a pøi svém návratu
do Žatce informovali pøedsedu zájmové skupiny o svých poznatcích. V prozkoumané oblasti
se také pìstoval chmel, který vyžadoval mnoho fyzicky nároèné práce, a ve východní èásti
okresu už se naštìstí nepìstovala zelenina, se kterou nemìli žádné zkušenosti (tehdy se tu
nepìstovala ani cukrovka). A jak se prùzkumníci pohybovali po kraji v dobì, kdy nebyla os-
obní auta bìžným dopravním prostøedkem, se dovíte z vyprávìní úèastníkù Vladislava Al-
brechta a Rostislava Vlka: V jednom letním týdnu roku 1945 skupina asi deseti vojákù pøijela
vlakem ze Žatce do Lovosic. Kola vezla sebou, na tìch pokraèovala v hledání konkrétních
možností. Projeli Prosmyky, Mlékojedy, Ploskovice, Sobìnice, Horní Øepèice, Sedlec, Enco-
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vany, Polepy, Hrušovany,
Chotinìves, Libìšice
a ještì nìkolik vesnic. Byli
v uniformách a potulovali
se krajem nìkolik dnù.
Nìkteré obce již byly ob-
sazeny rychlejšími vojáky
z velkých volyòských ves-
nic. (Libìšice obsadili vo-
jáci z Mirohošti). Našim
vojákùm se tady líbilo
a zaèali svoje pøedstavy
konkretizovat v prostoru
mezi tìmito obcemi.

Své funkce se ujal Vá-
clav Chudoba jako pøedse-
da a za pomoci styèného
dùstojníka por. Boèka pro-
jednával s osídlovacími
orgány umístìní vojákù
své skupiny. Nebylo to
jednoduché, protože všude
už byli jmenováni národní
správci, naštìstí pro vo-
jáky mnozí z nich neprošli
listopadovými provìrkami
kvality a spolehlivosti.
Také rozvaha a schopnost
pøedsedy Václava Chudo-
by pøispìla k tomu, že pøi
umis�ování boratínských
vojákù nedocházelo
k vážnìjším konfliktùm.  

Koneèné øešení
usídlení boratínských vo-
jákù - zemìdìlcù mìlo toto prostorové uspoøádání: centrum v Chotinìvsi a další vojáci
v obcích Horní Øepèice (2 km smìrem západním), Hrušovany (4 km na jih),  Sedlec (4 km na
jihozápad),  Sobìnice (4 km na severozápad), Vrbice (8 km na jih).

Nìmci byli dosud na svých hospodáøstvích a hospodaøili ve stejném složení jako Èeši na
Boratínì - bez mužù, protože muži, pokud pøežili, se nevrátili ze zajetí. Skoro každé
hospodáøství mìlo národního správce s prozatímním povìøením (proces definitivního
pøidìlování trval nejménì do roku 1950). Vojáci, jak víme, mìli pøi obsazování uvolnìných
hospodáøství zákonnou pøednost. Šlo o to, aby prozatímní správci hospodáøství uvolnili.
Nebylo to vždy jednoduché a v nìkolika pøípadech došlo ke konfliktním situacím. Nebyli tedy
vždy volyòští vojáci vítanými hosty a i z tohoto dùvodu o dva roky pozdìji nebyli pøijímáni
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vracející se reemigranti s otevøenou náruèí.
Soubìžnì s prùzkumem usídlení zemìdìlcù probíhal prùzkum uplatnìní vojákù

nezemìdìlcù. Byli to: 

– studenti s nedokonèeným vzdìláním: Jaroslav Chudoba, Rostislav Chudoba, Jan Šebesta,
Rostislav Šebesta a Vladislav Vlk

– volyòští uèitelé: Vlastimil Beneš, Václav Hubal, Josef Svoboda a Bedøich Šebesta
– øemeslníci a živnostníci: Josef Albrecht, Josef Bohatec, Miloslav Bohatec, Bohuslav 

Šebesta, Bedøich Opoèenský, Miloslav Opoèenský a Václav Vlk
– ostatní povolání: Ladislav  Baloun, Jan Lucius, Dobromila Šebestová, Libuše Šebestová,

Jaroslav Vlk a Jiøí Vrzal

Uplatnit se v jiném oboru mimo zemìdìlství bylo mnohem obtížnìjší, protože nikdo
z vojákù nemìl doklad o své kvalifikaci a do továrny za pomocného dìlníka se nikomu
nechtìlo. A tak mnozí, kteøí se na Volyni živili øemeslem a hospodaøením zároveò, radìji šli
do zemìdìlství, kde uplatnìní a usídlení bylo podstatnì jednodušší (napø. Bedøich Bohatec -
švec, Petr Pøibyl - mlékárenský technik, Oldøich Brázda - kováø, Jiøí Janata - truhláø).

Koneèné usídlení boratínských vojákù zemìdìlcù (abecednì podle obcí):

Encovany: Antonín Škrabal
Horní Øepèice: bratranci Jaroslav (èp. 2), Jiøí a Josef Opoèenští (1) a Vladislav 

Albrecht (8). Jan (èp.6) a synovci Jaroslav (56) 
a Oldøich (25) Nechaniètí

Hrušovany: Bedøich Bohatec (èp. 3) 
Jaroslav Bohatec (25)
Bohuslav Lucius (9)
Josef Køížek (11)
Václav Baloun (39)
Bohumil Škrabal (5)
Jiøí Švejdar (8)

Chotinìves: Václav Chudoba (èp. 47) 
Jaromír Janata (41)
Jaroslav Šerák (4)
Josef Bohatec (55)
Josef Šimberský (2), bratøi 
Josef (39) a Karel (40) Šerákovi a bratranec Jan Opoèenský (5), 
bratøi Radomír (19) a Rostislav (65) Vlkovi a strýc Josef Vlk (57), 
bratøi Jan (46) a Vladislav (9) Albrechtovi a prastrýc Bedøich 
Albrecht (52), bratøi Rostislav a Vladislav Opoèenští (1)  

Sedlec: švagøi Oldøich Brázda (èp. 21) a Petr Pøibyl (8), bratøi Bedøich (10) 
a Miloslav (23) Šebestovi a Bedøich Opoèenský (42) 

Sobìnice: Josef Bohatec, Jiøí Janata (2)
Velký Újezd: Bohuslav Šebesta
Vrbice: Miroslav Bohatec (èp. 21)

DOMA V ÈESKOSLOVENSKUstrana 226

Slavnostní nástup 
hrušovanských vojákù

k pøevzetí dekretù v Tøebušínì



Usídlení boratínských vojákù nezemìdìlcù

Èeská Lípa: Josef Svoboda
Litomìøice: Bedøich Šebesta, Dobromila Šebestová, Libuše Šebestová,  

Jaroslav Vlk
Praha: Ladislav Baloun, Rostislav Chudoba, Jan Lucius, Jan Šebesta,  

Rostislav Šebesta, Miloslav Šebesta a Vladislav Vlk
Drmoul u Mar. Lázní: Miloslav Opoèenský
Vintíøov: Josef Albrecht
Žatec: Vlastimil Beneš, Václav Hubal, Jaroslav Chudoba a Václav Vlk
Ve vojsku zùstal: Jiøí Vrzal

Èas práce a èas oèekávání (od podzimu 1945 po únor 1947)

Jde zdánlivì o krátkou dobu šestnácti mìsícù, ale po fyzické i psychické stránce velmi
nároènou. Roztržené rodiny, pøetrhané pøedsvatební známosti, nedoléèená váleèná zranìní,
obtížná komunikace s okolím vyplývající z mimoøádného postavení, zpoèátku nìmecké
prostøedí, proti kterému tak srdnatì bojovali, nejistota z budoucího èasu, jestli sovìti umožní
zbytku rodin pøestìhování z Volynì, po odchodu Nìmcù nedostatek pracovních sil. To všech-
no doléhalo každodennì na demobilizované vojáky. Øada z nich neunesla tuto situaci a pøi
první pøíležitosti se vrátila domù na Volyò. Byli to pøedevším ti starší a ženatí, kteøí nesnesli
pomyšlení, že jejich partnerky musí možná za mnohem obtížnìjších podmínek hospodaøit bez
jejich rukou. Z boratínských mužù ale neodešel z nových domovù nikdo. Velkou zásluhu na
tomto stavu jistì mìl všudypøítomný a optimismus rozdávající faráø Jaroslav Opoèenský,
který velmi dobøe znal své farníky. Vždy� s nimi vyrùstal a s mnohými byl v blízkém èi
vzdálenìjším pøíbuzenském pomìru. Pomáhal, kde se dalo. Jeho druhou odborností, vedle
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duchovního pastýøe, byla
práce v zemìdìlství. Znal ji
bezezbytku. Zejména ve žních
a pøi mlácení byl
nepøekonatelný. Jeho krmení
mlátièky obilnými snopy, to
byl koncert rukou a celého
tìla. Pøíklady táhnou a jeho
osobní a fyzické nasazení jistì

mìlo blahodárný vliv, stejnì jako jeho nedìlní promluvy, kdy se velice èasto dotýkal aktuál-
ních problémù.  Je všeobecnì známo, že sdílená starost je polovièní starostí a sdílená radost
dvojnásobnou radostí. Jeho provolání, témìø manifest, k vojákùm „Náš úkol”, uveøejnìný ve
Vìrné stráži 21. února 1947, tedy tìsnì pøed pøíjezdem, ukazuje, že se dokázal pøesvìdèivì
vyjádøit k aktuálním otázkám. Posuïte sami z nìkolika vybraných odstavcù:

Není snad ani jednoho z našich zahranièních vojákù, který by dennì nìkolikráte
neposlouchal rozhlasové zprávy, zda se z nich neozve nìjaká zmínka o pøíjezdu našich rodin
z Volynì. A není divu. Každý pøece rád vidí své drahé a my èekáme na své nejbližší pøíbuzné
již dlouhé mìsíce, nìkteøí i nìkolik let. A pøesto, že každý máme v tom svém pùsobišti, a� už
je to hospodáøství èi jiné zamìstnání, velmi mnoho práce a starostí, nebo� jsme na veškerou
práci sami, snažíme se, abychom ty své domovy pøipravili co nejlépe pro pøíjezd tìch, které
oèekáváme.

Ba ani nejvìtší ruch a shon denních starostí a práce nemùže pøehlušiti naše myšlenky,
které se zabývají stále vzpomínkami na Volyò, odkud se naši drazí, doufejme již vbrzku, vrátí
sem k nám do staré vlasti. Nìkteøí se vrací po nìkolika desetiletích strávených v cizinì, jiní
jsou potomky tìch, kteøí pro víru odešli po Bílé hoøe sami do exilu. A pøi tom vzpomínáme
na vypravování našich dìdù o tom, jak oni a jejich pøedkové budovali nové domovy po svém
pøíchodu do ciziny. Byly to tìžké zaèátky a lopotná práce, aby zaøídili zpoèátku aspoò trochu
snesitelnì svùj život.

Ano, i my dnes po svém pøíjezdu do vlasti musíme budovat, i my zde musíme splnit svùj
úkol, jeden každý na svém místì, na které byl postaven. Naše zaèátky nejsou snad tak tìžké
jako zaèátky našich otcù a dìdù v cizinì, nebo� my jsme se pøece jen vraceli domù. Ale i zde
oèekává od nás naše vlast to, že budeme pracovat a zvelebovat naše rodné brázdy. A to už
každý z nás zaèal a vìtšina své úkoly bere opravdu vážnì. Avšak jsou mezi námi i jednotlivci,
kteøí se nemohou zrovna poèítati mezi ty nejlepší. Jejich práce i chování nesvìdèí o správném
charakteru. Ale tìchto nìkolik výjimek, které se ostatnì vyskytnou v každém spoleèenství,
nemùže brzdit naši práci.

A tak jako váš dlouholetý spolupracovník na Volyni volám vás všechny, které mám rád
a kteøí jste dokázali tolik hrdinství v práci i v boji za vlast, abyste nikdy nepøipustili žádného
stínu do vašeho soukromého života i do vaší èinnosti.

Pøeji vám nakonec opravdu radostné a š�astné shledání s našimi dlouho oèekávanými ro-
dinami z Volynì, s kterými, jak vìøíme, již v nejbližších dnech se shledáme.

Vojáci poslechli a „vysmejèili” místa ve svých pøíbytcích i ve svých srdcích a byli
pøipraveni na shledání, i když nìkterým to trvalo ponìkud déle.
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Pøíjezd boratínských rodin (28. únor 1947)

Druhý transport z Lucka (14. z Volynì) dorazil na místo urèení v pátek 28. února a pøed
tím pozdì veèer zastavil na polepském nádraží. Dlouho oèekávané shledání po tøech letech se
stalo skuteèností. Bylo plné dojetí, radosti, ale také rozpakù a zklamání. Jsou to skuteènì oni,
ti špinaví a dlouhým úmorným cestováním unavení, nezvykle obleèení, naši blízcí? Nìkteré,
skoro tøíleté dìti vidí poprvé svého tátu. Pøedstavovaly si ho asi jinak a teï k nìmu ani nechtìjí
jít… „A co je to za kluka, tebe neznám”, tak mì odhání mùj starší bratr v pøítmí nádraží.
Každý z nás, úèastníkù, má hluboko v pamìti uložený tento obraz a snad toto líèení zvýrazní
jeho ponìkud vybledlé barvy. 

V pátek ráno jsme se dostali autobusem zasnìženou krajinou do nového domova. Snìhu
bylo tolik, že bylo tøeba ruènì odházet závìje u železnièního pøejezdu, abychom se dostali do
Chotinìvsi, protože i tehdy, stejnì jako dnes, se tato silnice v zimì neudržovala.

Pobyt na Volyni se stal historií, tenkrát ještì neuvìdomìlou. Co k tomu dodat?
Protože neexistovalo spojení mezi obìma boratínskými skupinami a cenzura byla vše-

mocná, dopisy docházely velice pozdì nebo vùbec ne, snad jenom ty rusky psané, tak se sta-
lo, že nebylo možné se domluvit na tom, co se má z Volynì do Èech pøivézt. Každý pøivezl
to, co se mu zdálo jen trochu užiteèné, ale z pohledu dalšího využití to byly nepotøebné vìci
- „barachlo”. Stejnì tak tøeba nemocné krávy èi mnohokrát vymìnìní konì. Zvíøata musela
projít terezínskou oèistnou procedurou, než mohla do èeského chléva. 

Nové domovy se nám zdály velice prostorné, bájeènì zaøízené s mnoha novými
a pøinejmenším zajímavými vìcmi. Nejvìtší novinkou pro nás všechny byla elektøina a rádio.
V nedìli bylo odpolední shromáždìní, kde jsme se všichni
pøivítali s ostatními chotinìvskými obèany. Toto setkání popsal
Václav Chudoba v èlánku „Boratín se vrátil” uveøejnìném ve
Vìrné stráži 14. bøezna:

Jsme všichni z bývalého Boratína na Volyni již v republice
(až na jednu rodinu Anny Køížkové, pozn. aut.) a ve vìtší èásti
usídlení v okrese Litomìøickém: Chotinìves, Hrušovany, Horní
Øepèice, Sedlec a Sobìnice. Slavnostní uvítání našich rodin
jsme mìli v Chotinìvsi v nedìli 2. bøezna, kde promluvilo
nìkolik øeèníkù, mezi nimi také pan Karel Budaø z Kladna,
vìrný pøítel Volyòských  (pobýval na Èeském Boratínì jako
rakouský zajatec a odvezl si odtud dceru uèitele - družku na
celý život, pozn. aut.) a také redaktor VS pan por. Jaroslav Chu-
doba. Byla to chvilka opravdového pøátelského sblížení
a splynutí obce v jednu velkou rodinu, jež si vzala za úkol pra-
covat pro blaho národa a dobrou povìst nás Èechù. Vzpomenuto bylo také velkých obìtí
bratøí z Volynì pøi osvobozovacím boji naší drahé vlasti, a tìch, kdož se osvobození ne-
doèkali, vzpomenuli jsme minutou ticha. Pøi té pøíležitosti se také uplatnil pìvecký sbor bo-
ratínský, který pøednesl nìkolik sborových národních a vlasteneckých písní. Tímto vzdáváme
svùj dík presidentu Dr. Eduardu Benešovi a ministru gen. Ludvíku Svobodovi a všem, kdož
se pøièinili o pøestìhování do našich nových domovù. Slavnost byla ukonèena obèerstvením,
které pøipravily hospodyòky z Chotinìvsi na uvítání svých spoluobèanù, a veøejnou sbírkou
pro SÈV na úèel pomoci vdovám a sirotkùm po padlých vojínech, která vynesla 3565 Kè.
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Umis�ování boratínských rodin 

V pøedešlé kapitole je uvedena cílová stanice jednotlivých boratínských rodin umístìných
v našem transportu. Pøevážná èást boratínských rodin smìøovala do Litomìøic a jen nìkolik
málo do Žatce. V cílové stanici se buï nastìhovali do rodin  usídlených vojákù nebo do shro-
mažïovacích støedisek.Vedení boratínské zájmové skupiny zajistilo (ve spolupráci se styèným
dùstojníkem MNO u osídlovací komise v Litomìøicích)  nìkolik míst pro ty rodiny, které
nemìly ve svém støedu vojáka, aby se ihned po pøíjezdu mìly kam nastìhovat (rodina
Tomášova a Houškova do Tøebutièek, rodina Antonína Albrechta, Josefa Zajíce a Václava
Beneše do Konojed, rodina  Miloslava Albrechta a Soòa Hnídková do Èížkovic).
K svobodným vojákùm se nastìhovali rodièe i sourozenci a èekali, až se nìco uvolní. Celkem
39 pøestìhovaných a neusídlených rodin žádalo o pøídìl. Nìkteré žádosti se bìhem prvního
roku  staly bezpøedmìtnými, protože se dcery vyvdaly a staøí rodièe zùstali na výmìnku. Pos-
tupnì se umístily všechny boratínské rodiny. Jejich seznam je uveden v pøíloze.

Kupièovské a jiné bìženecké rodiny, které se s boratínskými stìhovaly do Èeskoslovens-
ka, jely pøevážnì do Žatce a tam se rozmis�ovaly do pøipravených hospodáøských usedlostí.
Byly to pøevážnì rodiny bez vojákù, a proto prošly nìkterým ze shromažïovacích støedisek,
odkud se stìhovaly na místo urèení. 

Boratínské svatby v prvních letech a v roce 2000

Stejnì jako po první svìtové válce, tak i po druhé, ale mnohem výraznìji, vypukla
erupce svateb. Nastal klid zbraní, všední život dostával klidnìjší podobu a obì boratínské
skupiny se spojily. Navázaly se válkou pøerušené boratínské známosti, vznikaly i nové. Mno-
hé domovy vojákù èekaly na pracovité ruce hospodyò. Mezi pøíchozími boratínskými bylo
mnoho dìvèat s otevøenou a toužící náruèí, které mohly hrdiny uspokojit a pøevzít otìže vol-
ných domácností. 

Dùkazem je následující výèet sòatkù v prvních tøech letech po setkání, jsou uvedeny
chronologicky.

Dat. sòatku Ženich Nevìsta Místo usídlení

2. 2. 1946 Sž Rostislav Chudoba (1914) Thérese Wannebrouc Paøíž
16. 3. 1947 Sž Jaroslav Chudoba (1919) Jaroslava Opatová Milostín
7. 4. 1947 B Miroslav Bohatec (1915) Ludmila Albrechtová (1925) Vrbice

13. 4. 1947 B Vladislav Opoèenský (1921) Ludmila Vlková (1925) Chotinìves
1. 6. 1947 V Jaroslav Vlk (1908) Marie Tomešová (1911) Litomìøice

12. 6. 1947 B Josef Køížek (1907) Marie Opoèenská (1909) Hrušovany
1. 7. 1947 B Josef Bohatec (1905) Marie Albrechtová (1920) Chotinìves
6. 7. 1947 Sž Vladislav Albrecht (1925) Vlasta Hrubešová Horní Øepèice
8. 7. 1947 B Jaromír Janata (1921) Miroslava Chudobová (1921) Chotinìves

5. 10. 1947 Sž Václav Baloun (1903) Božena Šestáková (1913) Hrušovany
19. 10. 1947 B Karel Šerák (1923) Miloslava Škrabalová (1927) Chotinìves
23. 11. 1947 Sž Jan Opoèenský (1926) Libuše Šeráková Chotinìves
23. 11. 1947 Sn Matìj Urièa Marie Houšková (Tomášová) Tøebutièky
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2. 1948 Sž Jiøí Švejdar (1922) Vlasta Viznerová Libkovice p. Ø. 
4. 4. 1948 B Bedøich Šebesta Vìra Hubalová (1926) Sedlec

25. 4. 1948 Sn František Lundák Anna Albrechtová (1923) Chotinìves
25. 4. 1948 V Boleslav Štìpánek Miroslava Opoèenská (1917) Sobìnice
20. 6. 1948 V Jaroslav Šulc (1914) Marie Janatová (1924) Libìdice

17. 10. 1948 B Rostislav Vlk (1922) Ludmila Šeráková (1927) Chotinìves
1948 Sn Ladislav Michálek Marie Nechanická (1922) Habøina
1948 Sž Josef Opoèenský (1924) Vlasta Šámalová Horní Øepèice
1948 Sž Miloslav Šebesta (1916) Ludmila Felecitas Sedlec

18. 4. 1949 B Bedøich Opoèenský (1924) Anna Albrechtová (1930) Sedlec
13. 11. 1949 B Radomír Vlk (1925) Ludmila Švejdarová (1926) Chotinìves

1949 V Václav Novotný (1910) Marie Opoèenská (1923) Libìdice
21. 8. 1950  Sn Donát Novák Anežka Opoèenská (1921) Slatina
5. 11. 1950 B Josef Šerák (1925) Marie Škrabalová (1931) Chotinìves

Vysvìtlivky: B oba partneøi z Boratína
V jeden z Boratína a druhý z Volynì  

Sž ženich z Boratína, nevìsta z ÈSR
Sn nevìsta z Boratína, ženich z ÈSR

Boratínské svatby se konaly ve stejném duchu jako na
Volyni s novým prvkem, a to støelbou do vzduchu, aby se
novomanželùm nerodily hluché dìti. Nìkteré zvyklosti se
staly pøedmìtem kritiky a postupnì z poøadu vymizely,
napø. házení svatebních koláèù èi drobných mincí do øad
pøihlížejících spoluobèanù stojících pøed kostelem èi pøed
místem konání svatební hostiny. Svatby byly zprvu
s èetnými hosty a jak se hospodáøská situace po válce
nevylepšovala, postupnì hostù ubývalo.

Ještì po roce 1950 vzniklo nìkolik nových manželství
z boratínských, pøípadnì volyòských mladých lidí. Z dnešního
pohledu zdravého vývoje popu-
lace to nebylo nejideálnìjší, ale
boratínský životní styl se podstat-
nì lišil od životního stylu nových
obèanù v pohranièí,    pøicháze-
jících z mnohých míst  repub-
liky èi Evropy. Napø.
i v Chotinìvsi žily èeské rodiny
z Jugoslávie a Rumunska.
Splynutí s okolím trvalo v novém
boratínském prostøedí kolem pat-
nácti let, zejména po jednotné
školní i mimoškolní výchovì. 
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Svatba Vladislava Opoèenského
s Ludmilou Vlkovou

Svatba Miroslava Bohatce s Ludmilou Albrechtovou
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Z tìch boratínských to byly ještì tyto novomanželské dvojice: Bedøich Køížek a Vlasta
Balounová (1951), Ladislav Šerák a Jaroslava Chladilová (1953), Milan Janata a Anna
Šeráková (1955), Josef Vlk a Anna Albrechtová (1956) a Jiøí Opoèenský a Anna Vlková
(1964). 

Volyòských dvojic se nám podaøilo objevit mnohem více: Rostislav Cendelín a Marie
Pokrupová (Bž 1948), Václav Kuchyòka a Božena Šeráková (Bn 1951), Josef Sazeèek a Zdena
Albrechtová (Bn 1953),  Miroslav Èurda a Vlasta Vlková (Bn 1955), Rostislav Styblík
a Dagmar Janatová (Bn 1955), Vlastimil Holý a Anna Chudobová (Bn 1956), Miloslav Chladil
a Božena Holá (Bž 1960), Jindøich Opoèenský a Vlasta Styblíková (Bž 1961), Vratislav Balák
a Marie Šeráková (Bn 1962), Lubomír Vlk a Eleonora Listovská (Bž 1959), Rostislav Knob
a Dobromila Albrechtová (Bn 1962)

Svatba Jaroslava Chudoby – první „poloboratínská”
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V tìchto záøijových dnech magick-
ého roku 2000, kdy se práce na His-
torii Èeského Boratína chýlí ke konci,
je památka na Boratín stále živá a snad
v dùsledku našeho zájmu o boratínské
informace ještì živìjší než pøed nìko-
lika lety.

V sluneèném devátém záøijovém
dni se sešlo v chotinìvském kostele
mnoho bývalých boratínských obèanù
i jejich mladších potomkù na svateb-
ním obøadu. Snad naposledy se
v uzavíraném manželství Jaroslava
Šeráka a Martiny Vlkové spojily pøímí
potomci rodin, které tvoøily základ Bo-
ratína. Jména Albrecht, Chladil, Ne-
chanický, Šerák, Škrabal, Vlk
a Zajíèek najdeme v rodokmenu jejich
pøedpokládaného potomka.

Poslední poboratínská svatba
Jaroslava Šeráka s Martinou Vlkovou



Koncem záøí roku 2000 dovršil manželský
pár Vladislav Albrecht–Francù s Libuškou z
domu Opoèenskou–Klempíøovou šedesát let
spoleèného života. Tuto událost - „diaman-
tovou svatbu” oslavili pøi dobrém zdraví a v
plné duševní svìžesti v kruhu svých
sourozencù, dìtí, vnouèat a pravnouèat, tìsnì
pøed vydavatelskou uzávìrkou boratínské his-
torie.
Tìch, kteøí se dožili této významné rodinné
události na Boratínì snad vùbec nebylo.
Teprve po pøestìhování do nových vhod-
nìjších podmínek se vìk prodlužoval 
a mnohá manželství, uzavøená na Boratínì,
mohla oslavit šedesátileté jubileum - kopuleté
manželství.
Byli to: 
Václav Baloun a Božena roz. Šebestová v Litomìøicích v r. 1957
Josef Albrecht a Marie roz. Hubalová v Olomouci v r. 1970
Bedøich Šebesta a Božena roz. Balounová ve Zlínì-Malenovicích v r. 1980
Vladislav Vlk a Anna roz. Albrechtová v Chotinìvsi v r. 1980
Bedøich Albrecht a Marie roz. Opoèenská v Chotinìvsi v r. 1987
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Diamantová svatba
Vladislava Albrechta a Libuše Opoèenské



K A P I T O L A D E S Á T Á

BORATÍN V NÁS
Pokus o pøenesení „boratínského” životního stylu • Vzdìlávání poslední boratínské gen-
erace • Boratín v nás a my na Boratínì • Jubilejní rok 1997 • Boratínští potomci
v Americe • Rodokmeny boratínských rodin • Boratínské osobnosti a boratínští nestoøi
• Chvála boratínským matkám • Teèka nakonec 

Politická situace se v Èeskoslovensku zaèala vyjasòovat. Komunistická strana vyhrála na
jaøe 1946 volby a chystala se ujmout moci a nastolit cestu k socializmu. Odmítla „Marshallùv
plán” obnovy Evropy a po únorové revoluci v r. 1948 pod patronací sovìtských poradcù
prosadila socialistické výrobní vztahy. Toto jsou  známá fakta z hodin dìjepisu, ale co to zna-
menalo pro pøistìhovalé volyòské Èechy, usazené pøevážnì na venkovì, to bychom chtìli
pøipomenout. Zrušení soukromého podnikání  a soukromého vlastnictví pùdy už jednou zažili
v roce 1939 pøi okupaci Volynì. Takový vývoj jistì neoèekávali. Doèkali se obdobného vývo-
je i v politickém pùsobení, i když forma prosazování komunistické ideologie nebyla tak
brutální, ale zato rafinovanìjší. Naštìstí èeskoslovenští komunisté nemìli k dispozici ani
Sibiø, ani polární bílé medvìdy, ani pustiny Kazachstánu, pouze jáchymovské uranové doly.
To všechno si uvìdomovali volyòští reemigranti, a tak, kde byli v menšinì, podrobili se bez
velkého nátlaku. Tady je tøeba pøipomenout, že komunistiètí vùdci mìli všechno promyšleno
již v období osídlování pohranièí v roce 1945 a 1946, a nepøipustili v jednotlivých obcích vìtší
koncentraci Èechù z Volynì. Jen tam, kde se jim to nepovedlo, byly s kolektivizací problémy.
Napøíklad v Chotinìvsi, kde se usadilo 17 boratínských a 1 ozeranská rodina, vzniklo jednot-
né zemìdìlské družstvo až v roce 1956 jako jedno z posledních družstev v litomìøickém
okrese. 

Pokus o pøenesení „boratínského” životního stylu

Aby bylo možno obnovit a uplatnit boratínský životní styl, bylo tøeba vytvoøit pod-
mínky, tj. zøídit farnost, zvolit duchovního a staršovstvo, obnovit èinnost všech církevních in-
stitucí - sdružení mládeže, nedìlní školy a pìveckého sboru a obstarat bohoslužebnou míst-
nost, nejlépe postavit vlastní kostel.

Podmínkou pro zøízení nové farnosti byl poèet jednoho tisíce duší dané církve, avšak
volyòských evangelíkù usazených ve východní èásti okresu bylo kolem tøí set. V Encovanech
a Habøinì byly kazatelské stanice tøebenického sboru. Encovanští evangelíci byli pøevážnì
potomci pobìlohorských exulantù, kteøí se sem  pøistìhovali po první svìtové válce (r. 1924)
z polského Zelova, v poètu kolem dvou set. Do Habøiny a okolí se pøistìhovalo nìkolik rodin
z vnitrozemí. Poèet evangelických duší nikdo neznal, a tak ihned v první polovinì roku 1947
zorganizoval boratínský duchovní, faráø Jaroslav Opoèenský (byl zároveò povìøen
rozmis�ováním exulantù v Èeskoslovensku), sèítání evangelíkù v tehdejším úštìckém soud-
ním okrese (asi padesát obcí ve východní èásti litomìøického okresu). Podle hlášení pøedsedù
MNV (místní národní výbor) žilo v tomto území 1048 evangelíkù. A tak bylo na sborové

BORATÍN V NÁSstrana 235



schùzi 20. èervence rozhodnuto odeslat synodní radì (nejvyšší orgán èeskobratrské církve
evangelické - ÈCE) žádost o zøízení samostatného sboru v Chotinìvsi s kazatelskými stan-
icemi v Encovanech a Habøinì (ta byla pozdìji kvùli lepšímu spojení pøenesena do Úštìku).

Žádost byla podána 21. záøí
1947 a souhlas pøišel ještì  do
konce roku. Bohoslužby se
v Chotinìvsi konaly pravidelnì
v sále u Kopeckých (èp. 53,
volyòská evangelická rodina
z Ozeran) a cvièení sborového
zpìvu u Rostislava Vlka (èp.
50). Nedìlní škola se konala
v každé obci, kde bylo alespoò
pìt evangelických dìtí školou
povinných. 

Mládež, i když rozptýlená
do nìkolika obcí, se scházívala

do sdružení a vzájemnì se navštìvovala v jednotlivých obcích a trávila spolu i nedìlní
odpoledne. Do míst se sjíždìla všemi možnými zpùsoby (na valníku taženém koòmi èi trak-
torem nebo i v koèárech). Nejmladší poslední generace se automaticky zaèleòovala do
sborového života a na konfirmaèních cvièeních, støídavì konaných v Encovanech na zámku
a v Chotinìvsi, si osvojovala zásady evangelické víry.

Budování kostela v Chotinìvsi

Již v dobì usidlování na podzim roku 1945 pamatovali boratínští vojáci na kostel. Nejprve
se chtìli usídlit v té obci, ve které stál evangelický kostel. Když se taková nìmecká obec ne-
našla, mysleli alespoò na místo, kde by mohl být kostel postaven, až se situace trochu uklid-
ní. Vybrali tedy asi pùlhektarový pozemek na horním konci Chotinìvsi s výhledem do kraje
a poblíž železnièní zastávky Horní Øepèice. Tam mìl stát kostel a fara obklopené zelení, jako
na Boratínì. 

Nepochybnì k tomuto kroku pøispìla pøítomnost boratínského faráøe Jaroslava Opoèen-
ského, pro kterého se stala stavba zdejšího kostela doslova posláním. Mìl již bohaté
zkušenosti se stavbami kostelù svépomocným zpùsobem. Organizoval stavbu kostela na
Volyni, nejdøíve v Ozeranech a pak v Kupièovì. Jako dvanáctiletý kluk byl jistì uprostøed
dìní pøi stavbì boratínského kostela, vždy� jeho otec Josef Opoèenský byl tehdy kurátorem
boratínského sboru a hlavním organizátorem stavby.

Pováleèné podmínky v Èeskoslovensku se sice znaènì odlišovaly od tìch volyòských po
všech stránkách, ale hlavnì nebyla k výstavbì církevních staveb politická vùle. Opravovat,
pøípadnì rekonstruovat, to ano, ale stavìt? Vždy� byl katastrofální nedostatek stavebního ma-
teriálu a stavební kapacity byly pod dohledem státních ústøedních orgánù s plánovaným
využitím na nìkolik let dopøedu. Ale vùle byla silnìjší, a tak na sborovém shromáždìní 11.
èervna 1950 oznamuje faráø Opoèenský svým farníkùm radostnou zprávu, že má pøedbìžný
souhlas s výstavbou kostela od církevního tajemníka ONV v Litomìøicích i od synodní rady.
A nejen souhlas, ale také pøísliby finanèní pomoci z obou míst. V další bohaté diskusi se øeši-
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ly otázky, kde sehnat materiál a jak zajistit dopravu tohoto materiálu na staveništì, kde sehnat
brigádníky na stavební práce a jak práci nejlépe zorganizovat. Bylo dohodnuto, aby faráø ob-
staral povolení, zadal projekt kostela, dále jednal s úøedníky a stavaøi a organizoval veškerou
práci spojenou se stavbou. Hospodáøi s povozy mìli dopravit potøebný materiál a ostatní farní-
ci pomáhat pøi rozebírání domù  urèených k bourání  -  k získání cihel i stavebního kamene
do základù (z opuštìné výletní restaurace na Hoøidlech a z domù v nedaleké obci Mladé) a pøi
èištìní cihel. Bìhem letních mìsícù byl stavební materiál dopraven na staveništì (70 kubíkù
písku, 30 tisíc cihel, 150 q vápna, množství kamene i prken).

Jako student reálného gymnázia jsem byl povìøen, abych pro projektanta promìøil støešní
konstrukci chotinìvské cihelny, která byla urèena k demolici. A rozmìry této konstrukce byly
urèující pro rozmìry budovy kostela. Cítil jsem se tímto úkolem poctìn a dal jsem si záležet
na tomto promìøování a následném grafickém znázornìní konstrukce (šíøka 10 a délka 16 m).

Architekt Bareš pøedložil projek a rozpoèet na stavbu kostela ve výši 1 700 000 Kès. By-
lo tøeba tuto èástku obstarat a rozhodnout o pokraèování stavby. Pan faráø Opoèenský opìt vy-
jednával a v záøí na schùzi staršovstva sdìlil výsledek své neúnavné práce: Krajský národní
výbor v Ústí nad Labem slibuje 500 000 Kès, synodní rada v Praze dá 150 000 Kès, Jeroný-
mova jednota poskytne jako „hlavní dar lásky pro rok 1950” èástku ve výši 300 000 Kès, chy-
bí tedy 750 000 Kès. Staršovstvo odhaduje pøíspìvek farníkù ve výši 300 000 Kès.

Zbývající èástka se musí ušetøit na stavebním
materiálu z bouraèek a tím, že pomocné stavební
práce vykonají farníci a jiní brigádníci zdarma.
Staršovstvo rozhoduje zahájit stavbu ještì tentýž
rok a to vybudováním základù.

Hlavní organizátor pojal výkop rýhy pro zák-
lady jako spoleèenskou akci a pozval na brigádu
všechny duchovní z Podøipského seniorátu. Pøi-
jeli témìø všichni (devìt) a spolu s ostatními
brigádníky byly výkopy pro základy hotovy
bìhem nìkolika dnù. Senior Somolík zapsal do
pamìtní knihy následující øádky: S prosbou za
požehnání a v bratrské jednotì zaèala stavba
chrámu v Chotinìvsi, za snìhu, zimy a teplém
doufání. Následovalo vyzdìní základù a v nedìli
10. prosince 1950 bylo slavnostní posvìcení zák-
ladù.

Samotný akt spoèíval v tom, že byl do zák-
ladù kostela zazdìn pamìtní list. Faráø Opoèen-
ský pøed všemi pøítomnými vložil do pøipravené lahve svinutý list, na kterém byly sepsány
struèné dìjiny sboru. Láhev zapeèetil a vsunul do pøipraveného otvoru v základech a zednický
mistr p. Bìlina otvor zazdil. Poté na základní kámen poklepali konsenior Varcl (senior So-
molík byl nemocen), faráø Opoèenský, Ing. Arch. Bareš a stavební mistr Bìlina.

Pøi této slavnosti se uplatnil znamenitì pìvecký sbor.
Bìhem zimního období byl na stavbì klid, ale pøipravovalo se pokraèování na jaro - bylo

tøeba zkonstruovat lešení vlastními silami, sehnat chybìjící stavební materiál, zajistit zedníky
a ostatní stavební profese, pøipravit hladký prùbìh stavby, zajistit obèerstvení pro mistry
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a dìlníky, protože témìø všichni budou pracovat mimo své zamìstnání, o dovolených
a v odpoledních hodinách pozdì do noci.

Všude byl a všechno øídil neúnavný faráø Jaroslav Opoèenský. Mìl na starosti dohled
a øízení stavebních prací (na stavbì byla neustále jedna osoba z vlastních øad farníkù, která
znala každodenní pracovní program, aby informovala pøíchozí brigádníky, co mají dìlat). Aby
se mohlo dìlat co nejdéle a v pohodì, pøipravovala Marie Janatová vedle v domeèku vydatné
obèerstvení ze surovin, které donesly hospodyòky.

Práce pokraèovala úspìšnì kupøedu, i když problémù k øešení bylo mnoho, zejména se
shánìním chybìjícího materiálu, protože v tehdejší dobì na volném trhu vlastnì žádný nebyl.
Všechen materiál šel na plánované a státem øízené stavby a dokonèování tìchto staveb se
pøesto vleklo roky. Staršovstvo s farníky v èele s faráøem však mìli v plánu dokonèení stav-
by kostela ještì v tomto roce, aby tradièní štìdroveèerní slavnost mohla být uspoøádána jako
na Boratínì. I architekt Bareš byl èastým hostem na stavbì, aby poradil a zkontroloval, co by-
lo tøeba. Napøíklad umístìní z Boratína dovezené kazatelny a stolu Pánì. (Ale dovezené
varhany nebylo možno pro jejich znaèné poškození instalovat).

Na schùzi staršovstva 23. øíjna informuje faráø Opoèenský, že stavba se blíží ke konci a že
bìhem nìkolika dnù bude kostel vymalován. Zbývá tedy uklidit vnitøek kostela po malíøi
Františku Bednáøovi (malíø kulis Národního divadla v Praze), nastìhovat lavice a uspoøádat
prostranství kolem kostela. Slavnost vysvìcení chrámu byla stanovena na 18. listopad 1951.
S farníky byl projednán program slavnosti a stanoveny úkoly pro jednotlivé pracovní skupiny
tak, aby slavnost vysvìcení mìla dùstojný prùbìh.  

Než dáme slovo faráøi Františku Janovskému z Roudnice, který slavnost zdokumentoval
a zveøejnil v èasopise Èeský bratr (è. 10, roèník 1951), chtìl bych uvést náklady na stavbu kostela:

v penìzích bylo bìhem stavby vydáno  
1 688 585,90 Kès, farníky bylo odpracov-
áno  celkem 7 800 hodin a s koòmi 1 450
hodin. Hodnota materiálu z bouraèek byla
vyèíslena na 109 200 Kès  a hodnota
svépomocí postaveného lešení èástkou 115
000 Kès. Celková hodnota kostela  byla
vyèíslena na 2 044 185,90 Kès.

Z uveøejnìného textu vyjímáme:
K otevøení chrámu Pánì došlo 18.
listopadu 1951 za pøítomnosti synodního
seniora ThDr. Viktora Hájka, seniora
Zdeòka Somolíka, sedmnácti duchovních
a èetných zástupcù státních úøadù. V tento
den se shromáždili domácí i hosté - a tìch
bylo mimoøádné mnoho jak z vìtšiny

sborù seniorátu, tak i mimo seniorát - u domu, v nìmž byla dosavadní modlitebna.
Podìkováním majiteli domu a rozlouèením byla uzavøena první èást obøadu. Odtud se
spoleènì stoupalo vzhùru k vyvýšené rovinì nad Chotinìvsí, kde jest postaven nový chrám
podle Ing. arch. Bareše.

Pøed chrámem shromáždìní pozdravil chotinìvský kurátor Jaroslav  Chudoba, dvì dívky
(Maruška Chudobová a Anièka Vlková, pozn. aut.) pak pøivítaly synodního seniora a pøedaly
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mu klíèe od chrámu. Zasvìcení chrámu provedl, stejnì jako pøi prvních službách Božích
odpoledne posloužil kázáním, synodní senior ThDr. Viktor Hájek. Poté pøednesli pozdravné
projevy pøítomní faráøi Z. Somolík, F. Varcl, F. Janovský, Vl. Sláma, J. Matìjka,  L. Vrba, J.
Svoboda, J. Tobiáš, J. Semeradt, diakon J. Tomeš a laiètí zástupci  mnohých sborù. Program
doplòovaly pìvecké sbory z Roudnice n.L., z Ústí n.L. a domácí. Nakonec promluvil místní
duchovní vikáø Jaroslav Opoèenský, který vyslovil radost nad zdaøeným dílem. Spoleèným
zpìvem „Pod ochranou Nejvyššího” byla slavnost ukonèena.

Za zmínku stojí, že  scénáø slavnosti v Chotinìvsi byl podobný tomu boratínskému v roce
1907 a že hlavním organizátorem tehdy byl Josef Opoèenský a nyní jeho syn Jaroslav.

Vzdìlávání poslední boratínské generace

Pokud prožili pøíslušníci poslední boratínské generace svoje školní léta v mírovém ob-
dobí, všichni dosáhli nejménì základního školního vzdìlání. Vìtšina této generace, zejména
ti mladší, odmaturovala již v Èeskoslovensku na støedních školách všeho druhu. Nejhùøe na
tom byly roèníky 1922 až 1934, kterým druhá svìtová válka znemožnila plynulé vzdìlávání
bìhem ní, protože v nìkterých mìsících byly otevøené pouze obecné školy. V pováleèných
letech do odjezdu z Volynì pak mnozí museli doma v zemìdìlství zastat práci vojákù a rovnìž
mladí vojáci v Èeskoslovensku museli myslet na zajištìní budoucích domovù pro sebe i pro
své rodiny a ne na školu.

Èeskoslovenská vláda si uvìdomovala, že tady existuje urèitý handicap pøíchozích reem-
igrantù v pøípravì na životní povolání i pøi následném uplatnìní. Proto vydala prostøednictvím
ministerstva školství výnos z 3. 6. 1946, kterým upravila podmínky vstupu do  èeskosloven-
ských škol  nejen volyòským reemigrantùm (viz Vìrná stráž è. 12 z r. 1947 „Kam
s volyòskými studenty?”). Podle nìho mohou býti žáci, kteøí naposledy navštìvovali nìkter-
ou cizozemskou školu, odpovídající naší støední škole, pøijati do zdejších støedních škol beze
zkoušky, pøedloží-li tyto doklady: køestní nebo rodný list, doklad o èeskoslovenské státní pøís-
lušnosti nebo aspoò o tom, že o ní požádali a doklad o návštìvì cizozemské školy, odpovída-
jící naší støední škole. Mohou býti pøijati nejvýše do tøídy, kam by patøili podle vìku. Pro škol-
ní rok 1946/47 platí zásada, že do jednotlivých tøíd gymnázií mohou býti zapsáni žáci podle
vìku, kterého dosáhli nejpozdìji do 31.12.1946: I.tø.- 11 let, II.tø.-12 let až VIII.tø. -18 let.
Ponìvadž pro rozdíly v osnovách nebyly probírány na cizozemské škole všechny pøedmìty,
kterým se vyuèuje u nás, mùže být z takových pøedmìtù povolen odklad klasifikaèních zk-
oušek do konce školního roku 1946/47, prakticky do konce srpna 1947. To se týká pøedevším
èeštiny. Nestaèí-li žák požadavkùm tøídy, do níž byl podle vìku zaøazen, mohou rodièe požá-
dati øeditelství ústavu, aby byl ještì bìhem školního roku pøeøazen do tøídy nižší. Vrátí-li se
nìkteøí z volyòských studentù až koncem tohoto školního roku, bude jim poskytnut další od-
klad k vykonání zkoušek z èeštiny a jiných pøedmìtù, kterým se neuèili.

Pøestìhováním do Èeskoslovenska nastaly podstatnì lepší podmínky pro studium a tak
mnozí v denním studiu a ti starší v externím dálkovém studiu absolvovali nìkterou z vysokých
škol. ÈVUT v Praze absolvovali a titul Ing. získali: Jan Chudoba v r. 1960, Jiøí Opoèenský
(1968) a Josef Vlk (1956). Univerzitu absolvovali a titul promovaný pedagog (dnes magistr)
získal Jaromír Hubal (1958?) a titul promovaný filolog Jaroslav Chudoba (1959) - absolvoval
Vysokou školu ruského jazyka a literatury. Nìkolik studentù muselo vysokou školu po roce
1948 opustit: Rostislav Kolaèev medicínu a Jan Šebesta techniku, snad z politických dùvodù.
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Boratín v nás a my na Boratínì

Zejména starší lidé z tøetí boratínské generace se vraceli ve vzpomínkách  na Volyò a na
Boratín a sledovali z povzdálí tamní vývoj. Mnozí udržovali sporadický písemný styk se
vzdálenými pøíbuznými èi s bývalými pomocníky v èeských domácnostech, kteøí také
nemohli zapomenout na soužití s èeskými kolonisty.

A jak to vypadalo na Boratínì v prvních deseti letech po našem odjezdu se dozvídáme ze
vzpomínek èlenù rodiny Anny Køížkové provdané Vitoušové, které vyjádøil její syn Josef
Køížek a které uvádíme v nezmìnìném znìní: 

Život mezi Ukrajinci byl velice tìžký. Chápali Èechy a Slováky (tak øíkali tìm Ukra-
jincùm, kteøí se pøistìhovali ze Slovenska, pozn. aut.) jako vetøelce a dávali to velice dùraznì

najevo. Naše rodina byla poslední soukromì hospodaøící rodinou
v Boratínì. Všichni ostatní, a� již Ukrajinci nebo zbylí Slováci (podstat-
ná èást slovenských Ukrajincù se vrátila na Slovensko, pozn. aut.), již
v té dobì pracovali na státním (na bývalých èeských pozemcích, které
pøipadly státu, pozn. aut.). Má matka musela také pracovat - na plný
úvazek a našemu vlastnímu hospodáøství se mohla vìnovat až poté. Bála
se totiž, že bychom mohli pøijít o polnosti. Jakékoliv vyboèení z øady se
ihned trestalo, právì i odebráním majetku. Navíc odvody státu byly tak
vysoké, že jsme museli èást úrody schovávat, abychom mìli na zasetí

nebo sadbu. Pamatuji si, že jsme s matkou a sestrou úrodu po nocích zakopávali. Hodnì jsme
se báli státních úøedníkù, dnes už si nepamatuji, jak se jim øíkalo, ale nezapomenu jejich prá-
ci. Sepisovali všechen majetek, poèet dobytka, dokonce i slepic.

Protože jsme nemìli možnost nikoho zamìstnávat, už v pøedškolním vìku jsem pracoval.
Dennì jsem vyhánìl krávu na pastvu, abych se mohl alespoò nìjak podílet. V období skliznì
jsme si najímali pracovníky. Ukrajinci si pochopitelnì brali mzdu, a� už v penìzích nebo
v naturáliích, ale bylo tìžké je k práci pøimìt. Nejsnazší to bylo, když mìli nouzi. Jakmile si
však nìjaké peníze vydìlali, už se jim pracovat nechtìlo. Staèilo jim pøekonat pøechodnou
nouzi. Se Slováky to bylo snazší. I jim se jako „cizincùm” žilo mezi Ukrajinci tìžko, sami od
sebe nám pomáhali, stejnì jako my jim. Fungovala mezi námi solidarita.

Na Ukrajince vzpomínám velmi bolestnì.  Byli násilní, holdovali alkoholu, mìli sklony
parazitovat na jiných. V dobì našeho života v Boratínì jsme se nauèili nezamykat dveøe, aby-
chom umožnili ukrajinským bandám snadno vyplenit náš dùm. Obrana proti nim nebyla a my
jsme mìli alespoò jistotu, že nám neznièí dveøe. Tato situace se pro nás zlepšila, až když
maminka vzala do podnájmu rodinu ruských lékaøù. Jejich pøítomnost nám zaruèila relativní
klid. Ukrajinští obyvatelé potøebovali lékaøe, proto byl náš dùm, po dobu jejich pobytu u nás,
stranou loupeživých zájmù.

Doktoøi nám nakonec pomohli k odjezdu do Èech. Pøibližnì 7 let jsme èekali na povolení
vycestovat a statek od nás doktoøi nakonec koupili. Èást nám zaplatili penìzi, èást chirur-
gickými nástroji a lékaøským vybavením. Za peníze jsme nakoupili zlaté hodinky, náramky
a jiné šperky, protože to byla jediná alespoò trochu rozumná investice. Lékaøské nástroje se
ukázaly jako bezcenné, vìnovali jsme je tedy pozdìji ašské nemocnici.

Po Stalinovì smrti v roce 1953 na pøelomu padesátých a šedesátých let se cestování za
hranice trochu uvolnilo a mnozí toho využili k návštìvì rodných míst. Také do Èeskosloven-
ska pøijíždìli „na pozvání” z okolí Boratína ukrajinští pøátelé s plnými kufry jídla, protože
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sovìtská propaganda hlásala, že u nás je bída a hlad. Jaký byl jejich údiv, když vidìli výklad-
ní skøínì plné u nich nevídaného sortimentu, lze si snadno domyslet (dokládají Køížkovi,
Nechaniètí, Šerákovi i Vlkovi). Èeští návštìvníci Boratína pøijíždìli se smíšenými pocity.
Mluvili o pøátelském pøijetí, ale nemohli se
smíøit s promìnami „jejich” milované vesnièky.
Po  nìkolika letech života v èeském prostøedí se
jim zdálo, že kopce nìkdo vyrovnal, domy
zmenšil a hlavnì  z „Forty” nìkdo musel odebrat
poøádnou vrstvu hlíny. Pøímìstský charakter zás-
tavby bez zahrad a hospodáøských budov zmìnil
výraznì vzhled Boratína. Vyrostlo tu mnoho
nových budov a staré èeské se opravily nebo
zbouraly, postavily se menší a k jinému úèelu.
Z prostorných dvorù se staly záhumenky a místo
okrasných kvìtin v zahrádkách nakukovala do
oken bujná bramborová na�. Také chlouba bo-
ratínských - „ohromná” budova záložny zmìnila
vzhled nástavbou jednoho patra a z kostela se
stal kulturní dùm a pozdìji skladištì „sovchozu”
(státní statek).

Vìtšina boratínských obèanù se do døívìjšího
domova nevypravila a ponechala si jej v pamìti
tak, jak si ho uložila pøi svém odchodu.
K pøipomenutí boratínského života sloužila
mnohá výroèí, zejména kulatá výroèí události nejdùležitìjší - návratu do zemì svých pøedkù.
Podle toho, jaký byl program setkání, sjíždìli se boratínští do kostela v Chotinìvsi nebo do
spoleèenských prostor obèanských v Horních Øepèicích, Libìšicích èi v Chotinìvsi. Nebo
dopoledne do kostela a odpoledne do sálu, alespoò bylo více èasu na vzpomínky. Program za-
jiš�ovali buï vojáci v SPB nebo staršovstvo sboru, prostì po boratínsku ruku v ruce.

I my jsme se vypravili po stopách pøedkù v kvìtnu 1996, když jsme pøipravovali program
pro druhé setkání potomkù uèitele Josefa Vlka. Cestovali jsme autem  na Boratín pøes jeho
rodištì na Moravì a pøes bojištì mnohých boratínských hrdinù - Duklu. I na Ukrajinì probìh-
la zmìna politického systému a Ukrajinci si po mnoha staletích  mohou vládnout sami. Dlou-
holeté usilování dosáhlo svého cíle. Pøijetí na Boratínì bylo srdeèné, zejména pøi nedìlních
pravoslavných bohoslužbách v našem evangelickém kostele.

Pøekvapila nás zmìna prostøedí k lepšímu i k horšímu vzhledem k tomu, jak jsme si jej
pamatovali, i proti tomu, jak jsme se o nìm dozvídali od pøedchozích návštìvníkù. Upravený
høbitov byl tím nejpøíjemnìjším zjištìním. Potìšilo nás, že v kostele na èelní stìnì byl ob-
noven na obou stranách dlouhý, zlatým písmem èesky psaný biblický text, který byl
v pøedchozích dobách odstranìn (nìkolikrát zabílen). 

Tady nás prostøedí inspirovalo k myšlence zvýraznit trvalejším zpùsobem památku na
Èechy, kteøí tu žili. Ve stejnou dobu se zrodila i myšlenka na soustøedìní písemných a jiných
památek pøibližujících život na Èeském Boratínì a možná na sepsání „Historie”, kterou právì
doèítáte.

Vrátili jsme se s manželkou poznamenáni boratínským syndromem a zaèali jsme
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soustøeïovat informace o životì obyvatel na Èeském Boratínì. V následujícím roce jsme oba
definitivnì odešli do dùchodu a Boratín se nám stal zajímavým a napínavým zamìstnáním,
vyplòujícím veškerý denní a mnohdy i noèní èas. 

Jubilejní rok 1997

Toho roku jsme si pøipomínali následující výroèí:

125 let od založení Èeského Boratína
110 let od založení nového høbitova a postavení „Forty”
90 let od  vysvìcení kostela
85 let od uvedení budovy záložny (spoleèenského domu) do provozu 
50 let od data vystìhování z Èeského Boratína

Tento rok byl tedy nejvhodnìjší pøíležitostí k instalování trvalých památek na boratínské
Èechy v místì, kde se lidé tøí generací v bolestech rodili, žili a umírali.

Nikoho jsme se moc neptali a jednali. Teprve když jsme již vìdìli, že náš úmysl je
uskuteènitelný, seznámili jsme ostatní dosud žijící boratínské obèany s tím, že jsme objednali
pamìtní desku na budovu kostela a postavení pomníku na høbitovì. Využili jsme k tomu
shromáždìní boratínských obèanù a jejich pøátel na vzpomínkové slavnosti k padesátému
výroèí našeho návratu dne 10. a 11. kvìtna 1997
v Chotinìvsi. Tam jsme se pochlubili prvními boratín-
skými informacemi a videozáznamem „Po stopách
našich pøedkù” z loòské cesty na Volyò. Pozvali jsme
všechny boratínské na slavnost odhalení památek na Bo-

ratín s cestovní kanceláøí Pancest ze
Žatce. Tuto vzpomínkovou slavnost
popsal Jaroslav Chudoba ve
volyòském Zpravodaji tìmito slovy:

Èeský Boratín vzpomínal.
V sobotu 10. kvìtna 1997 ožila

malá víska Chotinìves na Lito-
mìøicku pozoruhodnou úèastí bý-
valých obèanù Èeského Boratína pøi
vzpomínkovém setkání u pøíležitosti
50. výroèí hromadného návratu

z Volynì do Èech. Zúèastnili se ho pøedevším zástupci té
nejmladší generace, protože èas, ten neúplatný vládce
nad lidskými životy, nám nejen vepsal do tváøí pohnutou
historii našich osudù, ale vybral si také svou hojnou daò,
kterou nikomu nesleví.

Již vkusná pozvánka se základními informacemi,
programem setkání, podrobnou mapkou blízkého okolí
a výòatkem z poselství prezidenta Dr. Edvarda Beneše
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k uvítání Èechù vracejících se z Volynì dávala tušit, že
pùjde o akci peèlivì pøipravenou, promyšlenou
a cílevìdomou.

V emotivnì ladìných projevech vzpomínali na
poslední dny pobytu na Volyni v letech 1939 - 1947 bo-
ratínští obèané, pøíslušníci zahranièní východní armády
Jaroslav Chudoba, Vladislav Opoèenský a Bedøich
Opoèenský. Pøipomnìli, každý z jiného pohledu, sled
událostí v tomto historicky sice nepatrném, leè strasti-
plném èasovém období osmi let, nesmírnì bohatém na
zážitky, zvláštì ty tragické. Manželé Josef a Anna
Vlkovi pohovoøili na téma Èeský Boratín
v souvislostech a Luboš Knechtl promítl videozáznam
z cesty do rodné obce rodièù své manželky Hany Vlkové
v kvìtnu 1996, nazvaný „Ve stopách pøedkù”.  

Po pøestávce, která byla vìnována individuálnímu
setkávání a také obèerstvení, Josef Vlk, vnuk vynika-
jícího boratínského uèitele, který na tamní škole pùsobil
43 let (1888-1931), seznámil pøítomné se stavem pøíprav
k odhalení pomníku pøedkùm a rovnìž pamìtní desky na
kostele, který nyní slouží bohoslužebným úèelùm
pravoslavných vìøících. 

Josef Vlk informoval také o pøípravì k vydání
kroniky obce vèetnì jednotlivých rodin. Èeský Bo-
ratín byl evangelickou obcí a tím se dost odlišoval
od jiných. Knihou, která v žádné rodinì nechybìla,
byla Bible kralická.

Již více než pùl století nás dìlí od té nesmírnì
tìžké doby let 1939 - 1947 plné strádání, utrpení,
lidských obìtí. Naše pamì� však žije, ona neúplatná
pamì� s hluboce vrytou bolestnou vzpomínkou na
všechno prožité. Nechceme-li tuto minulost znovu
prožít, nesmíme na ni zapomenout.

Proto jsme si ji pøipomnìli i pøi vzpomínkovém
setkání v Chotinìvsi, kde jsme dùstojnì oslavili
výroèí návratu do vlasti v únoru 1947.

Samotný akt odhalení pamìtní desky na kostele
i pomníku na høbitovì  na dnešním Boratínì se kon-
al témìø v den 90. výroèí vysvìcení kostela tj. 10.
srpna 1997 (5. až 6. srpna 1907). Tato událost je pop-
sána ve Zpravodaji è.8/97 takto:

Ještì téhož roku na vzpomínkovém shromáždìní
konaném v nedìli dne 19. øíjna v chotinìvském
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kostele jsme zúèastnìným pøipomnìli
prùbìh zájezdu na videozáznamu (kam-
era Miroslav Sazeèek, režie Luboš
Knechtl). Pøivítali jsme mezi námi naše
pomocníky z Lucka, kteøí nás zastupo-
vali na úøadech zejména pøi realizaci
pomníku, Rostislava a Miroslavu
Strilkovy. Bez nich by se náš zámìr asi
vùbec nemohl uskuteènit.

A my jim za jejich pomoc znovu
vyjadøujeme upøímné podìkování.

V následujícím roce na pozvání
pražského magistrátu navštívily bo-

ratínské dìti Èeskou republiku. V Praze byly jeho hosty a pobyly také tøi dny mezi bývalými
boratínskými obèany na úštìcku. Jejich návštìva se uskuteènila ve dnech 8. - 14. èervna 1998
pod patronací velvyslanectví Ukrajiny v Praze. V pøijímacích komnatách Pražského hradu je
pøijal kancléø prezidenta republiky p. Ivan Medek. O jejich programu pøi zájezdu jsem poslal
do Zpravodaje informaci pøed pøíjezdem a o jejich vystoupení v úštìckém kinì informoval
Jaroslav Chudoba. Z tìchto informací vyjímáme:

Program pobytu tohoto dìtského taneèního a pìveckého souboru pod vedením øeditele
a uèitelù boratínské školy byl velmi hodnotný. Kromì návštìvy pražského Hradu obsahoval
pøijetí PaeDr. Darinou Martinovskou, námìstkyní pražského primátora (dr. Martinovská je
dcerou malínského rodáka Josefa Martinovského, autora Kroniky Èeského Malína, pozn.
aut.), prohlídku radnice a jiných pamìtihodností Prahy. Poslední tøi dny strávily dìti
v Litomìøicích, Úštìku a Chotinìvsi. Pod záštitou diakonie Èeskobratrské církve evangelické
v Litomìøicích ve spolupráci s Mìstským úøadem v Úštìku bylo v sobotu 13. èervna uspoøádáno
v místním kinosále koncertní vystoupení boratínských dìtí. Obdivovali jsme nejen umìleckou

úroveò malých zpìvákù
a taneèní-kù, krásu ukrajin-
ských lidových krojù, ale
rovnìž bezprostøednost pro-
jevu, bezvadnou režii
a vlasteneckou a výchovnou
hodnotu prùvodního slova,
recitací a textù písní.
Nenásilným zpùsobem byla
vyjadøována láska a úcta
k rodièùm, rodnému kraji
a rodné øeèi, k samostatné
Ukrajinì.
Vystoupení tohoto souboru
v nás zanechalo ten nejlepší
dojem.
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V nedìli 14. èervna se milí hosté zúèastnili bohoslužeb v evangelickém kostele v Chotinìvsi,
pozornì vyslechli projev faráøe Bárty tlumoèený do ukrajinštiny a zazpívali nìkolik
duchovních písní, na rozlouèenou mile a smysluplnì promluvil øeditel boratínské školy
Olexandr Vedriòskij. Odpoledne byly dìti s doprovodem v boratínských rodinách. Dojemné
rozlouèení se konalo pøed kostelem a s pozdravy „do pobaèeòa, šèyro ïakujemo” se autobus
s dìtmi a jejich doprovodem vydal pøes Polsko na Volyò.

Pøi této pøíležitosti bychom chtìli podìkovat všem, kteøí pøispìli ke zdaru všech tìchto
slavnostních okamžikù a svými dary pøispìli k instalaci památek na Boratínì i za pomoc pøi
návštìvì dìtí v rodinách. 

Boratínští potomci v Americe

Amerika byla z Boratína až neuvìøitelnì blízko. Rozhodnì blíže než po druhé svìtové
válce z Èeskoslovenska, kdy dopravní a komunikaèní možnosti byly mnohonásobnì vyspìle-
jší.  Po spadnutí „železné opony” bìhem „studené války” v padesátých letech znamenaly kon-
takty s americkými obèany zavržení a podezøení z tìch nejvyšších vládních i úøedních míst.
A tak v dnešních s potížemi obnovených kontaktech po dvougeneraèní pøestávce si jen po-
malu zaèínáme rozumìt a nejde vždy jen o jazykovou bariéru.

Sledujeme-li „rozrody” (rodokmeny) a kusé zprávy o osudech boratínských rodin
v Americe nejménì ve tøech generacích, musíme souhlasit se slovy vnuèky Johna (Jana) Chu-
doby, která zjednodušenì charakterizovala osudy jeho rodiny, platícími jistì i pro další rodiny
amerických pøistìhovalcù z Boratína èi odjinud. Uvádíme pøeložený text z dopisu Elisabeth
Vesely Jaroslavu Chudobovi z roku 1999:

V kvìtnu roku 1903
opustil Jan Chudoba, jeho
žena Marie Fejfarová
a jejich dìti (Frank 7 let,
Mary 6 let, Joseph 4 roky,
Antoinette 2 roky a Emily
6 mìsícù), jakož i naši
prarodièe Frank Fejfar
a Marie Fejfarová, tajnì,
uprostøed noci Boratín,

aby pozdìji nasedli na loï, která je dopravila
do Ameriky. Na moøi strávili 14 dní plavbou
v neklidných vodách, než koneènì dorazili do
Ellis Islandu v New Yorku. Na cestu po moøi
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si s sebou vzali bochník chleba se sádlem a èesnekem, což jim mìlo posloužit k pøekonání
moøské nemoci. Z Boratína odjeli proto, aby se vyhnuli hrozící válce.

Finanèní podpory se jim dostalo od rodiny Wágnerových a v Americe se dostali
k pøíbuzenské rodinì Vašátkových. Životní podmínky však zde nebyly pøíliš pøíznivé a rodina

bydlila v jedné z Vašátkových venkovních budov.
Manželka Jana Chudoby Marie onemocnìla zápalem

plic pùl roku po pøíjezdu do Ameriky a v roce 1903
zemøela. Její matka se svým mužem Frankem žili se
svým zetìm a spoleènì vychovávali dìti.

Jan Chudoba se o své dìti dobøe staral na základì to-
ho, že získal práci jako truhláø a také farmaøil, což zna-
menalo velký pøínos a pomoc pro celou rodinu. Všechny
jeho dìti mohly vyrùst a stát se dobrými obèany.  

Všech pìt dìtí Jana Chudoby vyrostlo, dobøe se ože-
nilo a vychovalo zodpovìdné dìti. Všichni vyrùstali

v oblasti Petersburgu. Pracov-
ali, kupovali si obydlí a žili
spokojenì. Mluvili èesky
a nauèili se mluvit i anglicky.
Vnuci Jana Chudoby vyrostli
jako amerièané, nicménì èešt-
inì stále rozumìjí. Pravnuci
Jana Chudoby jsou již zcela
poameriètìni a mluví pouze

anglicky. Ze všech se stali dobøí obèané s dobrým
vzdìláním, dobrým zamìstnáním a milými rodinami.

Jedním z prvních vystìhovalcù z Boratína byl František
Kvasnièka, který opustil Rusko s rodinou již v roce 1894,
a jen synové Františka Opoèenského - iniciátora stìhování
na Rus - se stìhovali s rodinami do Ameriky o tøi roky døíve.
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Ti se usídlili v Kansasu v okolí mìsteèka Cuba. Rodina Kvasnièkova byla jednou z prvních,
která zaèala osidlovat území, v dùsledku obèanské války Severu proti Jihu témìø vylidnìné
a zanedbané. Otroci byli svobodní, plantáže nemìl kdo obdìlávat, a tak postupnì pustly
a zarùstaly divokým lesem. Po dvaceti letech se tu zaèali usazovat kolonisté z mnoha míst,
a tak ve Virginii v okolí mìsta Petersburgu vznikla i velká èeská kolonie New Bohemia. Sem
se také pøestìhovalo mnoho boratínských hospodáøù kolem roku 1900 (Bohatcovi, Fejfarovi,
Hanušovi, Chudobovi, Havlíèkovi, Polákovi, Pøichystalovi, Skalských, Vašátkovi a dvì
rodiny Vejnarovy - Jan a jeho synovec Alois - a možná, že ještì nìkteré další rodiny).
V publikaci „Dìjiny Èechù v okolí Petersburg, Virginia” vydané v èeském jazyce v roce 1915
jsou mezi mnoha jinými také pøíspìvky Kristiána Hanuše a Franka Kvasnièky, uvedené na
pøedchozí stranì. Mìly zøejmì pøilákat další èeské hospodáøe.

Seznam vystìhovaných boratínských obèanù do Ameriky (Kanady a Spojených státù), které
se nám podaøilo objevit v našich písemnostech anebo jen vytušit s následným ovìøením
v amerických zdrojích informací, je uveden v pøíloze. Obsahuje i osoby, které se vystìhovaly
do Ameriky ve všech obdobích, tedy i v dobách èeskoslovenské nesvobody, až do dnešních dnù.

Jak žijí potomci boratínských obèanù dnes v Americe

Nìkteré odstìhované rodiny i po spuštìní železné opony udržovaly s boratínskými ještì
i po pøestìhování do Èeskoslovenska sporadické písemné styky, napøíklad Bohatcovi. Po
listopadových politických zmìnách to byla spíše americká strana, která projevovala zájem
o obnovení kontaktù, napø. potomci rodiny Jana Vejnara. Nejprve se vydala na výzvìdy Vir-
ginie Virostek (vnuèka Jana Vejnara a také vnuèka Františka Kvasnièky) v roce 1997 a v roce
2000 prapravnuk Jana Vejnara, Pavla Opoèenského a Jiøího Opoèenského - Tony Williams.
Ten mìl návštìvu pøipravenou a sešel se s mnohými pøíbuznými (vlastnì skoro všichni dnes
žijící potomci boratínských jsou jeho pøíbuzní) v chotinìvském kostele a odpoledne
v úštìckém hotelu „Racek”, navštívil rodné místo pøedkù - Kundratice, Libštátskou faru
s archivem a kostelem. Dovezl zprávy do Virginie na setkání potomkù Jana Vejnara. Na
požádání napsal ètenáøùm tìchto øádkù pozdrav a zprávy o nich.

Mùj rod zahrnuje tøi rodiny, které žily v minulosti na Boratínì. Pavel Opoèenský, syn
Františka a Anežky (roz. Šádkové) Opoèenských, byl mùj prapradìdeèek. Když se s rodièi
stìhoval z Kundratic do Boratína v roce 1871, byl Pavel ještì malý kluk. V roce 1890 se ože-
nil s Anežkou Opoèenskou z rodiny Opoèenských z druhého konce Boratína a ještì téhož
roku emigroval spoleènì se svým bratrem Štìpánem do New Yorku (pøipluli na parníku
„Aller”). V kvìtnu 1891 se k nim pøipojili bratøi Jaroslav a Jan s rodinou. Ti brzy opustili New
York, pøestìhovali se na krátkou dobu do Texasu a poté se trvale usadili v Cuba, stát Kansas,
kde se již pøedtím usadili mnozí další Èeši. Sem za nimi za krátkou dobu pøijel i Pavel
a Štìpán Opoèenský, když pøedtím nìkolik let pobyli v Baltimore, stát Maryland. Obì rodiny
Opoèenských pocházely z Kundratic stejnì jako rodina Jana Vejnara, rovnìž mého
prapradìdeèka.

Asi v roce 1910 se Pavel Opoèenský pøestìhoval s rodinou do Virginie. Tady jeho dcera
poznala a poté si vzala Miloslava Otakara Vejnara. Milton - jak se mu tady øíkalo - se naro-
dil na Boratínì v roce 1889. Jeho otec Jan Vejnar se v roce 1872  se svým bratrem a rodinami
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pøestìhovali na Boratín. Po 31 letech na Boratínì se Jan se svou
druhou manželkou Josefkou a svými pìti dìtmi vydal na parníku Han-
nover do Ameriky, kde se 31.10.1903 vylodil v Baltimore.Tentýž den
byl na této lodi i Josef Pøichystal s rodinou z Boratína. Vlakem pak
cestovali do oblasti Petersburgu, stát Virginia, kde se setkali s mnoha
dalšími rodinami pocházejícími z Boratína.

Podél železnice spojující Petersburg a Norfolk byla malá zastávka
nazývaná Estes. Nìkdy v roce 1912 sepsali místní Èeši petici, ve které
žádali o pøejmenování na „Novou Bohemii". Tento název byl pøijat
a zùstal až dodnes, pøestože tady už vlak nestaví. Nová Bohemia se
stala centrem èeské komunity v oblasti „Prince George County". Byly
tu tøi významné èeské kostely - Èeský presbyteriánský (navštìvovaný

Opoèenskými), Betlémský kongregaèní (navštìvovaný Vejnarovými) a katolický „Sacred
Heart - Svatého Srdce”.

Zaèátky byly pro první Èechy velmi tìžké. Mnozí z nich pøišli do Virginie, protože zde
byla levná pùda a pøíznivé podnebí. Místní obyvatelé však byli zpoèátku dost nedùvìøiví - ob-
chodníci jim neprodávali zboží na dluh, tak jak to dovolovali místním a to ztìžovalo jejich za-
èátky. Virginským farmáøùm také pøipadalo zvláštní, že èeské ženy a dìti pracují na poli.
Nìkteøí dokonce Èechùm zámìrnì špatnì radili ohlednì farmaøení. Pøesto si Èeši brzy vys-
loužili povìst šikovných a pilných lidí  a to vedlo ke zmìnì chování vùèi nim. 

Dodnes žije v Nové Bohemii a okolí mnoho potomkù èeských pøistìhovalcù. Pøi svém
„hledání  rodinné historie” jsem se s mnoha z nich setkal. Zvláštì ti ze starší generace si rádi
povídají o svých èeských rodièích a jejich tvrdých zaèátcích. Nìkteøí z nich umí jen pár slov
èesky, nìkteøí mluví ještì celkem dobøe. Napøíklad rodina Stanleyho a Zity (Lillian) Kvas-
nièkových dokáže vyprávìt velmi mnoho takových pøíbìhù. Otec Stanleyho (také Stanley)
pøijel do Virginie z Boratína v roce 1894. Pracoval tu (stejnì jako na Boratínì) jako krejèí
a Stanley mi s pýchou ukazoval jeho pùvodní nùžky.

Mùj dìdeèek Joe Wayner (syn Miltona Vejnara a Agnes roz. Opoèenské) je také jedním
z tìch, kteøí se hrdì hlásí k èeskému pùvodu. Hroznì rád øekne pár èeských slovíèek, když na-
jde nìkoho, kdo mu rozumí. A jeho láska k rodinì bylo asi to, co mne pøivedlo k zájmu
o rodinnou historii. Postupnì, jak jsem poznával stále více o rodinì, stále víc jsem musel ob-
divovat ty, kteøí do Ameriky pøišli. Nebylo to pro nì jednoduché, vìtšinou to byli obyèejní,
ale pracovití a vytrvalí lidé.

V roce 2000 jsem mìl to štìstí a navštívil Èeskou republiku. Jsem za to vdìèen svým bra-
trancùm a sestøenicím (Josefu, Annì, Hanì, Lubošovi, Barboøe a Evì), že jsem mohl u nich
doma a s nimi strávit nìjaký èas. Byla to velká vzácnost moci se procházet po pùdì, kde kdysi
žili mí pøedci. Èeská republika byla pro mì v mnohém velmi odlišná od Ameriky - jiný je tu
styl bydlení, auta a hlavnì jazyk. Naštìstí pro mì jsem byl bìhem návštìvy ve spoleènosti
Hany a Luboše, takže to nebyl problém. Bohatství historické Prahy se v Americe nic nevy-
rovná - Praha je nejkrásnìjší mìsto, jaké jsem kdy vidìl. Setkal jsem se s mnoha èleny rodin
Opoèenských, Vlkù, Vejnarù, Brázdù. Byl jsem velmi pøekvapen a dojat, že na setkání se
mnou jich pøijelo takové množství. Jen lituji, že jsem si s každým nemohl popovídat, protože
èesky umím jen „Dobrý den” a nejdùležitìjší èeské slovo „koláèe”. Je pro mì velmi zajímavé
slyšet, jak dnes žijí. Nejvýznamnìjší a nejhezèí èástí mé návštìvy nebyla ale prohlídka Prahy
nebo návštìva Kundratic, ale setkání se skuteènými lidmi - takovými, jakými museli být Jan
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Vejnar nebo Pavel Opoèenský. Doufám, že nìkdy bude pøíležitost a budu moci oplatit
návštìvu nìkterému z mých pøíbuzných v Americe.

Kdykoli jsem spolu se svým dìdou, vždycky øíká „S Pánem Bohem”. Takže se louèím
s pozdravem 

„Spine em bohem”
Tony Williams

Na prùzkumnou cestu do Virginie se vydala v èervnu roku 2000 vnuèka Jaroslava Chu-
doby Mgr. Karla Krátká se zámìrem obohatit boratínskou historii aktuálními informacemi
o jiném seskupení boratínských rodin (Chudobovi, Beèkovi, Fejfarovi, Krejcarovi, Pøichys-
talovi, Skalkých a Vašátkovi). 

Mgr. Karla Krátká: Rodinné setkání po stu letech

Píše se rok 1903. Manželé Jan a Marie Chudobovi opouštìjí Bo-
ratín a odjíždìjí do Ameriky. Jedou z Nìmecka lodí Brandenburg,
která je v kvìtnu dopraví do pøístavu Baltimore. Odtud pokraèují do
mìsta Petersburg ve státì Virginia.

Tito manželé nebyli jediní, kteøí odjeli z malé vesnièky Boratín
do Virginie. Již pøed nimi se za moøem usadili mnozí další obyvatelé
této malé obce a je pravdìpodobné, že právì tito první osadníci, když
psali svým známým a pøíbuzným o dobré pùdì, dobrých podmínkách
a pøíhodném klimatu k hospodaøení ovlivnili své nìkdejší spoluobèany natolik, že i oni se
rozhodli zkusit štìstí jinde.

Boratínští, kteøí do Ameriky pøijeli døíve, se snažili pomáhat tìm, kteøí se je rozhodli
následovat. Vzájemnou pomoc si poskytovaly rodiny Vašátkova, Fejfarova, Chudobova, Kre-
jcarova, Vejnarova. Do dnešních dnù stojí dùm, který Jan Chudoba pomohl postavit Rudolfu
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Frankovi Vejnarovi. Tøebaže mnoho let opuštìný a neobydlený, je tento pøíbytek stále ve vel-
mi dobrém stavu.

V první fázi života za oceánem uzavírali Èeši manželství mezi sebou. Jejich dìti si také
braly Èechy, ale už je patrný i vliv americký, a manželství jejich dìtí (tøetí americká gener-
ace) jsou už vìtšinou smíšená. Ètvrtá generace je èistì americká. Souviselo to i s jazykovými
pøekážkami v poèátcích jejich pobytu. První boratínští pøistìhovalci neumìli anglicky vùbec
-nemluvili a rozumìli jen málo. Mluvili pouze èesky. Jejich dìti (druhá generace) rozumìli
a mluvili èesky, ale ve škole se musely uèit anglicky. Tøetí generace mluví pouze anglicky,
ale nìkteøí z nich si pamatují nìco málo èeských vìt a písnièek, které je nauèili jejich rodièe
a prarodièe. Pokud by mìli možnost mluvit více, urèitì by se jim vybavilo mnohé.

Po pøíjezdu do Virginie se mnoho boratínských obèanù usadilo v okresech Prince George
County, Dinwiddie a Chesterfield, kde jsou také pohøbeni na místních høbitovech. Usadili se
na farmách, které zakoupili a pìstovali vìtšinou kukuøici a burské oøíšky. V souèasné dobì je-
jich potomci stále ještì vlastní pùdu (nìkteøí žijí dokonce na pùvodních farmách svých rodièù
nebo poblíž tìchto míst), ale už na ní nepracují - pronajímají ji nebo ji prodali. Jejich dìti
studují nebo pracují v jiných oborech.

Starší lidé - pøevážnì dùchodci - také dost cestují. Mladší lidé pracují, zaøizují se a starají
se o dìti, a tak na dovolenou nejezdí pøíliš daleko, pokud vùbec. Lidé na odpoèinku mají
možností více - cílem jejich cest je i Evropa. Znají Polsko, Èesko (hlavnì Prahu), Nìmecko,
Rakousko, Švýcarsko, Anglii a další zemì, ale pokud vím, ještì nikdo z nich nebyl na Ukra-
jinì a také ne v Boratínì. Pokud by se podaøilo zorganizovat nìjaký zájezd potomkù do tìch-
to míst, bylo by to pouèné a pøínosné pro obì strany. Bylo by urèitì prospìšné, aby navštívili
Boratín a vidìli místa, odkud jejich pøedkové odešli. Jednak by to doplnilo jejich rodinné
zápisy, a na druhé stranì by se prohloubil pocit sounáležitosti s malou obcí nìkde na západní
Ukrajinì, kde to všechno vlastnì zaèalo.

Píše se rok 2000. Je prvního èervence a já, praneteø Jana Chudoby z „druhého kolena”
(mùj dìdeèek Jaroslav Chudoba byl jeho bratr), mám vzácnou možnost zúèastnit se vùbec
prvního setkání potomkù Jana a Marie Chudobových. Pøijelo 115 z dvou set pozvaných.
Setkávají se dìti jejich pìti dìtí a dìti jejich dìtí (atd.). Jsou mezi nimi potomci rodiny
Skalských a rodiny Pøichystalových - také z Boratína. Pøijíždìjí lidé, kteøí se nikdy pøedtím
nevidìli, ale i ti, kteøí toho o sobì, o své minulosti, svých pøíbuzných i rodinných svazcích
a vztazích vìdí pomìrnì hodnì.

Je známým faktem, že všichni Amerièané jsou doma vlastnì cizinci. Jediní praví Amer-
ièané jsou Indiáni - a ti jsou v menšinì a na vymøení. Všichni ostatní mají své vzdálené koøe-
ny nìkde jinde - pøevážnì v Evropì. Není proto divu - a nebylo to pro mne velkým pøek-
vapením, že mnozí z pøíbuzných, kteøí se objevili na setkání i mnozí další, které jsem
v prùbìhu své mìsíèní návštìvy navštívila, vlastní krabice fotografií a materiálù ze staré vlasti.
Velmi se zajímají o svou minulost, hledají své koøeny a vycházejí z deníkù svých prapøedkù
a mnozí také sepisují své rodinné historie. Jen neradi - pokud vùbec - se tìchto materiálù vzdá-
vají. Jsou ochotni je nechat okopírovat, ale originály si ponechávají jako vzácné relikvie. Rá-
di by se dopracovali kompletní historie svých rodin, svých rodù a nìkteøí mají v plánu napsat
i knihu. Také mladší generace využívá zápiskù svých pøedkù pro rùzné seminární práce
a projekty ve školách.

Velmi dobøe je zpracován rodokmen všech pìti dìtí Janových. Myslím, že teï je øada na
èeské èásti ze strany jeho bratra Jaroslava pokusit se o nìco podobného - a alespoò na dálku
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si uvìdomit, kdo kam a ke komu v tomto širém svìtì patøí - tøebaže pøes vzdálenost tisícù mil
a desítek let.

Øekla bych, že moje cesta do Ameriky byla pøínosem pro obì strany. Navštívila jsem nìk-
terá místa ve Virginii, setkala se s mnoha pøíbuznými a prošla høbitovy, kde leží pùvodní oby-
vatelé Boratína a jejich pøíbuzní, ale i mnoho dalších Èechù. Byla jsem po témìø stu letech
první z „druhé strany svìta”, která jim pøinesla pozdrav od potomkù Janova bratra Jaroslava,
který zùstal na Boratínì a vrátil se do Èech v rámci repatriace volyòských Èechù. Myslím, že
jsem v nich vzbudila zájem o své èeské/boratínské pøíbuzné; mnozí z nich si s radostí uvì-
domili, že stále ještì rozumìjí trochu èesky a dokonce mì požádali o nahrávku kazety
s jednoduchými èeskými vìtami a písnièkami pro své nejmladší pokolení.

Ráda bych vìøila, že moje návštìva ve Virginii pøispìla také k tomu, že moji ameriètí bra-
tranci a sestøenice pøi své pøíští návštìvì Evropy budou smìøovat své kroky nejenom do zlaté
Prahy, ale budou se chtít seznámit i se svými „ztracenými” a znovunalezenými èeskými
pøíbuznými. Nejvìtší radost se znovunavázání takovýchto kontaktù by urèitì mìli bratøi Jan
a Jaroslav Chudobovi.

Rodokmeny boratínských rodin

Spolu s Historií Èeského Boratína, abychom se orientovali, jsme zpracovali rodokmeny
v podobì rozrodù rozhodujících boratínských rodin. Zdrojem k jejich vytvoøení byly neúplné
matriky boratínských evangelíkù z vilenské konzistoøe z let 1884 - 1927, informace z denních
záznamù uèitele Josefa Vlka, a z rodinných kronik, údaje ze Státního ústøedního archivu
v Praze, z oblastního archivu v Zámrsku, Zemského archivu v Brnì a z evangelických archivù
na faøe v Libštátì, Chotinìvsi, Mìlníce a jinde.

Rozrody nemohou být souèástí „Historie”, protože jsou obsáhlé (napø. rodokmen Františ-
ka Opoèesnkého a Anežky Šádkové obsahuje témìø 400 osob a více než 1000 jiných údajù)
a potøebné a zajímavé jen pro rodinné genealogy. Zájemcùm o rodinné rodokmeny mùže být
poskytnuta kopie nebo umožnìno nahlédnutí. V rozrodech soustøedìné informace nenajdete
v èeských archivech, protože údaje o narození, úmrtí a sòatcích jsou roztroušeny po archivech
bývalého ruského impéria (od Varšavy po Kijev a od Vilna po Odìsu), jsou-li vùbec jaké (jako
fyzické osoby jsme nemìli v jednáních s tamními archiváøi žádný úspìch). U nìkterých
rozrodù se nám nepodaøilo sehnat všechny potøebné a pøedpokládané informace a neznají je
ani rodinní pøíslušníci. V takových pøípadech je v posledním sloupci následujícího seznamu
rozrodu uveden rozsah informací, v % které máme k dispozici. 

Rozrody obsahují pouze ètyøi generace a to i tehdy, když se na Boratínì narodila i pátá
generace. Každý, kdo by chtìl pokraèovat v konstrukci rodokmenu své rodiny v dalších gen-
eracích, má dost informací na našich úøadech (matrikách) a v èeských státních archivech pøí-
padnì v osobních dokladech pøevážnì dnes ještì žijících potomkù boratínských rodin.

Pro Vaši pøedstavu jak takový rozrod vypadá, je pøiložen v závìreèné èásti nìkolikrát
zmenšený rozrod rodiny Hynka (Ignáce) Škrabala.

Zakladatelé rodin, jejichž rozrody jsme se pokusili sestavit a mohou být pro zájemce
k dispozici:

1. František Albrecht (1818-1903) a Eleonora Meèíøová (1826-1898) 90%
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2. Václav Baloun (1827-1899) a Marie ?  (1825-1898) 60%
3. Jan Bohatec (1841-1914) a Anna Kostíková (1842-1918) 70%
4. Josef Brázda (1837-1911) a Anna Makšová 80%
5. Josef Janata a Marie Honková (1816-1896) 80%
6. František Fišera (1834-?) a Marie Janatová (1835-1908) 80%
7. Jakub Flengr (?) 70%
8. Jan Chladil a Marie Dražilová (?) 80%
9. Josef Chudoba a 1. (?) 50%

2. Františka Nechutová (?-1885)
10. Josef Kracík (1833-?) a Marie Brádlová (1837-1923) a rod. J Hubala 30%
11. František Køížek (1831-1886) a Marie Fišerová (1839-?) 60%
12. František Kvasnièka (1815-?) a Apolena Ludvíèková (1811-?) 70%
13. Josef Nechanický (1825-1884) a Anna Mikolášková 70%
14. František Opoèenský (1829-1904) a Anežka Šádková (1835-1909) 100%
15. Jiøí Opoèenský (1837-1900) a Marie Kadavá 50%
16. Josef Opoèenský (1819-1871) a Anna Køížková (?-1871) 80%
17. Josef Øepka (?-?) a Anna Kuèerová (?) 80%
18. Jan Šádek (1823-1894) a Marie Skaská (1823-1913) 70%
19. Jan Šebesta (?) a Barbora Pazderková (?) 90%
20. František Šebesta (1841-1893) a Františka Kupsová (?) 80%
21. Josef Šerák (1864-1920) a Marie Brynychová (?-1916) 80%
22. Ignác Škrabal (1816-1891) a Marie Škrabalová (?) 70%
23. František Vejnar (1833-1884) a Anna (1836-1896) 30%
24. Jan Vejnar (1841-1906) a 1. Anežka Koudelková (1841-1886), 100%

2. Josefa Kupcová (1856-1931)
25. Josef Vlk (1825-1905) a Anna Augustová 100%
26. František Vlk (1831-1916) a Anna Dokoupilová (1840-1923) 100%
27. Josef Jan Zajíèek (1829-1911) a Anna Skalská (1833-1909) 50%
28. Josef Pavel Zajíèek (1832-1915) a 1. Marie Priznová (1833-1874) 50%

2. Josefa (?)

Konstrukce, obsah rozrodù je zøejmý z uvedeného vyobrazení (trojnásobnì zmenšeného)
rodiny Škrabalových. Tento rozrod je plošnì nenároèný, i když vstupuje do mnohých bo-
ratínských rodin.

Boratínské osobnosti a boratínští nestoøi

Starostové Èeského Boratína: 
František Opoèenský (1872/77, 79/81), Josef Zajíèek (77/79), Jakub Flengr (84/86)  František
Janata (87/90), Josef Zajíèek (90/91), Karel Vlk (91/92), Kracík (?), Bedøich Opoèenský
(1904/06, 10/12), Václav Baloun (06/10), Jan Opoèenský (13/15),
Jan Opoèenský (14/15), Bedøich Opoèenský (15/16), Jan Opoèenský (16/17), Bohuslav Al-
brecht (17/18), Jaroslav Chudoba (18/20), Josef Zajíc (20/21),
Bohuslav Albrecht (21/22), Bedøich Opoèenský Klempíøù (22/23), Jaroslav Opoèenský
Vyšohradský (23/24), Bohuslav Albrecht (24/26), Josef Janata (26/27), Jindøich Opoèenský
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(27/28), Vladimír Hubal (28/32), František Albrecht (32/39), Bedøich Švejdar (41/47)
Uèitelé (profesionální):
Josef Motl (1882-1886), Josef Vlk (1889-1931), Josef Svoboda (1931-1943)

Duchovní:
Václav Hrdlièka (1871-1883), v letech 1884 až 1927 bez stálého duchovního pod správou
konzistoøe z Vilna (Litva), Antonín Balabán (1927-1937), Jaroslav Opoèenský (1937-1957)

Cvièitelé zpìvu:   
Josef Motl (1882-1886), Jan Opoèenský (1887-1906), Jaroslav Opoèenský (1906-1914, 
1918-1926), Josef Vlk (1915-1918), Vladislav Vlk (1926-1976)

Kurátoøi sboru:
Jan Opoèenský (?-1890), Josef Opoèenský (1891-1922), Václav Baloun (1922-1947), Jaroslav
Chudoba (1947-1953)

Osvìtoví pracovníci:
Marie a Olga Janatovy, otec Jan Janata a uèitel Josef Vlk

Významní starostové:
František Opoèenský, Bedøich Opoèenský, František Albrecht a Bedøich Švejdar

Léèitelé – první pomoc a porodní asistentka: 
Marie Albrechtová a Blažena Zimová, Vladimír Albrecht a Josef Škrabal

Nestoøi boratínské spoleènosti
Nestorem je mínìn nejstarší èlovìk žijící v daném období v boratínské spoleènosti, do

roku 1947 žijící na Èeském Boratínì a od tohoto roku kdekoliv na svìtì (podmínka pro
pøiznání po roce 1947: musel se na Èeském Boratínì narodit a alespoò deset let tam bydlet)

Jméno nestora vèetnì rodného Data nar. a úmrtí Vìk Období nestorství

Marie Janatová (Honková) 1816 až 1896 80 do 1896
František Albrecht 1818 až 1903 85 1896 až 1903
Marie Šádková (Skalská) 1823 až 1913 90 1903 až 1913
Josef Pavel Zajíèek 1932 až 1915 83 1913 až 1915
Marie Kracíková (Brádlová) 1836 až 1923 87 1915 až 1923
Julie Opoèenská (Zajíèková) 1849 až 1938 89 1923 až 1938
František Opoèenský 1854 až 1943 89 1938 až 1943
Marie Albrechtová (Fišerová) 1857 až 1951 94 1943 až 1951
Pavlína Hušková (Albrechtová) 1865 až 1954 89 1951 až 1954
Ema Janatová (Šádková) 1870 až 1962 92 1954 až 1962
Václav Baloun 1877 až 1964 87 1962 až 1964
Hedvika Chudobová (Staòková) 1880 až 1972 92 1964 až 1972
Josef Tomáš 1885 až 1976 91 1972 až 1976
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Marie Albrechtová (Opoèenská) 1891 až 1978 87 1976 až 1978
Vladimír Hubal 1892 až 1982 90 1978 až 1980
Vladislav Vlk 1895 až 1988 92 1980 až 1988
Miloslav Baloun 1900 až 1998 98 1988 až 1998
Marie Janatová 1905
Anna Hájková (Balounová) 1905

Chvála boratínským matkám

Na závìr této kapitoly bychom chtìli vyjádøit podìkování našim matkám.V kronice rodiny
Balounovy, v èásti sepsané Boženkou Šebestovou, nejstarší dcerou Václava Balouna, se objevu-
je velice pøíhodné vyjádøení péèe její matky o rodinu a podíl na výchovì dìtí. Ztotožòujeme se
s tímto textem a myslíme si, že to platí o všech boratínských matkách. Uvádíme její text
v pùvodním znìní a vyjadøujeme tím dík všem našim boratínským matkám:

Byla to opravdu tìžká práce pro naši maminku vychovat tolik dìtí (osm, ètyøi hoši a ètyøi
dìvèata, pozn. aut.). Jaké to bylo stateèné, velké a zlaté srdce. Co starostí, práce, odøíkání
a probdìlých nocí. Zvládnout tolik rozdovádìných dìtí, udržet je ve stálé èistotì pøi maminèinì
peèlivosti. Vždy� ona na nás vìtšinou sama všechno šila. Voda se musela ze studny nosit ze dvo-
ra a „vylejvat” také na dvùr. Topení se muselo pøipravovat a døevo nosit ze vzdálené kùlny.
Roztápìt se nemohlo tak jak jsme dnes zvyklí jen škrtnout a již se ohøívá. Po každé se muselo
v plotnì roztápìt a trvalo dlouho, než se to uvaøilo. Praèka také nebyla. Všechno se pralo ruènì

na valše a pøi tom maminka mìla
vždy prádlo èisté jako sníh. Když
vaøila, šla si v letním období na
zahrádku vytrhnout pøíslušnou ze-
leninu, kterou si sama na jaøe za-
sela a vypìstovala a na zimní
skladování pøipravovala. Tolik
dìtí, tolik oblekù a kolik tìch „lát”
na kalhotech chlapcù se muselo po
nocích pøišít. První ráno vstávala
a poslední chodila spát. Když na to
dnes vzpomínám, nechápu jak na
to všechno staèila, kde brala tolik
síly a energie do každodenního

všedního života. Vždycky jsme všechny chodily jako panenky, èistì a úhlednì obleèeny. Když
jsme byli nemocní, maminka sama dìlala lékaøe, který byl jen ve vzdáleném mìstì, kam pøi blá-
tivém období se tìžko bylo možno dostat. Byla-li teplota, první lék maminky byl studený obklad.
Poradila si s každým pøípadem, s kterým my dnes bìžíme k lékaøi. Stravu jsme mìli jednodu-
chou, prostou a šla nám k duhu. Ráno každodennì jsme mìli brambory. Chléb se šetøil. Rádi
jsme mìli topinky s èesnekem.

V tìch našich malých a skromných podmínkách, v jakých jsme žili musíme obdivovat tatín-
ka, jak musel svùj mozek namáhat, aby nás po finanèní stránce zajistil. Na výchovu nám naši
rodièe dávali i to poslední. Všem nám chtìli dát kousek vzdìlání pøi maximální šetrnosti. Hlavnì
dbali na duchovní výchovu. Za to všechno jsme jim z celého srdce vdìèni.
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Seznam boratínských matek, které vychovaly alespoò pìt dìtí.

V první generaci: 
Eleonora Albrechtová (Meèíøová) 1826 - 1898 4 syny a 3 dcery
Marie Kracíková (Brádlová)) 1837 - 1923 4/3
Marie Køížková (Fišerová) 1839 - ? 1/4
Anna Nechanická (Mikolášková) ? - ? 3/3
Anežka Opoèenská (Šádková) 1835 - 1909 7/3
Marie Opoèenská (Kadavá) ? - ? 3/3
Marie Šádková (Skalská) 1823 - 1913 1/6
Ve druhé generaci:
Josefa Albrechtová (Chladilová) 1860?- 1936 3/4
Marie Albrechtová (Nechanická) 1856 - 1938 4/1
Božena Balounová (Šebestová) 1876 - 1963 4/4
Anna Bohatcová (Opoèenská) 1878 - 1960 4/3
Marie Brázdová (Vejnarová) 1876 - 1950 2/3
Miroslava Hájková (Opoèenská) 1876 - 1940 4/2
Barbora Hubalová (Kracíková) 1868 - 1951 2/3
Františka Chladilová (Dokoupilová) 1872 - 1936 2/3
Hedvika Chudobová (Staòková) 1881 - 1972 3/3
Anna Janatová (Huòatová) 1862 - 1930 1/4
Bohumila Køížková (Šebestová) 1874 - ? 4/4
Antonie Kvasnièková (Smahová) 1849 - ? 4/2
Pavlína Nechanická (Albrechtová) 1865 - 1954 4/2
Anna Opoèenská (Øepková) 1869 - 1919 5/2
Františka Opoèenská (Janatová) 1853 - 1937 3/2
Josefína Opoèenská (Škrabalová) 1853 - 1916 3/3
Julie Opoèenská (Zajíèková) 1849 - 1938 4/2
Barbora Šebestová (Pazderková) 1846 - 1935 1/5
Marie Šeráková (Brynychová) ?      - 1916 5/1
Františka Škrabalová (Vítková) 1858 - 1927 6/2
Anežka Vlková (Opoèenská) 1869 - 1911 6/2
Žofie Vlková (Nováková) 1883 - 1964 3/3
Ve tøetí generaci
Marie Albrechtová (Chladilová) 1889 - ? 2/4
Marie Albrechtová (Opoèenská) 1891 - 1978 2/4
Tatjana Nechanická (Ševèuková) 1898 - 1978 4/2
Anežka Opoèenská (Opoèenská) 1887 - 1959 1/4
Marie Opoèenská (Holá) 1897 - 1959 3/2
Milada Šebestová (Vondráèková) 1885 - 1935 2/5
Marie Šeráková (Chudobová) 1907 - 1986 1/4
Miloslava Šeráková (Opoèenská) 1896 - 1986 3/5
Anna Vlková (Albrechtová) 1898 - 1983 5/2
Ve ètvrté generaci: 0
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Teèka nakonec

Je tomu už deset rokù, co boratínští i mnozí další v Chotinìvsi zažili neokázalou, krátk-
ou, ale milou slavnost. Do chotinìvského kostela zavítal v roce 1990 pan prezident Václav
Havel. Nebylo to tentokrát zásluhou boratínských, ale souèasného faráøe boratínských, Zdeò-
ka Bárty. Jak k tomu došlo? Pro vysvìtlení se musíme ponìkud vrátit. Po smrti faráøe Jarosla-
va Opoèenského se na místì duchovního støídali pøevážnì mladí absolventi teologie: Jan Dus
(1957-1964), kterému po šesti letech úøady odebraly souhlas k výkonu duchovního pro údaj-
nou protistátní èinnost, krátce Miroslav Janeba (1964), vikáø Jan Široký (1964-1969) a faráøka
Antonie Páleníková (1969-1973).

V roce 1974 nastoupil na uvolnìné místo èerstvý absolvent teologické fakulty Zdenìk
Bárta, který nesouhlasil s boratínským názorem, že je nejlépe neodporovat zlu a jen mlèet
a pøizpùsobit se. Ve svých nedìlních promluvách (kázáních) vedl farníky k uvìdomìlému pos-
toji k náboženské i obèanské svobodì. Na faøe, kde bydlel, zaèal od roku 1975 poøádat diskus-
ní filosoficko-teologické semináøe, které se po vzniku Charty 77 stávaly více a více politick-
ými poradami s protikomunistickým zamìøením. I po odebrání souhlasu pro èlenství v Chartì
zùstal Zdenìk Bárta s rodinou na øepèické faøe a živil se jako odeèítaè vodomìrù u  lito-
mìøických vodáren. V té dobì dojíždìlo na faru mnoho dnes významných osobností, tehdy
disidentù, mezi jinými i dnešní prezident Václav Havel, sledován všudypøítomnou státní poli-
cií. V roce 1985 byl dokonce v chotinìvském kostele kmotrem pøi køtu.

Po politických zmìnách v listopadu 1989 se v prosinci téhož roku stal Václav Havel prezi-

BORATÍN V NÁSstrana 256

Pøátelská atmosféra pøi návštìvì pana prezidenta na faøe



dentem a jedna z jeho prvních cest ve funkci,
vedla na øepèickou faru a do chotinìvského
kostela, tentokrát za mimoøádné pozornosti
obèanù, nejen chotinìvských farníkù, ale
celého širokého okolí. Stalo se tak 20. kvìtna
1990 pøi pøíležitosti jeho úèasti na terezínské
tryznì. Tehdy navštívil chotinìvský kostel pøi
odpoledním slavnostním shromáždìní, poz-
dravil pøítomné, vyslovil podporu svému poli-
tickému spolubojovníku, místnímu duchovní-
mu Zdeòku Bártovi, setkal se s farníky a
posedìl s pøáteli jako kdysi, v øepèické faøe.

Proè se tato událost pøipomíná v boratín-
ské historii? Nejen proto, že u toho byli témìø
všichni tehdy žijící boratínští obèané, ale také
proto, že to bylo v kostele zbudovaném v bo-
ratínském duchu a za boratínského zpìvu. Dík
za tuto mimoøádnou pozornost patøí
„duchovnímu boratínských” Zdeòku Bártovi,
jak se sám nazývá a jak to osvìdèil i pøi své
návštìvì Boratína v jubilejním roce 1997. 

Pøáli bychom si, aby tato naše sepsaná His-
torie a instalované památníky na vzdálené
Ukrajinì pøispìly k trvalé památce všedního, ale hrdinského života mnoha stateèných èeských
lidí na poli obèanském i váleèném.
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B O R A T Í N S K Á  F A K T O G R A F I E

Zdroje k sepsání HÈB

a) Souborná pojednání (knižní vydání)
1) Antonín Balabán: Mé vzpomínky, 1993
2) Vladimír Dufek: Kapitoly z dìjin VÈ, 1997
3) Vladimír Dufek: Návrat VÈ do vlasti, 1997
4) Josef Malínský: 10 let èeské školy a ÈMŠ v Lucku, 1939
5) Vladimír Míèan: Èeská emigrace v Polsku a na Volyni, 1924
6) Jiøí Hofman, V. Širc, J. Vaculík: VÈ v prvním a druhém odboji 1999
7) Lubomír Slezák: Osídlování pohranièí èeských zemí po 2. svìtové válce 
8) Edita Štìøíková: Zemì otcù, 1995
9) Jaroslav Vaculík: Dìjiny volyòských Èechù, I. a II. díl, 1997, 1998

10) Jaroslav Vaculík: Reemigrace a usídlování VÈ
11) Jaroslav Vaculík: VÈ v protifašistickém zápase, 1987
12) A.C. Krupaø: Dìjiny Èechù v okolí Petersburg, Virginia, 1915  

b) Souborná pojednání (v rukopise èi v strojopise), diplomové práce
1) Antonín Balabán:  Pamìti sboru boratínského a chotinìvského, Sp, 161 s. A4, 1967
2) Marie Janatová: Kronika, Sp, 143 s. A4, 1984
3) Olga Janatová (Šrajbrová): Fakta k  boratínským dìjinám, 1937 a 1967, Rp, 85 s. A5 
4) PhDr. Ilona Moravcová: Èeské školství na Volyni 1868 až 1939, Pha 1997

c) Pøíležitostná  a tématická pojednání
1) Josef Albrecht:  Volyòská vložka, soubor odpovìdí, 1964, Sp, 9 s. A4 
2) Antonín Balabán: Mé dojmy z návštìvy reemigrantù a reexulantù, 1947, Sp, 3 s. A4
3) Václav Chudoba: Období po válce do pøíjezdu rodin, 1967, Sp, 4 s. A4
4) Jan Janata: Založení Boratína a jeho hospodáøský vývoj, 1947, Rp, 22 s. A4
5) Josef Janata: Náboženský vývoj v Èeském Boratínì, 1947, Rp, 13 s. A4
6) Marie Janatová: Rozlouèení s Boratínem a cesta do vlasti,  1967, Sp, 3 s. A4
7) Jaroslav Opoèenský - Vyšohradský: Úvaha ke dni rozlouèení s Boratínem,. Sp, 9 s. A4
8) Josef Vlk V.: Boratínské souvislosti, 1997, Sp, 42 s. A4
9) Josef Vlk III.: Promluvy a pøíležitostné èlánky, 1920 - 1941, Rp, 363 s. A5

10) Josef Vlk III.: Zpráva z cesty na Hrad, 1919, Rp,  6 s. A5
11) Rostislav Vlk: Repatriace, 1967, Sp, 7 s. A5
12) Sborník pøíspìvkù k rùzným výroèím bez uvedení autorù, Sp i Rp, asi 50 s. A4

d) Rodinné záznamy (deníky, kroniky, rodokmeny, životopisy, vzpomínky)
1) Josef Albrecht: Mùj životopis, asi 1965, Rp, 5 s. A4,
2) Josef Albrecht: Rodinná kronika Vincence Albrechta, asi 1965, Rp, 7 s. A5
3) Marie Albrechtová: Vzpomínky na Boratín, 1994, Rp, 54 s. A5
4) Václav Baloun: Životopisné vzpomínky, kolem r. 1960, Sp, 73 s. A4
5) Jennie Fejfarová: Mùj rodokmen, 1985 USA,  6 s. Sp, A4
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6) Mary E. Hanzlik (prapravnuèka F. Skalskýho): Kdo jsem já?  USA, 11 s. Sp, A4
7) Dobromila Poloková (roz. Šebestová): Váleèný deník, cca 400 s. Rp, A5
8) Jerry Skalsky: Rodinná historie podle otce Fr. Skalskýho, USA 8 s. Sp, A4
9) Božena Šebestová (Balounová): Pokraèování pamìtí V. Balouna, 1968, Sp, 31 s.  A4 

10) Josef Šebesta: Pamìti rodiny Šebestovy z Vanovic, kolem r. 1965, Rp, 7 s. A4
11) Jaroslav Vlk: Váleèné deníèky, 2 sešity, 1939 až 1945, Rp, asi 120 s. A5 
12) Josef Vlk II.:  Zápisník, 1868 až 1890, Rp, 500 s. A6
13) Josef Vlk III.: Deníky I až IV, 1895 až 1941, Rp, kolem 2 tisíce stran A5
14) Josef Vlk III.: Životopis a rodinná kronika, 1895, Rp, 47 s. A5,
15) Václav Vlk: Vzpomínky, 1971, Sp, 73 A4
16) Vojtìch Vlk: Deník, 2 sešity, 1898 až 1921, Rp,  575 s. A5
17) Tony Williams: Rodokmen rodiny Vejnarovy a rodin souvisících, USA, 

e) Periodika (Køes�anské Listy, Vìrná stráž, Zpravodaj ÈzV a ostatní)
1) Antonín Balabán: Z dìjin sboru evang. ref. v Boratínì, KL 1934, 14 s. A4,
2) Rudolf Šedý: Pouští do Kanánu, obraz ze života èeských vystìhovalcù na Rusi, 

KL 1912, 36 s. A4
3) Rudolf Šedý: Z Habrové do Sevastopolu, KL 1927, 28 s. A5
4) Milan Kopecký: Tanková brigáda v ostravské a pražské operaci, 22 + 10 s. A4

f) Ostatní (dopisy, poznámky)
1) Soubor dopisù boratínských obèanù doplòujících HÈB
2) Obecní kniha starostových poznámek, 1875 - 1894, 76 s. A4
3) Pokladní kniha obce È.Boratína z let 1901 - 1936, 77 s A4
4) Josef Vlk: Soubor úmrtních oznámení boratínských obèanù zemøelých 

v letech 1950 až 2000, asi 150 ks
5) František Albrecht: Poznámky z první boratínské parcelace v roce 1874
6) „Rozkládka” cest. výdajù delegátù na rolnický sjezd do Žitomíru  v r. 1917

(výmìry pozemkù boratínských  hospodáøù v r. 1917)
7) Kniha protokolù Kólka rolniczego v Boratynie Czeskim, zápisy z let 1926-39
8) Carský dekret z 10. 7. 1870 (podmínky usazování Èechù na Volyni)

g) Informace ze státních archivù: ústøedního v Praze, oblastních v Brnì a Zámrsku, 
vojenského historického v Praze a farních v Chotinìvsi, Libìchovì a Libštátì

1) Reemigrace Èechù po druhé svìtové válce, seznamy: žadatelù o pøestìhování, 
pøestìhovaných i transportní, vojákù žádajících obèanství a p.

2) Církevní matriky z farnosti libštátské, nebuželské a vanovické v Zámrsku  a v Brnì
3) Legionáøské listy úèastníkù 1. odboje, 1914 - 1920
4) Neúplné opisy matrik z vilenské konzistoøe (konfirmandù, sòatkù a zemøelých), 

z let 1884 až 1927
5) Seznamy farníkù v È. Boratínì 1927 - 1945,
6) Kniha protokolù ze schùzí pìveckého  kroužku „Emigrant", 1924 - 1939
7) 2 knihy protokolù ze Sdružení evang. mládeže v ÈB, 1924 - 1933 a 1933 - 1938
8) Pokladní kniha sborová , 1922 - 1946
9) Protokolní kniha evang.-ref. církve v ÈB,  1906 - 1938
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Chronologický sled událostí - Historie Èeského Boratína v kostce

10. 7. 1870  Vydání carského dekretu s privilegiemi Èechùm
23. 8. 1871 Odjezd kundratické skupiny  z koš�álovského nádraží do Ruska
Konec srpna 1871 Pøechodné ubytování v Dubnì
Konec øíjna 1871 Dohoda s hrabìnkou Mionèinskou o koupi èásti statku (541 morgù za 

10 600 rublù)
11. 11. 1871 Pøestìhování z Dubna na Hnidavu a Krásné
Bìhem roku 1872: Stavba provizorních obydlí a nákup domácího zvíøectva

První neúrodný rok a potíže s obživou
Navezení hnoje z ukrajinských dvorù a jeho zaorání
Nákup obilí na setí a setba
Založení Èeského Boratína u vodních pramenù
Rozdìlení statku na 14 nestejných podílù 

24.10.1972 Udìlení státního obèanství spojené s výsadami
Bìhem roku 1973 Øešení finanèních potíží (vìci do zástavy, odprodej pozemkù)

První pùjèky od Židù
7. 3. 1874 Pøijetí státního obèanství - dalších osm rodin
1874 První parcelace na 26 podílù

Masivní zadlužování boratínských rodin
1875 Exekuce na majetky dlužníkù

První slušnìjší úroda (po tøech špatných)
Dluh obèanù dosahuje hodnoty 5000 rublù
Uzavøení kupních smluv mezi hrabìnkou a jednotlivými hospodáøi

1876 Žádost generálnímu gubernátoru o øešení zadluženosti u Židù
Zjednání nápravy (úøednì stanovené úroky a organizované splácení)

1877 První splátka dluhu
1879 Vybudování høbitova na severním svahu mohyly
1881          Zaplacena poslední (desátá) splátka židovského dluhu
10. srpna 1882 Zavedení èísel popisných,
11. listopadu 1882 Pøíjezd uèitele Motla a vznik soukromé obecní školy s profesionálním 

uèitelem, založení pìveckého sboru dìtí a mládeže 
13. èervence 1883 Pøijetí boratínských evangelíkù do vilenské konsistoøe
1883 Vládní výnos, že pùdu mohou získávat jen pravoslavní obèané 
1884 Koupen pozemek pro stavbu kostela
1885 Zákaz stavìní kostela

Postaven magazín (obchod)
4. listopadu 1886 Vynucený odjezd uèitele Motla
1887 Likvidace starého høbitova a prodej pozemku pro stavbu Forty

Založení nového obecního høbitova
Vybudování Forty - souèást mìstského opevnìní

1888                      Velký požár - znièení ètyø sousedních hospodáøství: 
Františka Albrechta, Antonína Flengra, Františka Opoèenského 
a Františka Janaty
První manévry ruských kozákù na Boratínì
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Oslavy 900. výroèí pokøtìní Rusi
1889 Nástup uèitele Josefa Vlka (uèí u Josefa Opoèenského)

Pøemìna obecní školy ze soukromé na státní (podle vládního usnesení)
Návštìva carské rodiny v Lucku

1890     Sestrojena hasièská støíkaèka zámeèníkem Janem Opoèenským  
Ustaven hasièský spolek
Pøenesení školního vyuèování do domu uèitele 
Zrušení carských privilegií (náboženské svobody a okresní samosprávy)

1891 První vlna stìhování do Ameriky: ètyøi synové Františka Opoèenského
(Jan, Pavel, Štìpán a Jaroslav) s rodinami

1892 Zemøel faráø Václav Hrdlièka, pochován na boratínském høbitovì
1894 Druhá vlna stìhování do Ameriky - rodiny Františka Kvasnièky

a Františka Skalského
1897 Vznik chmelaøského spolku 

Výzva státního školního inspektora k postavení obecní školy
1900- 1903 Tøetí nejpoèetnìjší vlna stìhování do Ameriky - Virginie (Bohatcovi,

Fejfarovi, Hanušovi, Havlíèkovi, Chudobovi, Mifkovi a Opoèenští)
30. dubna 1906 Položen základní kámen ke stavbì kostela
24 - 31. srpna Úspìšná úèast boratínských na hospodáøské výstavì v Bìlokrinici
15. øíjna 1906 Založení Èeskoboratínského úvìrového družstva
prosinec 1906 Koupen pozemek pro školu od Bohatce a Zajíèka
bìhem roku 1907   Oficiálnì ustaven organizovaný sbor dobrovolných hasièù a postavena 

hasièská zbrojnice v Køakách
5. a 6. srpna 1907 Slavnost vysvìcení kostela
28. února 1908 Založení  chmelaøského družstva v Lucku s poboèkou na Boratínì
5. srpna 1908         Svìcení varhan a zvonu (dar ze sboru Kejdanského) faráøem Prudkým
1909 Založena domácí pojiš�ovna proti následkùm požáru
1911 Pøedposlední vlna stìhování do Ameriky (Teofil Fibich, Jan a Jaroslav

Opoèenští, Jaroslav Škrabal a Vladimír Vlk)
bìhem roku 1911 Sestrojena druhá hasièská støíkaèka
1912 Postavení hasièské zbrojnice na Boratínì

Pøedání budovy záložny k užívání
Zahájení stavby obecné školy

28. bøezna 1912 Vysvìcení základù obecné školy
1914 Vysvìcení školní budovy, ale výuka až ve školním roce1922/1923
17. èervence 1914  Všeobecná mobilizace
22. srpna 1914 Úspìšný nábor do Èeské družiny na Èeském Boratínì
19. srpna  1915 Na Boratín pøišlo rakouské vojsko
28. srpna 1915       Frontová linie se zastavuje pøed Dubnem a Rovnem, asi 30 km 

východnì od Boratína a vydrží tam celou zimu
11. prosince 1915  Spoleèná oslava Vánoc (protože je 24. 12. podle nového kalendáøe, 

který byl okupaèními úøady na Volyni zaveden)
23. prosince  1915 Zadržen ruský špeh Cyprián Sivý 
24. ledna  1916 Souzen, odsouzen a na Fortì obìšen Cyprián. Sivý
22. kvìtna 1916      Rusové zaútoèili, protrhli frontovou linii u Malína a postupují
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25. kvìtna 1916 Pøichází na Boratín ruská armáda
7. èervna 1916 Povolání rezervistù (z Boratína tøi) do armády
18. èervna 1916     Vyšetøování smrti Cypriána Sivého a zatèení Josefa Opoèenského, Jana

Janaty a Bedøicha Opoèenského
8. záøí 1916 Josef Opoèenský odsouzen k patnácti letùm katorgy (nucených prací) 

na Sibiø, Jan Janata na 4 roky a Bedøich Opoèenský na 8 mìsícù
21. záøí  1916  V záložnì se ubytoval oddíl rakouských zajatcù, kteøí stavìli železnici

z Lucka do Stojanova
27. února 1917 Ruská duma uskuteènila politický pøevrat, donutila cara k abdikaci 

a vlády se ujala Prozatímní vláda
5. bøezna 1917       Èeskoslovenské legie v Rusku vyhlásily samostatnost Èech, Moravy, 

Slezska,  Slovenska, Lužicka a Kladska s TG Masarykem v èele
2. èervence 1917 Vítìzná bitva Èeskoslovenských legií u Zborova
29. èervence 1917 Vyvraždìní rodiny Jana Opoèenského (truhláøe) bolševiky. V druhé 

polovinì roku 1917 se vracejí boratínští legionáøi domù bez Františka 
a Jana Škrabala, kteøí odjíždìjí s Èsl. legiemi pøes Sibiø do ÈSR

22. ledna 1918 Návrat Josefa Opoèenského z katorgy
6. února 1918         Pøichází do Lucka nìmecká armáda pomoci udržet samostatnou 

ukrajinskou vládu v èele se Skoropadským 
listopad: 1918 Svržení Skoropadského vlády na sjezdu vlastníkù pùdy a nástup 

Petljury s témìø bolševickým programem
15. kvìtna 1919 Pøíchod polské armády s velitelem Halerem a následná porážka Petljury
kvìten - èerven 1919 Cesta èeské ètyøèlenné delegace volyòských Èechù na Pražský hrad

s mluvèím,  boratínským uèitelem Josefem Vlkem
17. èervna 1919 Pøipojení západní èásti Volynì k Polsku
záøí 1919               Zahájeno vyuèování v èeském jazyce s polštinou jako pøedmìtem 

v posledním tøetím oddìlení
od 6. èervence 1920 Frontová linie na Boratínì (u nás polská armáda, bolševická za øekou)
3. srpna 1920 Pøíchod bolševikù na Boratín
16. záøí 1920 Poslední pøechod Rudé armády na východ se sbìrem všeho možného 

a pøíchod polské armády
18. 3.  1921           Uzavøen Rižský mír mezi Sovìty a Poláky - definitivnì ukonèil bojové 

akce a pøipojil západní èást Volynì na skoro dvacet let k Polsku 
bìhem roku 1921 Ustaven hospodáøský spolek „Kolo rolnicze” 
21. 5. 1922             Oslava 50. výroèí založení Èeského Boratína  
3. 9. 1922              Zemøel kurátor ev. sboru Josef Opoèenský
bìhem roku 1923  Vzniklo  „Kólko gospodyñ wiejskich” 

(Kroužek vesnických hospodynìk)
13. 2  1923            Zahájeno vyuèování v rekonstruované škole  programem pro veøejnost
23. 4. 1923            Stromková slavnost, 

vysázení ovocných i okrasných stromù kolem školy
záøí 1923               Doplnìní školní a obecní knihovny o 400 svazkù - dar ÈSR
bìhem 1924 Miloslav Baloun zakládá sdružení mládeže
23. 9. 1924             Návštìva ministra zemìdìlství p. Janického s vojevodou Olšovským  
2. 10. 1924 Inspektor konfiskuje ve škole portrét prezidenta Masaryka a mapu ÈSR
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16. 5. 1926 Sdružení mládeže oganizuje první oslavu Dne matek
1. až 12. 7. 1926 Zájezd boratínských obèanù na VIII. všesokolský slet v Praze
èervenec 1927 Návštìva boratínských školních dìtí v Praze od 17. 7. do 2. 8
podzim 1927 Návštìva úèastníkù zborovských oslav (10. výroèí) z ÈSR na Boratínì 
11. 9. 1927 Nástup kazatele Antonína Balabána
1928 První sjezd volyòské evangelické mládeže na Boratínì
28. øíjna 1928 Oslava 10. výroèí èeské samostatnosti 
11. 11. 1928 Úèast boratínských zpìvákù a øeèníkù na oslavách 10. výroèí Polska
26 a 27. 11. 1928 Návštìva far. Smetany z ÈSR, zelovského rodáka
20. 12. 1928 až 24. 2. 1929 krutá zima, mrazy až -35°C nadìlaly mnoho škody
4. až 7.7.1929 Zájezd boratínských obèanù na výstavu v Poznani
11. 11. 1930 Zpìváci na akademii k 10. výroèí vítìzství nad  bolševiky 
bìhem roku 1930   Ustaveno družstvo na zpracování mléka  
14. 5. 1931 Den matek s návštìvou hostí z vedení Èeské Besedy z Varšavy
27. 6. 1931             Ukonèení 43leté uèitelské kariéry Josefa Vlka (1862 - 1942)
záøí 1931 Nástup uèitele Josefa Svobody na Boratínskou školu
duben 1932 Povodeò kolem Styru
1. kvìtna 1932       Sdružení mládeže organizuje Máchùv veèer v  pøírodním divadle 
18. 6. 1932 Druhá návštìva polského ministra zemìdìlství na Boratínì
28. 8. 1932 Slavnost 25. výroèí svìcení kostela
23. 10. 1932  Slavnost k 50. výroèí založení pìveckého spolku Emigrant
bìhem roku 1932 (pravdìpodobnì) postavena budova mlékárny,
19.11. 1933 Boratínský pìvecký sbor na oslavách 10. výroèí ÈMŠ v Lucku
12. 1. 1934 Koneèná likvidace úvìrového družstva
21. 1. až 6. 2. 1934 Kurz hudby a zpìvu na Boratínì spojený se Smetanovými oslavami
11. 3. 1934 Aktivní úèast boratínských na Masarykových oslavách v Lucku

13. až 20. 1. 1934 Kurz uèitelù nedìlních škol na Boratínì
záøí 1934 Zahájen zkušební provoz mlýna v budovì bývalé záložny
2.6. 1936 Požár znièil hospodáøství Bedøicha Švejdara a Josefa Zajíèka
èerven 1937   Odjezd kazatele Balabána s rodinou do ÈSR
29.4.1937               Soudní rozhodnutí  padesátiletého sporu  o servitut s Ukrajinci 
14.8.1939               Mobilizace, odvod do polské armády
1. 9. 1939               Zaèátek druhé svìtové války (Nìmecko napadlo Polsko)
19.9. 1939              Sovìti okupovali Volyò, uzavøení smlouvy s Nìmeckem
koncem záøí           Zrušení èeskoboratínské samosprávy a slouèení s Ukrajinským 

Boratínem s ukrajinskými proletáøskými funkcionáøi
bìhem r. 1940        Neúspìšné zakládání kolchozù, zestátnìní mlékárny a mlýna 
25. 6. 1941            Plánované „vyvezení” Èechù na Sibiø jako  nepøátel režimu
21. 6. 1941            Nìmecko napadlo SSSR a Nìmci okupovali Volyò
èerven 1941          Obnovení obecní samospávy

20. 2. 1942            Zemøel boratínský uèitel Josef Vlk ve vìku nedožitých 80ti let
Koncem léta 1942  Vyvraždìní rodiny Zajíèkových 
Koncem roku 1942 Ustavena buòka èeské odbojové organizace „Blaník”
13. 7. 1943            Likvidace obce Èeského Malína a jeho obyvatel
Jedné záøijové nedìle obklíèení køakovské èásti Boratína nìmeckým gestapem 
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Zaèátek bøezna      Osvobození È. Boratína a pøíchod sovìtské armády
19. 3. 1944            Rozlouèení boratínských mužù se spoluobèany (v nedìli v kostele)
20. 3.                    Nástup  boratínských mužù a žen do èeskoslovenské jednotky v SSSR
6. 6. 1944              Otevøení západní fronty v Normandii za úèasti 4 boratínských vojákù
8. záøí 1944           Zahájení karpatsko-dukelské vojenské operace za úèasti boratínských 

vojákù  (prvních šest padlých a další ranìni)
10. bøezna 1945     Zahájení ostravsko-pražské operace za úèasti boratínských tankistù 

a významného úèinkování Bedøicha Opoèenského a Karla Šeráka
8. 5. 1945              Nìmecká kapitulace - konec války
10. 5. 1945             Tank s velitelem Karlem Šerákem dorazil na nádvoøí Pražského Hradu 

(jediný z 65 ti nasazených do bojové operace)
17. 5. Vítìzný pochod Prahou a pøehlídka na Staromìstském námìstí
kvìten 1945 Odjezd faráøe Opoèenského z Boratína do Èeskoslovenska
èerven 1945          Vystìhování smíšených polsko-èeských rodin z Boratína do Slezska

(Ostrovských a Skoczylasových)
léto 1945 Boratínští vojáci hledají nové domovy v èeském a moravském

pohranièí
listopad 1945 Demobilizace vìtšiny boratínských  vojákù
kvìten, èerven 1946 Stìhování nìmeckého obyvatelstva z èeského a moravského pohranièí
10. 7. 1946 Podpis dohody o reemigraci volyòských Èechù
listopad 1946 Pøíjezd repatriaèní komise do Lucka
prosinec Podání žádostí o vystìhování a o udìlení èeskoslovenského obèanství
24. 12. 1946 Poslední boratínská štìdroveèerní slavnost za úèasti repatriaèní komise
1. a 6. ledna 1947  Spoleèné shromáždìní boratínských obèanù spojené s pohledem na 

75ti letý boratínský pobyt a s rozlouèením pøed odjezdem 
leden 1947 Sepisování a oceòování nemovitého majetku
15. 2. 1947 Odjezd na lucké nádraží
18. 2. 1947 Odjezd boratínského transportu v odpoledních hodinách
24. 2. 1947 Pøekroèení èeskoslovenských hranic a pøivítání v Košicích
28. 2. 1947 Pøíjezd do nových domovù
bøezen, duben 1947 První boratínské svatby 
1. 5. 1947 Odhalení památníku v Chotinìvsi (osvoboditelùm a reemigrantùm)
21. 9. 1947 Žádost o zøízení farnosti ÈCE v Chotinìvsi
11. 6. 1950 Pøedbìžný souhlas s výstavbou kostela v Chotinìvsi
10. 12. 1950 Slavnostní položení základù
18. 11. 1951 Vysvìcení kostela v Chotinìvsi

9.  6. 1957 Zemøel faráø Jaroslav Opoèenský
kvìten 1967 Vzpomínkové shromáždìní k 20tému výroèí návratu z Volynì
listopad 1989 Politické zmìny ve Východní Evropì, pád komunismu
20. 5. 1990 Návštìva presidenta Václava Havla v Chotinìvsi
Rok 1997               Jubilejní boratínský rok (125 let od založení a 50 let od zániku 

Èeského Boratína): odhalení pamìtní desky na kostele v Boratínì 
a pomníku na boratínském høbitovì
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Seznam obèanù Èeského Boratína v letech 1871 až 1947

Gen. Jméno Pøíjmení Rok Místo Vystìhování, jiné pozn.
(rodné) /získané/ naroz.-úmrtí pohøbení

èp. 1 (1872)
(1) Josef Opoèenský 1819-1871 Dubno
(2) Anežka Opoèenská /Hanušová/  1845 USA, VA (kol. r. 1900)

Kristián Hanuš dtto
(2) Anna Opoèenská /Havlíèková/ 1847 Køaky (asi 1880?)

Josef Havlíèek 1847-1895 Boratín dtto
(3) Josef Havlíèek 1870 USA,VA (kol. r. 1900)
(3) Josefina Havlíèková (Bohatcová) ? USA, VA (r. 1902)

Josef  Bohatec 1873 dtto
(4) Marie Havlíèková 1899 dtto
(2) Josef Opoèenský 1849-1911 Boratín

Julie Opoèenská (Zajíèková) 1849-1938 Boratín
(3) Jaroslav Opoèenský 1879-1952 Sobìnice

Anežka Opoèenská (Opoèenská) 1886-1874 Sobìnice
(4) Marie Opoèenská /Køížková/ 1909

Josef Køížek 1907-1967 Hrušovany
(5) Lydie Køížková /Zuzánková/ 1944
(4) Anna Opoèenská /Chladilová/ 1911-1992  Lánov

Josef Chladil 1901-1934 Boratín
(5) Jaroslava Chladilová /Šeráková/ 1929-1999 Libìšice
(5) Miloslav Chladil 1933
(4) Marta Opoèenská /Miklaszewská/ 1919 USA 1938
(4) Anežka Opoèenská /Nováková/ 1921-1988 Slatina
(4) Jaroslav Opoèenský 1926
(3) Miloslav Opoèenský 1881-? ?
(3) Anna Opoèenská /Kulhavá/ 1884 Lobaèevka
(3) Marie Opoèenská /Kulhavá/ 1887 dtto 
(3) Josef Opoèenský 1892-1926 Boratín Køaky (po r. 1917) èp. 47
(2) Marie Opoèenská 1856-1871 Dubno

èp. 2 (1872)
(1) Josef Beneš 1821-? Boratín  
(1) Anna Benešová (?) 1822-? Boratín ?
(2) Albín Beneš 1848-? Boratín ?
(3) Josef Beneš 1885-1970 Žatec Luck
(3) Marie Benešová (Šebestová) 1886-1957 Žatec dtto
(4) Vlastimil Beneš 1914 dtto
(4) Drahomíra Benešová /Zahrádková/ 1923 dtto
(3) Václav Beneš 1899-?
(3) Ludmila Benešová 1902-?
(2) Jindøich Beneš 1850-?
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(2) Kašpar Beneš 1854-?
(2) Marie Benešová 1857-?

èp. 2a (1922?)
(3) Józef Ostrowski ?-? Polsko 1945
(3) Emilie Ostrowská (Benešová) ? dtto
(4) Józef Ostrowski 1923 dtto

èp. 3 (1873 - 1902)
(1) František Vejnar 1833-1884 Boratín
(1) Anna Vejnarová (?) 1836-1896 Boratín
(2) František Vejnar 1852 USA

Kateøina Vejnarová /Benešová 1855 dtto
(3) Alois Vejnar 1877 USA, VA, 1902

Vejnarová dtto
(3) Bohumil Vejnar 1882 dtto
(2) Josef Vejnar 1871-? ?

èp. 3 (1902 - 1924)
(2) Teofil Fibich ? pøišli 1902
(2) Anna Fibichová (Neveèeøalová) ?
(3) Helena Fibichová /Pospíšilová/ ? Èeské Noviny
(3) Vilém Fibich 1888 odjeli do ÈSR 1924
(3) Josef Fibich 1890-1967 Hrušovany  dtto

Alžbìta Fibichová (Valtová) ? Hrušovany
(3) Teofil Fibich USA pøed válkou
(3) Alžbìta Fibichová /Pojmonová/ ? ?
(3) Bronislava Fibichová /Kopøivová/ 1894 ?
(3) Marie Fibichová /Lavriòuková/ ? ?
(3) Rudolf Fibich 1897 Bocánovka
(3) Jaroslav Fibich ? ?

èp. 3 (1924 - 1947)
Bohatcovi z èp. 4

èp. 4 (1873 - 1886)
(1) Josef Mencl s rodinou 1886 do Èech

èp. 4 (1886 - 1924)
(1) Jan Bohatec 1841-1914 Boratín
(1) Anna Bohatcová (Kostíková) 1842-1918 Boratín
(2) Jan Bohatec 1869 Køaky èp. 40

Aloisie Bohatcová (Dokoupilová) 1874 Køaky asi 1902
(2) Josef Bohatec 1873 USA, VA 1902

Josefina Bohatcová (Havlíèková) USA
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(2) Vojtìch Bohatec 1875-1924 Boratín
Anna Bohatcová (Opoèenská) 1878-1960 Hrušovany

(3) Emilie Bohatcová /Švejdarová/ 1902-1979 èp.13
(3) Jaroslav Bohatec 1905-1989 Hrušovany

Lydie Bohatcová (Luciusová) 1921
(4) Jaroslav Bohatec 1941
(4) Miloslav Bohatec 1944
(3) Josef Bohatec 1906-1980  Libìšice
(3) Bedøich Bohatec 1908-1990 Hrušovany

Eliška Bohatcová /Koberníková/ 1916-1968  Hrušovany
(4) Božena Bohatcová 1942
(4) Daniela Bohatcová /Zelenková/ 1942
(3) Anna Bohatcová /Luciusová/ 1910 èp. 20
(3) Miloslava Bohatcová /Šimberská/ 1913 èp. 41
(3) Miroslav Bohatec 1915
(2) Františka Bohatcová /Poláková/ 1878 USA, VA 1902

èp. 5 (1872 - 1899)
(1) Josef Jan Zajíèek 1829-1911  Boratín
(1) Anna Zajíèková (Skalská) 1833-1909  Boratín
(2) Josef A. Zajíèek 1851 1899 Krupa

Barbora Zajíèková (Zajícová) ? dtto
(3) Blažena Zajíèková 1878 dtto
(3) Miloslav Zajíèek 1881-1894 Boratín
(3) Antonín Zajíèek 1883 dtto
(3) Josef Zajíèek 1888-1894 Boratín
(3) Marie Zajíèková 1890 dtto
(3) Miroslav Zajíèek 1894-1894 Boratín
(2) Anna Zajíèková /Flengrová/ 1854 èp. 15

èp. 5 (1899 - 1947)
(3) Václav Baloun 1876-1964 Litomìøice

Božena Balounová (Šebestová) 1876-1963 Litomìøice
(4) Božena   Balounová /Šebestová/ 1897-1982 Malenovice

Bedøich Šebesta 1897-1987  Malenovice
(5) Dobromila Šebestová /Poloková/ 1921
(5) Rostislav Šebesta 1925 USA 1968?
(4) Miloslav   Baloun 1900-1998 New York 1936 USA
(4) Libuše Balounová /Tomešová/ 1902-1989 Krnov     Michalovka
(4) Václav Baloun 1903-1979 Hrušovany

Libuše Balounová /Chladilová/ 1907-1938 Boratín
(5) Vlasta Balounová /Køížková/ 1928
(5) Milada Balounová /Plíšková/ 1930
(5) Miloš Baloun 1934-1944 Boratín
(4) Anna Balounová /Hájková/ 1905
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(4) Marie Balounová 1907-1913 Boratín
(4) Bohuslav Baloun 1909-1996? 
(4) Zdena Balounová 1911-1923 Boratín
(4) Marie Balounová /Chudobová/ 1913 Køaky èp. 42
(4) Ladislav Baloun 1915-1998? Anglie 1952?

èp. 6 (1872 - 1947)
(1) František Køížek 1831-1886 Boratín
(1) Marie Køížková (Fišerová) 1839-? Boratín
(2) Anežka Køížková /?/ 1859 ?
(2) Josef Køížek 1861-1929 Boratín

Bohumila  Køížková (Šebestová) 1873-?
(3) Ludmila Køížková 1894-1958 Hrušovany
(3) Zdena Køížková /Opoèenská/ 1896 èp. 16
(3) Bohumila Køížková /Øepková/ 1898  ?
(3) Marie Køížková /Šormová/ 1905 ?
(3) Josef Køížek 1907-1967 Hrušovany èp. 1
(3) Jaroslav Køížek 1910-1944 Dukla èp. 36
(3) Bedøich Køížek 1913-1969 Hrušovany
(3) Ladislav Køížek 1915-1995 Hrušovany
(2) Anna Køížková /?/ 1868 ?
(2) František Køížek 1869-? Boratín
(2) Marie Køížková /?/ 1876 ?

èp. 7 (1872 - ?)
(1) Josef Kracík 1833-?        Boratín
(1) Marie Kracíková (Brádlová) 1837-1923 Boratín
(2) František Kracík 1857 Krupá
(2) Anna Kracíková /Macechovská/ 1860 Køaky 41 
(2) Marie Kracíková /Stehlíková/ 1862 ? asi 1885
(2) Karel Kracík 1865-? Boratín

Marie Kracíková (Paleèková) ?
(2) Barbora Kracíková /Hubalová/ 1868 Køaky èp. 41
(2) Josef Kracík 1871 ?
(2) Jaroslav Kracík 1877-1885? Boratín

èp. 7 (? - 1947)
(2) Josef Zajíc 1881-1968 Litomìøice
(2) Anna Zajícová (Zajíèková) 1889-1960
(3) Marie Vojtášková /Kryštofová/ 1927

èp. 8 (1885 - 1947)
(1) Václav Hrdlièka ?-1892 Boratín
(1) Hrdlièková (?) ?- kol 1920 Boratín
(2) Ludmila Hrdlièková /Stužinská/ 1872-1945? Boratín
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èp. 9 (1872 - 1894?)
(0) Jan Šádek ?-1882 Boratín
(1) Jan Šádek 1823-1894 Boratín
(1) Marie Šádková (Skalská) 1823-1913 Boratín
(2) Marie Šádková 1854-1902 Boratín
(2) Františka Šádková /Pišlová/ 1855-? Boratín
(2) Julie Šádková /Zlatníková/ 1857 Argentina kol. 1900

? Zlatník ? dtto
(2) Miroslava Šádková /Motlová/ 1864 1888 Morava

Josef      Motl ? dtto
(2) Emma Šádková /Janatová/ 1870  

èp. 9 (1894 - 1906)
(2) Josef Pišl ?-1906 Boratín
(2) Františka Pišlová (Šádková) 1855-? Boratín

èp. 9 (1906 - 1947)
(2) Jan Janata 1868-1949 Sobìnice
(2) Emma Janatová (Šádková) 1870-1962 Sobìnice
(3) Miloslava Janatová 1900-1917? Moskva
(3) Jan Janata 1901-1971 Sobìnice
(3) Olga Janatová /Šrajbrová/ 1903-1984 Hoøetice
(3) Marie Janatová 1905
(3) Jiøí Karel Janata 1910-1986 Litomìøice

Anna Janatová (Opoèenská) 1912-1992 Litomìøice
(4) Dagmar Janatová /Styblíková/ 1936
(4) Alice Janatová /Kotyzová/ 1939

èp. 10 (1874 - 1880?)
(1) František Kvasnièka 1847 kol 1880 Køaky
(1) Antonie Kvasnièková /Smahová 1849 dtto
(0) Apolena Smahová ?-1886 Boratín
(2) Otýlie Kvasníèková 1873 dtto
(2) František Kvasnièka 1875 dtto
(1) Jan Kvasnièka 1845-1885 Boratín

? Kvasnièková (Vilímková) /Luòáèková/ Luck ?
(2) Marie Kvasnièková /Nájemníková/ 1883 po r. 1903, Bakovce

František Nájemník 1878 dtto
(3) Olga Nájemníková /Èurdová/ 1903-1993 Libìšice dtto

Luòáèek Luck ?
(2) Michal Kvasnièka 1849 Køaky èp. 44, kol r. 1877

Kvasnièková (?) ?           ? dtto

(1) Jan Vejnar 1841 Køaky èp. 21, 1880
(1) Anežka Vejnarová (Koudelková) 1841 dtto
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(2) Josef Vejnar 1865 dtto
(2) Jan Vejnar 1867-1880 Boratín
(2) Marie Vejnarová /Brázdová/ 1876 dtto

(1) Josef Václavík vrátil se do Èech 1887
Anna Václavíková (Vejnarová) 1846-1887 Boratín  

Václavíková (?) dtto
(1) Anton Žalský Èechy 1882
(1) Marie Žalská /Albrechtová/ ?-1882 Boratín
(2) Adolf Žalský 1868 dtto
(2) Marie Žalská 1874 dtto

èp. 11 (1885 - 1947)
(2) Josef Opoèenský 1855-1922 Boratín

Františka Opoèenská (Janatová) 1853-1937 Boratín
(3) Anna Opoèenská /Bohatcová/ èp. 4
(3) Josef Opoèenský 1882-1966 Opava Boholuby
(3) Bedøich Opoèesnký 1888-1935 Boratín

Marie Opoèenská (Holá) 1897-1959 Libìdice
(4) Libuše Opoèenská /Albrechtová/ 1920 Køaky 30
(4) Vladislav Opoèenský 1921
(4) Marie Opoèenská /Novotná/ 1923
(4) Bedøich Opoèenský 1924
(4) Rostislav Opoèenský 1925-1993 
(3) Emilie Opoèenská 1891-1934 Boratín
(3) Jaroslav Opoèenský 1895-1957 Sobìnice

èp. 12 (1872 - 1947)
(1) Josef Pavel Zajíèek 1832-1915 Boratín
(1) Marie Zajíèková (Priznová) 1833-1874 Boratín 1. manželka
(2) Josef Em. Zajíèek 1856-1938 Boratín

Josefa Zajíèková (Škaroubková)1861-1938  Boratín
(3) Antonín Zajíèek 1883 1902 Mirotín

Anna Zajíèková (Opoèenská) 1884 dtto
(3) Marie Zajíèková /Albrechtová/ 1895 Køaky 36
(3) Josef Zajíèek 1898-1942 Luck

Miroslava Zajíèková (Fibichová) 1907-1942 Luck
(4) Milena Zajíèková /Váòová/ 1930
(4) Drahomír Zajíèek 1932-1992 Losiny
(4) Božena Zajíèková /Štìtková/ 1935?
(4) Josef Zajíèek 1942
(3) Miroslava Zajíèková /Biala/ 1901-1942  Luck
(2) Marie Zajíèková /Chlebounová/ 1859 Mstìšín, po r. 1880
(2) Bohumil Zajíèek 1861                           ?
(2) Bohumila Zajíèková /Mouèková/ 1868 ?, po r. 1890
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(1) Josefa Zajíèková /Kynèlová-Štìpánková/ 2. manželka
(2) Anna Zajíèková /Zajícová/ 1889 èp. 7
(2) Blažena Zajíèková 1887-1903 Boratín

èp. 13 (1872 - 1947)
(1) František Opoèenský 1829-1904 Boratín
(1) Anežka Opoèenská (Šádková) 1835-1909 Boratín
(2) Josef Opoèenský 1856-1922 Boratín èp. 11 
(2) Jan Opoèenský 1859 Køaky èp. 27 1880
(2) Bedøich Opoèenský 1861-1934 Boratín

Anna Opoèenská (Øepková) 1869-1919 Boratín
(3) Bedøich Opoèenský 1890 Køaky èp. 28, 1912?
(3) Anna Opoèenská 1892-1894 Boratín
(3) Jaroslav Opoèenský 1894-? USA 1911?, USA 1924

Marie Opoèenská (Vanèurová) ?-? USA 1924
(4) Irena Opoèenská /Kesterson/ 1921 dtto
(3) Anna Opoèenská 1895-1929 Zakopane
(3) Marie Opoèenská /Švejdarová/ 1897-1931 Boratín

Bedøich Švejdar 1898-1983 Hrušovany
(4) Miloslav Švejdar 1920

Marie Švejdarová (Šeráková) 1921
(5) Irena Švejdarová /Bernklaunová/ 1944
(5) Anna Švejdarová /Hampejzová/ 1946
(4) Jiøí Švejdar 1922
(4) Ludmila Švejdarová /Vlková/ 1926

Emilie Švejdarová (Bohatcová) 1902-1979 Hrušovany 2. manž. B. Švejdara
(4) Marie Švejdarová /Urbanová/ 1936
(3) Josef Opoèenský 1900 ÈSR 1924
(3) Antonín Opoèenský 1905-1924 Boratín
(3) Miloslav Opoèenský 1907 Køaky N1
(2) Štìpán Opoèenský 1865 USA, Kansas,1891
(2) Pavel Opoèenský 1867 dtto

Anežka Opoèenská (Opoèenská) 1872 dtto
(2) Anežka Opoèenská /Vlková/ 1869 Køaky èp. 26, 1889
(2) Marie Opoèenská /Opoèenská/ 1869 Køaky èp. 43, 1889
(2) Jaroslav Opoèenský 1875 USA, 1891 Kansas
(2) Miroslava Opoèenská /Hájková/ 1876 LodŸ, 1897?

èp. 14 (1873 - 1947)
(1) František Albrecht 1818-1903 Boratín
(1) Eleonora Albrechtová (Meèíøová) 1826-1898 Boratín
(2) František Albrecht 1851 Køaky èp. 32

Marie     Albrechtová (Nechanická) 1856
(2) Josef Albrecht 1853 Køaky èp. 33
(2) Marie Albrechtová 1856-1883 Boratín
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(2) Vincenc Albrecht 1858 Køaky èp. 38, 1885?
Josefína Albrechtová (Chladilová) dtto

(2) Františka Albrechtové /Pelcerová/ 1862-1897 Boratín ?, kol 1883
(2) Pavlína Albrechtová /Nechanická/ 1865 Køaky èp.34, 1887
(2) Bohuslav Albrecht 1872-1946 Boratín

Blažena Albrechtová (Balounová) 1879-1951 Litomìøice
(3) Bedøich Albrecht 1901-1988 Litomìøice

Marie Albrechtová (Opoèenská) 1909
(4) Jiøina Albrechtová 1928-1942 Boratín
(4) Marie Zd. Albrechtová /Sazeèková/ 1931
(4) Anna Albrechtová /Vlková/ 1936
(4) Slavomír Albrecht 1944-1999 Mšeno u Mìlníka
(3) Anna Albrechtová /Hubalová/ 1904  Køaky èp. 29
(3) Josef Albrecht 1906 Køaky N2

èp. 15 (1874 - 1887)
(1) Jakub Flengr ?-? Boratín

Kateøina    Flengrová (?) 1829-1912 Boratín
(2) Josef Flengr 1854 Boholuby, 1909?

Anna Flengrová (Zajíèková) 1854 dtto
(3) Antonín Flengr 1883 dtto
(3) Anna Flengrová /Opoèenská/ 1887 dtto
(3) Miloslav Flengr 1892 dtto
(3) Josef Flengr dtto
(2) Antonín Flengr 1856-1917 Boratín

èp. 16 (1874 - 1947)
(2) František Opoèenský 1854-1943 Boratín

Josefína Opoèenská (Škrabalová) 1853-1916 Boratín
(3) František Opoèenský 1881 èp. 19, 1906
(3) Anna Opoèenská /Zajíèková/ 1884 Mirotín
(3) Anežka Opoèenská /Opoèenská/ 1887 èp. 1 Vyšohrad
(3) Jindøich Opoèenský 1888-1970 Sobìnice

Marie Opoèenská (Šeráková) 1903-1928 Boratín 1. manželka
(4) Jaroslav Opoèenský 1924-1944 Dukla
(4) Jan Opoèenský 1926

Zdena Opoèenská /Køížková/ 1896-1963 Sobìnice 2. manželka
(4) Josef Opoèenský 1932
(4) Jiøí Opoèenský 1933
(4) Jindøich Opoèenský 1934
(3) Marie Opoèenská /Albrechtová/  1891 Køaky èp, 36 1922
(3) Jan Opoèenský 1893-1967 USA, 1911

èp. 17 (1874 - 1947)
(2) František Fišera 1834-1882 Boratín
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(2) Marie Fišerová (Janatová) 1835-1908 Boratín
(3) Marie Fišerová /Albrechtová/ 1857 Køaky, èp. 33, 1883
(2) František Janata 1850-1902 Boratín
(1) Marie Janatová (Honková) 1816-1896 Boratín matka F. Janaty a Marie

Anna Janatová (Huòatová) 1862-1930 Boratín manželka F. Janaty
(3) Emilie Janatová /Balounová/ 1883 Kupièov
(3) František Janata 1884-1894 Boratín
(3) Marie Janatová /Novotná/ 1886 Luck
(3) Anna Janatová /Opoèenská/ 1888 èp. 19, 1906
(3) Blažena Janatová /Makešová/ 1891 Luck
(3) Josef Janata 1898-1968 Vetlá

Libuše Janatová (Šebestová) 1899-1940 Boratín 1. manželka
(4) Jaromír Janata 1921-1980 Litomìøice
(4) Marie Janatová /Šulcová/ 1924
(4) Milan Janata 1927-1989 Libìšice

Božena Janatová (Brázdová) 1901-1978 Vetlá 2. manželka J. Janaty
(4) Lubomír Janata 1942

èp. 18 (1875 - 1887)
(1) Matìj Jelínek ??? 

èp. 18 (1887? - 1909) 
(2) Josef Flengr  viz èp. 15

èp. 18 (1909 - 1915)
(2) Josef Šerák 1864-1920 Boratín
(2) Marie Šeráková (Brynychová) ?-1916 Rusko
(3) Josef Šerák 1893 Køaky èp. 43 1920
(3) Václav Šerák 1897-1963 Praha ÈSR, 1921?
(3) Jaroslav Šerák 1899 Køaky èp. 46
(3) Bedøich Šerák 1901-1928 Boratín
(3) Marie Šeráková /Opoèenská/ 1903-1928 èp. 16
(3) Vladislav Šerák ? ÈSR, ?

èp. 18 fara (1916 - 1947)
Antonín Balabán (1927-1937) 1898-1983 Snìžné ÈSR 1937
Anna Balabánová (Trojanová) 1899-1984 dtto dtto
Milan T. Balabán 1929 dtto
Lydie D. Balabánová /Cejpová/ 1931 dtto
Daniel Balabán 1932 dtto
Kvìta Balabánová /Pfannová/ 1935 dtto

Josef Svoboda (1931-1944) 1903-1990 Doksy
Anna Svobodová (Jáklová) Luck 1944
Zita Svobodová /Holousová/ 1936 dtto
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Eduard Svoboda 1940 dtto

Mikuláš Zatovkaòuk (1944-1947) 1890-?
Mikuláš Zatovkaòuk 1919 
Eliška Zatovkaòuková /Vejnarová/ 1905-1953 Kadaò 2. manželka

èp. 19 (1875 - ca 1906)
(1) Josef Chudoba ?-1906 Boratín

?              Chudobová (?) ? 1. manželka
(2) František Chudoba 1864 ?
(1) Františka (Nechutová) ?-1885 Boratín 2. manželka
2) Jan Chudoba 1868 Køaky èp. 42 1893
(2) Václav Chudoba 1874 Ozerany, 1902
(2) Jaroslav Chudoba 1881 Køaky èp.42, 1906

èp. 19 (ca 1906 - 1947)
(3) František Opoèenský 1881-1922 Boratín

Anna Opoèenská (Janatová) 1886-1961 Krábèice
(4) Marie Opoèenská /Albrechtová/ 1909 èp. 14
(4) Anna Opoèenská /Janatová/ 1912 èp. 9
(4) Miroslava Opoèenská /Štìpánková/ 1917 
(4) Jan Opoèenský 1919-nezvìstný z války

Miloslava Opoèenská (Šeráková) /Opoèenská/ 1920
(5) Karel Opoèenský 1940

èp. 19 (1934 - 1947 v nájmu)
(3) Josef Vrzal 1884-?

Vìra Vrzalová 1891-?
(4) Vìra Vrzalová 1920
(5) Jiøí Vrzal 1944
(4) Josef Vrzal 1923-1944 Dukla
(4) Jiøí Vrzal 1925-?        Karlovy Vary

èp. 20 (1912 - 1947)
(2) Gottfried Lucius 1876-1951 Litomìøice
(2) Berta Luciusová (Šebestová) 1881-1952 Litomìøice
(3) Marie Luciusová 1909-1995 Litomìøice
(3) Bohuslav Lucius 1912 

Anna Luciusová /Bohatcová/ 1910-1987 Hrušovany
(4) Marie Luciusová /Kubešová/ 1940
(4) Jiøí Lucius 1941
(3) Jan Lucius 1918-1985  Praha

Vlasta Luciusová (Šebestová) 1916-?
(4) Vlasta Luciusová /Chlubnová 1943
(4) Svìtluše Luciusová /Pøevorovská 1945
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(3) Lydie Luciusová /Bohatcová/ 1921 èp. 3

èp. 21 (1881 - 1919)
(1) Jan Vejnar 1841-1906 USA, VA, 1902
(1) Anežka Vejnarová (Koudelková) 1841-1885 Boratín
(2) Josef Vejnar 1865-1911 Boratín

Marie Vejnarová (Vašátková) 1869-1918 ?
(3) Josef Vejnar 1886 1914 vojsko
(3) František Vejnar 1886 dtto
(3) Eliška Vejnarová /Zatovkaòuková/ 1905 èp. 18
(2) Marie Vejnarová /Brázdová/ 1876 Kupièov 1900?
(1) Josefa Vejnarová (Kupcová) 1856 USA, VA, 1902
(2) Jan V. Vejnar 1888 dtto
(2) Miloslav Vejnar 1889 dtto
(2) Rudolf Vejnar 1891 dtto
(2) Anna Vejnarová /Svìtlíková/ 1892 dtto

èp. 21 (1919 - 1947)
(2) Jaroslav Brázda 1876-1952 Zahoøany
(2) Marie Brázdová (Vejnarová) 1876-1950 Zahoøany
(3) Miroslava Brázdová /Vlková/ èp. 23
(3) Jaroslav Brázda 1904-1929 Boratín
(3) Oldøich Brázda 1909-1981 Zahoøany

Anastázie Brázdová (Houšková) 1918
(4) Jiøí Brázda 1940
(4) Jaromír Brázda 1941
(4) Božena Brázdová /Bartošová/ 1942
(3) Marie Brázdová /Pøibylová/ 1912 èp. N4
(3) Libuše Brázdová /Dìdková/ 1915-1999

èp. 22
Luòáèek ?

Škola (1914 - 1947)

èp. 23 (1921 - 1947)
(3) Josef Vlk 1897-1962 Libìšice

Miroslava Vlková (Brázdová) 1902-1981 Libìšice
(4) Jaroslav Vlk 1923-1944 SNP Podbrezová
(4) Ludmila Vlková /Opoèenská/ 1925
(4) Radomír Vlk 1933-1994 Hoštka

èp. 24
(2) Drábek ?
(2) Drábková (Nechutová ?) ?
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(3) Blažena Drábková /Koberníková/ 1888-1957 Hrušovany
Jan Koberník 1894-1974 Hrušovany

(4) Eliška Drábková /Bohatcová/ 1916 èp. 3
(4) Vladislav Koberník /Drábek/ 1919-nezvìstný z války

èp. 25
(2) Josef Kracík ?

èp. 26 (1889 - 1947)
(2) Josef Vlk 1862-1942 Boratín

Anežka Vlková (Opoèenská) 1869-1911 Boratín
(3) Ludmila Vlková /Budaøová/ 1892-1975 Kladno ÈSR, 1920

Karel Budaø 1892 dtto
(4) Ludmila Budaøová 1918 dtto
(3) Vladimír Vlk 1894 USA, 1911
(3) Vladislav Vlk 1895-1988 Libìšice

Anna Vlková (Albrechtová) 1898-1883 Libìšice
(4) Rostislav Vlk 1922
(4) Vladislav Vlk 1923
(4) Radomír Vlk 1925
(4) Vlasta Vlková /Èurdová/ 1927
(4) Josef Vlk 1932
(4) Jaroslav Vlk 1935
(4) Anna Vlková /Opoèenská/ 1937
(3) Josef Vlk 1897 èp. 23
(3) Žofie Vlková /Albrechtová/ 1901 èp. 32
(3) Rostislav Vlk 1904-1978 Žatec
(3) Václav Vlk 1906- èp. N3
(3) Jaroslav Vlk 1908 èp. 32

èp. 27 (kolem 1881 - 1891)
(2) Jan Opoèenský 1859 USA, Kansas, 1891

Marie Opoèenská (Jurenová) 1853 dtto
(3) Jindøich Opoèenský 1882 dtto
(3) Marie Opoèenská /Fisherová/ 1884 dtto
(3) Vilém Opoèenský 1886 dtto
(3) Matylda Opoèenská /Mikšovská/ 1890 dtto

èp. 27 (1891 - 1947)
(2) Josef Chladil 1865-1920 Boratín
(2) Františka Chladilová (Dokoupilová) 1872-1936 Boratín
(3) Marie Chladilová /Albrechtová/1899 Hnidava
(3) Žofie Chladilová /Hnídková/ 1902-1982 Èížkovice

Václav Hnídek 1906-1946 Boratín
(4) Jaroslav Hnídek 1925-1945 Ostravská operace
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(4) Libuše Hnídková /Petráková/
(3) Josef Chladil 1904 èp. 1
(3) Libuše  Chladilová /Balounová/ 1907 èp. 5
(3) Miloslav Chladil 1909-1944 Dukla

Antonie Chladilová (Hradecká) 1920-?
(4) Miroslava Chladilová /?/ 1944
(2) Marie Chladilová /Prostøedníková/ 1871 - 1904

Vladimír Foøt 1922-1945 Ostravská operace

Novostavba  N 3 (1932 - 1947)
(3) Václav Vlk 1906-1983 Žatec

Evženie Vlková (Kendíková) 1911
(4) Dobromila Vlková /Janáková/ 1932
(4) Lubomír Vlk 1936

Novostavba N 4 (1933 - 1947)
Petr Pøibyl 1904-1971 Zahoøany

(3) Marie Pøibylová (Brázdová) 1912
(4) Vlasta Pøibylová /Spilková/ 1934
(4) Emelján Pøibyl 1941

èp. 28 (x - 1905)
Prostøedníkovi ?

èp. 28 (1905 - 1908?)
(2) František  Burýšek 1872 pøišli 1901

Vincencie Burýšková (Švancarová) 1873 Teremno 1915
(3) Žofie Burýšková /Valoušková/ 1900 dtto
(3) František Burýšek 1902 dtto
(3) Karel Burýšek 1905 dtto
(3) Josef Burýšek 1910 dtto
(3) Marie Burýšková 1914 dtto

èp. 28 (1910? - 1924)
(3) Bedøich Opoèenský 1890 Kanada, 1924

Blažena Opoèenská (Øepková) 1895 dtto
(4) Anna Opoèenská /Braemer/ 1920 dtto
(4) Jiøina Opoèenská /Taylor/ 1921 dtto
(4) Marie Opoèenská /Larson/ 1923 dtto

èp. 28 (1924 - 1947)
(3) Josef Tomáš 1886-1976 Sobìnice

Marie Tomášová /Šlisiková/ ?-1926 Boratín
(4) Marie Tomášová /Houšková /Urièová/ 1915

Vladimír Houška 1914-1942 Boratín
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(5) Anna Houšková /Švihlíková/ 1942
Rùžena Tomášová (Kostíková) ?-? 2. manželka J. Tomáše

(4) Olga Tomášová /Šmitberská/ 1912 Krupa
(4) Vìra Tomášová /Martínková/ 1913 Kvasilov

èp. 29 (x - 1902?)
Karel Novák ?-1903 Boratín

Nováková ? ÈSR 1919
(2) Karel Novák ? Moskva
(2) Soòa Nováková /Vlková/ 1883 èp. 30

èp. 29 (1902 - 1910?)
(2) Jaroslav Vlk 1868-1928 Boratín 1910 Luck 

Františka Vlková (Ochranová) ?-1928 Boratín dtto
(3) Miloslava Vlková /Mironová/ 1897 dtto
(3) Jaroslav Vlk 1899-1941 Luck dtto
(3) Jaromír Vlk 1902-1986 Litomìøice  dtto
(1) Jakub Ochrana 1840-1923  Boratín
(1) Františka Ochranová (Chlupová) ?-1924 Boratín

èp. 29 (1910? - 1947)
(2) Josef Hubal ?-1920? Boratín
(2) Barbora Hubalová (Kracíková) 1869-1950 Vetlá
(3) Marie Hubalová /Albrechtová/ 1890-1975 Olomouc
(3) Vladimír Hubal 1892-1982 Vetlá

Anna Hubalová (Albrechtová) 1904-1983 Vetlá
(4) Vìra Hubalová /Šebestová/ 1926
(4) Josef Hubal 1928
(4) Jaromír Hubal 1934
(3) Antonie Hubalová /Uxová/ ÈSR 1924
(3) Anastázie Hubalová /Franèová/ dtto
(3) Václav Hubal 1906 Luck

Novostavba N 2 (1933 - 1947)
(3) Josef Albrecht 1906-1980 Kadaò

Zdena Albrechtová (Šebestová) 1910 
(4) Lubomír Albrecht 1936
(4) Josef M. Albrecht 1939-1991 Kadaò

èp. 31 (1920 - 1947)
(3) Oldøich Nechanický 1895-1959 Sobìnice

Tatjana Nechanická (Ševèuková) 1898-1978 Sobìnice
(4) Oldøich Nechanický 1920-1976 Sobìnice
(4) Marie Nechanická /Michálková/ 1922-1991 
(4) Jaroslav Nechanický 1924-1987 Sobìnice
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(4) Pavlína Nechanická /Vránová/ 1926
(4) Václav Nechanický 1930-1986
(4) Jiøí Nechanický 1939 1969 Kanada

èp. 30 (1902 - 1912)
(2) Vojtìch Vlk 1874-1961 1912 do Lucka a
(2) Žofie Vlková (Nováková) 1883-1964 1919 do ÈSR
(3) Rostislav Vlk 1903 dtto
(3) Vìra Vlková /Skácelová/ 1905 dtto
(3) Ljuba Vlková /Šilhanová/ 1906 dtto
(3) Svatopluk Vlk 1908 dtto
(3) Vratiskav Vlk 1910? dtto

èp. 30 (1912 - 1947) 
(3) František Albrecht 1886-1957 Sobìnice? 
(3) Marie Albrechtová (Opoèenská) 1891-1978 Libìšice 
(4) Jan Albrecht 1913-1984 Sobìnice

Vìra Albrechtová (Kopecká) 1919
(4) Vladislav Albrecht 1916

Libuše Albrechtová (Opoèenská) 1920
(5) Dobruše Albrechtová /Knobová/ 1942
(5) Slavomír Albrecht 1944
(4) Miroslava Albrechtová /Kopecká/ 1918 Ozerany
(4) Marie Albrechtová /Bohatcová/ 1920-1969 Libìšice
(4) Anna Albrechtová /Lundáková/ 1923
(4) Ludmila Albrechtová /Bohatcová/ 1925

Novostavba N 1 (1932 - 1947)
(3) Miloslav Opoèenský 1907-1966 Litomìøice

Anna Opoèenská (Chudobová) 1911-2000 Ústí n.L.
(4) Irena Opoèenská /Purgelová/ 1933
(4) Lubomír Opoèenský 1934

èp. 39 (asi 1885 - 1910)
(1) Jan Novák 1848-1926

Marie Nováková (Staòková) ?
(2) Hedvika Staòková /Chudobová/ 1880 èp. 42 
(2) Jaroslav Chudoba 1881 dtto
(2) ? Stanìk ? Moskva
(2) Josef Stanìk ? Luck
(2) Marie Nováková /Opoèenská/ 1882?
(2) František Opoèenský 1878 1910-1919? USA
(3) Josef Opoèenský 1910-1939
(3) Marie Opoèenská  /Koptová/ ?

Vladimír Kopta ? ?
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(4) Josef Kopta 1940
(4) Milada Koptová 1941

èp. 39 (x - 1947)
? Hrinìvecká /Valentová/ ? zùstali na Ukrajinì
? Valenta ?
Michal Valenta 1923-1943
Vladimír Valenta 1926

Èp. 32 (1880? - 1891)
(1) Josef Juren ? 1891 USA
(1) Jurenová (?) ? dtto
(2) Marie Jurenová /Opoèenská/ 1853 èp. 27
(2) Matylda Jurenová 185? 1891 do USA

èp. 32 (1891 - 1947)
(2) František Albrecht 1851-1928 Boratín
(2) Marie Albrechtová (Nechanická) 1852-1938 Boratín
(3) František Albrecht 1886 èp. 30
(3) Josef Albrecht 1888-1936 Boratín

Žofie Albrechtová (Vlková) /Skoczylas/ 1901-1993 1945 Opole Polsko
(4) Josef Albrecht 1931

Franciszek Skoczylas 1898 1945 Opole Polsko
(4) Drahomíra Skoczylas /Wróbel/ 1941 dtto
(4) Stanislaw Skoczylas 1944 dtto
(3) Bohuslav Albrecht 1894-1917 Remèice
(3) Anna Albrechtová /Vlková/ 1898 èp. 26
(3) Jaroslav Albrecht 1901-1929 Boratín

èp. 33 (asi 1885 - 1947)
(2) Josef Albrecht 1853-1931 Boratín
(2) Marie Albrechtová (Fišerová) 1857-1951 Sobìnice
(3) Marie Albrechtová  /Zatøepálková/ 1883 Zubovština
(3) Josef Albrecht 1888-1938 Boratín

Božena Albrechtová (Brázdová) /Janatová/ 1901 èp.17
(4) Vladislav Albrecht 1923
(4) Jaroslav Albrecht 1924-1945 Boratín
(4) Josef Albrecht 1927
(4) Oldøich Albrecht 1931
(3) Ludmila Albrechtová /Opoèenská/ 1890 èp. 47
(3) Zdena Albrechtová /Staniševièová/ 1892? Luck ?

èp. 34 (1890 - 1947)
(2) Pavlína Nechanická (Albrechtová) 1865-1954 Sobìnice
(2)  Jan Nechanický 1864-1898 Boratín 1. manžel
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(3) Miroslav Nechanický ? Podhajce ?
(3) Josef Nechanický ? Mstìšín  
(3) Oldøich Nechanický 1895
(3) Jan Nechanický 1896
(3) Pavlína Nechanická 1890-1906 Boratín
(3) Ludmila Nechanická 1894-1879 Sobìnice
(2)  Josef Hušek 1871-1950 Sobìnice 2. manžel

èp. 35 (1877 - 1947)
(1) Hynek Škrabal 1816-1891 Boratín
(1) Marie Škrabalová (Škrabalová) Boratín
(2) Josefína Škrabalová /Opoèenská/ 1853 èp. 16
(2) Josef Škrabal 1858-1943 Boratín

Františka Škrabalová (Vítková) 1858-1927 Boratín
(3) Josef Škrabal 1881-1900 Boratín
(3) František Škrabal 1882-1855 Hrušovany Ès. Legie
(3) Jan Škrabal 1885-1925 Praha dtto
(3) Marie Škrabalová /Kopecká/ 1887-1958 ÈSR 1924

Josef Kopecký dtto
(3) Jaroslav Škrabal 1892 1911 USA
(3) Antonín Škrabal 1895-1978 Hrušovany  Bojarka
(3) Anna Škrabalová /Rejchrtová/ 1898-1973 Hrušovany  Michalovka
(3) Bohumil Škrabal 1900-1970 Hrušovany

Ludmila Škrabalová (Chudobová) 1904-1984 Hrušovany
(4) Miloslava Škrabalová /Šeráková/ 1927-1999 Libìšice
(4) Marie Škrabalová /Šeráková/ 1931-1978 Libìšice
(4) Dobromila Škrabalová /Karbusová/ 1936

èp. 36 (asi 1880 - asi 1900)
(1) Josef Vítek 188?  Boratín
(1) Kateøina Vítková (Dražilová) Boratín
(2) Josef Vítek Zdolbunov
(2) Františka Vítková /Škrabalová/ 1858 èp. 35

èp. 36 (1919 - 1957)
(3) Marie Albrechtová (Zajíèková) 1895 - 1920 Boratín 1. manželka V. Albrechta
(3) Vladimír Albrecht 1894-1968 Aš
(4) Anna Albrechtová /Køížková/ Vitoušová/ 1918

Josef Køížek 1910-1944 Dukla
(5) Marie Køížková /Viková/ 1940
(5) Josef Køížek 1947

Marie Albrechtová /Opoèenská/ 1891-1926 Boratín 2. manželka V. Albrechta
(4) Jaromír Albrecht 1924-1924 Boratín
(4) Rostislav Albrecht 1925-1926 Boratín 
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èp. 37 (1875 - 1886, 1896 - 1947)
(1) František Šebesta 1841-1893 1886 Postomity 
(1) Františka Šebestová (Kupsová) 1849-? Boratín
(2) František Šebesta 1870 1886
(2) Josef Šebesta 1883 Michalovka 1908 ?
(3) Emilie Šebestová (Albrechtová) 1890 dtto
(2)  Jan Šebesta 1886-1923 Boratín 1. manžel

Marie Šebestová (Brázdová) 1892-1950 Zahoøany
(3) Miroslav Šebesta 1916-1962 Zahoøany
(3) Bedøich Šebesta 1920-1973 Zahoøany
(3) Jan Šebesta 1923-2000 Hr. Králové

Jan Cendelín 1897-1959 Zahoøany 2. manžel M. Brázdové
(3) Rostislav Cendelín 1927

èp. 37 (1886 - 1896)
dùm pronajat rodinì Vincence Albrechta na deset let

èp. 38 (1877 - 1896)
(1) Josef Vlk 1825-1905 Boratín
(1) Anna Vlková (Augustová) ? - ?
(2) Karel Vlk 1860 - 1908 Luck Luck-Krásné, 1896

Anna Vlková (Horáèková) ? dtto
(3) Božena Vlková  /Kufrová/ 1884 dtto
(3) Bohumil Vlk 1885-1915 Luck dtto
(3) Jaroslav Vlk 1889 dtto
(3) Emil Vlk 1892-1927  Praha Ès. Legie

èp. 38 (1896 - 1947) 
(2) Vincenc Albrecht 1858-1899 Boratín
(2) Josefína Albrechtová (Chladilová)1860-1936 Boratín
(3) Josef Albrecht 1885-1977 Olomouc Hnidava 1915 

Marie Albrechtová (Hubalová) 1890-1975 Olomouc dtto
(4) Libuše Albrechtová /Chrupèalská/1912-1942 Luck dtto
(5) Irena Chrupèalská 1933 dtto
(5) Alice Chrupèalská 1936 dtto
(4) Rostislav Albrecht 1914-1944 Dukla dtto
(4) Irena Albrechtová /Kopecká/ 1919
(3) Marie Albrechtová /Kolovrátníková/ 1887-1978  mimo Boratín
(3) Miloslav Albrecht 1888-1959 Èížkovice Hnidava, Luck

Marie Albrechtová (Chladilová)1899-1978 Èížkovice dtto
(4) Vlasta Albrechtová /Protivová/ 1923
(4) Božena Albrechtová /Dlouhá/ 1928-1981 
(4) Libuše Albrechtová 1928
(4) Anna Albrechtová /Opoèenská/1930
(4) Miloslav Albrecht 1935?
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(3) Emilie Albrechtová /Šebestová/ 1891 Michalovka
(3) Josefa Albrechtová /Antoševská/ 1893 Hnidava, Polsko 1945
(3) Antonín Albrecht 1895-1973 Litomìøice

Marie Albrechtová (Zimová) 1907-1976 Teplice
(4) Mirek Albrecht 1929
(4) Miluše Albrechtová /Vadlejchová/ 1932
(4) Miloš Alobrecht 1935
(3) Aloisie Albrechtová /Peteláková/ 1897-1982 Orlová
(4) Vlasta Peteláková (Rašíková) 1932

èp. 41 (1880?)
(2) Anna Macechovská (Kracíková)1860 Zdolbunov

Blažej Macechovský ? Zdolbunov
(3) Blažena Šimberská (Macechovská) /Zimová/  1882 - 1962 Libìšice

Jan Šinberský 1873-1908 Boratín 1. manžel
(4) Ludmila Šimberská /Kolaèevová/ 1904-1987 Ústí n.L.

Jan Kolaèev 1901-1956 Zahoøany
(5) Rostislav Kolaèev 1928-1979 Zahoøany
(5) Evžen Kolaèev 1938
(4) Josef Šimberský 1907-1981 Libìšice

Miroslava Šimberská (Bohatcová) 1913-1993 Libìšice
(5) Miloslav Šimberský 1945 
(4) Eliška Šimberská /Drbohlavová/ 1909 Krupá
(3) Anna Macechovská /Rektorová/ 1882 Luck
(3) Josef Macechovský 1885 Zdolbunov

èp. 40 (1880? - 1894)
(1) František Kvasnièka 1847 USA 1894
(1) Antonie Kvasníèková (Smahová) 1849 dtto
(2) Otýlie Kvasníèková 1873 dtto
(2) František Kvasnièka 1875 dtto
(2) Stanislav Kvasnièka 1877 dtto
(2) Emanuel Kvasnièka 1879 dtto
(2) Marie Kvasníèková 1881 dtto
(2) Josef Kvasnièka 1887 dtto

èp. 40 (1894 - 1903) Zlatníkovi?
(2) Zlatník ? Argentina po r.1901
(2) Julie Zlatníková (Šádková) 1857 dtto
(3)
(3)

èp. 40 (1903 - 1947)
(2) Jan Bohatec 1869-1952 Sobìnice
(2) Aloisie Bohatcová (Dokoupilová) 1874-?         Boratín
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(3) Milada Bohatcová 1905-1919 Boratín
(3) Kamil Bohatec 1909-?

Emilie Bohatcová (Semerová) 1912-? 
(4) Milada Bohatcová /Škrdletová/ 1935
(3) Josef   Bohatec 1911-1976 Sobìnice
(3) Miloslav Bohatec 1914-?  

Božena Bohatcová (Kyselková) 1920-1981 Sobìnice?
(4) Jiøí Bohatec 1943
(4) Karel Bohatec 1945

èp. 42 (1880? - 1903)
(1) František Fejfar 1836 USA, VA 1903
(1) Marie Fejfarová 1838 dtto
(2) Jan Fejfar 1863 USA
(2) Marie Fejfarová /Chudobová/ 1867 USA VA 1903

Jan Chudoba 1868 dtto
(3) František Chudoba 1895 dtto
(3) Marie Chudobová 1896 dtto
(3) Josef Chudoba 1898 dtto
(3) Antonie Chudobová 1900 dtto
(3) Emilie Chudobová 1902 dtto
(2) Antonie Fejfarová 1867 USA
(2) Anna Fejfarová 1869 USA

èp. 42 (1903 - 1947)
(2) Jaroslav Chudoba 1881-1963 Úštìk

Hedvika Chudobová (Staòková) 1880-1972 Úštìk
(3) Marie Chudobová /Šeráková/ 1907 èp. 46
(3) Václav Chudoba 1910-1984 Úštìk
(3) Marie Chudobová (Balounová) 1913
(4) Jan Chudoba 1936-1992 Praha
(4) Anna Chudobová /Holá/ 1937
(4) Slavomír Chudoba 1938
(4) Marie Chudobová 1939
(3) Anna Chudobová /Opoèenská/ 1910 èp. N 1
(3) Rostislav Chudoba 1914
(3) Jaroslav Chudoba 1919
(3) Miroslava Chudobová /Janatová/ 1921

èp. 44
(2) Michal Kvasnièka

Kvasnièková (?)

Èp. 43 (1880 - 1917)
(1) Jiøí Opoèenský 1837-1900 Boratín
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(1) Marie Opoèenská (Kadavá) ? USA, Baltimore 1900
(2) Jan Opoèenský 1867-1917 Boratín

Marie Opoèenská (Opoèenská) 1869-1917 Boratín
(3) Marie Opoèenská /Albrechtová/1890 èp. 30
(3) Miloslava Opoèenská /Šeráková/ 1896-1986 Libìšice

Josef Šerák 1893-1975 Libìšice
(4) Miroslava Šeráková /Opoèenská/ 1920 èp. 19 
(4) Marie Šeráková /Švejdarová/ 1921 èp. 13
(4) Karel Šerák 1923
(4) Ludmila Šeráková /Dvoøáková/ 1924
(4) Josef Šerák 1925
(4) Ladislav Šerák 1927-1983 Libìšice
(4) Božena Šeráková /Kuchyòková/ 1931
(4) Anna Šeráková /Èervinková/ 1934
(3) Josef Opoèenský 1895-1917 Boratín
(2) Anna Šimková (Opoèenská) 1869 USA, Cuba KS, 1891

Karel Šimek 1863 dtto
(3) Anna Šimková 1900 dtto
(2) Anežka Opoèenská /Opoèenská/ 1872 USA, Cuba KS, 1891
(2) Josef Opoèenský 1879 USA, Baltimore 1900
(2) Karel Opoèenský 1887 dtto

èp. 45
(1) Jan Šmitberský ? ?

èp. 46
Anton Hynek ? ?

(3) Jaroslav Šerák 1899-1978 Libìšice
Marie Šeráková (Chudobová) 1907-1980 Libìšice

(4) Ludmila Šeráková /Vlková/ 1927
(4) Anna Šeráková /Janatová/ 1932
(4) Marie Šeráková /Baláková/ 1934
(4) Jaroslav Šerák 1936
(4) Danuše Šeráková /Mašková/ 1940

èp. 47 (1880 - ?)
(1) Josef Horáèek 1848-1895 Boratín
(1) Horáèková (?) ?
(2) Filip Horáèek ?-1885 Boratín
(2) Anna Horáèková /Vlková/ ? èp. 38

èp. 47 (? - 1947)
(4) Josef Opoèenský 1889-1926 Boratín

Ludmila Opoèenská (Albrechtová)1890-1973 Sobìnice
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(5) Josef Opoèenský 1924-1994 Sobìnice
(5) Jiøí Opoèenský 1926 

Èp. 48 (1880
Josef Havlíèek 1848-1895 Boratín

Novostavba v Novostavì
(3) Jan Nechanický 1896-1959 Sobìnice

Anastázie Nechanická (Levèáková) 1909-1993 Sobìnice
(4) Rostislav Nechanický 1931-1943 Boratín
(4) Irena Nechanická /Krajícová/ 1933

Protzerùv mlýn v Novostavì
(pronájem Jan Opoèenský, 1912-1918 vlastnil Václav Baloun, 1918-1947 B. Šebesta) 
(2) Bohuslav Šebesta 1879-1958 Litomìøice

Emilie Šebestová (Vondráèková)1885-1976 Litomìøice
(3) Bohuslav Šebesta 1912-1979 Litomìøice  Ládovka
(3) Zdena Šebestová /Albrechtová/ 1910 Boratín N2
(3) Marie Šebestová /Vávrová/ 1913-1995 Litomìøice
(3) Libuše Šebestová /Mitrovská/ 1914
(3) Božena Šebestová /Pflengrová/ 1916-?
(3) Vlasta Šebestová /Luciusová/ 1916-? Boratín, èp. 20
(3) Miloslav Šebesta 1922-?

Boratínští obèané v magickém roce 2000 – milenium (pøežili rok 2000)

Marie Janatová 11. 7. 1905 95 Horní Øepèice
Anna Hájková (Balounová) 9. 9. 1905 95 Mysliboøice
Marie Albrechtová (Opoèenská) 2. 2. 1909 91 Chotinìves
Marie Køížková (Opoèenská) 11. 8. 1909 91 Dolní Lánov 
Zdena Albrechtová (Šebestová) 18. 7. 1910 90 Kadaò
Evženie Vlková (Kendíková) 27. 2. 1911 89 Praha
Anna Opoèenská (Chudobová) 9. 12. 1911-3. 3. 2000 Ústí n.L.
Marie Pøibylová (Brázdová) 21. 6. 1912 88 Ústí n.L.
Bohuslav Lucius 15.12.1912 88 Litomìøice
Marie Chudobová (Balounová) 3. 12. 1913 87 Úštìk
Rostislav Chudoba 3. 10. 1914 86 Francie
Libuše Dìdková (Brázdová) 29. 7. 1915-12. 1999
Marie Urièová 19. 8. 1915 85 Tøebutièky
Miroslav Bohatec 15.12.1915 85 Vrbice
Vladislav Albrecht 17. 1. 1916 84 Chotinìves
Miloslava Štìpánková (Opoèenská) 27.10.1917 83 Litomìøice
Miroslava Vávrová (Albrechtová) 21. 1. 1918 82 Vrbice
Anastázie Brázdová (Houšková) 13. 6. 1918 82 Ústí n.L.
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Anna Vitoušová (Albrechtová) 1918 82 Aš
Marta Miklaszewská (Opoèenská) 17. 3. 1918 82 Chicago
Irena Kopecká (Albrechtová) 2. 4. 1919 81 Olomouc
Vìra Albrechtová (Kopecká) 8. 8. 1919 81 Horní Øepèice
Mikuláš Zatovkaòuk 21. 9. 1919 81 Praha
Jaroslav Chudoba 8. 10. 1919 81 Milostín
Miloslav Švejdar 4.  4. 1920 80 Hrušovany
Miloslava Opoèenská (Šeráková) 14. 5. 1920 80 Horní Øepèice
Libuše Albrechtová (Opoèenská) 2. 10. 1920 80 Chotinìves
Irena Kesterson (Opoèenská) 15. 3. 1921 79 USA, Texas
Lydie Bohatcová (Luciusová) 25. 4. 1921 79 Litomìøice
Miroslava Janatová (Chudobová) 14. 7. 1921 79 Litomìøice
Marie Švejdarová (Šeráková) 16. 7. 1921 79 Hrušovany
Vladislav Opoèenský 22.10 1921 79 Chotinìves
Dobromila Poloková (Šebestová) 25.12.1921 79 Mysliboøice
Rostislav Vlk 3.  1. 1922 78 Chotinìves
Jiøí Švejdar 24. 5. 1922 78 Libkovice
Marie Novotná (Opoèenská) 18. 6. 1923 77 Libìdice
Anna Lundáková (Albrechtová) 25. 4. 1923 77 Chotinìves
Vladislav Albrecht 25. 4. 1923 77 Horní Øepèice
Karel Šerák 20. 7. 1923 77 Chotinìves
Vladislav Vlk 28. 8. 1923 77 Praha
Jan Šebesta                                         13. 11. 1923 - 29. 7. 2000 Hradec Králové
Vlasta Protivová (Albrechtová) 27. 5. 1923 77 È. Kamenice
Marie Šulcová (Janatová) 6. 6. 1924 76 Libìdice
Ludmila Dvoøáková (Šeráková) 5.  8. 1924 76 Okna
Bedøich Opoèenský 25. 5. 1924 75 Sedlec
Rostislav Šebesta 5.  7. 1925 75 USA NJ
Ludmila Opoèenská (Vlková) 1. 8. 1925 75 Chotinìves
Josef Šerák 14. 9. 1925 75 Chotinìves
Ludmila Bohatcová (Albrechtová) 28.10. 1925 75 Vrbice
Radomír Vlk 30. 10. 1925 75 Chotinìves
Ludmila Vlková (Švejdarová) 29. 1. 1926 74 Chotinìves
Jiøí Opoèenský 30. 3. 1926 74 Horní Øepèice
Jan Opoèenský 3. 6. 1926 74 Chotinìves
Vìra Šebestová (Hubalová) 18. 6. 1926 74 Sedlec
Jaroslav Opoèenský 15. 9. 1926 74 Horní Øepèice
Pavlína Vránová (Nechanická) 9. 10. 1926 74 Trnovany
Libuše Albrechtová 18. 1. 1927 72 Ústí n.L.
Josef Albrecht 6. 3. 1927 73 Libìšice
Rostislav Cendelín 17. 6. 1927 73 Sedlec
Marie Kryštofová (Vojtášková) 27. 7. 1927 73 Litomìøice
Ludmila Vlková (Šeráková) 31. 8. 1927 73 Chotinìves
Vlasta Èurdová (Vlková) 9. 10. 1927 73 Horní Øepèice
Miloslava Šeráková (Škrabalová ) 19. 12. 1927 - 16. 11. 1999 Chotinìves
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Josef Hubal 14. 3. 1928 72 Vrbice
Vlasta Køížková (Balounová) 6. 10. 1928 72 Hrušovany
Mirek Albrecht 4. 7. 1929 71 Lovosice
Milan Balabán 3. 9. 1929 71 Praha
Milada Plíšková (Balounová) 22.10 1930 70 Hoštka
Milena Váòová (Zajíèková) 1930 70 Terezín
Anna Opoèenská (Albrechtová) 27. 11. 1930 70 Sedlec
Lydie Cejpová (Balabánová) 11. 1. 1931 69 Kyjov
Josef Albrecht 21. 6. 1931 69 Kladno
Marie Zdena Sazeèková (Albrechtová) 8.  7. 1931 69 Chotinìves
Božena Kuchyòková (Šeráková) 13. 10. 1931 69 Polepy
Oldøich Albrecht 27. 12. 1931 69 Liberec
Miluše Vadlejchová (Albrechtová) 25. 1. 1932 68 Teplice
Josef Opoèenský 21. 4. 1932 68 Litomìøice
Josef Vlk 29. 4. 1932 68 Ústí n.L.
Anna Janatová (Šeráková) 5.  8. 1932 68 Libìšice
Dobromila Janáková (Vlková) 22. 10. 1932 68 Praha
Daniel Balabán 26. 12. 1932 68 Ostrava
Vlasta Rašíková (Peteláková) 1932 68 Orlová
Miloslav Albrecht 3. 3. 1933 65 Èížkovice
Irena Purgelová (Opoèenská) 12. 4. 1933 67 Ústí n.L.
Jiøí Opoèenský 10. 7. 1933 67 Horní Øepèice
Irena Krajícová (Nechanická) 8. 9. 1933 67 Horní Øepèice
Miloslav Chladil 17.12.1933 67 Zahoøany
Jaromír Hubal 13. 3. 1934 66 Litomìøice
Vlasta Spilková (Pøibylová) 30. 4. 1934 66 Ústí n. L.
Marie Baláková (Šeráková) 17. 6. 1934 66 Ústí n. L.
Jindøich Opoèenský 19. 8. 1934 66 Sobìnice
Lubomír Opoèenský 16.10.1934 66 H. Beøkovice
Anna Èervínková (Šeráková) 6. 12. 1934 66 Zahoøany
Kvìta Pfannová (Balabánová) 1935 65 Praha
Jaroslav Vlk 9. 3. 1935 65 Litomìøice
Milada Škrdletová (Bohatcová) 1. 9. 1935 65 Sobìnice
Miloš Albrecht 2. 9. 1935 65 Ústí n. L.
Božena Štìtková (Zajíèková) 1935? 65 Písek
Marie Urbanová (Švejdarová) 1. 3. 1936 64 Hr. Králové
Lubomír Vlk 16. 4. 1936 64 Praha
Lubomír Albrecht 18. 5. 1936 64 Praha
Anna Vlková (Albrechtová) 21. 5. 1936 64 Ústí n. L.
Zita Holousová (Svobodová) 9. 7. 1936 64 Èeská Lípa
Dobromila Karbusová (Škrabalová) 24. 7. 1936 64 Hrušovany
Dagmar Styblíková (Janatová) 28. 7. 1936 64 Litomìøice
Jaroslav Šerák 8.  9. 1936 64 Chotinìves
Anna Holá (Chudobová) 1. 3. 1937 63 Praha
Anna Opoèenská (Vlková) 2. 7. 1937 63 Horní Øepèice
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Slavomír Chudoba 7. 12. 1938 62 Libìšice
Evžen Kolaèev 19. 12. 1938 62 Trmice
Alice Kotyzová (Janatová) 10. 2. 1939 61 Teplice
Jiøí Nechanický 12. 9. 1939 61 Kitchener CA
Marie Chudobová 31.10.1939 61 Úštìk
Marie Viková (Køížková) 13. 1. 1940 60 Ostrov n. O.
Jiøí Brázda 13. 2. 1940 60 Vìdomice
Marie Kubešová (Luciusová) 28. 2. 1940 60 Ústí n. L.
Eduard Svoboda 31. 8. 1940 60 Liberec
Karel Opoèenský 25. 9. 1940 60 Nasavrky
Danuše Mašková (Šeráková) 21.10.1940 60 Litomìøice
Jaromír Brázda 13. 3. 1941 59 Køešice
Emelján Pøibyl 10. 4. 1941 59 Trávèice
Jaroslav Bohatec 11. 4. 1941 59 SRN
Drahomíra Wróblová (Skoczylasová) 1. 7. 1941 59 Opole, Polsko
Jiøí Lucius 14. 12. 1941 59 Nový Zéland
Lubomír Janata 5. 2. 1942 58 Vrbice
Josef Zajíèek 11. 2. 1942 58 Pøerov
Božena Bohatcová 11. 4. 1942 58 Hrušovany
Daniela Zelenková (Bohatcová) 11. 4. 1942 58 Litomìøice
Dobruše Knobová (Albrechtová) 12. 5. 1942 58 Chotinìves
Božena Bartošová (Brázdová) 29. 6. 1942 58 Ústí n. L.
Anna Švihlíková (Houšková) 24. 7. 1942 58 Okna
Vlasta Chlubnová (Luciusová) 21. 1. 1943 57 Praha
Jiøí Bohatec 24. 3. 1943 57 Praha
Stanislav Skoczylas 14. 2. 1944 56 Švédsko
Slavomír Albrecht 3. 10. 1944 56 Litomìøice
Miroslava (Chladilová) 1. 12. 1944 56
Miroslav Bohatec 14. 4. 1944 56 Litomìøice
Lydie Zuzánková (Køížková) 18. 4. 1944 56 Dolní Lánov
Irena Bernklaunová (Švejdarová) 12. 10. 1944 56 Hrušovany
Miloslav Šimberský 22. 1. 1945 55 Chotinìves
Karel Bohatec 7. 2. 1945     55 Lovosice
Svìtluše Pøevorovská (Luciusová) 20. 2. 1945 55 Praha
Anna Hampejzová (Švejdarová) 1946 54 Praha
Josef Køížek 1947 53 Aš
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Seznam vystìhovaných obèanù z È. Boratína do Ameriky (Argentiny, USA a Kanady)

Jméno rok naroz. vycest. místo pobytu

0) Miloslav Baloun 1900 1937 USA, New York

1) Václav Beèka asi 1902 USA, VA
Marie Beèková (Knerová) 1843
Josefína Fejfarová 1869
Dìti: Anna, Barbora a Václav

2) Josef Bohatec 1873 1902 USA, VA
Josefína (Havlíèková)

3) Benedikt Brabenec asi 1921 Argentina
Evženie  (Janatová) 1895
Dìti Miloslav a Rostislav

4) František Fejfar 1836 1903 USA, VA
Marie roz. 1838        1903
Jan Fejfar 1863 po r. 1890 N. Y. C.
Josefína (Beèková) 1869
Mary 1888
Marie /Chudobová/ 1867
Antonie /Vašátková/ 1867 1889 Kanada, pak VA
Anna /Krejcarová/ 1868 1889 Kanada, pak VA

5) Teofil Teof. Fibich kol. 1890 kol. r. 1912 Chicago

6) Kristián Hanuš 1849 kol. r. 1902 USA, VA
Anežka Hanušová 1845
Dìti

7) Josef Havlíèek 1870 kol. r. 1902 USA, VA

8) Jan Chudoba 1868 5/1903 USA, VA 
Marie roz. Fejfarová 1865
František 1895
Marie 1896
Josef 1898
Antonie 1900
Emilie 1902

9) Jindøich Juren, faráø 1891 USA, Texas
Matylda Jurenová (dcera) 1856 Wesley, Texas
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Kristýna, Žofie, Emilie a syn

10) Krejcarovi kol. r. 1900 USA, VA

11) František Kvasnièka 1847 1894 USA, VA,
Antonie roz. Smahová 1849
Otylie 1872
František 1874
Stanislav 1877
Emanuel 1880
Marie 1881
Josef 1887

12) Anton Mifka s rodinou 1903 VA

13) Jiøí Nechanický 1942 po r. 1968 Kanada,  Kitchener

14) Bedøich Opoèenský 1890 1924 Kanada
Blažena roz. Øepková
Dìti Anna, Jiøina a Marie

15) Jan Opoèenský 1859 1891 USA, Cuba Kansas
Marie roz. Jurenová 1853
Jindøich 1882
Marie 1884
Williams 1888
Mathilda 1890

16) Jan Opoèenský 1893 1911 USA, Chicago

17) Jaroslav Opoèenský 1875 1891 USA,Cuba Kansas

18) Jaroslav Opoèenský 1894 1924 Kanada
Marie roz. Vanèurová
Irena /Kesterson/ 1921
Jiøí 1923

19) Marie Opoèenská (Kadavá) 1900 USA, Baltimore
Karel 1887 1900
Josef 1879 1898

20) Marta Opoèenská 1919 1938 USA, Chicago

21) Pavel Opoèenský 1867 1891 (poprvé) Cuba Kansas
Anežka roz. Opoèenská 1872
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a po druhé 3 dìti kol. r. 1900 USA, VA

22) Štìpán Opoèenský 1863 1891 USA, Cuba Kansas

23) Františka Poláková (Bohatcová) 1902 USA, VA
s rodinou ? ?

24)   Josefína Pøichystalová /Skalská/ 1878 1902 USA, VA
Josef Pøichystal (otec) 1840 1903
Anna Pøichystalová (matka) 1843
František a Josef Pøichystal (bratøi)

25) František Skalský 1834 1895 USA, VA
Anežka Skalská (Pìnièková)
František Skalský 1864
dìti: Jan, Františka, Anna, Bessie a Marie 

26) Rostislav Šebesta 1925 po r. 1968 USA, NJ

27) Karel Šimek 1863 1891 USA, Cuba KS
Anna Šimková (Opoèenská) 1869
Anna Šimková 1890

28) Jaroslav Škrabal 1892 1911 Canada

29) František Vašátko  1864 1891 CA pak VA
Antonie (roz. Fejfarová) 1867
Dìti

30) František Vejnar 1852 1902 ?
Kateøina roz. Benešová 1855
Alois 1877
Bohumil 1882

31) Jan Vejnar 1841 1903 USA,VA, Disput.
Josefina (Kupcová) 1856
Jan Walter 1888
Milton Otto 1889
Rudolf Frank 1891
Anna Slavìna 1892

32) Vladimír Vlk (Walter Velk) 1894 1911

33) Anton Zlatník
Julie roz. Šádková s rodinou 1857 ? Kanada ?
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P Ø Í L O H Y

1. Carský dekret (1870) - 1. stránka ze ètyø (skuteèná velikost 22×36 cm)

2. Protokol o ustanovení poruèníka nezletilému Josefu Flengrovi (1880)

3. Starostovy poznámky – poznamenání pracovních povinností (1885)

4. Starostovy poznámky – stránka z knihy (1891)

5. Svatební úmluva z r. 1900

6. Køestní list Emmy Šádkové (1870)

7. Mapa správního rozdìlení Volynì a pøehled èeského osídlení v r. 1897

8. Dìjinné boratínské souvislosti

9. Rakouský cestovní pas Josefa Kracíka (1871) 
(skuteèná velikost 26×40 cm)

10. Plánek Èeského Boratína v roce 1947

11. Výmìry pozemkù boratínských hospodáøù (rozkládka 1917)

12. Vysvìdèení Marie Janatové o ukonèení boratínské obecní školy 
závìreènou zkouškou v r. 1915 (skuteèná velikost 29×42 cm)

13. Rozrod rodiny Škrabalovy (skuteèná velikost A3)

14. Strom života Jana Chudoby a Marie roz. Fejfarové v Americe
(skuteèná velikost 56×71 cm)

15. Soupis zanechaného jmìní (2 listy, skuteèná velikost 23×31 cm)

16. List o pøesídlení (skuteèná velikost 16×33 cm)
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pøíloha 1: Carský dekret



pøíloha 2: Protokol o ustanovení poruèníka nezletilému Josefu Flengrovi



pøíloha 3: Starostovy poznámky



pøíloha 4: Starostovy poznámky



pøíloha 5: Svatební úmluva z r. 1900 - první strana



pøíloha 5: Svatební úmluva z r. 1900 - druhá strana



pøíloha 6: Køestní list Emmy Šádkové (1870)



pøíloha 7: Mapa správního rozdìlení Volynì

Kovel

LuckVladimír
Volyòský

Dubno

Køemenec

Starokonstantinov

Izjaslav

Ostroh

Novohrad
Volyòský

Žitomír

Ovruè

Rovno

Dubno 10 320 5,29%
Izjaslav 330 0,16%
Kovel 850 0,04%
Køemenec 260 0,12%
Luck 3 810 1,51%
Novohrad Volyòský 490 0,14%
Ostroh 2 690 1,59%
Ovruè 650 0,32%
Rovno 4 700 1,72%
Starokonstantinov 40 0,02%
Vladimír Volyòský 1 650 0,59%
Žitomír 2 600 0,60%

Administrativní èlenìní Volyòské gubernie

Poèet usídlených Èechù
pøi sèítání v roce 1897Újezd

Podíl èeského obyvatelstva 
v % v roce 1897



pøíloha 8: Dìjinné boratínské souvislosti

1867 Národopisná
výstava v Moskvì

1861 Zrušení nevol-
nictví

1881 Atentát na
cara, nástup Alexan-
dra III. a obnova
samodìržaví

1863 Potlaèené
povstání polské šlechty

1887 Opevòování ji-
hozápadní hranice

1894 Vznik Trojdo-
hody, nástup cara
Mikuláše

1905 Po potlaèené
revoluci konstituèní
reforma

1924-26 a 1933-35
Hladomor v sovìt.
Rusku

1917 Bolševická rev-
oluce. Zrušení
monarchie

1855 Nástup refor-
mátora Alexandra II.
na trùn

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1940

RUSKO (POLSKO) RAKOUSKO

ÈESKÉ ZEMÌ
AMERIKA VOLYÒ BORATÍN

1914-18 První svìtová válka

1866 Prusko-rak-
ouská válka

1860-1868 Prezident
Abraham Lincoln

1861-1865 
Obèanská válka

1863-1865 
Zrušení otroctví

1865 Obnoveno
pøistìhovalectví

1880-1905 Do USA
proudí milion
pøistìhovalcù roènì

1892 Zøízeno v New
Yorku pøijímací
støedisko

1898 V Pittsburgu vy-
chází 1. èíslo
Køes�anských listù (èesky)

1863 Konfiskace
majetku polské
šlechty

1870 Vydání carského
dekretu zvoucího
èeské zemìdìlce

1887 Opevnìní Dub-
na, Lucka a Rovna

1889 Návštìva carské
rodiny v Lucku

1888-91 Postupné
zrušení všech
èeských privilegií

1894-1903 Vystìho-
valectví do Ameriky

1905 Náboženská a
národnostní svoboda

1914 Vznik Èeské
družiny

1915-18 Východní
válèištì svìtové války

1918-21 Obèanská
válka

1922 Založena
Èeská matice školská

1944 Vstup dobro-
volníkù do ès. armády

1871 Odjezd z
Koš�álova do Ruska

1872 Založení
Èeského Boratína

1883 Ustavení
samostatného evang.
sboru a pøipojení k Vilnu

1889 Státní škola 
s profesionálním
uèitelem

1890 Hasièský
spolek a pozdìji po-
jiš�ovna

1894-1902 Vys-
tìhování tøetiny
rodin do Ameriky

1902-14
Amerikanizace bo-
ratínského života

1906 Vznik úvìrového
družstva (záložna)

1907 Postaven kostel

1921 Vznik akciové
spoleènosti (mlékár-
na, mlýn)

1947 Zánik È. Bo-
ratína reemigrací 
Èechù do ÈSR

1918 Vznik ÈSR 
v novém uspoøádání
Evropy

1879-82 Vznik 
Trojspolku

1939-45 Druhá svìtová válka

1946 Odsun Nìmcù
a Maïarù z ÈSR

1867 Rakousko-
uherské vyrovnání



pøíloha 9: Rakouský cestovní pas Josefa Kracíka - první strana



pøíloha 9: Rakouský cestovní pas Josefa Kracíka - druhá strana



pøíloha 10: Plánek Èeského Boratína v roce 1947

1. Jaroslav Opoèenský
2. Václav Beneš

2a. Josef Ostrowski
3. Anna Bohatcová
5. Václav Baloun
6. Bedøich Køížek
7. Josef Zajíc
8. Ludmila Stužínská
9. Jan Janata

10. Jaroslav Opoèenský
11. Marie Opoèenská
12. Josef Zajíèek
13. Bedøich Švejdar
14. Bedøich Albrecht
16. Jindøich Opoèenský
17. Josef Janata
18. Fara
19. Anna Opoèenská
20. Gottfried Lucius
21. Oldøich Brázda
23. Josef Vlk
24. Jan Koberník
26. Vladislav Vlk
27. Miloslav Chladil
28. Josef Tomáš
29. Vladimír Hubal
30. František Albrecht
31. Oldøich Nechanický
32. Žofie Skoczylasová
33. Oldøich Albrecht
34. Pavlína Hušková
35. Bohumil Škrabal
36. Josef Køížek
37. Jan Cendelín
38. Antonín Albrecht
39. Valentovi
40. Jan Bohatec
41. Josef Šimberský
42. Jaroslav Chudoba
43. Josef Šerák
46. Jaroslav Šerák
47. Ludmila Opoèenská
N1 Miloslav Opoèenský
N2 Josef Albrecht
N3 Václav Vlk
N4 Petr Pøibyl
N5 Jan Nechanický

a/ Kovárna
b/ Hasièská zbrojnice
c/ Forta
d/ Kostel
e/ Fara
f/ Høbitov
g/ Kovárna
h/ Škola s høištìm
i/ Pøírodní divadlo
j/ Zámeènická dílna
k/ Mlékárna
l/ Mlýn
m/ Køakovská has. zbrojnice
n/ Obchody
p/ Kotel na vaøení povidel

Vysvìtlivky

Zemìdìlské hospodáøství

Rodinný domek (chá�)

N     Novostavba



pøíloha 11: Výmìry pozemkù boratínských hospodáøù - první strana



pøíloha 11: Výmìry pozemkù boratínských hospodáøù - druhá strana

„Rozkládka” – tak se na Boratínì stanovil pøedpis, jakékoliv platby. Nejdøíve se
stanovil zpùsob rozpisu na jednotlivé obèany a pak se jim pøedložil výpoèet èástky. V
tomto konkrétním pøípadì šlo o náhradu cestovních výloh delegátùm na sjezd vlast-
níkù pùdy do Žitomíru v bouølivém revoluèním roce 1917. 
V tomto seznamu jsou ve tøetím sloupci uvedeny výmìry pozemkù ve vlastnictví bo-
ratínských malorolníkù v desjatinách. 
1 desjatina = 1,0925 ha = 2400 ètvereèních sážní (1 ètv. sážeò = 4,55 m2).



pøíloha 12: Vysvìdèení Marie Janatové



pøíloha 13: Rozrod rodiny Škrabalovy

R
ozrod Škrabalovy rodiny



pøíloha 14: Strom života Jana Chudoby a Marie roz. Fejfarové v Americe

„Strom života” rodiny Chudobovy (Jana a Marie roz. Fejfarové), která byla založe-

na na Èeském Boratínì po r. 1890 a rozvíjela se v americké Virginii. Tento košatý

strom byl zhotoven pøi pøíležitosti prvního rodinného setkání uskuteènìného v

èervnu roku 2000, kterého se zúèastnilo 150 potomkù z dvou set pozvaných.



pøíloha 15: Sopis zanechaného jmìní



pøíloha 16: List o pøesídlení



F O T O G R A F I C K Á  D O K U M E N T A C E



Rodina Jaroslava Opoèenského – Vyšohradského, (1938)

Rodina Vojtìcha Bohatce, (1910)



Rodina Václava Balouna, (1918)

Rodina Jana Janaty s babièkou Šádkovou a Františkou Pišlovou, (1908)



Rodina Bedøicha Opoèenského – Klempíøova, (1938)

Rodina Josefa Em. Zajíèka: syn Josef s manž.., dcera Miroslava, 
vnuèka Anna Albrechtová /Køížková/, (asi 1926)



Rodina Františka Opoèenského a Anežky roz. Šádkové: Pavel, Štìpán, Bedøich, dvojèata
Anežka a Marie, Miroslava a Jaroslav, (asi 1886)

Rodina Bedøicha Opoèenského a Anny roz. Øepkové, (1914)



Rodina Bedøicha Švejdara a Marie
roz. Opoèenské, (1928) Rodina Bohuslava Albrechta, (asi 1918)

Rodina Antonína Flengra a Anny roz. Zajíèkové, (1909)



Bedøich, Emilie a Jaroslav, dìti Josefa
Opoèenského a Františky roz. Janatové,
(asi 1918)

Synové Teofila Fibicha a Anny roz.
Neveèeøalové: Josef, Jaroslav, Teofil,
Vilém a Rudolf, (asi 1911)

Rodina Františka Opoèenského a Jozefíny roz. Škrabalové, (1911)



Rodiny Josefa Janaty a jeho švagra Bedøicha Šebesty, (asi 1933)

Rodina Františka Opoèenského a Anny roz. Janatové, (asi 1918)



Rodina Gottfrieda Luciuse, (1932)

Kapelníci Josef a František Vejnarovi s manželkami a sestrou Eliškou, (1910)



Rodina uèitele Josefa Vlka, (1907)

Rodina Josefa Chudoby, (1902) Rodina Drábkova – Koberníkova, (asi 1927)



Rodina Chladilova, Libuše /Balounová/, Marie /Albrechtová/, 
Miloslav a Žofie /Hnídková/ s partnery, (asi 1935)

Rodiny uèitele Josefa Vlka, (1935)



Rodina Josefa Hubala, (1907)

Rodina Františka Albrechta a Marie roz. Nechanické, (1908)



Rodina Josefa Albrechta, (asi 1929)

Rodina Františka Albrechta a Marie roz. Opoèenské, (1929)



Rodina Albrechtova – Vincova, (1906)

Rodina Josefa Tomáše a Marie 
roz. Šlisíkové, (1914) Rodina Josefa Albrechta – Hnidavského



Rodina Josefa Škrabala, (1938)

Josef Škrabal a Josefína roz. Vítková, (1926)
Rodina Josefa Šebesty a Emilie 
roz. Albrechtové, (asi 1928)



Rodina Jaroslava Chudoby, (asi 1926)

Rodiny Josefa a Jaroslava Šeráka a sestry Marie Opoèenské, (1933)



Rodina Jiøího Opoèenského v USA, (1912)

Sourozenci Šebestovi z Novostavu, (asi 1932)



„Vyšohrad” (pozdìji Vyšehrad) – domy Opoèenských a Benešových, (1946)

Janatùv rodinný dùm, (1927)

Bývalý Zajícùv domek v roce 1997



Pùvodní Vejnarova chalupa z roku 1880, (1910)

Chladilùv dùm

Šerákova chaloupka, (1933)



Staršovstvo boratínského sboru, (asi 1932)

Nedìlní škola, (1925)



Nedìlní škola, (1937)

Konfirmaèní slavnost, (1936)



Školní dìti s uèitelem Josefem Svobodou, (1935)

Budova Èeské matice školské v Lucku



Internát ÈMŠ v Lucku, boratínské dìti s Marií Janatovou

Školní dìti s uèitelkami Marií Janatovou a Ludmilou Šerákovou, (1945)



Zpìváci s cvièitelem Janem Opoèenským, (1904)

Zpìváci s cvièitelem Jaroslavem Opoèenským, (1925)



Zpìváci s cvièitelem Vladislavem Vlkem, 

Zpìváci v dobì bez vojákù, (1944-1947)

Zpìváci s Vlad. Vlkem na oslavách 10. výr. ÈMŠ, (1933)



Boratínská mládež v nedìlní pøírodì, (1908)

Hudba v pøírodì, (1933)



Boratínská mládež na Krupì, (asi 1926)

Sdružení mládeže, (asi 1934)



Novomanželé: Jindøich Opoèenský
a Marie Šeráková

Novomanželé: Bedøich Opoèenský
a Blažena Øepková

Novomanželé: Vladislav Vlk
a Anna Albrechtová

Novomanželé: Bedøich Švejdar
a Marie Opoèenská



Novomanželé: Josef Janata
a Libuše Šebestová

Novomanželé: Josef Opoèenský
a Ludmila Albrechtová

Novomanželé: Vladimír Albrecht
a Marie Opoèenská

Novomanželé: Miloslav Albrecht
a Marie Chladilová



Novomanželé: Bedøich Albrecht a Marie Opoèenská

Novomanželé: Jan Hájek a Anna Balounová

Novomanželé: Jan Opoèenský 
a Miroslava Šeráková

Novomanželé: 
Josef Albrecht
a Zdena Šebestová

Novomanželé: 
Petr Pøibyl a Marie Brázdová



Novomanželé: Václav Chudoba 
a Marie Balounová

Novomanželé: Jiøí Janata
a Anna Opoèenská

Svatba Bohuslava Luciuse a Anny Bohatcové



Rozlouèení s nejstarším boratínským obèanem v roce 1943, Františkem Opoèenským

Poslední pohøeb na Boratínì v kvìtnu 1946 – Bohuslav Albrecht



Cesta ke hrobu

Pohled na høbitov v roce 1946



Kostel v Libštátì – bohoslužebné místo prvních boratínských evangelíkù

Interiér kostela v Libštátì

Kostel ve Vanovicích – bohoslužebné mís-
to prvních køakovských evangelíkù

Interiér kostela ve Vanovicích, (1996)



Kostel v Boratínì, (1907)

Interiér boratínského kostela, (1945)

Souèasná podoba boratínského kostela, (1996)

Souèasná podoba boratínského kostela zevnitø, (1996)



Úèastníci svìcení boratínského kostela, (1907)

Úèastníci odhalení pamìtní desky na boratínském kostele, (1997)



Potomci uèitele Josefa Vlka u jeho pomníku, 
první zleva a zprava manželé Rostislav a Miroslava Strilkovi, (1997)

Pomník boratínským obèanùm pøi odhalení, (1997)



Souèasná podoba chotinìvského kostela

Souèasná podoba interiéru chotinìvského kostela

Faráø Jaroslav Opoèenský
stavitel chrámu v Chotinìvsi

Faráø Zdenìk Bárta



Edièní poznámka

Jestliže jste došli v této publikaci až k poslední stránce, jistì máte mnoho pøipomínek.
Nenechávejte si je pro sebe, ale spolu s objevenými písemnostmi je pošlete autorùm. Uvìdo-
mujeme si, že naše vidìní boratínské historie nemusí být totožné s vaším. Patøíme ke generaci,
která prožila na Volyni pouze dìtská léta a vlastní zkušenosti nemáme. Vycházeli jsme ze stu-
dia písemností, které jsme mìli k dispozici. Nìkteré byly rozsáhlé a jiné kratièké. Všechny by-
ly svým zpùsobem užiteèné. Není pravda, že nové generace nebudou mít zájem o své koøeny.
Ten pøichází s vìkem, kdy už není koho se ptát. Obracíme se proto na Vás všechny s výzvou.
Zanechávejte pro své potomky písemné zprávy o sobì, o svých pøedcích a umožnìte jim
poznání: „Kdo jsem já, odkud jsem a kam patøím.”
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