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Переклад на українську мову: В’ячеслав Шляховий

Книга присвячена минувшині міста Здолбунова крізь призму проживання в ньому чисель-
ної чеської громади від кінця ХІХ століття і до 1947 року.

Видання грунтується на спогадах старожилів і широкій документальній базі, адже проі-
люстроване документами і світлинами з життя здолбунівських чехів до репатріації 1947 року.

Книга зацікавить краєзнавців, освітян, непоодиноких здолбунівчан, які мають чеське похо-
дження, а отже, віднайдуть тут певне гілля родинного древа, а також усіх тих, хто цікавиться 
історією рідного краю, любителів минувшини.   
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Волинські чехи, масове переселення яких з Австро-Угорщини в Росію почалося в 70-х 
роках ХІХ століття, на протязі більш ніж 70 років проживання на теренах колишньої Росій-
ської імперії розселилися на її величезних просторах. Окремі сім’ї в пошуках дешевої землі 
добралися аж до Єнісею, інші, займаючись підприємництвом, будували свої підприємства 
майже по всій європейській частині Російської імперії, зокрема в Києві, Мурманську, Москві, 
Петербурзі, Маріуполі та інших містах. А скільки їх, перебуваючи на державній службі, до-
сягли високих посад…

Перше повернення волинських чехів на свою стару Батьківщину відбулося в 20-х роках 
ХХ століття після виникнення незалежної Чехословаччини. Найбільш масове їх повернен-
ня відбулося з теренів Західної Волині після Другої світової війни, коли реемігрувало 33070 
осіб. Тільки на Волині вони мешкали в 638 населених пунктах. Одним із таких пунктів був 
Здолбунів, в якому, за інформацією автора Мирослава Крушини, мешкало 255 чеських родин.

Пройшло вже 70 років після переселення чехів до Чехословаччини, але щороку вони
приїжджають в Україну, щоб відвідати могили своїх дідів і прадідів, пройтися по землі, яку 

так любили і розхвалювали в своїх розповідях та описах їхні батьки та діди. Таких описів – 
книг-хронік чеських поселень (колоній) – є вже написано багато. На мою думку, вони можуть 
бути цікавими для істориків, краєзнавців і для широкого загалу людей, які цікавляться істо-
рією свого села, міста тощо, але на перешкоді їм стає незнання чеської мови. Тому я вирішив 
зробити переклади цих хронік українською мовою. Уже вдалося перекласти та видати хроні-
ку села Гульча Чеська, за власний кошт видати переклад хроніки сіл Миротин та Чеський Гай, 
перекладені хроніки сіл Дібрівка та Страклів, але поки що чекають свого видавця…

Хроніка Здолбунова, написана Мирославом Крушиною на основі документів, спогадів ста-
рожилів зацікавила мене тим, що в ній я прочитав про родини знайомих мені людей, зокрема 
досить багато місця присвячено родинам Кржіжових і Панкових. Марію Панкову, яка засну-
вала туристичну агенцію «Pankсest» і на протязі багатьох років організовувала туристичні 
поїздки в Україну, була активним учасником Спілки волинських чехів та їх друзів, я знав 
особисто. Допомагав їй в організації встановлення пам’ятника загиблим чехам у селі Малин, 
спаленому в липні 1943 року. Знаю я також і її доньку Аллу Фінгоусову, яка продовжує справу 
своєї мами. Це і спонукало мене зробити переклад хроніки Здолбунова, який я завершив на 
початку грудня 2017 року.

В’ячеслав Шляховий

СЛОВО ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА
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Здолбунове, Здолбунове, місто дитячої розвії…
Згадую на часи злі та добрі, бачу різні події.

Коли дітьми ми ще гралися, разом українець, чех і поляк,
Розумілись ми добре, бо Здолбунів вважав своїм домом усяк.

Влітку ходили ми босі, купалися в ставках,
Взимку валянки носили та ушанки на вухах…

Ніби в імлі бачу прихід совєтів, був рік тридцять дев’ятий.
Було дуже важко полякам і кожному, хто був багатий.

Сусідів наших, польських офіцерів, відвезли російські газики.
Вбили їх в Катині, але ми про це дізнались, як пройшли не одні морозики…

Родини їх по тому вивезли аж до Казахстану –
Там не одна дитина втратила і маму…

Тільки в сорок першому порядки знов змінились.
Прийшли до нас здалека німці. Українці понадіялись.

Дружні стосунки німців з українцями довго не тривали,
Українці схаменулись, слугами бути перестали.
В році сорок другім мусив йти дитям до школи.

В чеській – вже казарма німців, в українській вправи писали.
Рік сорок четвертий  – той для нас був радісний:

Німці з Волині тікали, то був час вельми щасливий.
Всі чоловіки боєздатні, а також і жінки з далека і близька

Взялися за різну зброю та вступили до війська
В армію Чехословацьку, під командуванням Свободи
Йшли воювати за республіку, за мир між народами.

За рік Червона армія німців розбила
І дійшла аж до Праги, яка нам так мила.

Тим часом чехи в  Здолбунові, інших селах та містах
Надіялись та чекали, що Чехія прийме нас на своїх теренах.

Від лютого сорок сьомого стали дні прекрасними,
Відбули до Чехословаччини і були ми щасливими.

Та Здолбунів радо згадую, там прожив дитячі хвилі,
Але радий я, що в Чехії прийняли мене тут мило
Дякую тобі, матінко, що до Чехії ти мене взяла,

Тим моє життя покращила і радості мені з нього дала.
М. Крушина

МОЄ ЖИТТЯ В ЗДОЛБУНОВІ
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Згідно з інформацією в інтернеті, ці атрибути міста були затверджені в 1996 році. Основою 
герба є щит, заокруглений внизу. На червоному полі щита є кайло, молоток та ключ – все срі-
блястого кольору. Навколо щита – золоте обрамлення, а на ньому біла корона у вигляді башти. 
Червона та біла (срібляста) барва є символом Волині.  Прапор має вигляд традиційного пря-
мокутного полотна червоного кольору. У центрі прапора розташовані ті ж елементи, що й на 
гербі міста. Молоток та ключ на прапорі та  гербі символізують промисловість та залізничні 
майстерні, а кайло – назву міста. З історії дізнаємося, що в 1497 році село називалося Долбу-
нов, що походить від українського слова «довбати». Перші мешканці там добували – довбали 
– крейду. Довбали за допомогою кайла. Тому «Долбунов». Коли людей запитували, звідки 
вони є, ті казали: «З Долбунова». Близько 1629 року починають систематично вживати назву 
ЗДОЛБУНІВ.

 Згідно з Wikipedia, полк КОП «Zdolbunov» (підрозділ піхоти Корпусу Охорони Погранич-
чя) використовував сучасний герб міста як «Герб Здолбунова» вже до 1939 року. Від березня 
1937 до квітня 1938 року командиром полку був полковник Болеслав Островскі. До полку 
КОП «Здолбунів» після мобілізації в 1939 році належали батальйон КОП «Гоща», батальйон 
КОП «Дедеркали», дивізіон кавалерії «Невірків» та ескадрон кавалерії «Дедеркали».

Географічні координати міста Здолбунів:
Географічна довгота: 26 15 0.000 E
Географічна широта: 50 31 0.120 N
Висота над рівнем моря: 182 метри

Герб міста Здолбунів Прапор міста Здолбунів
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ВСТУП
ЗДОЛБУНІВ – місто на українській Волині в спогадах чеської меншини. Так я після довгих 

роздумів назвав цю публікацію. Мені здається, що це є перша книга спогадів про місто на Во-
лині. Хронік чеських поселень та сіл, які досить добре описують причини та спосіб заселення 
Волинської губернії в царській Росії, а також перебіг життя на селі в різні часи досі було вида-
но достатньо багато. Але хроніку про життя чехів у місті, де мешкали українці, поляки, чехи, 
євреї, росіяни та інші менші за чисельністю групи різних національностей не можна досить 
добре написати хоча б тому, що тут слід писати тільки про життя чехів.

Про написання такої книги спогадів мене вже декілька років тому просив мій товариш 
дитинства, Зденек Долежал, а пізніше – пані Анна Мартішова. Я ніколи не сприймав цього 
всерйоз. Як може такі спогади написати людина, яка покинула Здолбунів у віці дванадцяти 
років?  Що може вона пам’ятати? Тим часом Зденек Долежал усе продовжував шукати когось, 
хто б книгу про Здолбунів написав. Декілька років тому на одній із зустрічей здолбунівських 
учнів у Жатці він сказав, що тому, хто напише хроніку Здолбунова, дасть десять тисяч крон. 
Опісля з’явилась надія, що все-таки хтось візьметься за цю справу.

До книжки уникаю вживати назву «хроніка»,  для неї така назва, на мій погляд, не підхо-
дить. Тому над книгою дійсно почалась робота, але через родинні проблеми автора з часом 
вона припинилася. Було втрачено три роки. Книга знову опинилася на нульовій точці.

Час ішов, щось в мені почало «крутитись», і все частіше я обдумував написання спогадів 
про Здолбунів. Спочатку я накреслив план міста Здолбунова та з допомогою пані Анни Мар-
тішової наніс номери, під якими знаходилися помешкання чеських підприємців, чеських ре-
місників, чеських родин. При цьому я був вражений, яку пам’ять має ця дев’яностолітня пані. 
Мала також багато світлин і, що головне, пам’ятала імена осіб, зображених на тих світлинах. 
Швидко зрозумів, що без цієї шановної пані, без її унікальної пам’яті та книга спогадів не 
могла бути написана. Адже вже практично не залишилося  живих свідків життя  Здолбунова 
тих часів, а якщо хтось і знайдеться, то чи буде він мати інтерес і сили для такої роботи? І, як  
пізніше виявилось, ця робота  дійсно була дуже важкою.

Міркуючи так, я закликав через часопис  «Sdruženi čechu z Volyně a jejich přatel – Zpravodaji»  
колишніх мешканців Здолбунова, щоб зголосилися ті, хто  зацікавлений у такій публікації, і 
написали свої спогади про Здолбунів. На тричі повторений заклик відгукнулося так мало за-
цікавлених, що тут можна всіх їх назвати. Це були: Блажек Антонін, Дедера Владислав, Про-
хазка Олдржих, Вєтровец Їржі. Пан Хароузек Вацлав, через те що не є зі Здолбунова, написав 
небагато, що знав про Здолбунів. До створення книги також виявив цікавість пан Іван Горбал 
зі Словаччини. Він народився в Підцуркові на Волині в родині русинів. Знайшов там сліди 
колишніх мешканців, волинських чехів, і, як написав, відчуває до їх праці на Волині глибоку 
повагу. Запропонував свої послуги для перекладу книги українською мовою. 

 Настільки мала зацікавленість чехів – вихідців зі Здолбунова до написання книги спогадів 
мене здивувала і на деякий час моє бажання до її створення згасло. Дещо пізніше пан Блажек 
уточнив мені деякі місця на плані Здолбунова. Через деякий час відгукнувся ще один здол-
бунівчанин, інж. Мірослав Рампас, зразу ж виявив зацікавленість до видання цієї книги і ба-
жання співпрацювати. Він уточнив план Здолбунова, зі своїми знайомими доповнив декілька 
імен, а потім весь план після консультацій декілька разів уточнював. Крім того, доповнив та 
переписав додаток до плану – Перелік чеських родин; зі своїм приятелем відсканував світли-
ни від пані Мартішової та передав їх мені на РС; написав статті про свою родину та родини 
своїх знайомих до переліку здолбунівських родин.

На зустрічах волинських чехів празького регіону сиджу з приятелем Йосифом Ржепікем. 
Це один з небагатьох мешканців Чеського Малина, який пережив ті страшні події. Пан Ржепік 
знав, як важко отримати інформацію про життя чехів у Здолбунові. В інтернеті знайшов, що 
в Народному архіві на Ходовці в Празі зберігається архівний матеріал з Волині. «Витягнув» 
мені з інтернету все, насамперед номер фонду – 1159. При вивченні матеріалу я з’ясував, що 
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завдяки торговцю зі Здолбунова, панові Александру Кголові, в архіві є багато матеріалів про 
діяльність різних чеських спілок в Здолбунові. Дивовижно, що пан Кгол зберіг листи, записи 
зі зборів, бланки, журнали і світлини від часів царської Росії і до тридцятих років Польської 
республіки. Він не лише архівував, але й зумів їх привезти з Радянської України в Чехословач-
чину та подарував їх Об’єднанню чехів з Волині в Жатці. Ці матеріали з часом опинилися в 
Народному архіві. Пан Александр Кгол був дуже активною людиною. Був головою чи хоча би 
членом комітетів всіх чеських спілок в Здолбунові. Хоча він був власником великого магазину, 
встигав ще активно працювати у всіх спілках. Про цю діяльність читач дізнається з представ-
лених архівних документів. Декому з читачів, можливо, буде здаватися, що тут розповідаєть-
ся головно про діяльність пана Кгола. Але, по-перше, він дійсно брав участь у кожній спілці 
в Здолбунові, а по-друге, ніде більше мені не вдалося знайти матеріали про інших активних 
членів чеської меншини. Наприклад, брати Єлінкови – засновники цементного заводу, брати 
Поспішілови – продаж сільськогосподарських машин, пан Рудолф Йозеф – також продаж і 
монтаж сільськогосподарських машин та багато інших, про кого мені не вдалося з’ясувати 
майже нічого, або дуже мало інформації про їх життя та діяльність. Пан Йосеф Ржепік при-
святив мені декілька днів і їздив зі мною до Народного архіву, а також  відсканував на моє 
прохання багато матеріалів про Здолбунів, після чого переслав на РС. В Народному архіві нам 
з великою охотою допомогла пані Раїса Махаткова, яка дуже гарно опрацювала фонд 1159, що 
стосується матеріалів із Волині.

Тепер я вже мав досить матеріалів і взявся до написання. Почав я працювати на друкар-
ській машинці. Але це я не дуже добре вмію. Ну, надрукувати двома пальцями лист. Але 
виконати задуману працю на друкарській машинці – це щось неможливе. Усунути помилки 
– це ще можна, але  коли потрібно доповнити вже написану фразу чи цілий абзац до вже напи-
саного тексту – це вже проблема. Потрібно переписувати всю сторінку. Тому я вирішив пра-
цювати з комп”ютером. Вже декілька разів це пробував, але жодного разу мені  не вдавалося. 
Почав знову зі своїм внуком Міхалом  (син Мирослав мені дуже добре порадив) – і, справді, 
це написання пішло. Був здивований, як просто можна виправляти помилки на моніторі  і як 
легко доповнити вже написаний текст чи цілий абзац. Але з комплектуванням сторінок, коли 
потрібно взяти світлини з одного ПК, а інші світлини – з іншого ПК, ці світлини потрібно під-
правити, доповнити текстом чи цілі помістити на одній сторінці, то цього не вмію до сьогодні. 
Цю кваліфіковану, важку роботу за мене виконав мій внук Міхал. Він також є дуже важливою 
особою. Без нього цю книжку сам ніколи б не написав. При обробці матеріалу спочатку пра-
цював з комп’ютером мого внука. Але він навчається, і після школи я не міг продовжувати, 
оскільки комп’ютер був потрібний онуку. Тому я купив собі комп’ютер, сканер, принтер, під-
ключився до інтернету і міг працювати без обмежень. Звичайно, як і кожен початківець, я до-
пускав багато помилок. Писав я цілий день, але не заносив це в пам’ять. Пропадало безпово-
ротно все написане. Змушений був писати знову. Найгірше було тоді, коли уривок, написаний 
на внуковому комп’ютері, переводив на свій і помилково стирав цілу велику частину. Отже, 
невміння додало мені багато праці.

 Оскільки, згідно з проведеним дослідженням є передчуття, що до книги не буде велико-
го інтересу, то наклад становитиме 20 примірників. Але й за такий малий наклад друкарні 
хотіли неприйнятну ціну. Оскільки я вирішив книгу в будь-якому випадку видати, то не за-
лишилося нічого іншого, як видати її як САМВИДАВ. Маю надію, що через те, що з такою 
роботою не маю жодного досвіду, вдалося мені її створити на достойному рівні. Вірю, що 
ця книга буде гідна міста Здолбунова, міста, яке я дуже любив у дитинстві, міста, про яке я 
з любов’ю згадую.

 Всю роботу, пов’язану з виданням книги, я зреалізував і забезпечував сам. На завершення 
хочу дуже подякувати всім, кого я тут назвав, за допомогу та надання матеріалів, які я потім 
зміг використати під час праці над цією книгою. Зокрема, дякую пані Анні Мартішовій та 
пану Александру Кголові, навіть якщо він уже не може прочитати цю подяку.

 Автор
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 Доповнення. Над книгою я працював, а час ішов. У п’ятницю 5 червня 2009 я отримав від 
пана Леопольда Мартіша сумне повідомлення, що того дня пані Анна Мартішова, народжена 
Панкова, померла на 91 році життя. Знав, як важко хворіє пані Мартішова і як сильно бажає, 
щоб книга про Здолбунів побачила світ. Тому я через інтернет зв’язався з сином пані Марті-
шової паном Леопольдом Мартішем і всі готові сторінки майбутньої хроніки електронною 
поштою посилав пану Мартішові, який потім їх мамі читав. Була з того дуже рада і сказала, 
що вже вірить, що ця книга буде написана. Я ж не мушу виправляти вищенаписану подяку, 
тому що пані Мартішова встигла її прочитати. 

Автор
 

ОПИС ЗДОЛБУНОВА ТА ЙОГО МИНУЛОГО
У пасмі лук та полів, на лівому березі річки Усті простяглися околиці Здолбунова. На схід 

від Здолбунова розташоване село Старомильськ. На південь лежить зовсім близько село 
Здовбиця, на заході – село Богдашів, а на півночі – болота, мочари, через які протікає річечка 
Швідівка, напоюючи озерця та ставочки (за іншими джерелами річечка Мстя). Далі на північ 
лежить село Квасилів. А ще далі, за 10 км, обласне місто Рівне. Річка Устя, яка витікає в око-
лицях Дерманя, за селом Оржів у Рівненській області впадає в ріку Горинь.  Довжина Усті - 63 
кілометри і протікає вона через двадцять сіл та міст. Із заходу до північної околиці Здолбунова 
тече річечка Швидівка (Мстя), яка бере початок біля села Спасів, де зливаються два потічки. 
Протікає селами Нагірне (Ульбарів – прим. перекладача), Глинськ, П’ятигори, Орестів, Бог-
дашів, Ільпінь, Кошатів і після п’ятнадцяти кілометрів течії, за ставками над Здолбуновом з 
лівого боку впадає в Устю. Устя потім впадає в ріку Горинь. В околицях Здолбунова знаходять 
виразні сліди ранньої слов’янської культури, коли люди жили при патріархаті, займаючись 
скотарством, землеробством, полюванням, рибальством та різними ремеслами.

Ці згадки написані досить пізно, в час, коли вже багато чеських сіл видали свої хроніки, у 
яких детально описані часи та спосіб переселення чехів з Австро-Угорщини до царської Росії. 
Тому тут ці події не буду згадувати. Тут буде тільки описаний короткий початок Здолбунова і 
далі опис життя чехів в цьому місті.

Після розпаду Київської Русі Волинь у 1199 році опинилася в складі Галицько-Волин-
ського князівства, яке після татаро-монгольської навали втрачало свою силу, і після битв 
попала під владу Литви. Перша звістка про Здолбунів є від 1497 року в грамоті, написаній 
у замку біля села Топорище під Житомиром, в якій великий литовський князь Олександр 
дарує гетьману Костянтину Острозькому поселення Луцьких та Кременецьких земель, різ-
ні села та двори, між якими також Здолбунів, але під назвою «Долбунов». Від 1569 року, 
після Люблінської унії, Здолбунів перебуває під владою Польщі. Поселення відноситься 
до Луцьких земель і, за історичними документами від 1570 року, мало дев’ять дворів. Десь 
на кінець 1629 року в різних записах, метричних книгах, сільськогосподарських та лісових 
планах починає систематично вживатися назва Здолбунов. Феодальний утиск спричиняє 
народні повстання, які досягають максимуму під час визвольної боротьби на чолі з Богда-
ном Хмельницьким (1648-1654). У 1651 році в околицях Здолбунова, неподалік села Тай-
кури був штаб військ Б. Хмельницького, а його козаки вели бої з поляками. У 1793-1795 
роках Правобережна Україна опиняється під владою Росії. У ті часи Здолбунів належить до 
Волинської губернії. У 1798 році поселення мало 51 двір з 276 мешканцями. 

Після відміни кріпацтва у 1861 році та приходом капіталізму, Здолбунів починає еконо-
мічно розвиватися і зростає кількість його мешканців. Ще в 1869 році Здолбунів згадується 
як «деревня» (мале село без церкви), що відноситься до села Здовбиця. Церква – це право-
славний костел. Дуже значимим для Здолбунова було будівництво в 1873 році Південно-За-
хідної залізниці Київ – Брест-Литовський, а в 1884 році – будівництво чехами, братами 
Єлінковими, цементного заводу. На той час Здолбунів мав 170 дворів.
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У 1903 році (тоді вже тут мешкає багато чеських родин) Здолбунів стає містом і від того 
часу можна відзначити прискорення розвитку міста. Чеська меншина помітно підключається 
до будівництва сучасного міста. Центр міста спочатку формувався навколо вокзалу та заліз-
ничного депо, де проходила центральна вулиця з тротуарами та гасовим освітленням. Тут був 
завод по виробництву паркету, ливарно-механічний завод, два млини, різні малі майстерні та 
інші об’єкти. Святкові барви до життя міста приносили торги. На них приїздили з навколиш-
ніх сіл також чеські землероби. Поступово в Здолбунові будують школи, між ними і залізнич-
не училище. У 1910 році будується поблизу вокзалу православна церква Святої Катерини, а 
незабаром у середмісті – церква Пресвятої Богородиці. Цю церкву в п’ятдесятих роках двад-
цятого століття радянська влада руйнує, а нині її під тією ж назвою відбудували. У 1908-1911 
роках кількість мешканців сягає 10000. Центр міста переміщується від вокзалу за залізницю, 
де стоїть цементний завод. Хоча цементний завод був практично посеред міста, воно ніколи 
не було запорошене, так як міста з цементними заводами у Чехії. Прямо страх як був, напри-
клад, запорошений Кралув Двур біля Бероуна. Здолбунів був завжди досить чистим містом. 
Наприклад, коли приїздили селяни з сіл на базар і по дорозі через місто коні напаскудили, то 
мусив візничий зупинитися, взяти відро, яке мав підвішене за возом, і віником та лопатою 
все прибрати. Польські поліцаї за цим дуже пильнували. Усі органи управління та школи 
були з того боку залізниці, з якого цементний завод. На інший бік міста, де вокзал, залізничні 
майстерні та депо, ходилося через місток, який збудували для переходу через сортувальну 
станцію. За часи польської влади на Волині Здолбунів став районним містом. Місто, звичай-
но, також пережило літа Першої світової війни та революційних подій у 1917-1920 роках. На 
Волині, а отже і в місті, досить швидко змінювалася влада.

Російська імперія від еміграції до 3/1917
Тимчасовий уряд від 3/1917 до 11/1917
Українська Народна Республіка (Центральна рада) від 11/1917 до 4/ 1918
Українська держава (Гетьманат під німецькою окуп.) від 4/1918 до 12/1918
Українська Народна Республіка (Директорія) від 12/1918 до 5/1919
Українська Соціалістична Радянська Республіка від 5/1919 до 8/1919
Польська республіка від 8/1919 до 6/1920
(В той час у місті також перебували кавалерійські полки С. Будьонного і К. Ворошилова)
Українська соціалістична радянська республіка від 6/1920 до 8/1920
Польська республіка від 9/1920 до 9/1939
(Найбільш тривала влада і найкращі умови життя для чеської меншини на Західній Волині.)
Українська Радянська Соціалістична Республіка від 9/1939 до 7/1941 
Імперський комісаріат Україна (Німецька окупація) від 7/1941 до 2/1944
Українська Радянська Соціалістична Республіка від 2/1944 до рееміграції
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На обох світлинах церква Святої 
Катерини, побудована в 1910 
році.
Вид збоку.
Світлина з 2009 року. Вид з 
вулиці. 
Церква стоїть поблизу вокзалу.
Її також називали церквою 
залізничників.
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Все про заснування Чеської дружини нам розповість свіжий друк.
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Київ – освячення прапора Чеської дружини 28 вересня 1914 р. 
на Софіївському майдані.

Готель «Прага» в Києві.
Перше розквартирування Чеської дружини.
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Волинський чех в однострої  
російської армії.

Васіл Кліх зі Здолбунова. 
Один з перших військових Чеської дружини, 

який загинув в боях. 1914 рік.

Волиняки, військові  
Чеської дружини в Києві.
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Ч Е С Ь К А  Д Р У Ж И Н А

Незабаром після оголошення першої світової війни в 1914 році волинські чехи, в тому чис-
лі й громадяни Здолбунова, приєдналися до боротьби проти Австро-Угорщини та Німеччини. 
Подробиці про заснування Чеської дружини описуються в статті в тижневику Hlas Volyně 
(Голос Волині) до двадцятирічччя тієї події. Статтю доповнюють вищенаведені світлини з 
1914 року.

Список чехословацьких легіонерів, волинських чехів зі Здолбунова

У чехословацьких легіонах в Росії було загалом 1584 волинських чехів. З них у Чеській 
дружині (стародружинників) 244 особи. Легіонерів зі Здолбунова було 31. (Згідно із спогада-
ми Анни Мартішової).

Прізвище та ім’я Дата народження Дата вступу Дата демобілізації 
або смерті 

Бржечка Вацлав  10.05.1898  18.05.1917  
Черни Йосеф  1892  21.08.1917  
Дедера Александр  07. 11.1892  18.05.1917  
Долежал Адолф  1896  06.12.1916  13.07.1919 
Філіп Ян  05.1880  20.06.1915  
Голец Васілій  17.08.1896   
Хохолоуш Вацлав  25.02.1892  04.04.1916  19.06.1916 
Худоба Йосеф  24.04.1898   
Кадержабек Йосеф  14.01.1886  18.05.1917  21.02.1918 
Клігл Александр  16.04.1982  24.08.1914  22.03.1918 
Кліх Васілій  29.08.1914  05.10.1914  
Коштял Александр  06.05.1893  10.04.1917  27.06.1917 
Куржинскі Міхал    
Квічала Ян  04.05.1897  28.02.1917  
Мали Петр  1893  21.08.1914 23.10.1917 
Матхліна Йосеф  08.03.1897  31.08.1916  14.07.1920 
Мазанек Франтішек  16.07.1890  30.08.1914  1918 
Ніедрле Вацлав  15.03.1900  04.01.1919  26.11.1921 
Новак Іван  1891   
Новотни Владімір  17.01.1896  04.09.1914  10.12.1917 
Новотни Франтішек    
Новотни Мікулаш  20.12.1895  22.09.1915  05.12.1917 
Прашіл Петр 1897  31.08.1916   
Прохазка Александр 
(Розвідник) 

1895  30.08.1914  25.12.1914 

Ржегунек Вацлав  1881  08.05.1916  
Швец Йосеф  25.08.1897  24.08.1914  
Вацке Рудолф  17.07.1886  24.08.1914  15.01.1918 
Валта Владімір  11.12.1894 24.09.1914  
Вецка Йосеф  14.11.1898  18.05.1917  
Вайдл Йосеф  1893  28.08.1914  
Вєтровец Антонін  18.07.1895  9.07.1916  

 



19

Відразу після початку боїв були, звичайно, також загиблі вояки царської армії і поміж ними 
військові Чеської дружини, пізніше легіонери. Однією з допомог для сиріток по загиблих 
вояках були гроші, отримані від продажу, зокрема емісія поштових марок. У Здолбунові їх 
продавав Александр Кгол. На їхній продаж він був уповноважений окремою постановою. 
Див. копію оригіналу.

Ч Е С Ь К І  С П І Л К И  Н А  В О Л И Н І
Всі ці спілки мали також відділення в Здолбунові
Чеська дружина  1914
Чехословацька Народна Рада  1915
(Назва Чехословацька на Волині вживалася давно перед виникненням ЧСР)
Союз Чесько-Словацьких спілок в Росії  1916
Чеський виконавчий комітет у Здолбунові заснований 18.04.1917
Чехословацький кредитний заклад  1919
Чеська Бесіда 1922
Чеський клуб 1926
Сокольське об’єднання в Здолбунові засноване 9.08.1927
Чеська Матиця шкільна 1934
Оскільки нема свідків, які б могли дати якусь інформацію про життя чехів у Здолбунові, 

читачі мають самі уявити їх діяльність із пропонованих архівних документів.
Пан Александр Кгол був вельми активним. З кореспонденції різних спілок видно, що він 

підключався до всяких активних дій у Здолбунові. Окрім активної участі в різних спілках, 
мав також великий магазин з трьома помічниками і був головою або хоча б членом правління 
різних спілок.

Чехословацька народна рада в Росії, філія в Петрограді уповноважила Александра Кгола 
збирати дари та народні внески до фонду Чеського війська між чеською та словацькою об-
щинами на Волині згідно з рішенням Чехословацького народного з’їзду в Києві в 1917 році.
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Підтвердження Союзу Чесько-Словацьких спілок в Росії, що мешканець Здолбунова Іван Нємечек має чеське 
походження і заплатив військовий та народний податок 27.09.1916.
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Лист Фінансового відділу Союзу Чесько-Словацьких Спілок на Русі 
від 13 жовтня 1916, що стосуються збирання народних внесків.
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Зразки поштових листівок під час війни в царській Росії 
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Лист Фінансового відділу Союзу Чесько-Словацьких Спілок на Русі 
від 13 жовтня 1916, що стосуються збирання народних внесків.
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Інформація про воєнну позику.
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Лист Александру Кголові від Франтішка Ясни, уповноваженого філії Чехословацької народної ради 
в Росії в Житомирі, що стосується Статутів. Варте уваги те, що всі чеські спілки в Росії задовго  

до проголошення Чехословацької республіки всюди наводили свої найменування як Чехословацькі.
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22.11.1917 Статути повернуті, оскільки при поданні 20.03.1917 не підписані. 
Довгі інтервали в кореспонденції можна пояснити тим, що це був військовий час

 і відбувалися часті зміни влади.
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Кореспонденція Чехословацької кредитної організації в Києві стосовно Статутів і схвалених вказівок, 
створення та діяльності споживчих і кредитних товариств в інших містах.
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Кореспонденція Чехословацької кредитної організації в Києві стосовно Статутів і схвалених вказівок, 
створення та діяльності споживчих і кредитних товариств в інших містах.
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Заклик до скликання загальних зборів кредитної організації в Здолбунові.
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Запис про установчі збори Чеського споживчого та ощадного товариства в Здолбунові. 
Пізніше це була Чеська споживча та ощадна організація.
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Список членів керівництва, ревізорів та членів ради.
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Уповноваження пана Кгола, видане філією Чехословацької народної ради в Росії 
до збору народних податків і пожертв у фонд чеської армії від громадян 

чеської національності в Здолбунові.
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Той же лист, що і на попередній сторінці,  російською мовою.
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Об’єднання чехословацьких спілок на Русі – заклик до співпраці, оригінал листівки, 
що ознайомлює з текстом постанови тимчасового уряду від 1 серпня 1917, 

ним декларовані особисті та майнові права цивільних осіб чеської та словацької національності в Росії, 
що вказує на уповноваження Об’єднання чехословацьких спілок 

на Русі. З чеського боку листівку підписали: Т. Г. Масарик, А. В. Чермак 
(за філію Чехословацької народної ради в Росії), В. Гирза, Ф. Велеховскі (за Об’єднання 

чехословацьких спілок в Русі). Листівка була послана у вересні 1917 функціонеру 
Чеської спілки в Здолбунові Александру Кголові.
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Чеський комітет розпочав свою діяльність 18.04.1917 
(деякі архівні записи досить довгі і тому тут подаються неповними, лише для інформації).
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Протокол установчих Загальних зборів Чеського виконавчого комітету в Здолбунові 
від 22.04.1917.
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Часопис Hlas Volyně (Голос Волині) інформував про початок діяльності  
чеської організації та чеської школи в Здолбунові.
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Тим учасником (дописувачем) був пан Александр Кгол.
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У Здолбунові готується відкриття чеської школи.
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Призначення Ламберта Єлінка вчителем чеської школи в Здолбунові, підписане керівництвом 
Об’єднання чехословацьких спілок на Русі. 1917 рік. Ламберт Єлінек 

був кваліфікованим вчителем у Брно. Будучи австрійським вояком, здався в полон росіянам. 
Вступив до чехословацького легіону і пізніше був посланий як учитель до Здолбунова. 

Після проголошення Чехословацької республіки в 1918 році повернувся у Брно. 
Цікаво, що його призначення написане російською та чеською мовами і 

Об’єднання повинне було мати печатки на обох мовах.
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Слід з великою повагою згадати про чехів у Здолбунові, які в надзвичайно важких умовах 
того часу зробили для своїх односельців і зокрема для чеського шкільництва в Здолбунові ве-
личезну роботу. Важкі часи тому, що від 1917 року до 1920 року на Волині змінилося дев’ять 
влад. Нижченаведені факти взяті з часопису «Hlas Volyně» від 7.04.1928. 18.04.1917 був засно-
ваний у Здолбунові за участі 57 чехів Чеський комітет. На цих зборах були попередньо обрані: 
голова – А. Кгол, заступник голови – Т. Бржечка, секретар – Харват.

Вже 22.04.1917 проведені наступні збори за участі 75 чехів. Після довгих бурхливих супе-
речок до нового керівництва обрані пани: Сироватка, Кгол, Кадержавек, Ячек, Громада, Візек, 
Харват, Бржечка, Власак, Ровни та Плугарж. Запасні пани: Прашіл, Нємечек, Мадєра, Вацке, 
Голец та Крал. Того ж дня після загальних зборів відбулися виборчі збори, на яких одноголос-
но обрані:

Голова: А. Кгол,
Замісник голови: пан Візек,
Скарбник: Т. Бржечка,
Ревізори бухгалтерії пани: Сироватка та Прашіл.
Було вирішено скласти список усіх чехів, що проживають у Здолбунові. Скласти список 

доручили панам Вацке, Ровни, Плугаржу, Сироватці, Громаді, Нємечеку, Кадержавеку. Оригі-
нал цього списку зберігся і в цій публікації наводиться.

Для прояснення ситуації в шкільництві на Волині  в ті часи, варто зазначити, що до 1887 
року в царській Росії не було обов’язкового відвідування школи. Тільки того року царським 
указом заведені державні школи, звичайно, з російською мовою навчання. Початкові школи 
були трирічними і найчастіше, зокрема в селах, у них навчалися тільки в зимові місяці. Влітку 
діти допомагали батькам, працюючи на полях та пасучи худобу. Так, власне, тривало аж до 
1917 року. 13.05.1917 року  Комітет звертається  до Києва з проханням організувати в Здолбу-
нові приватну чеську школу.

4.06.1917 Чеський комітет обрав до шкільної комісії таких панів: Візека, Плугаржа ст., 
Мадєру, Вацке та Ровни. З-поміж жінок обрані Ячкова, Кголова та Галоункова.

Чеський комітет уже раніше створив театральну секцію та спортивний гурток. Для за-
думаної школи потрібно було знайти гроші. Були запроваджені збірки і також приєдналася  
Театральна секція, яка з виручок від театральних вистав жертвувала не тільки майбутній шко-
лі, але і на інші подібні акції.

18.06.1917 була зіграна театральна вистава «Na statku a v chaloupce» (В маєтку та в халупці). 
Кошти у сумі 243 рублі пожертвували на користь поранених чеських вояків. Гроші відіслали в 
Київ Чеському інвалідному фонду. Крім того, відбувалися збірки. Одна, для поранених чесь-
ких легіонерів, становила 226,20 рублів. Інша – для чеської школи в Здолбуно ві –  становила 
1142,50 рублі. 

19.09.1917 у пані Павелкової винайняли будинок для школи. Було забезпечено найнеобхід-
ніше шкільне обладнання, дошки, сходинка, довгі лавки (парти) для більшого числа учнів, 
декілька коротких двомісних, алюмінієві каламари (чорнильниці – прим. перекладача), вмон-
товані в лавки. Відшукали в родинах декілька старих букварів та читанок. 15.10.1917 приїхав 
до Здолбунова посланий Об’єднанням з Києва чеський учитель пан Ламберт Єлінек. Це був 
кваліфікований вчитель з Брно, який, будучи австрійським вояком, здався в полон росіянам 
і записався до Чехословацького легіону. Оскільки в Києві було зареєстроване прохання зі 
Здолбунова про потребу в чеському вчителеві, то легіонер Ламберт був посланий на це міс-
це. Другим учителем був Владімір Салава, старший пан, дідусь пані Кголової, до заміжжя 
Груберової. 13.11.1917 відкрита та освячена Перша приватна чеська школа в Здолбунові. Про-
йшло аж шість довгих місяців після першої серйозної думки про побудову чеської школи. До 

ЧЕСЬКИЙ КОМІТЕТ ТА ЧЕСЬКА ШКОЛА 
В ЗДОЛБУНОВІ
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6.01.1918 було зіграно 7 театральних вистав, організований концерт під відкритим небом та 
дві кабаретні вечірки. Кошти від усіх акцій були призначені для потреб школи. Взимку 1917-
1918 не можна було дістати дров для школи. На прохання голови міста пана Візка, пани Ров 
та Прохазка обійшли чеські родини і зібрали чотири фури дров. Цим була школа на деякий 
час забезпечена. Громадська праця найбільше страждала від того, що дуже часто змінювалася 
влада. Одного дня щось вирішувалося, а на другий день його вже не можна було виконати, 
тому що змінилася влада і діяли інші правила. Гроші на функціонування школи в основному 
отримувалися від постановок вистав та за рахунок збірок. Театральний гурток докладав усіх 
можливих зусиль під керівництвом пана Плугаржа старшого. Голова Александр Кгол завжди 
викликав усіх багатих чехів, щоб пожертвували більші частки, замістивши те, чого не могли 
ніколи ті бідніші заплатити, навіть початковий шкільний внесок. Після проголошення Чехо-
словацької республіки пан вчитель Ламберт Єлінек повернувся додому в Брно. Навчання далі 
забезпечував старенький учитель пан Салава за допомогою некваліфікованої  панянки Бржеч-
кової. Навчали писання, читання, граматики, пропису, математики та співу. Російську навчала 
учителька Храмостова. Незважаючи на складну ситуацію, обумовлену постійними військови-
ми діями, чеському комітету вдалося не припиняти роботу школи. Спокійніші часи настали 
після вересня 1920 року, коли Західна Волинь стала частиною нової Польської республіки. У  
кінці шкільного 1921/22 року Чеський комітет перейменували на Чеський клуб. Чеський клуб 
знову забезпечував діяльність школи. Театральний гурток та Фізкультурне товариство, яке в 
1927 році стало Товариством «Сокіл» і перебувало на вулиці Костельній, перенесли до більш 
придатної будівлі на цій же вулиці. Весь час аж до 1939 року навчалися за підручниками, які 
видавалися в Чехословаччині. Звичайно, окрім польської мови, яка була обов’язковою від 
виникнення Польської республіки. Серед великої кількості учителів, що працювали в чеській 
школі в Здолбунові, заслуговує на увагу пан учитель Антонін Масопуст, який сам навчав усіх 
предметів упродовж 1923-1929 років. У 1929 році прибуває до Здолбунова з Праги учитель 
Йосеф Косек. Незабаром він стає директором школи, задумує плани побудови нової сучасної 
школи і ту досить швидко будують. Чеський клуб після накопичення потрібних коштів почав 
уже в 1930 році будувати нову школу. Кошти на будівництво та утримання школи отримували-
ся з членських внесків та з надходжень від різних акцій: з театральних вистав, виступів учнів, 
з танцювальних балів та з подарунків, призначених для чеської школи на весіллях, хрестинах 
тощо. На будівництво школи значну частку пожертвували також міністри та визначні особи 
з Чехословаччини, яким були розіслані прохання. Зразок прохання написав директор Косек, 
і в той час студентки, панянки Кржіжкови, його переписували. Польська влада перерахувала 
на будівництво школи цілих 600 злотих. У новій шкільній будівлі, ще недобудованій, почали 
навчатися 116 учнів у шкільному 1931/32 навчальному році. Навчалися тільки на першому 
поверсі, у двох більших та одній меншій кімнаті. 

З визначних осіб Чехословаччини школу відвідали:
8.05.1929 депутат В. Гірса;
28.09.1933 професор доктор Франтішек Карас;
10.10.1936 посол доктор Юрай Славік.
Після захоплення Польщі Червоною армією в 1939 році відновилася діяльність школи 

17.09.1939. Протягом 1940 року Радянська влада позбавила Йосефа Косека функцій дирек-
тора школи, мотивуючи це тим, що він є іноземний підданий (протекторат Чехія та Морава). 
13.01.1941  директором було призначено панянку Анну Кржіжкову. Після нападу Німеччини 
на СРСР 22.06.1941 школу зайняло німецьке військо. У 1941/42 шкільному році знову ди-
ректорську посаду зайняв Косек. Навчалися в другій половині дня в приміщенні української 
школи. Потім надійшло розпорядження про закриття чеської школи.

У 1942/43 навчальному році українське шкільне керівництво дозволило навчати чеських 
учнів  рідною мовою в післяобідні години в будівлі української школи. Школа мала назву 
Українська вища народна школа. У табелі оцінку за чеську мову не записували. Через рік цей 
дозвіл відмінений. Тепер уже школа мала назву Українська народна школа. Це видно з табе-



47

лів з тих часів, світлини яких є в цій публікації. Деякі табелі написані на папері в клітинку, 
вирваному із зошита.

Здолбунів Червона армія визволила 2 лютого 1944. Після найнеобхіднішого ремонту шкіль-
ної будівлі за наказом радянського шкільного керівництва почалося навчання 15.02.1944, ди-
ректором призначили Анну Кржіжкову. У 1944/45 н. р. школа існувала як Чеська середня 
школа. Мова навчання була чеською. Від другого класу також вивчали українську, від тре-
тього – також російську мову, а від п’ятого класу – англійську. Через нестачу кваліфікованих 
чеських учителів навчали чеські добровольці: Олга Зівалова, Еміліе Візкова, Маріе Кровска, 
Прушек, Брда. Іншими вчителями були українці та росіяни. Багато учнів записалися до школи 
з навколишніх сіл, найбільше – з Квасилова та Гульчі. Весною 1944р. до лав Чехословацького 
військового підрозділу під командуванням полковника Свободи масово вступали чехи, чоло-
віки та жінки. Серед них – колишній учень Чеської школи Їржі Гроуда, який загинув як герой 
у боях під Дуклою. У шкільному році 1945/46 вже школа мала назву Чеська неповна середня 
школа – була це семирічка. Чеську мову вивчали, але вона не була мовою навчання. Такою 
була українська мова.У 1946/47 шкільному році школа, згідно з печаткою в табелі, все ще 
мала назву Чеська неповна середня школа, але чеської мови вже в табелі не було.

Школу передала директор Кржіжкова 8.02.1947 року українським шкільним органам. У 
наш час цікаво спостерігати в інтернеті переписку українських студентів, колишніх учнів 
здолбунівської школи, які дійсно з любов’ю згадують про СВОЮ прекрасну школу, яка є, 
мовляв, найкращою зі всіх шкіл, де вчилися. При цьому чехам, які цю школу збудували, бу-
дівля служила тільки, і то з перервами, 11 років!
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22.04.1917 на зборах Чеського комітету пани Вацке, Ровни, Плугарж, Сироватка, Громада, Візек,  
Мадєра, Власак, Нємечек і Кадержавек уповноважені переписати всіх чехів, які мешкали в Здолбунові.
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Тоді записано 218 голів родин.
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Владімір Салава, один з перших учителів у Здолбунові.

Отець Димитрій (з вусами) з храму Пресвятої Богородиці 
був улюбленцем чеської православної громади. Далі на фото: подружжя Глаіхових, 

Лібуше Глаіхова, пан Їрасек та фотограф Александр Панек.
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Магазин пана А. Кгола при царській Росії.

На світлинах ліворуч пан А. Кгол, праворуч його три помічники: 
Харват, Завртал і Лішка.
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Пан Кгол був добре відомим у чеських колах у Києві. Автор листа просить допомогти  
своєму двоюрідному братові та його приятелю, які, будучи полоненими,

 шукають роботи в Гульчі у пана А. Цілца.
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Більшість чеських спілок мала керівництво в Києві. З архівної кореспонденції можна побачити,  
що керівництво окремих спілок добре дбало про своїх членів по всій Волині. 

Тут є приклад того, як Союз чеських спілок посилає з Києва до Здолбунова актора 
Антоніна Гавла для допомоги місцевим любителям у постановці театральних вистав.
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Варте уваги те, як часто в той воєнний час відбувалися збори різних чеських спілок.
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Реєстраційний лист громадських зборів від 29 жовтня 1917 року.
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Пропозиція вчителя Ламберта широкій чеській громадськості 
про вечірнє навчання чеської мови.
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Заклик до проведення грошової збірки для чеської школи.
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Підписний лист Першої чеської школи в Здолбунові.
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Зразок ведення бухгалтерського обліку театрального гуртка паном Кголем.
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Театральні вистави найчастіше відбувалися на користь чеської школи.
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Театральні афіши писали по-російськи, але з попередженням, що гратиметься по-чеськи.
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Написана від руки програма концерту Першого чесько-словацького 
стрілецького полку Яна Гуса 3.09.1917 в Здолбунові.
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На Волині протягом років виходило досить багато чеських часописів. Вдалося встановити назви часописів: 
Buditel, Čechoslovan, Hlas Volyně, Krajan, Krajanske listy, Probouzeni, Ruský čech, Věstnik («Будитель»,  

«Чехослован», «Голос Волині», «Краян», «Краянські листи», «Пробудження», «Російський чех», «Вісник»).
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Загальні збори батьків вирішили, що в 1918 році Закон Божий у школі вивчатися не буде, 
аж поки не буде державної постанови.
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Адміністрація Об’єднання дякує за вичерпну інформацію про стан чеської школи 
в Здолбунові.

Документ про прибутки та видатки школи в 1917/18 шкільному році.
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Реєстраційний лист Чеського комітету на зборах по закінченні шкільного року 
від 30.06.1918.
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Вибачення за затримку та підтвердження про те, що Окружний суд в Житомирі 
підтверджує статут здолбунівського кредитно-ощадного товариства від 10.01.1918.
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Чернетка листа, який був розісланий по чеських селах, щоб зголошувалися ті,  
хто хоче стати громадянином новоутвореної Чехословацької республіки.  

З’явилося намагання отримати громадянство ЧСР для волинських чехів. За заяву брали гроші,  
які пан Харват. згідно з постановою підкомітету, мав віддати міністерству в Празі.  
Про це зазначено в протоколі Волею випадку гроші, виміняні за українські гривні,  

передав пан Кгол 13.05.1919.
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В Росії і після 1918 року відбувалися різні військові дії. Змінювалися різні влади – українська,  
польська, німецька, російська. У той час з’явилися чутки, що чехи на Волині можуть  

просити чеське громадянство і, як такі, будуть мати право на відшкодування збитків, спричинених війною.  
Були заповнені формуляри, потрібно було заплатити певну суму, і ці гроші передав пан Кгол 
міністерству закордонних справ у Празі. Після припинення військових дій ці надії пропали.

Вид на частину Здолбунова.
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Позаду –  цементний завод, збудований у 1884 році братами Єлінковими. 
Перед ним ліворуч католицький костел із ще не збудованим шпилем. 

Праворуч – православна церква Пресвятої Богородиці. Приблизно 1921 рік.

Те ж саме орієнтовно в 1925 році. Католицький костел уже має шпиль. Дерева повиростали.  
Обидві світлини зроблені з вежі пожежного депо. 

Ліворуч унизу видно пожежну сирену.
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Церква Пресвятої Богородиці в 1950-х роках зруйнована Радянською владою.

Вівтар з іконою св. Вацлава. Її намалював художник Вернер. 
У статті про родину Вернерів про цю ікону написано більше.
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Другий вівтар у старій церкві Пресвятої Богородиці.

Нова церква Пресвятої Богородиці побудована в Здолбунові з боку Богдашева.
Збудована після 2000 року.
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Католицький костел за часів Радянської влади 40 років використовували як меблевий склад.  
На верхній світлині його вигляд у 1996 році, коли був знову освячений. Костел побудований з цементних цеглин, 

які виробляла фірма Долежалів. На світлині праворуч – вулиця Фабрична.  
Дві будівлі перед костелом – будинки поліції. Навпроти цих будівель через вулицю був дім  

та виробництво цементних виробів родини Долежалів. Поруч було залізничне училище.  
Нижня світлина від 2008 року. За костелом праворуч – Будинок культури цементників, який стоїть десь на 50 

метрів правіше від колишньої церкви Пресвятої Богородиці.
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Залізничний вокзал. Будівлю розбомбили під час німецького нальоту 30.04.1944.
Внизу – сучасний новий залізничний вокзал.



84

Стоять: ліворуч Франтішек Кашпар (фотограф), пан Лудвік (ресторатор), Карел Вітвар 
(службовець), ? , Рудолф Кралічек (коваль), Боріс Храмоста (торговець), пан Храмоста, Тео-
філ Ячек (власник кондитерської), пан Стрейц (залізничник), Їндржіх Кржіжек (кравець). 

Сидять: ліворуч Александр Візек (коваль), ?, Александр Кгол (крупний торгівець), пан 
Перни (видавець газети в Квасилові та учитель), Ченєк Плугарж (учитель та реставратор), 
Рудолф Йозеф (генеральний представник чеських сільськогосподарських машин у Польщі), 
пані Храмостова (учителька), Франтішек Бржечка (взуттєвик). 

Лежать: ліворуч Антонін Візек (залізничник), Вацлав Бржечка юніор (швець), пан Прашіл 
(залізничник).

Ширше представництво Чеської Бесіди в 1922 році.
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Стоять ліворуч: Кржіжек Антонін (кравець), пан Лудвік (ресторатор), Долежал Александр 
(кравецтво), Вітвера Карел (службовець), пан Мазанек (торговець), Ченєк Плугарж (рестора-
тор), Візек Антонін (залізничник), пан Прохазка (шинкар), Масопуст Антонін (учитель). \

Сидять ліворуч: Кашпар Франтішек ст. (швець), пан Фіндейс (різництво), Йозефова 
Вінценціе (секретар ЧБ), Йозеф Рудолф (великий магазин сільськогосподарських машин), 
Кашпар Франтішек (фотограф), Ячек Теофіл (кондитерська), Кржіжек Їндржіх (кравецтво), 
Бржечка Франтішек (взуттєвик).

Чеська Бесіда, 1925 рік
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Повідомлення про смерть.

Здолбунівські чехи на похороні 
комісара польської поліції.

Членський квиток Чеського клубу.



88

Статут фізкультурного товариства. Багато сторінок, написаних від руки по-польськи, 
не скопійовано. Тут наведено тільки підтвердження польських органів про реєстрацію  

товариства «Сокіл» у Здолбунові від 9.08.1927.

На здолбунівському базарі. Зокрема у воєнні роки тільки тут можна було купити, 
продати чи обміняти все – від продуктів до найрізноманітніших товарів 

або чогось з домашнього господарства.
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Чеська школа на Костельній вулиці. Шкільний рік 1927/28.  
У центрі вчитель і директор Антонін Масопуст та допоміжний учитель Ченєк Плугарж.

Чотирирічна муніципальна школа в 1928 році.
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У 1928 році був добудований баптистський молитовний будинок у Здолбунові та 02.12.1928 був урочисто 
освячений. Приїхали брати-проповідники Л. Мікса, П. Слама та  Е. Воланскі. З Миротина приїхали співаки 

та музиканти духового оркестру, з Михайлівки -  музиканти струнного оркестру, гості з Новостава, Порозова, 
Степанівки і Плоскої. До обіду приймали проповідника Вілема Воланскі. Здолбунівські баптисти на чолі 

з проповідником В. Воланскі були дуже успішними, що дуже не подобалося польському керівництву міста, 
яке намагалося ліквідувати тутешню громаду як самостійну церковну одиницю. 

Проповідник Воланскі нарешті зумів проштовхнути волю баптистської церкви, і баптистська громада 
в Здолбунові стала другою за значимістю серед волинських громад баптистів після Миротина. 

Проповідник В. Воланскі викладав у чеській школі Закон Божий.

Баптистський молитовний будинок у Здолбунові.
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Перший публічний виступ здолбунівського Товариства «Сокіл» відбувався під 
гаслом «Усе для Батьківщини». Виступ учасників. 1928 рік.

Учениці «Сокола» Здолбунів зі своїм тренером. 1928 рік.
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Члени Чеського Клубу в Здолбунові зі школярами в 1928 році. 
Вгорі – перед будівлею школи на вулиці Костельній, внизу – на природі.
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Членки здолбунівського «Сокола».

Подяка від здолбунівського Товариства «Сокіл» голові Товариства 
Александру Кголу за подарунки для Товариства.
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Чоловіки, члени здолбунівського «Сокола», 28.05.1927.

Жінки, члени «Сокола» Здолбунів з керівником Вацлавом Максою. 
Поруч з ним стоїть Валентіна Крушінова. 1929 рік.
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Учениці «Сокола» Здолбунів з керівником Вацлавом Максою. 1929 рік.

Юнки «Сокола» Здолбунів з керівником В. Максою.
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Здолбунівські соколки з керівником Максою. 1929 рік.

Здолбунівські члени «Сокола» в 1929 році. Стоять ліворуч: Коля Кгол, Ігнац Вєтровец,  
Валентіна Крушінова, передостанній – Масопуст. У центрі – керівник Макса.
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ЧЕСЬКІ  РОДИНИ  В  ЗДОЛБУНОВІ

Зокрема в часи Польської республіки в 1920–1939 роках.
БАЄРОВІ
Йосеф, *1901, дружина Антоніе *1910, дочки Маріе *1933, Мілуше *1937. Мали кондитер-

ську на Вигоні (на плані №188). Йосеф мав чотири сестри. Маріе, в шлюбі Ячкова, мала синів 
Богуслава, Вацлава та Їржіго і доньку Марію. Мали кондитерську (на плані №106). Сестра 
Віра, в шлюбі Лготська, була кравчинею. Сестра Гелена, в шлюбі Ліхнерова. Сестра Герміна.

БІЛКОВІ. Білек, дружина Анна та дочка Антоніе, мали різництво.
БЛАЖКОВІ (За спогадами Антоніна Блажка, нині в Празі).
Йосефа Гоєрова приїхала з села Бєлеч на Волинь малою дитиною. Потім дівчиною поїхала 

в Прагу вивчати акушерську справу. По закінченню навчання все життя працювала акушер-
кою. Мешкала в Здолбунові в кінці вулиці Шевченка в напрямку Богдашева. Її дуже поважали, 
тому що за весь час її роботи при пологах не померла жодна породілля чи її дитина. У 1947 
році зі своїми потомками повернулася до Чехії. У неї було дві доньки – Маріе та Анна. Маріе 
вийшла заміж за Ярослава Блажка. Ярослав був вивчений на слюсаря-механіка. Спочатку 
працював кочегаром на паротязі, пізніше став машиністом локомотива. Після воєн, коли За-
хідна Україна відійшла до Польщі, зайнявся торгівлею. У нього був магазин змішаних товарів 
на вулиці Довга. Такий самий магазин на Вигоні, в сучасній частині міста, відкрив його брат 
Владімір, який був вивчений на різника. Ярослав з дружиною Марією мав дочку Анну та си-
нів Антоніна та Йосефа. Антонін воював в армії Свободи. Йосеф був талановитий музикант. 
Владімір з дружиною мав дітей Владіміра та Марію. На вулиці Довгій була коптярня різника 
Фіндайза. Його донька також була членом 1 ЧСл Армійського корпусу. Потім у Чехії багато 
допомагала приїжджим краянам з Волині. Також дуже допомогла родині А. Блажка.

БЕДНАРЖОВИ.
Пан Беднарж працював на залізниці, дружина була домогосподаркою. Мали два сини.
БРОСЛАВСКІ.
Пан Брославскі працював у чеській школі, дружина була домогосподаркою. Мали доньку 

Ольгу та сина Петра.
БОГУСЛАВОВИ.
Пан Богуслав працював на цементному заводі, пані Богуславова була домогосподаркою.
БРЖЕЧКОВИ.
Бржечка Франтішек був шевцем, з дружиною мали сина, який теж швець.
БУРЕШОВИ.
Пан Буреш працював на залізниці, з дружиною мали сина Владіміра
БУЛІЧКОВИ.
Булічек Константін працював на цементному заводі, з дружиною Геленою мали сина Кон-

стантіна та дочку Евженіі.
БУБЛОВИ.
Чоловік та дружина.
БУХАЛОВИ.
Подружжя Бухалових мали дочку Марію і працювали в сільському господарстві.
ЧЕХОВИ.
Чех Петр був управляючим млина, дружина  - домогосподарка.
Чех Константін мав пекарню, дружина – домогосподарка. Мали дочку Надєжду та сина 

Константіна.
ЧЕСНЕКОВИ.
Подружжя Чеснекових мало сина Ростіслава.
ДЕДЕРОВИ.
Пан Дедера – швець, дружина – домогосподарка, син Владімір.
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ДІВІШКОВИ.
Дівішек Александр працював на цементному заводі, дружина – домогосподарка.
Пан Дівішек – пекар, дружина – домогосподарка.
ДАЛІБОРОВИ.
Пан Далібор мав магазин білизни, з дружиною мали дочку Тамару.
ДОЛЕЖАЛОВИ, ПАНКОВИ, КЛІГЛОВИ та інші родичі. (Переважно за спогадами пані 

Анни Мартішової).
Доля родини Долежалових, зокрема завдяки засновнику роду Адолфу Долежалу, досить 

складна. Адолф народився в 1875 році в Замрску в Чехії. З батьками переїхав на Волинь. При 
переході в православ’я отримав ім’я Александр. У 25-річному віці одружується з Герміною 
Крейбіховою. Разом мали два сини, Боріса та Їржіго. Під час пологів Герміна помирає. Алек-
сандр одружується вдруге, з Емілією Томашовою. Під час Першої світової війни Александр 
воює в легіоні. Після повернення з війни має з Емілією семеро дітей. П’ятеро дітей померло, 
залишилася Маріе та Вацлав. Також Еміліе передчасно помирає. Александр жениться втретє. 
Бере собі вдову, Марію Панкову, народжену Хмелікову, і з нею дітей – Александра та Анну. 
Разом потім мали ще Власту. Ця складна родина жила дуже організовано. Батьки ніколи не 
виділяли нікого з дітей. Діти завжди жили як рідня. У 1922 році засновує Александр із си-
ном Їржім завод по виробництву виробів з бетону. Виробляли покрівельну черепицю, цеглу, 
блоки, круги тощо. На ці вироби великий попит. З цементної цегли будується великий паркан 
навколо цементного заводу. До того часу використовували дошкове покриття (гонта), на замі-
ну якому приходить негорюча черепиця. Польські католики будують з бетонної цегли гарний 
костел. Машини Долежалові закуповують як і всі інші в Чехословаччині. Потрібні їм маши-
ни закуповують у фірмі Хмелік в ЧСР. Один робітник виробляв за зміну 350 штук черепиці. 
Черепицю найчастіше виробляли два робітники. У 1929 році Їржі одружився з Вєрою Вар-
тецкою. Виховали разом дочку Ніну та сина Зденька. Дочка Маріе вийшла заміж за Йосефа 
Шавра. Виховала сина та дві доньки, Віру та Власту. Поріднена родина Панків. Третя дру-
жина Александра Долежала Маріе, народжена Хмелікова, спочатку вийшла заміж за Йосефа 
Панка. Їх син Александр, кваліфікований фотограф, у війну одружився з Марією Клігловою. 
Обоє на той час військовослужбовці 1 Чехословацького армійського корпусу в СРСР. Він – як 
військовий фотограф, а вона – як зв’язківець. Вона першою прийняла повідомлення про поча-
ток Словацького народного повстання. Брат Марії, Владімір Клігл, також воює в рядах армій-
ського корпусу офіцером. Батьки Марії та Владіміра, Александр та Маріе Кліглови в той час 
постійно мешкали в Здолбунові. Александр Клігл в 1914 році воював як легіонер. 15.04.1915 
був поранений біля Медзілаборцу. Його нагородили високою російською відзнакою. Вою-
вав до 24.12.1917. 22.03.1918 демобілізований і повернувся до Здолбунова. Александр Панек 
після війни помер, Маріе виховала їх дві доньки Алену та Павлу сама. Пізніше заснувала 
турагенство «Панцест», завдяки якому велика кількість волинських чехів провідала свої рідні 
домівки. Наступна дочка, народжена Панковою, Анна, одружилася з Олдржіхом Мартішем. 
Разом виховали сина Леополда. Про родину Мартішових більше скажемо з родиною Йозе-
фових. Наймолодша Власта – знову ж таки народжена Долежалова. Вийшла заміж за Їржіго 
Кашпара і мала  дочку Їтку. Після переліку більшості членів родини Долежалових слід  до-
повнити деякі події. Після приходу совєтів в 1939 році Долежалові вигнані зі свого заводу. 
Після приходу німців у 1941 році вони повертаються до свого будинку і пані Віра працює на 
таємну організацію «Бланік». На великому дворі Долежалових та в приміщеннях залізнично-
го училища на деякий час поселилися німецькі вояки. Під приводом того, що потребує зброю 
для охорони від бандерівців, пані Долежаловій вдалося отримати від німецьких офіцерів, об-
міном на продукти, різну зброю. Ця зброя дісталася членам «Бланіка» в навколишніх селах, 
зокрема в Гульчі. У 1944 році після приходу Червоної армії  Їржі вступає до армії Свободи 
і пані з дітьми знову переселяється до рідні до стадіону. Після закінчення війни залишився 
Їржі Долежал у Чехословаччині та поселився в Жатці. Дружина з дітьми після  повної пере-
живань подорожі приїхала до нього в 1946 році.
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Зденєчек та його козлики в 1936 році.

Вєра та Їржі Долежалови
03.03.1919

Їржі Долежал та Йосеф Гута. 1912 рік

Вєра Вартецка і Саша Долежал
1919 рік
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Маріе, народжена Кліглова з чоловіком Александрем Панкем.

Владімір Клігл з дружиною – сидять, дочка Маріе з чоловіком Сашою Панкем, 
син Владімір.
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Маріе та Саша Панкови.
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Конверт листа Їржі Гроуди від його сестри Елізабети Вітварової.

ГРОУДОВИ
Гроуда Вацлав працював на хуторах, дружина -  по господарству, син Їржі працював у депо. 

Записався до війська і загинув смертю героя на Дуклі (Гроудова кота). Небіж Їржіго Гроуди 
доктор Владімір Вітвар показав своєму однокласнику, автору цієї книги, у 1996 році Золоту 
зірку Героя Радянського Союзу, яку посмертно отримав Їржі Гроуда в 1948 році. Нагороду 
отримала сестра Їржіго Гроуди, мати доктора Вітвара, пані Вітварова. Автор цієї книги вже 
при пошуку матеріалу для цієї книги з’ясував, що про це в Чехії ніхто не знає. Коли я хотів 
отримати в якості доказу фотографію диплому, то з’ясував, що дружина доктора Вітвара ра-
зом з дітьми після смерті свого чоловіка переїхала невідомо куди. Тому поки що про найста-
тетнішого чеха зі Здолбунова не все знаємо. Автор бачив цю високу нагороду на власні очі. З 
доктором Вітваром у тому 1996 році ми бачилися після довгих п’ятдесяти років. Владімір на 
той час був важко хворий і дійсно говорив мені правду. Незабаром він помер від раку. Доказ 
реальності єдине можна знайти в членів родини Вітварів в Україні. Маю надію, що не один 
тільки автор буде це шукати.

Пан Гроуда був слюсарем на вулиці Шевченка, дружина – домогосподарка. Діти: Антоніе, 
Ярослав, Владімір.
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ГОРБОНОСОВИ
Пан Горбонос працював на цементному заводі, дружина – домогосподарка. Мали два сини.
ГРЗАНОВИ
Пан Грзан з дружиною мали сина та дочку.
ГОЛИ
Пан Голи був торгівцем та пекарем, пані Гола – домогосподарка, син Їндржіх був банків-

ським службовцем, мав також дві доньки.

Записки про речі та смерть Їржі Гроуди. В записках пишуть Гроуда Їржі Вацлав  
згідно з російськими правилами, Вацлав – це ім’я по-батькові.
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ГИЛАСОВИ
Гилас Йосеф з дружиною Марією мали синів Александра та Йосефа, який на війні пропав 

безвісти.
ІЗРАЕЛОВИ
Ізраел Константін з дружиною, син Константін був аташе в Польщі.
ІШЛЕРОВИ
Подружжя Ішлерових з сином.
ІРАНКОВИ
Іранек – кравець, дружина – домогосподарка, мали трьох синів.
ЯЧКОВИ
Пан Ячек – кондитерська, дружина Маріе – продавчиня в кондитерській.
Ячек Теофіл – магазин текстилю, дружина – домогосподарка.
Ячек Вацлав – магазин засобів гігієни та косметики. Ячек Їржі – фотограф, Ячкова Олга – 

учителька.
ЯНДУРОВИ
Яндурови мали декілька невеликих підприємств у недалекому чеському селі Квасилів. У 

кадастрі міста Здолбунова мали прибуткову цегельню. Від недалекого здолбунівського вокза-
лу Йосеф Яндура побудував залізничну колію прямо до цегельні. Цегла звідтіля вивозилася 
до усієї Польщі. Сини Йосефа Яндури мали вищу освіту. Трагедією для багатої родини Ян-
дурових був прихід совєтів на Волинь у 1939 році. Але то була трагедія для всіх, а не тільки 
для багатих.

ЯНАЧКОВИ
Яначек працював на залізниці, дружина – домогосподарка. Яначек Їржі з дружиною Надєж-

дою мали сина. Яначек Леош з дружиною.
ЯКУБЦОВИ
Якубец Владімір з дружиною Олгою мали на Вигоні на вулиці Сєнкєвіча різництво. Вихо-

вали дітей Їржіну та Антоніна.
ЄРСАКОВИ
Подружжя Єрсакових мало сина.
ЇРАНКОВИ
Пан Їранек мав кравецьку майстерню, дружина – домогосподарка.
ЙОНАШОВИ
Пан Йонаш працював на залізниці, дружина – домогосподарка.
ЄЛІНКОВИ
Брати Єлінкови побудували в 1884 році в Здолбунові великий цементний завод. Вибрали 

для цього досить вигідне місце. Ближче ніж за два кілометри мали велику кількість чудової 
сировини для виробництва цементу. Постачала її Крейдяна гора. З гори сировину щодня вози-
ли десятки найнятих возів, запряжених кіньми. Наступною вигодою була близькість вантаж-
ної залізничної станції. Зрозуміло, що цементний завод, залізничний вузол з великим депо, де 
працювало багато людей, сприяли тому, що поки що невідоме село швидко стає містом, а за 
часів Польської республіки навіть районним містом. На жаль, не вдалося про цю дуже знако-
ву для Здолбунова родину отримати якусь інформацію.

ЙОЗЕФОВИ, МАРТІШОВИ. (За спогадами пані Анни Мартішової)  
 У 1920 році, незабаром після приєднання Волині до Польської республіки, пан Йозеф Ру-

долф з дружиною Вінценкою приїжджає до Здолбунова як генеральний представник чеських 
машин в Польщі, будує на вулиці Костельній Товарний склад господарських та мукомельних 
машин. Там же мав і родинний будинок. Покупцям пропонує  Кноткові жатки та косарки з Їчі-
на, Меліхарові молотарки з Брандиса над Лабою, мотори Лоренз з Кромєржіже і багато інших 
машин та запасних частин до них. Після цілої низки війн, які, окрім іншого, також знищили 
сільськогосподарські машини та обладнання,  у  ті часи на ці нові машини з Чехословаччи-
ни був великий попит. Траплялося часто, що коли в газетах виходило оголошення, що тоді 
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то й  тоді прийде поставка нових машин, господарі в той день від ранку чекали з кіньми та 
возами і машини відвозилися прямо з рампи, при розвантаженні вагонів. Пан Йозеф був не 
тільки чудовий торговець. Він приєднався зразу ж до всіх чеських товариств у Здолбунові і, 
використовуючи нинішню термінологію, щедро ці товариства спонсорував. Подружжя Йозе-
фових не мало дітей. Тому покликали до Здолбунова свого племінника Олдржіха Мартіша, 
щоб допоміг їм вести справи фірми. Торгівля успішно розвивалася, і, з міркувань економії, 
молотарки привозили в Здолбунів в окремих частинах і збиралися вони вже в Здолбунові. Пан 
Йозеф був дуже активним у всіх товариствах. Був серед засновників нової великої чеської 
школи, яка була побудована в 1931 році. Був в керівництві Чеського Клубу та Чеської Матиці 
шкільної. Був великим пропагандистом Чехословаччини. Це не подобалося польським мож-
новладцям. Коли почалося тертя між ЧСР та Польщею через Сілезію та Тєшинсько, деякі по-
ляки в ті часи ставилися до чехів вельми неприязно. Деякі навіть викрикували: «Геть з чехами 
з польської землі!». Дуже їм заважав великий пропагандист Чехословаччини Рудолф Йозеф, 
і в 1935 році його з дружиною випроводили з Польщі. Добре розвинуту фірму він передав 
своєму племіннику Олдржіху Мартішові і від’їхав до Чехословаччини. Молодий Мартіш  та-
кож долучається  до клубної діяльності здолбунівської молоді. Відвідував театр, танцювальні 
бали і взагалі приймав участь у всіх акціях. Там часто зустрічався з молодою Анною Панко-
вою. Обоє закохалися одне в одного і в 1938 році одружилися. Але це в ті часи було не так 
просто. Олдржіх Мартіш був католик, Анна Панкова була православної віри. Для того, щоб 
обвінчатися в костелі, Анна змушена була перейти в католицьку віру. Польський священник 
Сеніцкі, великий неприятель чехів, знав, що батьки Анни є багатими, і тому зажадав, щоб за 
перехід до католицької віри Долежалови на своїй землі  побудували «Будинок католицької 
молоді». Коли ж вони з цим не погодилися, захотів, щоб у католицизм перейшли також бать-
ки. Коли і тут отримав відмову, то за перехід у католицизм та за вінчання дочки Долежалови  
змушені були заплатити досить велику суму в золотих царських рублях (п’ятаках). Священ-
ник при сповіді звинуватив Мартіша в комунізмі. Сказав, що вся чехословацька католицька 
віра є комуністичною. Пан Мартіш потім сказав, що якби на весілля не було стільки всього 
приготовано, то весілля в Польщі не робив би. Їх щасливе життя, на жаль, довго не тривало. 
У 1939 році після нападу Німеччини на Польщу з другого боку на Польщу напав Радянський 
Союз. Усі кажуть, що на цьому закінчилися часи найкращого перебування чехів на Волині. У 
Мартішових совєти все забрали і навіть змусили покинути свій дім. Пан Мартіш все ще мав 
чеське громадянство, і йому вдалося з дружиною переїхати до тодішнього протекторату Чехія 
та Морава в 1942 році.
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Найкраща молотарка марки “Vichtrle” та найкращий мотор марки “Lorenz” з Кромєржіже.  
Машини, які продавала фірма Рудолфа Йозефа в Здолбунові.

Чеський селянин відвозить жатку “Knotek Jičin” зі складу Рудолфа Йозефа.
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Ліворуч – Рудолф Йозеф 
з дружиною Вінценкою. 
Праворуч – подружжя Про-
купових.

На нижніх світлинах зобра-
жено Карнавал у Польсько-
му домі в 1937 році. Зліва: 
Мартіш Олдржіх, Мілушка 
Голцова (в заміжжі Покор-
на), Мікулаш Пруша, Евже-
ніа Штройсова (в заміжжі 
Клоучкова), Анічка Панкова 
(в заміжжі Мартішова).
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Анна Мартішова у дворі Долежалів в 1942 році. Того ж року виїхала з чоловіком 
до протекторату Чехія та Морава.

Олдржіх Мартіш.
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ЙОНАКОВИ
Пан Йонак з дружиною, до одруження Салавова.
КАНСКІ, КРУШІНОВИ, МУШИНСКІ, ГОРСКІ, ШМІД (за спогадами Мирослава Круши-

ни)  
Канскі Вацлав з дружиною, народженою Ваврова, та з дітьми Анною *1900, Валентіною 

*1903, Марією *1905 та Вацлавом *1908, до Здолбунова переселилися в 1909 році з недале-
кого Івачкова, де мали до того часу кузню. У Здолбунові побудували будинок на вулиці Ко-
роткій. (На плані №7). Сусідами у них були Гохманови, у яких був магазин. У тому будинку 
пізніше була польська поліція, радянське НКВД, німецьке гестапо і знову радянське НКВД. 
У підвалах того будинку була тюрма. З другого боку був будинок Косінових. Навпроти через 
вулицю була криниця з помпою, де брали воду всі з вулиці. За криницею був садок Візеків. За 
високим парканом, який був уздовж всієї ділянки Канскіх, мешкали Долежалови. У Здолбу-
нові Канскі працював у залізничному депо ковалем. Жили спокійно аж до 1918 року, коли у 
них у ті воєнні часи російські червоногвардійці вкрали сина Вацлава. Про те, що син не вто-
пився, як усі думали, але був десятилітнім схоплений на залізничному переїзді та заарештова-
ний як шпигун та відвезений до Росії, дізналися аж в 1928 році, коли Вацлавові було 20 років. 
Росіяни важко переживали свою поразку в 1920 році від Польщі, тому відносини між двома 
країнами постійно були напруженими. Вацлав часто писав родичам до Здолбунова (в Поль-
щу). З часом він одружився, мав дві дочки, але йому ніколи не дозволили провідати родичів 
у Польщі. Зі світлин, які присилав, було видно, що займає якесь вище становище. Рідня з ли-
стів зрозуміла, що закінчив якийсь вуз і працює керівником на якомусь військовому заводі. У 
1936 році прийшов лист від його дружини. Писала, що його відвезли “товарищи” в шкіряних 
пальтах, і діти чекають, коли вернеться тато і привезе їм подарунки. Написала ще два листи 
і більше вже не відгукувались ні вона, ні діти і, звичайно, ні Вацлав. Батьки зрозуміли, що 
“товарищи” помітили часту переписку Вацлава з Польщею. Дехто міг сказати, що шпигун. У 
ті часи вивозили до Сибіру за значно менші провини. Найстарша дочка вийшла заміж за поль-
ського поліційного коменданта Мушинського, і в них було два хлопці -  Вацлав та Владімір. 

Ліворуч: Евженіе Штройсова, Анічка Панкова та Харват Вася.
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ЇЇ родина донині мешкає в Гловнє, куди після одруження вона з чоловіком переїхала. Друга 
дочка одружилася з Вацлавом Крушиною. Мали сина Мирослава. Вацлав помер у 1938 році. 
Валентина через деякий час почала жити з кравцем Яном Шмідою і тільки в Чехословаччині 
взяли шлюб. У Здолбунові мешкали на вулиці Короткій у будинку батьків Валентини. Батько 
Яна Шміда, Вацлав, був гірником із Врановіц у Чехії. Мати Йоганна, народжена Пехарова, 
була дочкою управляючого зі Скугрова. Після приїзду на Волинь мали п’ятеро дітей.  Вацлав 
вивчився на шевця, Антонін у 1939 році був вивезений на Сибір (Гулаг), Александра в 1941 
році призвали в армію, Ян вивчився на кравця, Лібуше вийшла заміж за Антоніна Чехака і 
мешкали в Гульчі. Чехак в 1944 році вступив до армії Свободи.

 Дочка Маріе вийшла заміж за Йосефа Горского. Мешкали в Яновій Долині. Мали сина 
Йосефа. Перед знищенням Янової Долини українськими бандерівцями вдалося Марії в ос-
танню мить, разом з урятованою польською дівчинкою втекти до батьків у Здолбунів. У Здол-
бунові вже також був син Йосеф, який вчився на слюсаря в депо. Був там і батько Йосеф, з 
яким Марія розвелася. 

Син Йосеф пізніше вступив до 1 Чехословацького армійського корпусу. Було йому непов-
них 17 літ. На Дуклі отримав поранення. В армії був і його батько. Марія удочерила польську 
дівчинку, закохалася в російського розжалуваного офіцера Ніколая Севастьянова і залишила-
ся в Здолбунові. Не емігрувала. Приїхала до сина в Подборжани в 1961 році.

Сестри Маріе та Валентина Канскі в 1925 році.
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Свідоцтво про народження Валентини Канської  українською та 
російською мовами і в перекладі на чеську.
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Свідоцтво про народження Вацлава Крушини  польською мовою.
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Посвідчення про польське громадянство родини Крушинових.
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Проїзний квиток працівника польської залізниці Канского Вацлава. Тут слід дещо сказати про те, як на Волині 
писали чеські імена. Спочатку царський чиновник написав Канскі Васілій з російським «V=B». Польський чи-

новник прочитав і по-польськи написав російське V(B). Замість Васілій з’явився Базилі. Такі помилки робилися і 
робляться і у нас в Чеській республіці. Колись у 70-х роках повинні були всі громадяни, що народилися за кордо-
ном, передати свої свідоцтва про народження в центр у Брно. Звідти отримали переписані по-чеськи. Польський 

чиновник написав прізвище КRUSZYNA. І так я отримав чехословацьке свідоцтво як Kruszyna. На той час я вже 
був давно одруженим, мав сина, дружина та син були Крушинові, а я був Kruszyna. Щоб зберегти подружжя, 

змушений був подати прохання на зміну прізвища.

Валентина Канска
в 1920 році.

Весільні світлини Валентини  та 
Вацлава Крушинових у 1925 році.
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Вацлав Канскі в 1932 році десь у 
Радянському союзі як технічний 
управлінець.

Вгорі: Валентина та Вацлав 
Крушинови. Внизу: Крістина та 
Вацлав Канскі. 1938 рік.
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Валентина Канска (в тем-
ному) в якості свідка на 
весіллі приятельки. 1924 
рік.

Родина Крушинових: 
Вацлав, Валентіна та син 
Мирослав.

Баптистська школа в Степа-
ні. В центрі між дівчатами 
– Мирослав
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Йосеф Горскі, син наймолодшої дочки 
Канскіх Маріе, вояк армії Свободи у 
відпустці після поранення на Дуклі. 
1944 рік. Жінка – дружина автора 
знімку.
Позаду: дев’ятирічний Мірек Кру-
шіна, гордий за свого двоюрідного 
брата.
Поруч Дана, прийомна донька Маріе 
Горскі. У Дани бандерівці 23.03.1943 
року в. Селі Клін Сатвіцкі вбили всю 
родину. Дана дивом вижила. Вран-
ці її в будинку, повному мертвих, 
знайшла Маріе, яка принесла пошиті 
нею весільні шати для сестри Дани. 
Маріе взяла Дану з собою до  Янової 
Долини і зразу поїхала з нею до Здол-
бунова. Так вона врятувалася.
Через декілька днів бандерівці 
спалили Янову Долину. Маріе потім 
удочерила Дану.

Маріе після розлучення з Йосефом 
Горскім вийшла заміж за Ніколая 
Севастьянова, відставного російсько-
го офіцера. Це потім не дозволило їй 
реемігрувати до Чехії, хоча там мала 
сина, вояка армії Свободи.
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Оригінал Свідоцтва про одруження подружжя Шмідових.
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Текст Свідоцтва про одруження подружжя Шмідових з попередньої сторінки. Одружилися перед від’їздом на 
Волинь. Мали п’ятеро дітей.

Вацлав вивчився на шевця. Після рееміграції жив та помер в Старій Ролі.
Антонін – в 1939 році був вивезений у Сибір (Гулаг).

Александр -  в 1941 році був призваний у російську армію. Попав у полон до німців і після війни повернувся в 
Радянський Союз. Тільки в 1949 році попав у Чехословаччину. Мешкав в Крирах, там і помер. 

Ян – вивчився на кравця. У 1940 році переселився до удови Валентини Крушинової. У Чехословаччині взяли 
шлюб. Мешкали в Крирах, пізніше - у сина в Отрадовіціх. Обоє поховані в Крирах. 

Лібуше – вийшла заміж за Антоніна Чехака. Мешкали в Гульчі. Антонін вступив до армії Свободи. У Чехії мешка-
ли в Пшові. Там обоє і померли. У них були сини Антонін та Ростіслав та дочка Емілка. Ростіслав та Емілка мешка-

ють у Пшові, Антонін в Жлутіціх
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Анна та Юзеф Мушинскі, сини Вацлав та Владімір. 
(Анна – найстарша дочка Канскіх).  1935 рік.

КАШПАРОВИ
Пан Кашпар, швець, дружина домогосподарка. Син Кашпар Франтішек мав фотоательє, 

дружина Анна - домогосподарка. Пан Кашпар з дружиною мали кондитерську, сина та дочку 
Мілену.

Золоте весілля подружжя Кашпарових старших, власників взуттєвої майстерні. Перша праворуч сидить пані 
Прохазкова, другий праворуч стоїть п. Прохазка, в центрі за батьками стоїть син Франтішек з дружиною Анною. 

Останні – близькі друзі подружжя Кашпарових. Зустріч відбулася в ресторані подружжя Прохазкових.
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КАДЕРЖАБКОВИ
 Пан Кадержабек з дружиною.
КГОЛОВИ
Кгол Франтішек народився 05.04.1871 в Глушіціх біля Новего Биджова, при прийнятті пра-

вослав’я отримав ім’я Александр. Його дружина Маріе, до заміжжя Червена, народилася в 
Здолбунові 12.12.1880, була православного віросповідання. Одружилися 02.11.1897 в Здол-
бунові. Там і мешкали аж до від’їзду до ЧСР в 1947 році. Виховали четверо дітей: Владімі-
ра, *08.04.1901, Гелену, *21.04.1903, Александра та Мікулаша. Усі народилися в Здолбунові. 
Найстарший Владімір після студій працював креслярем на заводах Шкоди в Плзені і там же 
молодим і ще неодруженим.

11. 05. 1928. Останні троє дітей Кголових з родинами реемігрували в Чехію в 1947 році. 
Пан Кгол в Здолбунові був одним з найактивніших чехів. Ще за часів царської влади мав у 
Здолбунові магазин змішаних товарів з порцеляновим, скляним, галантерейним та готового 
одягу відділами.  магазині йому дуже допомагала дружина Маріе та декілька помічників. 
Пан Кгол був дуже енергійним і згуртовував здолбунівських чехів. Був членом усіх чеських 
спілок. У всі часи найбільше переймався проблемами чехів Чеський комітет, який спочатку 
називався Чеський комітет та Чеська виконавча рада в Здолбунові. В архівах є всі ці назви. 
Чеський комітет під керівництвом пана Кгола в 1917 році відкрив Першу приватну чеську 
школу в Здолбунові. Заснували також театральний гурток, який з виручки від своєї діяльності 
допомагав фінансувати роботу школи, спортивний гурток, який користувався великою попу-
лярністю серед молоді і з якого в 1927 році виникло Товариство «Сокіл» у Здолбунові. Про-
блеми «Сокола» часто вирішував самотужки, нагадуючи своїм краянам, що в єдності сила. 
Закликав багатих, щоб на утримання школи виділяли більші кошти, покриваючи те, чого не 
могли заплатити бідні. Він, як голова Чеського комітету, староста «Сокола» та член рад усіх 
чеських спілок, не задумуючись, сідав за столик з касою та збирав вступну плату на танцю-
вальних балах, щоб молодші могли танцювати. Його всебічна громадська активність заслу-
говує на глибоку пошану. Дивовижним є те, що в той складний час, коли чехи перебували 
на Волині, йому вдалося зберегти багато матеріалів та світлин, які документують діяльність 
чеських спілок у Здолбунові. Ці матеріали зумів привезти в Чехословаччину, де передав їх в 
архів Спілки чехів з Волині в Жатці. Нині вони зберігаються в Празі в Народному архіві на 
Ходовці за номером 1159. Завдяки цим архівам та дивовижній пам’яті пані Анни Мартішової 
з Жатця можна було цю публікацію написати.

КХОЛОВИ
 Кхол Владімір – рибальство, дружина Маріе – домогосподарка, мали сина. Кхол Ярослав, 

працював на залізниці, дружина Евженіе та сини Мірослав і Зденєк. Кхол Мікулаш.
КІКАЛОВИ
 Пан Кікал з дружиною на домашньому господарстві.
КЕТНЕРОВИ
 Подружжя Кетнерових мали різництво та синів Вацлава і Мірослава.
КРАМСКІ
 Доктор Крамскі з дружиною мали сина та дочку.
КРОВСКІ
 Пан Кровскі з дружиною мали різництво та доньок Маріі та Евженіі.
КРОУПОВИ
 Пан Кроупа з дружиною в домашньому господарстві. Кроупова Маріе, прачка.
КРАЛІЧКОВИ
 Кралічек Рудолф - коваль, дружина – домогосподарка, діти: Маріе, Анна, Ружена, Ліда, 

Елішка, Антоніе, Франтішек.
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Пан Кгол на касі на танцювальному балу. Пан Александр Кгол був також старостою 
«Сокола» Здолбунів у 1927-1938 роках.

КРЕЙЧІКОВИ
 Подружжя Крейчікових продавало вугілля та дрова. Діти: Анна, Владімір, Їржіна. Крейчік 

Роберт працював на залізниці, дружина – домогосподарка, діти: Ольга, Людмила і Павел.
КЛІГОВИ. Пан Кліг з дружиною працювали в домашньому господарстві.
КЛОУЧКОВИ
 Клоучек Еміл – державний службовець, дружина Соня – домогосподарка. Клоучек Вален-

тин – державний службовець, дружина Евженіе – домогосподарка, сини Еміл і Віктор.
КРЕЙЧІ ЧЕНЄК
КАРФІКОВИ
 Дід Карфік Васіл, діти: Павел, Александр, Владімір, Соня, Віра, Антоніе, Анна. Син Вла-

дімір *1895 працював машиністом, пізніше працював на цементному заводі. З дружиною Ма-
рією мав синів Владіміра та Бориса і дочок Гелену та Аллу.

КОЗУБОВСКІ. Козубовскі, кондитерська. Козубовскі – різник. Козубовска – ворожка.
КРОВСКІ
 Пан Кровскі разом з дружиною займалися домашнім господарством.
КРАЛОВИ
 Пан Крал працював робітником на цементному заводі, дружина займалася домашнім гос-

подарством, дочка Людмила.
КРЖІЖКОВИ
 Кржіжек Їндржіх - кравець, дружина, народжена Томашова, домогосподарка. Разом вихо-

вали дві дочки. Юліе – співробітник репатріаційної комісії. Залишала Здолбунів останньою. 
Анна – вчителька, пізніше директор чеської школи в Здолбунові. В 1947 році передала чеську 
школу українським шкільним органам. Кржіжек Антонін, кравець, з дружиною мали дочок 
Їржіну та Евженію.
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Подружжя Кржіжових з дочками. Ліворуч – Анна, праворуч – Юліе.

КОСКОВИ (За спогадами дочки Віри)
 Косек Йосеф народився 20.05.1905. Батьки були селянами. У 1924 році закінчив в Їчі-

ні учительський заклад і після п’ятирічного вчителювання в різних школах Чехословаччини 
за наказом органу шкільництва в Празі був 20.08.1929 посланий на Волинь у здолбунівську 
Першу чеську школу. Незабаром він став директором школи. Розробив план побудови нової 
сучасної школи і завдяки великій активності Чеського клубу в цій, ще не зовсім добудованій 
будівлі, розпочалося навчання в шкільному 1931/32 році. Директор Косек пробуджував у мо-
лоді почуття взаємності з Чехословацькою республікою та виховував у чеських дітей сильне 
патріотичне почуття. Воно проявилося в 1944 році, коли багато випускників школи зразу всту-
пили до 1 Чехословацького армійського корпусу, де гідно воювали за звільнення країни, у якій 
майже ніхто ніколи не був, але яку дуже любили. У 1933 році директор одружився з Вірою 
Козловскою з Квасилова. Батьки Віри – Іван Козловскі, директор у Квасилові, мати Маріе, 
народжена Коштялова. Окрім учителювання та керівництва школою, Йосеф Косек приймав 
активну участь в усіх ініціативах у місті. Благородна праця була перервана приходом совєтів 
в 1939 році. Після неприємностей, що загрожували життю під час окупації в 1939-1941 роках, 
лиш за окупаційної німецької влади вдалося всій родині на прохання батьків Йосефа Косека 
та міністерства в Празі виїхати до протекторату. Сюди приїхали в часи гейдріхіади, але, за 
згадками дітей, у Чехії було набагато спокійніше, ніж на Волині. Всі ці пригоди довелося 
пережити Йосефу Косеку та всій його родині. Після повернення до Чехії далі продовжував 
працювати учителем в Бєхарех. Коли в 1955 році святкував п’ятидесятиріччя, був вражений 
та розчулений, як багато його колишніх учнів згадали та привітали його. Помер досить моло-
дим 18.11.1958.
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Дівчата на прогулянці на Крей-
дяній горі. Праворуч Олга 
Візкова, Анна Кржіжкова, Юліе 
Кржіжкова та Соня Сензіріхтова, 
юдейка. У Соні була ще на два 
роки старша сестра Таня, яка 
була учителькою в десятирічці. 
Обидві були музично обдарова-
ні. Обох їх разом з іншими меш-
канцями гетто 14 жовтня 1942 
року розстріляли есесівці.

Директор Йосеф Косек.
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У 1931-1939 та 1941-1942 роках Йосеф Косек був директором чеської школи в Здолбунові.  
Всі його учні до сьогодні з любов’ю про нього згадують.
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КОСІНОВИ
 Пан Косіна працював на залізниці. Мали з дружиною дочку, яка вийшла заміж за українця 

Яромейчука.
КОШТЯЛОВИ
 Подружжя Коштялових мали пекарню та двох синів.
КУЧЕРОВА, Матилда, учителька.
КУБЕЛКОВА
 Пан Кубелка - коваль, дружина - домогосподарка.
КУРЖИНСКІ
Пан Куржинскі був шевцем, дружина Надєжда - домогосподарка, дочки Евженіе і Ленка.
КИКАЛОВИ
 Кикал Йосеф - столяр, дружина - домогосподарка, діти: Антоніе, Александр, Маріе, Вла-

дімір та Ярослав.
ЛЕШНЕРОВИ (Дані від Владіміра Лешнера)
 Батько Лешнер Владімір з дружиною Еуфросинією, народженою Цейнаровою мали дітей: 

Владіміра - *22.03.1909 в Плосце – 1980, та Еугенії - *1912-1926.
Батько Мілер Владімір -*26.08.1875-04.10.1947 з дружиною Марією, народженою Вотаво-

вою, мали дев’ятеро дітей:
Антоніе - *1901-1981,
Віра - * 1903-1984,
Владімір- *1904-1904,
Вацлав- *1905-1920,
Анна- *1907-1924,
Маріе- *1909-1998,
Ольга- *1914-1940,
Зденка- *1921-1944.
 Син Владімір Лешнер 12.07.1936 одружився з Марією Мілеровою. Мали троє дітей:
Владімір- *24.06.1937 в Рівному,
Едуард- *13.09.1939 в Рівному,
Томаш- *18.01.1948 в Тепліцих.
 Син Владімір закінчив початкову школу в Плоскій. Гімназію закінчив у Здолбунові в 1927 

році. Був зарахований на медичний факультет у Львові, але через сімейні обставини провчив-
ся тільки два роки. 1.09.1930 почав працювати вчителем у чеській школі Здолбунова і працю-
вав до 31.08.1936, після чого учителював у чеській школі Рівного.

ЛАНЦІГРОВИ
 Подружжя Ланцігрових мало дочку.
ЛГОТАКОВИ
 Подружжя Лготакових мали різництво. Пан Лготак був покрівельником, дружина - домо-

господарка. Пан Лготак, кондитер.
ЛІХНЕРОВИ
 Пан Ліхнер – спеціаліст із копання криниць, дружина – домогосподарка. Мали сина. 
ЛУДВІКОВИ
 Подружжя Лудвікових мали  дочок Емілію, Анну та Марію. Власники ресторану.
         МАЦЕХОВСКІ
 Пан Мацеховскі був власником нерухомості, дружина Людмила – домогосподарка.
МАГЛОВИ
 Подружжя Маглових мало дочку Ольгу та сина Петра.
МАКАРЕВІЧОВИ. Пан Макаревіч з дружиною мали ювелірний магазин.
МАЛИ
 Мали Вацлав був пекарем, дружина Ольга - домогосподарка. Дочка Людмила мала сина з 

паном Баштою, сини Вацлав та Владімір були в армії.
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МАРКОВИ. Пан Марек був машиністом, дружина - домогосподарка.
МАСОПУСТОВИ
 Масопуст Антонін був учителем у чеській школі, дружина - домогосподарка, сини Міло-

слав, Квєтослав та дочка. Масопуст Владімір мав столярну майстерню, дружина - домогос-
подарка, мали дітей. Масопуст Вацлав з дружною мали кондитерську. Масопустова Лібуше, 
кравчиня.

МАЗУРЦОВИ. Пан Мазурец був лікарем, дружина - домогосподарка.
МАЛГОУЗОВИ
 Пан Малгоуз разом з дружиною займалися сільським господарством.
МІЛЕРОВИ
 Пан Мілер з дружиною займався сільським господарством, мали сина Божетєха та дочку 

Зденку.
МЕНЦЛОВИ
 Менцл Владімір працював в фірмі Йозеф & C, дружина Віра, домогосподарка, син Їржі, 

банківський службовець 
МАУЛІСОВИ
 Мауліс Ян був шевцем, дружина – домогосподарка, син Мікулаш працював на електро-

станції, дружина Луція – домогосподарка. Мали сина. Мауліс Вацлав був перукарем, дружина 
Марія – домогосподарка, мали двох синів.

МАЗАНКОВИ
Мазанек Йосеф з дружиною Лібуші мали пекарню. Мазанек Франтішек з дружиною мали 

кондитерську, дочка Гелена, син Ростіслав, син Франтішек загинув на війні. Мазанек Мі-
рослав був перукарем, дружина - домогосподарка, дочка Лола. Мазанек Карел з дружиною.

МАТЄЙКОВИ
 Пан Матєйка з дружиною мали сина та дочку Віру.
МОРА. Перукар.
МАЛИШЕВСКІ
НОВОТНИ (Записала Людмила Майкракова, народжена Новотна)
Новотни Ян, син Йосефа походив з малого села Нетржеби біля Літомишле. П’ятнадцяти-

літнім хлопцем разом з батьками переселився на Волинь. Приблизно  в 1872 році посели-
лися в селі Гільча поблизу Здолбунова. Дорослим одружився з Анною Моравковою, побув 
декілька років у новозаснованому чеському селі Гулеч (Гільча), де їм народилися діти, Анна 
*1883, Владімір *1885, та Йосеф *1886. Потім переселилися до Здолбунова, який у той час 
розвивався завдяки побудові цементного заводу та залізничної станції. Там працював маши-
ністом. Його син Владімір вивчився слюсарем а Йосеф - сідельником. Дочка Анна вивчилася 
швачкою і вийшла заміж за теслю Йосефа Врану. У Здолбунові в них ще народилися сини 
Антонін, який помер молодим, Мікулаш *1895, Вацлав *1899 та дочка Маріе *1901. Син Вла-
дімір одружився з Павлою Кукаловою. Мали дочку Антонію та сина Александра. Інший син 
Йосеф одружився з Анною Мавлеровою і у них народилися діти: Александр *1909, Владі-
мір *1913, Мікулаш *1920, Йосеф *1918, Антонін *1911, Ольга *1922, Людмила *1924 та 
Ростіслав *1926. Син Мікулаш Новотни одружився з Анастазією Крейчовою і мали дочок: 
Лібуші *1923, Надю *1927 та Маріе *1931. Син Вацлав мав з дружиною Вірою дітей: Владі-
міра *1925, Богуміла *1927, Гелену *1930 та Антоніна *1932. Владімір та Богуміл воювали в 
армії Свободи. Богуміл загинув у 1944 році біля Вишнего Комарніка. Дочка Марія, в шлюбі 
Брдова, мала сина Владіміра *1924 (танкіста армії Свободи) та дочку Людмилу *1933, в за-
міжжі Алберовска. Новотни Йосеф з дружиною Анною мешкали на вулиці Желазна в родин-
ному будинку (на плані №220). У дворі мали сідельну майстерню. Чисельна родина жила за 
правилами християн-євангелістів. Після заснування Першої чеської школи всі діти ходили до 
неї. Батьки відвідували курси чеської мови, які перший організував учитель Ламберт Єлінек 
в 1917 році. Найстарший син Александр *1909 вивчився на слюсаря-механіка та працював в 
майстерні пана Глаіха. Одружився з Анною Кубелковою, і мали сина Мірослава. Інший син 
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Антонін *1911 вивчився на столяра і працював у фірмі братів Поспішилових. Наступний син 
Владімир *1913 закінчив польську гімназію і був представником фірми Каро-Франк на Воли-
ні. Їздив до Чехословаччини і привозив звідти різні новинки, зокрема прекрасні чеські пісні 
на грамофонних платівках. Помер молодим у віці 28 років через переживання на кордоні під 
час однієї з подорожей. Четвертий син Йосеф *1918 після закінчення школи продовжив нав-
чання на курсах. Також працював у фірмі братів Поспішілових. У 1944 році вступив до армії 
Свободи. Ще один син Мікулаш *1920 – журналіст. Працював у чеській редакції в Квасилові 
та в Луцьку. Дописував до краянських газет а також до журналу «Mladý svět» під псевдо Мі-
кулаш Хрпа. Помер також молодим у віці 28 років. Дочка Ольга, в шлюбі Шевелакова *1922. 
Дочка Людмила *1924, в шлюбі Майкракова, вступила добровольцем у 1944 році в армію 
Свободи. Син Ростіслав *1926, був в 1942 році. 1943 вивезений до Німеччини на примусові 
роботи. Одразу після закінчення війни американці відвезли Ростіслава на кордон, дали йому 
їжу, пити та гроші на дорогу додому. Але ж на кордоні його арештували радянські вояки і 
потім вивезли в Сибір. Повернувся якраз перед тим, як приїхала репатріаційна комісія. Тому 
зміг з родиною повернутися 1947 року до Чехословаччини. 

Новотни Вацлав з дружиною Ольгою мали продуктовий магазин; доньки Віра і Лібуше. 
Новотни Мікулаш, шкільний сторож, дружина Анастазія, діти Лібуше, Надєжда і Маріе. 
Новотни, землероб. 
Новотни - коваль, дружина - домогосподарка. 
Новотни Владімір з дружиною Емілією мали дочку Надєжду. 
НОСЕК з дружиною.
ОЛІЧОВИ власники пивзаводу.
ОСІПЧУКОВИ. Осіпчук Даніел – керуючий маєтком, дружина Антонія - артистка.
ОТМАРОВИ
 Отмар Ян з дружиною мали велике різництво та сина Їржіго. У них були побудовані великі 

холодильні приміщення під землею. Їх використовували як бомбосховища під час бомбарду-
вання міста. 30 квітня перед великим російським святом 1 травня, під час найбільшого нальо-
ту на Здолбунів, попала найбільша бомба якраз на те сховище. Зробила велику вирву, вбивши 
та розірвавши на шматки багатьох людей, які переховувалися у сховищі. Між ними був і син 
Отмарових Їржі.

ПАЛІЧКОВИ – КОСТКОВИ
Ян Палічка, власник майстерні по виробництву візків та бричок в Рівному та його дружи-

на Анна, народжена Гола, мали п’ятеро дітей. Ольгу, Владіміра, Жофію, Маріе та Віру. Ян 
Палічка помер після виробничої травми в 1904 році. Анна з дітьми переїхала до Здолбунова 
і пізніше одружилася з різником Владіміром Косткою. Мали разом дітей Йосефа, Мікулаша 
та Боріса. Ольга закінчила гімназію та вийшла заміж за п. Вахніцкого. Владімір вивчився на 
слюсаря і, як тоді було звично, пішов набувати досвід. Пізніше працював слюсарем у здолбу-
нівському депо. Жофія вийшла заміж в Києві за Й.Н.Каєра. Маріе померла досить молодою. 
Віра вийшла заміж за різника та ковбасника Вацлава Хохолоуша. Син Владімір одружився 
з Марією Шаршовою. У них були діти Владімір, Марія та Йосеф. Владімір, як і батько, ви-
вчився слюсарем і також працював в депо. Це вже було тоді, коли Здолбунів окупували німці. 
Робота в залізничних майстернях давала можливість вчиняти всілякі шкідницькі акції. Мо-
лодий Владімір Палічка швидко знайшов зв’язки з партизанським загоном Медвєдєва, куди 
передавав інформацію про різні військові транспорти. Свою “професійну” роботу одного 
разу зробив так, що локомотив з військовим потягом до фронту не доїхав. Свою активність 
Владімір проявляв аж до визволення Здолбунова Червоною армією. Досить швидко разом 
зі своїми товаришами Міхалом Олховскім, Їржім Яначкем, Александром Заслоцкім та Їржі 
Гроудою вступили в Рівному до 1 Чехословацького армійського корпусу. Про свою службу в 
армії в якості командира танку написав Владімір Палічка книгу «Nezaváté časem». Зведений 
брат Владіміра, Боріс Костка, наймолодший з родини, після закінчення школи вивчився на 
різника і ковбасника. Будучи підмайстром у магазині швагра, відвідував заняття «Сокола» 
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та вчився малювати в студії школи художнього мистецтва професора Ніколая Майского. Там 
чотири роки вивчав технічне малювання. У 1939 році збирався до Києва, де після іспитів 
мав навчатися в малярській академії. Але в цей час Німеччина нападає на Польщу, а незаба-
ром на Польщу нападає соціалістична Росія. Волинь опинилася під владою Радянської Росії 
і Боріс став громадянином Радянського Союзу. Влітку Костку призивають до Червоної армії 
і він стає військовослужбовцем 32 гвардійського полку 12 стрілецької дивізії. В 1941 році 
Німеччина нападає на Радянський Союз. Боріс Костка стає учасником тривалих переходів, 
відступів та боїв на Курській дузі. Під час боїв Костка з товаришами, Ярославом Прохазкою 
та Ледвіною з Крупи дізнаються про чехословацький підрозділ. Радянське командування за-
довольняє їх прохання і вони мають можливість від’їхати до Бузулука. Там Костку зарахову-
ють ротмістром у роту 122-мм мінометів. Мінометчиком успішно воює в боях під Торчином. 
Після двох місяців боїв на території Румунії чехословацькі вояки у вересні 1944 року беруть  
участь у боях Карпатсько-Дукельської операції. Боріс Костка в Карпатах уже командир піхот-
ної роти. Пізніше згадував  про бій за безіменну висоту, де підпоручик Їржі Гроуда зі Здол-
бунова закрив своїм тілом амбразуру німецького дзота і тим геройським вчинком допоміг ту 
висоту здобути, зберігши життя багатьом іншим воякам. Цю висоту назвали Гроудова висота. 
Далі Костка згадував, як на державному кордоні 6 жовтня зблизька бачив як авто з генералом 
Ведларем-Сазавскім наїхало на протитанкову міну. Борис Костка був відомий як суворий ко-
мандир, що вимагав виконання наказу, і, разом з тим старався, щоб його солдати були добре 
прикриті і отримували все необхідне. Був нагороджений трьома Чехословацькими хрестами, 
одним Польським та медаллю «За відвагу». Біля Зиндранова був поранений осколком у ногу. 
Отримав підвищення до підпоручика. Воював також біля Ліптовського Мікулаше. Рудолф 
Бейковскі, який підбирав охорону для президента Бенеша та влади, серед інших вибрав також 
Боріса Костку. Той потім з іншими вояками охороняв в Кошіцах будинок, де мешкав прези-
дент. Пізніше охороняв урядовий потяг, який їхав через Братіславу та Брно до Праги. Супро-
воджував у якості охоронця Едуарда та Гану Бенешову під час їх поїздок. Міністр закордон-
них справ Ян Масарик дав йому родинні світлини – Т. Г. Масарик, Ян, Харлота, Аліса, Ольга. 
За нею намалював Костка картину олійними фарбами, але вже не встиг її Яну Масарику дати. 
Той 10 березня 1948 року помер. Боріса Костку та інших людей після смерті президента Бе-
неша вигнав з Граду Клемент Готвальд, тому що не були членами КПЧ, і змінив їх своїми ка-
драми. Служив потім у казармах на Біле Горе командиром підрозділу протитанкових гармат. 
Далі вчився у Вищій школі мистецтв і в жовтні 1989 отримав звання академічного художника. 
Був членом легії та СВЧП.

ПАВЛІКОВИ
 Пан Павлік з дружиною були власниками продуктового магазину, мали дочку Марію та 

сина Йосефа. Павлікова Емілія, кравчиня. Павлік Антонін працював на цементному заводі, 
дружина – домогосподарка.

ПІЛНИХ. Пан Пілни з дружиною мали синів Йосефа і Павла.
ПЛУГАРЖОВИ
Плугарж Ян – учитель та власник ресторану, дружина – офіціантка.
ПОСПІШІЛОВИ (За інформацією Мірослава Рампаса)
 Брати Поспішілови мали в Здолбунові магазин та склади господарських і мукомельних 

машин. Були генеральними представниками виробників UNION в Ческіх Будєйовіцах та за-
водів Wichtrle a Kovařik в Простєйові. Фірму заснували в 1920-х, після виникнення Польської 
республіки. Вони в основному зосереджувалися на продажу та обслуговуванню молотарок 
й обладнували їх дизельними моторами. Машини довозилися виключно з Чехословаччини. 
Працювали там переважно сільські ремісники. Машини купували передусім землероби з 
чеських сіл. Під час жнив фірма посилала на попередньо домовлені місця власні машини для 
обмолоту в недалеких військових господарствах та до українських сіл. Фірма занепала після 
приходу совєтів у 1939 р. Брати Поспішілови були серед засновників нової чеської школи 
в Здолбунові. Один з братів мав троє дітей: Мілушку, Віру та Карла. Уся родина добре пе-
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редбачила ситуацію і вчасно переселилася в Чехословаччину, врятувавшись від неминучого 
заслання, яке їх як буржуазну родину чекало в СРСР. Більше нічого про цю визначну родину 
не вдалося довідатися. Зразу після приходу совєтів на території фірми розташувався військо-
вий автопарк і казарма. Те ж саме сталося після приходу німців. Поруч з цим об’єктом стояла 
чеська школа, у якій за часів німецької окупації також була казарма.

Підтвердження громадянства Польської Республіки Мікулаша Новотного та його родини.
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Поручник Боріс Костка, 1946рік.

Деякі з картин Боріса Костки. У центрі – костел в Козоєдах.

Під час урочистих зборів до 
57-ї річниці  бою за Ясло. 2001 р.
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Співробітники фірми Поспішілових. Стоять праворуч: 1 Масопуст – столяр, 3 Райхрт, 6 Новотни Антонін – столяр, 
8 Рампас Йосеф – слюсар. Сидять праворуч: 2 Баран – українець, 3 Пох – ведучий співробітник з фірми Vichtrle-

Kovařik з Простєйова, 4 Кожарскі, 5 Йонаш.

Будинок братів Поспішілових. Біля  будинку був великий двір, де продавали  
та ремонтували господарські машини. 

 У будинку були житлові помешкання та канцелярія фірми. Будинок і все останнє  при совєтах 
та німцях використовувалося  як казарма, так само як і чеська школа, що стояла поруч 
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ПІЛНИ
Пілни Александр, працював на виробництві болтів та гайок, дружина домогосподарка, 

мали сина.
ПОПЕЛКОВИ
Пан Попелка з дружиною.
ПРОШКОВИ
Пан Прошек – учитель, дружина – домогосподарка.
ПРОХАЗКОВИ (З а інформацією, наданою наймолодшим Олдржіхом)
Не всі чехи-емігранти їхали на Волинь. Як і багато інших, Ярослав Прохазка, що народився 

в Пардубіцах, вивчився на м’ясника і у віці двадцяти років поїхав на роботу до Америки. В 
Нью- Йорку працював робітником у майстерні, що виробляла сідла та колеса. У той же час 
його рідні (був з чисельної родини) поїхали працювати на Волинь. Рідня між собою перепи-
сувалася і обмінювалася враженнями. Ярослав у Нью- Йорку познайомився з чешкою Анто-
нією Раділовою, що походила від Рокицан, і незабаром вони одружилися. У них народився 
син Олдржіх, якого охрестили в чеськобратському храмі в Нью- Йорку. Робота в залюдненій 
Америці Ярославові не подобалася. Брат Йосеф йому вихваляв можливості підприємництва 
на Волині. Він мав з дружиною Анною в Здолбунові різництво. І молодий батько родини у 
віці 23 років з піврічною дитиною в 1912 році (тоді якраз потонув «Титанік») відплив до 
Одеси, а звідти переїхав до Здолбунова. На дорогу потратив усі гроші. За позичені гроші ку-
пують малий будиночок з великим двором на перехресті вулиць 3-го Мая та Нарутовіча. Щоб 
мати можливість займатися підприємництвом, Ярослав змушений був перейти у православ’я. 
У дворі побудував приміщення для переробки м’яса, холодильник, а біля головної вулиці 
- ресторан. Коли син Олдржіх закінчив здолбунівську школу, то послав його до Пардубиць 
вчитись у міському училищі. Опісля він там же вивчився на різника. Маючи відповідний фах, 
отримав від батька м’ясопереробне виробництво. Ярослав пізніше побудував на околиці міста 
пекарню, де випікали чеський білий хліб. До сина Олдржіха приїхали рідні: Антонін, Ярос-
лав та Гелена. Найстарший Олдржіх одружився в 1935 році з Геленою Годковою з Мирогощі. 
27.07.1937 у них народився син Олдржіх. Коли всі почали жити спокійним життям, почалася 
війна. Після приходу совєтів було по підприємництву. У 1944 році пішов батько Олдржіх в 
Рівному до Чехословацької армії, а син Олдржіх -  у перший клас чеської школи. Син уже ні-
коли батька не побачив. Той помер на фронті від запалення легенів. У 1947 році мама Гелена 
з сином Олдржіхом реемігрувала до ЧСР. На закінчення -  ще додаток, який показує, яким 
тісним є цей світ. У 1959 році отримав Олдржіх путівку на відпочинок до Крконош. Через по-
гане автобусне сполучення змушений був переночувати в Їлемніці в готелі «Прага». Коли пан 
на рецепції записував паспортні дані гостя, почав на голос читати: народжений в Здолбунові. 
Замислився і сказав: “Будучи легіонером, я там їздив кіньми по хліб до якогось Прохазки, 
називали його американцем”. Олдржіх сказав: “Це був мій дід”. Вранці вже того пана на ре-
цепції не було, але у Олдржіха був заплачений сніданок.

ПТАЧКОВИ
 Пан Птачек, дружина – домогосподарка.
ПРАШІЛОВИ
 Прашіл Владімір, дружина Маріе, син Ярослав. Прашіл Йосеф, дружина Лідія, сини Ро-

стіслав та Їржі. Прашіл Йосеф, дружина Маріе, діти Маріе, Владімір, Анна, Олга, Петр, Вєра, 
Лудміла. Прашіл Петр з дружиною.

         ПЛУГАРЖОВИ
 Плугаржових заїжджий шинок стояв у кварталі, який називали Віли, на роздоріжжі Здовби-

ця-Старомильськ. Протягом усього року щосереди в Здолбунові відбувався ярмарок. У першу 
половину дня приїздили возами продавці та покупці. Переважно це були українці , чехів було 
менше. Продавали надлишки від господарювання, молоко, масло, сметану, птицю, городину 
а також свиней, корів, коней. Коли торг був вдалим, то на зворотній дорозі більшість зупи-
нялася в шинку у Плугаржів або у Прохазків. Пані Плугаржова, що була з родини Олічів, та 
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пан Ченєк Плугарж були добрими шинкарями. Він також БРАВ участь У громадському житті. 
Чехи ще з царських часів мали в Здолбунові добрий аматорський театр. Пан Плугарж був од-
ним з цілої низки режисерів.

РАМПАСОВИ-ШІМСОВИ (З розповіді Мирослава Рампаса)
 Обидві родини мешкали в одному будинку по вулиці Плац 11-го листопада (на плані №254), 

що прилягала з південного боку до стадіону. Обидві родини були з числа великої групи реміс-
ників та робітників, які працювали часто у чеських підприємців, але найчастіше на цемент-
ному заводі та залізниці. Йосеф Рампас *1904, слюсар, працював в слюсарній майстерні пана 
Масопуста в селі Грушвиця, опісля – у фірмі Поспішілів у Здолбунові, а після 1939 року – на 
залізниці в депо аж до від’їзду до ЧСР. Антонія Рампасова *1909, народжена Новотна, була 
домогосподаркою. Їх син Мірослав *1933 ходив у чеську школу в 1940 році. Але вже через рік 
у школі була німецька казарма. Під час німецької окупації навчалися в різних місцях у місті. 
Від весни 1944 року знову ходив до чеської школи аж до 1947 року. Ян Шімса *1904, слюсар, 
працював ремонтником на цементному заводі від 1930 року і до самого від’їзду до ЧСР. Ма-
рія Шімсова *1905, народжена Гербрихова, була домогосподаркою. Їх син Їржі *1931 почав 
відвідувати чеську школу в 1937 році, був членом «Сокола». Під час німецької окупації ходив 
до української десятирічки аж до 1947 року. 

РИХТРОВИ
 Пан Рихтр з дружиною та дочкою.
РЖЕГОУНЕКОВИ
 Пан Ржегоунек з дружиною та сином Їржім мали різництво.
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На обох світлинах громадськість у ресторані Поспішилових зустрічає новий 1936 рік.

Бакалійний магазин у Здолбунові. Ліворуч стоїть Антоніна Прохазкова.
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1-й клас чеської школи в Здолбунові 1944/45 н. р. Праворуч на колінах з білим комірцем є Олдржіх Прохазка.

Весілля панянки Востржезової з Ярославом Прохазкою в ресторані у Прохазків.
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Посвідчення чеського спортивного товариства «Сокіл» у Здолбунові.

САЛАВОВИ
Салава Владімир разом з Ламбертом Єлінеком були першими учителями в здолбунівській 

чеській школі. Разом з дружиною Анною мали дочку Марію.
СОПІНОВИ
Пан Сопін з дружиною.
СТРЕЙЦОВИ
Пан Стрейц працював на залізниці, з дружиною мали дочок Анну та Їржіну.
СТРАНСКІ
Странскі Ян був учителем у чеській школі, з дружиною мали дочку Марію та сина Їржіго.
СЕКАЧОВИ
Пан Секач працював на залізниці, з дружиною мали шестеро дітей: Вацлава, Катержину, 

Анну, Ольгу, Марію, Валентину.
СПЕВАКОВИ
Пан Спевак з дружиною.
СОПІНОВИ
Пан Сопін з дружиною.
СОКОЛОВИ
Пан Сокол з дружиною.
СОЛОВЕЙОВИ
Пан Соловей з дружиною були робітничою родиною.
СІРЖІШТЬОВИ
Пан Сіржішть з дружиною.
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Метрика Олдржіха Прохазки. Хрещення відбувалося в чеськобратському храмі в Нью- Йорку.
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СВІТКОВИ
 Пан Світек з дружиною та двома дочками, ім’я одної з них Евженія. Сім’я мала біля Ста-

ромильського ставка великий млин.
СВЄЦЕНИ
 Пан Свєцени з дружиною.
СТРАКОВИ
 Пан Страка працював ливарником, дружина – домогосподарка.
СРКАЛОВИ
 Пан Сркал був шкільним сторожем, дружина Гелена, дочка Евженія.
САМРДАКОВИ Самрдак Вацлав з дружиною та дочкою Марією.
ШАВРОВИ
 Шавр Йосеф старший з дружиною Анною мали різництво та магазин. Шавр Йосеф молод-

ший з дружиною Марією також мали різництво та магазин. Шаврова Віра. Шаврова Мілуше. 
Шавр Александр був робітником, з дружиною Марією мали дочок Галіну та Ірінку.

ШАБАТОВИ
 Пан Шабата з дружиною мали різництво.
ШАРШОВИ
 Пан Шарша з дружиною та дочкою Марією.
ШМІДОВИ
 Пан Шмід з дружиною були землеробами. Мали дев’ять дітей.
ШТІПКОВИ
 Пан Штіпек з дружиною та дочкою мали продуктовий магазин.
ШТАЙНЕРОВИ
 Пан Штайнер з дружиною.
ШПАЧІНСКІ
 Пан Шпачінскі був українцем, з дружиною мали дочку Антонію.
ШУЛЦОВА
 Учителька в чеській школі.
ШВІЦОВИ
 Пан Швіц з дружиною мали різництво та ковбасню.
ТАМФІНОВИ
 Пан Тамфіна з дружиною.
ТІКАЛОВИ
 Пан Тікал з дружиною.
ТОМАШОВИ
 Томаш Вацлав з дружиною та дочками Анною, Лібуші та Вірою мали господарство.
 Томаш Владімір (з розповіді пані Їржіни Качерової, народженої Томашової).
Одним з учителів чеської школи в Здолбунові був сином Вацлава Томаша, який пересе-

лився до Квасилова з Їчіна в 1870 році. Владімір почав відвідувати школу в Квасилові і після 
закінчення гімназії в Рівному поступив на математично-фізичний факультет університету св. 
Володимира в Києві. Більшовицька революція, слідуюча за нею громадянська війна і далі 
російсько-польська війна з перекриттям польсько-радянського кордону  йому не дозволили 
закінчити факультет. Виїхав до Чехословаччини і поступив до чоловічого учительського за-
кладу в Плзені (нині педагогічний факультет університету в Плзні). Після закінчення навчан-
ня повернувся на Волинь. Влаштувався на роботу в державну польсько-чеську школу в Ква-
силові. Навчав чеської мови та краєзнавства, ставив з дітьми чеські театральні вистави, був 
бухгалтером пожежної команди, секретарем «Сокола», бібліотекарем сільської бібліотеки, 
секретарем організації кола Чеської Матиці шкільної. Виконував функції заступника голови 
Спілки чеських учителів. Від 1932 року при всій цій активності працював також у школі Здол-
бунова. У 1937 році його обрали головою Спілки чеських учителів. У зв’язку з цією посадою, 
він став одним з десяти членів правління Чеської Матиці шкільної в Луцьку. У 1933 році чехо-
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словацька та польська влада присвоїли йому звання почесного віце-консула Чехословацького 
консульства на польській Волині в Квасилові. Цю функцію він виконував аж до відміни її в 
1939 році. Будучи учителем, намагався відкрити в Квасилові чисто чеську школу. Це, звичай-
но, не подобалося польським властям. Коли ж польсько-чехословацькі відносини погіршили-
ся, його звільнили з цієї школи як чеського шовініста. Опісля навчав тільки в Здолбунові. До 
нього в Здолбунів почали ходити до чеської школи багато учнів з Квасилова. З Квасилова до 
Здолбунова було десь три кілометри. Виконуючи функції почесного віце-консула, їздив у че-
хословацьке посольство у Варшаві та в консульство у Кракові. Під час останніх відвідин Кра-
кова 27.06.1939 водночас був керівником екскурсії здолбунівської школи до Вєлічки та Кра-
кова. У Кракові в консульстві зустрівся з утікачами з Чехословаччини. Це були в основному 
офіцери, які після окупації батьківщини намагалися створити антинімецький рух. Між ними 
також були тоді підполковник Людвік Свобода та нині генерал Олдржіх Квапіл. Тоді домови-
лися створити «Квасилівську групу”. На запрошення Вацлава Томаша приїхало до Квасилова 
десь 50 вояків, та ще більше до інших сіл на Волині. Ця група працювала на Волині взимку 
1939/1940 років. Більше про це написано в книзі Людвіка Свободи “Шляхами життя”,2 ч.
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Екскурсія учнів Здолбунівської школи до Вєлічки та Кракова, 
організована учителем Владімірем Томашем

ТОМАШКОВИ
Пан Томашек був прокатчиком труб. З дружиною мали сина.
ТРУСКАВСТИ
Пан Трускавсти  працював на залізниці. З дружиною мали сина. 
ТОУШКОВИ
Пан Тоушек з дружиною.
ТИРЕКОВИ
Пан Тирек був шевцем. З дружиною мали сина та дочку.
ТУЧАКОВИ
Тучак Ігор - державний службовець, дружина - домогосподарка.
УМЛАУФОВИ
Умлауф Еміл мав магазин, з дружиною мали сина.
УЛРІХОВИ
Улріх Вацлав з дружиною Марією мали різництво і магазин. У них було дві дочки Маріе 

та Мілена. Пан Улріх - державний службовець, дружина - домогосподарка. Улріх Ростіслав - 
кравець, дружина - домогосподарка, син, дочка Маріе, дочка.

УЛОВИ
Пан Улов з дружиною.
ВАЦЕКОВИ
Пан Вацек з дружиною.
ВАЛТОВИ
Пан Валта, державний службовець, дружина Павліна, син Александр.
ВАРТЕЦКІ
Пан Вартецкі був моряком, дружина - домогосподарка, дочка Віра, син Александр.
ВАЛКОВИ
Валкова – бабуся, прибиральниця, дочка, внучка Таїса.
ВОЛАНСКІ 
Воланскі Вілем *17.12.1895, проповідник баптистської церкви, дружина Ольга, до заміжжя 

Невечеслова. Діти: Ольга, Ксенія, Карел. 
ВІТВЕРОВИ
Вітвера Карел, державний службовець, дружина Божена, син Каміл. Вітверова старша, бабуся.



151

ВІТВАРОВИ
Пан Вітвар працював на залізниці, дружина, сестра Їржіго Гроуди, який загинув на   Дуклі, 

- домогосподарка, син Владімір. Не емігрували, залишилися в Здолбунові. Син 
Владімір здобув медичну освіту, рентгенолог. Про родину Вітварових згадано разом з ро-

диною Гроудових.
ВІТЕЧКОВИ
Пан Вітечка - коваль, дружина - домогосподарка, діти: Ярослав, Вацлав, Мікулаш, Маріе, Віра.
ВЕРНЕРОВИ
Маляр Вернер малював на замовлення православних чехів ікону святого Вацлава на коні. 

Віруючі чехи, через те що, переважно з економічних міркувань, перейшли в православ’я, 
дуже пошановували святого Вацлава, покровителя Чеської землі. Православним чехам, які 
були, здебільшого багатими, вдалося домовитись з місцевим батюшкою, щоб дозволив помі-
стити ікону святого Вацлава в церкві Пресвятої Богородиці. Можливо, що батюшка навіть не 
знав, що Вацлав є католицьким святим. Маляр Вернер мешкав по вулиці 3-го Мая, на плані 
№63. Мали з дружиною дочку МІлуші, яка була фотографом.

ВЄТРОВЦОВИ-ГИЛАСОВИ (За розповіддю пані Вєри Дворжакової, народженої Вєтров-
цовою)

Антонін Вєтровец приїхав на Волинь чотирирічним хлопцем. У дорослому віці  одружився 
з Анною, народженою Лешаковою. Виховали разом вісім дітей: Анну, Марію, Антоніна, який 
загинув у першій світовій війні, Александра, Владіміра, Їржіго, Ігнаце та Емілію. Александр, 
що народився в 1902 році в селі Ческе Новіни, працював на цементному заводі. Одружився 
в 1928 році з Марією, народженою Гиласовою. У них був син Віктор та дочка Віра *1929. 
Мешкали на Вілах (№167). Брат Владімір був шевцем, мав дружину Надєжду та дочку Їржіну. 
Мешкали по вулиці Фабрична, №52. Владімір під час Другої світової війни воював на Захід-
ному фронті. У лавах польського підрозділу був учасником важких, але переможних боїв за 
Монте Казіно. Отримав декілька поранень, помер у госпіталі в Англії. Брат Їржі був також 
шевцем. Мав дружину Марію  та сина Їржіго. Брат Ігнац, також швець, мав дружину Віру та 
сина Їржіго.

Гилас Влад походив з села Праскачка біля Пардубиць. На Волині одружився з Марією, 
дочкою Вацлава Фукса, що народилася 1890 році в чеському Малині. Виховали троє дітей, 
Марію, Йосефа та Александра. Маріе вийшла заміж за Александра Вєтровца. Вєтровцови та 
Гиласови мешкали в Здолбунові від 1920 року.

ВЛАСАКОВИ
Пан Власак був слюсарем, дружина -  домогосподарка, дочка Цецілія – вчителька, син Ро-

стіслав – робітник.
ВІЗЕКОВИ
Візек Александр був ковалем, дружина Барбора – домогосподарка, мали разом дев’ять 

дітей. Візек Карел мав кравецьку майстерню. Візек Антонін працював на залізниці. Візек 
Вацлав працював на цементному заводі, дружина Наталія. Пан Візек також був членом під-
пільної організації «Бланік». Коли ж нацисти довідалися про це і йшли його арештувати, то 
доторкнувся до щитка високої напруги і на місці загинув. Візкова Ольга була кравчинею. Ві-
зек Віктор. Візек Владімір працював на цементному заводі, дружина – домогосподарка.

ВОСТРИ
Пан Востри з дружиною мали ливарне виробництво. Дочки Лола та Їржина.
ВОРАСІЦКІ
Пан Ворасіцкі працював на залізниці, дружина володіла нерухомістю.
ВОСТРЖЕЗОВИ
Востржез Йосеф старший, діти Анна, Анастазія, Ольга, Йосеф, Владімір. Востржез Ва-

цлав керував маєтком, дружина та діти Зіна, Віра, Маріе та Олга. Востржез Йосеф був різни-
ком. На війні отримав важке поранення. Втратив око, паралізувало йому руку. Востржелова 
Штефанія виїхала до Америки.
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ВОЖЕНІЛКОВИ
Воженілек Йосеф був мельником, дружина Лібуше, народжена Птачкова, діти Евженія, Їр-

жина. В 1944-1947 роках в армії Маріе та Йосеф.
ВОМАЧКОВИ
Пан Вомачка був професором, дружина походила з роду Олічів.
ВОНДРОВИ.
Пан Вондра був поляком, працював на залізниці, дружина – домогосподарка, дочка Гелена.
ЗАСЛОЦКІ
Пан Заслоцкі працював на залізниці, дружина – домогосподарка, діти Александр, Владі-

мір, Мікулаш.
ЗУНА, фотограф. 

ЗДОЛБУНІВСЬКІ ЛІКАРІ
Про цих важливих людей нічого не знаємо. Спробуємо хоча би їх назвати:
Д-р Крамскі Віктор – чех, дружина – росіянка. Мали дітей. Помешкання та ординаторську 

мав по вулиці Фабричній.
Д-р Пушкін – росіянин, дружина чешка, народжена Свєчена з Миротина. У них були сини 

Вацлав та Василій.
Д-р Стрєлєцкій – росіянин, дружина- чешка. Мали дочку Ніну. Мешкали по вулиці 3-го 

Мая.
Д-р Мазурець – українець? Дружина – чешка, народжена Захова? Були вивезені на Сибір. 

Повернулися на Волинь. Пані Мазурець провідала знайомих в Жатці.
Д-р Елашевіч-гінеколог, поляк. Помешкання та ординаторську мав по вулиці 3-го Мая.
Д-р Щіглов –росіянин?
Д-р Шлезінгер?
Одна лікарня була біля залізничного вокзалу. Вона обслуговувала здебільшого всіх заліз-

ничників. Другу лікарню відкрили в 1944 році по вулиці Ясній. Була завжди переповненою. 
Ліжка стояли і в коридорі. Їжу носили хворим родичі та знайомі. 

 Одна аптека була на ринку, пізніше на неї казали  «на базарі», поблизу переходу через 
залізничні колії. При Польщі власником та аптекарем був магістр Войцеховскі. Друга аптека 
була на розі вулиць Острогске та Нарутовіча.

ЗДОЛБУНІВСЬКІ ПОЖЕЖНИКИ
Інформації про пожежну команду в Здолбунові є дуже мало. Не знаємо, які чехи були по-

жежниками. Здолбунівська пожежна команда була створена близько 1902 року. Досить швид-
ко створили духовий оркестр із шістнадцяти осіб. Ця капела незабаром стала відомою в ши-
роких околицях. При польській владі пожежні команди почали активніше розвиватися. У 
1929 році в Здолбунові створили керівництво 10 округу пожежних команд. Першочерговим 
завданням було вишколення керівних кадрів, а потім і всіх членів діючих команд. У 1934 році 
життя пожежних команд в районі Здолбунів зазнало багато змін. 7 лютого відбулося засідання 
ради відділів району за участі 97 членів, і на ньому обрали нове керівництво районної орга-
нізації. У цей час – 1934 р. -  вартість майна пожежників у районі становила 169242 злотих. 
Наступна інформація є про те, що пожежники в Здолбунові в 1936 році отримали моторну 
помпу та черговий автомобіль. Здолбунівська команда дійсно показувала себе з кращого боку, 
хоча фінансові можливості були скромними.
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Здолбунівські вогнеборці. Будинок родини Кржіжкових.

Між здолбунівськими мисливцями були також чехи. Керували мисливцями начальник  
місцевої польської поліції та командир військового гарнізону.
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ЗГАДКИ ПРО БЛАЗНІВ В ЗДОЛБУНОВІ  
(ЗА СПОГАДАМИ ПАНІ МАРТІШОВОЇ).

 У всі часи у світі жебракували, просили шматок хліба. У Польщі та в Здолбунові жебра-
кування не заборонялося. Жебраків було багато і між ними були чотири блазні. Нікого не 
ображали, нікому не погрожували. Найбільш нещасним був чоловік на ім’я Людвік. Поляк, 
напевно, колишній студент-медик. Знав добре латину, інколи навіть допомагав студентам. 
Одягнений був дуже нужденно, брудно, під рукою носив газети. Ними він вкривався, коли 
спав на лавці. Ще одним був Ізак Зофман, син власника кінотеатру, який був на ринку. Добре 
одягнений, малого зросту, волочив ноги. Родинний будинок мали за парком. Юдей Шлама, 
сусід Долежалів, був наступним нещасним. Боявся людей, кожного ще здалеку обходив. Діти 
його дражнили і запитували: “Хочеш булку?”.  Мешкав з родиною по вулиці Костельній. Едек 
Загурскі був поляком. На нього покрикували: “Едзьо 3х гоп”. Почувши, тричі підстрибував 
і йшов далі. Часом приходив під двері Долежалів. Пані Долежалова йому завжди до окрай-
ця хліба давала горнятко білої кави або тарілку юшки. Якось в неділю прийшов рано. Пані 
Долежалова сказала йому, щоб прийшов в обід і отримає юшку. День йшов, Едек пішов на 
богослужбу в костел. В обід встав і на весь костел промовив по-польськи: “Мушу йти, пані 
Долежалова обіцяла дати юшку”. Весь костел розсміявся. Коли Здолбунів зайняли німці, то 
десь за тиждень зібрали всіх нещасних із ще однією сліпою, шістнадцятирічною дівчиною, і 
всіх їх застрелили. Мовляв, щоб даремно не об’їдали. На них також казали “святі люди”. І ще 
говорили, що блазнів охороняє бог.

ДОЛЯ ПОЛЬСЬКИХ РОДИН ПІСЛЯ ПРИХОДУ 
СОВЄТІВ У 1939. 

(ЗА СПОМИНАМИ ПАНІ МАРТІШОВОЇ ТА   
М. КРУШИНИ.)

 
Це був дійсно прихід. Поляки  перемістилися з окупованих німецькою армією земель і спо-

чатку надіялися, що совєти йдуть на допомогу. І навіть коли зрозуміли, що їх совєти окупову-
ють, не оборонялися. Тоді не знали про договір між Німеччиною та СРСР про поділ Польщі. 
Радянські вояки в Здолбунові були, як у раю. Здолбунівські магазини були переповнені різно-
манітними товарами. Радянська влада встановила курс рубль-злотий дуже вигідний для Росії. 
Вояки за декілька рублів накуповували різних товарів, ходили по вулицях з мішками товарів 
і говорили, що поляки дурні, якщо так дешево продають.Але так тривало недовго. Товари до 
магазинів не завозили, і за декілька днів в магазинах стало порожньо. У магазинах від 1939 
до 1947 року майже нічого не можна було купити. Продавали та купували в ті часи тільки 
на базарі. Через декілька днів після приходу до Здолбунова радянські вояки арештували всіх 
польських офіцерів. За день до приходу совєтів до міста прибув великий караван автомобілів, 
кінних упряжок та піших, між якими також поводирі собак. Багато з них розташувалися на 
великому виробничому дворі Долежалових. Це були співробітники міністерства внутрішніх 
справ з Варшави, які втікали від німецької армії до Угорщини. Совєти всіх чоловіків з цієї 
групи перевели через вулицю до будови поліції. Там усіх обеззброїли. Потім їх разом із зааре-
штованими офіцерами вели під конвоєм на вантажну станцію. Туди, звідки в 1947 році від’їж-
джали чеські родини до ЧСР. Там змушені були поляки зайти в товарні вагони і ніхто з них 
більше не повернувся. Таке, звичайно, відбувалося не тільки в Здолбунові, а і по всій західній 
Волині. Тривалий час говорили, що їх відвезли до Сибіру. Лише через роки люди дізналися 
про Катинь. Там совєти знищили весь польський офіцерський корпус. Через декілька днів 



155

продовжилася ліквідація польських офіцерських родин. Дружинам, дітям та старшим людям 
з тих родин було наказано приготуватися, ніби вони через декілька днів поїдуть за своїми 
чоловіками. Дозволялося взяти з собою тільки визначену вагу речей. Зрозуміло, що жінки в 
першу чергу запасалися харчами. Але в той час не можна було купити навіть хліба. По вули-
ці Крутка (Коротка) мешкало декілька офіцерських родин. Мешкала там і чешка Валентина 
Крушинова в будинку своїх батьків Канскіх. У 1938 році   помер її чоловік, і вона мешкала 
там зі своїм чотирирічним сином. У кухні цього будинку під плитою була змурована гарна 
піч. Перед плитою відкривалася ляда розміром 1м на 1м, під якою була яма глибиною близько 
1м. У стіні ями були дверцята до печі. У цій печі Валентина на свята пекла чудові ватруш-
ки та інколи чудовий хліб. Полячки знали про цю піч, тому що інколи купували цей добрий 
хліб при польській владі. Тому попросили Валентину, щоб їм той хліб спекла. Десь дістали 
борошно, принесли і дрова. В печі топилося тільки твердими породами дерева. Валентина 
пекла ніч, день та знову цілу ніч. Вранці приїхали на вулицю вантажні автомобілі, родини 
відвезли також на вантажну станцію, де вони розмістилися у вантажних вагонах. Відвезли їх 
у Казахстан і мало хто з тих людей повернувся до Польщі.   Є велика ймовірність, що з тими 
здолбунівськими польськими родинами відвезли і ті родини з варшавського міністерства вну-
трішніх справ. Співробітники міністерства привезли до Здолбунова на одному возі великий 
сейф, який вночі закопали під великою стіною (загорожею) на дворі Долежалів. Потім розпо-
відали, що совєти сейф викопали і за гроші з нього побудували в Здолбунові школу.

ЗНИЩЕННЯ ЮДЕЇВ У ЗДОЛБУНОВІ  
(ЗІ СПОМИНІВ ПАНІ МАРТІШОВОЇ  

ТА М. КРУШИНИ)

 Незабаром після окупації Здолбунова німецькою армією в 1941 році почалися погроми 
юдеїв. Спочатку їм заборонили ходити по тротуарах. Мусили ходити по вулиці і носити при-
шиту жовту зірку Давида. Через декілька днів почали їх виводити вояки з помешкань. Тих, 
хто чинив опір, сильно били. Насміхалися над ними та принижували. Відводили в гетто, яке 
було обгороджене колючим дротом. Воно було за залізничною колією, з іншого боку міста. 
Туди ж звозили юдеїв з навколишніх сіл. Інше, значно більше гетто, було в Рівному. При 
цьому переміщенні юдеїв у гетто забрали також Вацлава Канского, коли він проходив біля 
гестапо, що було розташоване в будинку Гохманів. Його будинок з гестапо розділяв висо-
кий цегляний паркан. Марно їм намагався пояснити по-чеськи, по- польськи, по-російськи та 
по-українськи, що він не юдей, що він чех. Мав вусики і приймали його за юдея. На його ща-
стя, по дорозі зустріли німецького вояка, що повертався з чергування в локомотивному депо і 
мешкав  у Канскіх. Сказав конвойним, що заарештований є чехом і власником його квартири. 
Так врятував йому життя. У погромах юдеїв приймали участь також деякі українці. Один з 
них мешкав у будинку після польського офіцера навпроти Канскіх  і був дуже активним. Од-
ного разу Канскі прийшов ремонтувати йому замок в дверях. Постукав, українець відчинив 
йому двері і покликав далі. На столі стояла миска, наповнена золотими прикрасами. Украї-
нець тільки засміявся і сказав, що це все після юдеїв. Пан Канскі від того захворів. Багато 
здолбунівських юдеїв він знав і з деякими товаришував. Через декілька днів було чути стріля-
нину від залізниці перед Вигоном. У місці, де копали особливу глину для потреб цементного 
заводу, після чого там залишилася велика яма. Там розстріляли і закопали десь 400 юдеїв. В 
інтернеті вдалося знайти світлини цієї страшної події. Вони тут представлені. Не пройшло 
багато часу, як розстріли продовжувалися. Німці відвозили на вантажних автомобілях з гетто 
юдеїв Старомильською вулицею біля ставка та Світкового млина до яру за Крейдяною горою. 
Того разу там розстріляли десь 2000 юдеїв. У такий спосіб було ліквідоване здолбунівське 
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гетто. У Рівному це було подібно, але там гетто проіснувало значно довше. У цей час, однієї 
ночі в Макаревичів відбулося таємне зібрання. Там були присутні Панкови, Рутови та Мар-
тішови. Хтось постукав у двері. Пан Казімір Макаревич відчинив, за дверима стояв молодий 
Сойфер. Він був юдеєм, здолбунівським ювеліром і годинникарем. Казімір Макаревич колись 
у Сойфера вивчився на ювеліра. На мовчазне запитання, при повній тиші, почав Сойфер роз-
повідати, як так, що він живий. Коли їх везли через міст біля ставка перед Світковим млином, 
знаючи куди їх везуть і що їх чекає, змовилися шестеро молодих юдеїв і, коли авто було на 
мосту, стрибнули у ставок. Це було вночі. Німці стріляли, але навіть не зупинилися і поїха-
ли далі. Скільки їх врятувалося, Сойфер не знав. Макаревичі дали йому сухий одяг, взуття, 
дали йому харчі на дорогу і, вибачившись, попросили, щоб він пішов. Усі знали, що б було з 
присутніми, коли б його там знайшли. Таких прикладів було в Здолбунові та околицях багато. 
Один юдей, він був лікарем, втік аж у Гульчу, де його знайома сховала в клуні в соломі. Туди 
йому носила їсти і все, що потрібно для життя. Переховувався там аж до того часу, поки нім-
ців не вигнали. Від тривалого перебування в зігнутому положенні пізніше мав проблеми при 
ходінні. Але врятувався.

ЩЕ ДЕКІЛЬКА ЗГАДОК ПРО ЖИТТЯ ЮДЕЇВ З 
РОЗПОВІДЕЙ ПОЛЯКА ЗБІГНЄВА ВОЙЦЄШКА
Зокрема в містах та містечках на Волині перед Другою світовою війною було дуже багато 

юдеїв. Як можна прочитати в ”Informatoru Wolynia” за 1925 рік, мешкало в Олиці на 6022 
мешканців 3916 ізраелітів, в Берестечку на 5700 – 1852, в Локачах на 1891 – 1151, в Радзи-
вилові на 5181 – 2500, в Рівному на 34923 – 19791, в Луцьку на 26197 – 16629, в Кременці на 
24236 – 10556, в Острозі на 18800 – 11100. В інших містах був інколи менший, інколи більший 
відсоток мешканців-юдеїв. У 1921 році в Здолбунові мешкало1262 юдеїв.    Це було майже 
стільки, скільки було чехів. А містечко Рожище мало 4585 мешканців, з яких 4085 були юдея-
ми. Іншою  була ситуація в селах. Здебільшого там юдеїв не було зовсім або тільки одиниці. У 
ті часи у Волинському воєводстві віруючих: православних 1174134, юдеїв 189926, католиків 
184226, інших віросповідувань 44937, 

, разом 1593223.
 
Між різними народностями на Волині – українцями, поляками, росіянами, чехами, німця-

ми, білорусами та іншими – юдеї жили замкнутими общинами, щоб не втратити народність. 

З інтернету вдалося взяти фото, на яких зафіксовано знищення юдеїв у  
Здолбунові в ямі від  глини 14 жовтня 1942 року. Світлини зроблені одним з німецьких офіцерів.
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Виділялися зовнішнім виглядом (бороди, пейси), частково одягом (халати, чорні капелюхи, 
плащі), мовою, релігією, традиціями. Субота була святковим днем. Діти відвідували юдей-
ські школи “хадери”, там вивчали гебрейську мову. Їли м’ясо “кошер”, чисте, приготоване до 
споживання за спеціальними традиційними рецептами. Зовсім не їли свинину. У виняткових 
випадках вступали у шлюб з іновірцями. Коли ж так ставалося, то цю особу вважали по-
мерлою. Декілька разів молилися за неї в синагозі, батько такої дочки не мав права зайти до 
синагоги. Тільки після приходу совєтів 1939 році ці звички частково змінилися. Характерні 
в юдеїв похорони, у яких брали  участь лише чоловіки. Мерця, загорнутого в біле полотно, з 
закритим обличчям, обв’язаного вірьовкою, на ношах несли, чергуючись, чоловіки. Якщо по 
дорозі чули  дзвін, чи від католицького костела, чи від православної церкви, то ноші ставили 
на землю і продовжували рух лише після закінчення звучання дзвонів. На цвинтарі покійни-
ка обмивали і загортали в інше полотно. У могилу клали в сидячому положенні і обкладали 
камінням.

Вигляд на Здолбунів сьогодні. На задньому плані видно вагони біля вокзалу та церкву.
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На світлинах підлітки 
Здолбунівського «Сокола» 
в 1930 році.

Здолбунівські члени  «Соко-
ла». 1930 рік. В центрі староста 
«Сокола» Кгол, над ним керів-
ник Макса, праворуч друга від 
нього Валентина Крушинова.
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Показові виступи 
чоловіків у Здолбунові 
в серпні 1930 року.

Здолбунівські соколки.  
Стоять ліворуч: 1 Гиласо-
ва, 5 Маріе Бухалова,  6 Е. 
Павлікова, 7 Анічка Про-
хазкова, 8 Л. Масопусто-
ва, 10 Анна Шулцова.  
 Сидять ліворуч: 3 Востра, 
4 Керівник Макса, 5 Стра-
кова, 6 Маріе  Кралічко-
ва, 7 Маріе  Долежалова.
Ліворуч внизу: Вєтров-
цова, Ала Храмостова, 
Маріе Пілна,  Анна Стрей-
цова, Ружена Кралічкова, 
Масопустова.
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Список учителів чеської школи в Здолбунові та їх зміна на протязі років

Шкіль
ний 
рік 

Уч
нів 

Утримувач Вчителі та різні зміни 

1917/18 28 Чеський 
комітет 

Ламберт Єлінек, Владімір Салава 

1918/19 26 -//- -//- 
1919/20 24 -//- Владімір Салава, Вєра Бржечкова 
1920/21 24 -//- Владімір Салава, Вєра Бржечкова, Гелена Храмостова 
1921/22 22 -//- Лібуше Власакова, Анна Шулцова, Гелена Храмостова 
1922/23 24 Чеський клуб -//- 
1923/24 30 -//- Антонін Масопуст 
1924/25 36 -//- Антонін Масопуст 
1925/26 42 -//- Антонін Масопуст 
1926/27 48 -//- Антонін Масопуст 
1927/28 54 -//- Антонін Масопуст 
1928/29 64 -//- Антонін Масопуст 
1929/30 76 -//- Антонін Масопуст, Йосеф Косек 
1930/31 96 -//- Йосеф Косек, Міхал Літаровіч 
1931/32 116 -//- Йосеф Косек, Матильда Кучерова, Ян Странскі, Міхал Літаровіч 
1932/33 136 -//- Йосеф Косек, Анна Кржіжкова, Владімір Лешнер, Еміл Горак, Вілем 

Воланскі, Матильда Кучерова, Олга Власакова, Владімір Томаш, М. 
Хом’якова 

1933/34 Немає записів 
1934/35 156 Чеська матиця 

шкільна 
Йосеф Косек, Анна Кржіжкова, В. Лешнер, Еміл Горак, Цецілія 
Мартінкова, Олга Валашкова, Вілем Воланскі 

1935/36 178 -//- -//- 
1936/37 ? -//- Йосеф Косек, Анна Кржіжкова, Владімір Томаш, Олга Валашкова Еміл 

Горак, Вілем Воланскі 
1937/38 165 -//- Йосеф Косек, Анна Кржіжкова, В. Лешнер, Еміл Горак, В. Воланскі, Олга 

Валашкова 
1938/39 Немає записів 
1939/40 146 ? Йосеф Косек, Анна Кржіжкова, Еміл Горак, Цецілія Мартінкова, Маріе 

Хом’якова, Владімір Томаш, Еугенія Гудечкова, Іван Глибовіч, Єфімов 

1940/41 ? ? Відсторонено директора Косека  (іноземний підданий), директором 
13.01.1941 призначена Анна Кржіжкова 

1941/42 ? ? Директор знову Й. Косек. Навчалися лише після обіду в українській школі. У 
чеській школі була казарма вермахта Навчалися тільки до 21.11.1941. 
Чеська школа була заборонена. 

1942/43 ? ? Знову дозволено вивчати чеську мову в післяобідні години в українській 
школі. Оцінки з чеської мови в табелі відсутні. 

1943/44 ? ? Чехи ходили в українську школу. Чеську мову вивчати заборонено. 
1944/45       

? 
 Чеська середня школа з чеською мовою навчання.Директор знову Анна 

Кржіжкова. Від другого класу вивчали українську мову, від третього класу 
- російську мову, від п’ятого класу - англійська мову. Вчителі: Ольга 
Зівалова, Емілія Візкова, Маріе Кровска, Владімір Прушек, Йосеф Брда та 
українські та російські вчителі. 

1945/46       
? 

 Чеська неповна середня школа з українською мовою навчання. Вивчалася і 
чеська мова. 

1946/47       
? 

 Назва школи та ж сама: Чеська неповна середня школа з українською 
мовою навчання. У п’ятому класі вже чеську мову не вивчали.  
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8.02.1947 директор Анна Кржіжкова чеську школу передала українським освітнім органам.

Відбиток печатки Чеської Матиці шкільної.

Пам’ятний лист 1-ї приватної чеської школи в Здолбунові.
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Будівництво семикласної 
школи Я. А. Коменського 
розпочате в жовтні  
1930 року.

Будівництво школи 
викликало великий інтерес 
чеської громадськості.

У чотирьох класах почали 
навчатися під час будівниц-
тва вже у вересні 1931 року. 
Будівництво школи фінансу-
вав Чеський комітет з гро-
мадських збірок та пожертв 
чеських  підприємців.
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Після прибудови нині в колишній Чеській школі є українська гімназія. Ліворуч – ріг будинку  
Поспішилових, де продавали сільськогосподарські машини.

На листівці – поздоровлення В. Швіговського,  
відіслане з Праги, адресоване А. Кголові  у Здолбунів.  

У тексті цікавляться життям
чехів на Волині.
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Програми показових виступів «Сокола» 
в Здолбунові.

Список чиновників «Сокола», обраних на 
загальних зборах у 1931 
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Дитячий карнавал у 1931/32 н. р.
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Чеська школа святкує День 
народження Т. Г. Масарика. 
Дівчата заспівали улюблені 
пісні нашого президента. 
Ліворуч: Ольга Вішкова, 
директор Йосеф Косек, Анна 
Кашпарова, Маріе Долежа-
лова.

Відзначення польського державного свята в чеській школі за участю учнів, 
батьків та учительського колективу.



170

Оскільки чеська школа була збудована без спортзалу і без приміщення для шкільного сторожа,  
то, можливо, що на пізнішу добудову спортзалу з подіумом для театральних виступів  

і приміщення для сторожа були взяті гроші, з обіцяних в цьому листі.
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Вершник-соколовець Вацлав Макса, начальник 
«Сокола» в Рівному, Дубно та Здолбунові.

Вацлав Макса 1.12.1933.

Команда здолбунівських волейболістів. Ліворуч 1 ряд: Мікулаш Пруша, Боріс Костка, Владімір Лешнер, 
2 ряд: Їндра Голи, Мікулаш Кгол, Ченєк Крейчі, Валентін Клоучек, Міла Ячек, 3 ряд: Їржі Яначек, Томашек, Карел 

Джемайло (у війну став фольксдойчем), за ним російський хлопець. Вгорі ліворуч Александр Панек.
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Все-таки при польській владі в 1920-1939 роках чехам на Волині жилося, напевно, 
найкраще, хоча поляки не завжди до них добре ставилися.
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Цікаве тогочасне читання.
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Учасники конференції учителів чеських шкіл на Волині, що відбувалася в Здолбунові в 
1934 році. На сходах у центрі -  керівник польського кураторія, перед ним -  панянка Анна Кржіжкова, панянка 

Ольга Валашкова, пані Перна, пані Храмостова, ліворуч нижче –  директор Йосеф Косек, 
вчителі: Балоун, А. Масопуст, Е. Горак, Фіцек, Вл. Томаш,

Вл. Лешнер та інші вчителі з різних шкіл.

Правління ЧМШ в Здолбунові 1934/35. Стоять ліворуч: Йосеф Косек (директор), пан Мазанек, 
Валентин Клоучек (службовець), Владімір Лешнер (учитель). Ліворуч сидять: ?, пан Страка (підприємець), 

Рудольф Йозеф (голова ЧМШ), Александр Кгол (власник великого магазину), 
Александр Клігл (власник нерухомості).
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Вчителі школи Чеської Матиці шкільної «Коменського» перед школою. 1936 рік.

Вчителі з учнями перед школою на шкільному дворі. 1939 рік. 
1 ряд праворуч: Іван Львович Глиба-Глибович, Анна Кржіжкова, Маріе Хом’якова, Єфімов; 

2 ряд праворуч: Гелена Петрасова, Еміліе Грзанова, Маріе Улріхова, Власта Долежалова, Їржіна Каздова, Маріе 
Масопустова, Їржіна Воженілкова; 3 ряд:Маріе Шеретюкова, Ліда Мала, Гелена Морова, Ліда Ясенска; 

4 ряд: Вацлав Казда, Ростя Новотни, Владімір Новотни, Еміл Кетнер, Александр Візек.
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Сокольський зліт в Мирогощі. 1937 рік.

Кінець масопусту (масляної) 1937 року. Кожного року сходилася чеська молодь 
на святкування “Андрія”. Була гостина, танцювали, грали в масові ігри, пили 

чай із самовара. На Волині кава в ті часи ще не була поширена.
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Учні сьомого класу 1937/38 року з директором Йосефем Коскем. Ліворуч 1 ряд: ?,
Еміліе Новотна, дир. Косек, Соларова, Ліда Новотна; 2 ряд: Кліментова, Новотна, 

Ржегакова, Дефлерова, Ішлерова, Стрейцова, Самардакова, Мишковска;
3 ряд: Казда, Мали, Єрсак, Поразік, Масопуст, Царбох, Візек.

Група учнів, 1938 рік. Ліворуч: ?, Владімір Новотни, ?, керівник Макса, ?, 
Богуміл Новотни,?, ?. Лежать ліворуч: ?, Їржі Шімса, ?.
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Учні сьомого класу з директором Косеком та учителем Лешнером.

Здолбунівські соколовці в 1938 р. Ліворуч стоять: росіянин, Боріс Костка (майбутній командир 
охорони президента Бенеша), Мікулаш Пруша, Валентин Клоучек, 

Джемайло, Антонін Прохазка. Ліворуч сидять: Їржі Яначек, Мікулаш Кгол, 
начальник «Сокола» Владімір Лешнер, Ченєк Крейчі, Владімір Масопуст.
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Учасники всесоколовського зльоту в Празі від Волинського закордонного округу в 1938 році. 
 Між ними було ряд здолбунівчан.

Учителі та учні чеської школи в Здолбунові 1939/40 н.р. на шкільному дворі. Нижча, ближня частина школи – 
спортзал зі сценою для театральних вистав. Його збудували пізніше, ніж власне школу. У частині прибудови було 

приміщення для сторожа.
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Список здолбунівських жінок та дівчат, які добровільно вступили до чехословацьких вій-
ськових підрозділів в СРСР у 1944 році

Прізвище дівоче – в шлюбі  Ім’я, ім’я батька  Рік народження
Андерлова   Ольга, Станіслав   1919
Бєдункова   Анна  1912
Булічкова – Карфікова   Евженія, Йосеф  1918
Білкова – Воспалкова   Антоніе, Антонін  1925
Блажкова – Єлінкова            Анна, Йосеф  1918
Дівішкова – Лготакова            Ольга                                           
Філіпчукова – Дрвотова         Ольга       1918
Фіндейсова – Ломська      Маріе, Йосеф     1920
Галамкова – Носкова     Маріе, Антонін     1924
Кадержабкова             Віра, Йосеф             1922
Кадержабкова – Чіжевска    Віра, Йосеф              1902
Карфікова – Боролічова      Алла, Владімір             1922
Кліглова – Дюрчакова         Галіна, Александр      1920
Кліглова – Панкова                   Маріе, Отакар             1922
Кралова – Новотна                  Ліда, Антонін  1918
Крейчікова – Кашпарова  Лудміла                           1919
Кржіжкова – Їракова  Їржіна, Антонін        1926
Лготакова – Родакова  Ольга                                1903
Мала                                            Ольга, Сергей                1902
Масопустова – Сопрова           Маріе                               1925
Міхалкова – Родакова               Лідія, Йосеф                    1922
Новотна – Майкракова             Ліда, Йосеф                       1924
Новотна – Маулісова                 Ліда, Антонін                     1918
Новотна – Рутова                        Вєра                                     1919
Павлікова – Пілна                       Маріе                                     1913
Перна – Шуттова – Беранова    Лудміла, Антонін              1909   підпоручик
Тушаковська – Денкова  Нонна, Олексан  11918
Улдріхова  Надєжда  11922
Воженілкова – Байборова   Їржіна, Йосеф  11925
                                                                                                                                 Разом 29

(Кількість здолбунівських чоловіків не вдалося на цей час з’ясувати. Відбувається складан-
ня списків усіх чоловіків-вояків з Волині. Ці списки мали бути складені до кінця 2009 року. З 
тим списком здолбунівських вояків буде виданий додаток, який можна буде вкласти в книгу).



181

Зустріч представників волинських чехів з президентом Едвардом Бенешом в Празькому граді в 1946 році. 
Ліворуч стоять в першому ряду: усамітнений ?, Владімир Лешнер, Ярослав Перни, ?, Вєнцеслав Швіговскі, пані 

Енглова (народжена Паржізкова), 
Ярослав Козак, Владімир Меснер (вів ЧМШ), Д-р Карас (з міністерства освіти), ?, 

Слама. Ліворуч в другому ряду: Ярослав Худоба (в окулярах).

Волинська делегація розмовляє з президентом Бенешом.
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Список здолбунівських чехів, які загинули, померли від ран чи зникли  
безвісти в чехословацьких військових підрозділах у СРСР

(З офіційних і неофіційних джерел)

Неофіційні джерела

Список здолбунівських чехів, які загинули, перебуваючи в лавах Червоної армії

Більше інформації див. книга: Jiři Hofman, V. Širc, J. Vaculik. – Volynšti češi v prvnim a 
druhem odboji.

Звання Прізвище Ім’я та ім’я батька Рік 
народж. 

Коли і де загинув 
З-загин., Н-невід. 

 Чапек Ростіслав 1923 З-15.09.44 Махнувка 
Єфрейтор Голонзовскі Боріс, Константін 1921 З-09.09.44 Махнувка 
 Гайшінек Карел, Антонін 1921 Н-14.09.44 Дукла 
М. сержант Герзан Владімір, Антонін 1920 Н-04.02.45 Ліпт.Градок 
Підпоручик Гроуда Їржі, Вацлав 1924 З-25.11.44 Ясліска 
 Харват Мірослав 1925 З-04.05.44 Льотні навч. Телаві, 

Грузія 
Поручик Кровскі Владімір 1921 З-24.04.45 Врутки 
Єфрейтор Кубелка Владімір 1924 Н-15.01.45 Ясло 
 Мали Петр 1922 З-20.09.44 
Єфрейтор Матєйка Вацлав, Їндржіх 1923 З-10.09.44 Дукла 
 Мазанек Віктор 1919 Н-10.09.44 Дукла 
 Новотни Богуміл,Вацлав 1927 З-08.10.44 Вишні Комарнік 
 Пєкни Йосеф, Іван 1901 З-12.01.45 Хвороба, Здолбун. 
 Шлегр Вацлав, Йосеф 1911 З-05.02.45 Жіар 
 Валек Еміл, Ян 1920 З-09.-23.09.44 Дукла 

 

Звання Прізвище Ім’я та ім’я батька Рік 
народж. 

Коли і де загинув  
З-загин., Н-невід. 

 Голец Владімір 1921 Дукла 
Ст.сержант Яначек Їржі 1922 Біелск 
 Єнічек Ростіслав 1927 Дукла 
 Кетнер Еміл 1928 Лікарня, Риманов 
 Мауліс Теофіл  Махнувка, Дукла 
Єфрейтор Мазанек Франтішек  26.10.44 Дукла 
 Олховскі Міхал   

 

Звання Прізвище Ім’я та ім’я батька Рік 
народж. 

Коли і де загинув  
З-загин., Н-невід. 

 Коштял Вацлав  1941 Вілейка 
 Крестовоздвіженскі Ян   

 



183

У кінці навчального року 1945/46 всі класи фотографувалися в кабінеті довійськової підготовки,  
вчителем  якої був мол. лейтенант Плевачук.  На світлинах -  другий клас.

Учні 4 класу. За столом сидять:  воєнрук Плевачук та класовод А. Кровска.
Праворуч за останньою  партою сидять Владімір Вітвар і  Мирослав Крушина.
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6 клас 1945/46 н.р. Учнями цього класу були: Шаврова, Прушкова, Єрсакова, Славка, Хмелікова Анна,  
Баєрова Маріе, Дедерова, Матисова Евженія, Кліментова, Їранкова Їржіна, Новотни Антонін,  

Шімкова, Баладова, Беранова, Нагловскі Їржі, Рампас Мірослав, Шімек, Крейчік Владімір, 
Вітечек, Шебек Александр, Ішлер, Коуржіл.

Сьомий клас 1944/45 н. р.

1 ряд ліворуч: Вацек, Крейчі, Райхертова, Мікулцова, Вернерова, Пенічка, Крейчі (Повар-
чук), Гибрант.

2 ряд вчителі: Брда, Безклінска, Прушек, директор А. Кржіжкова, Іван Грібов, Зейвалова, 
Візкова, Плевачук.

3 ряд: Новотна Г., Новотна М., Шанторова, Пенічкова, Візкова, Схованкова, Ткачукова, 
Пєкна, Вєтровцова. 4 ряд: Поварчукова, Улріхова, Вецкова, Зумр.
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Січень 1947. Група учнів 5А класу. Ці учні часом збиралися разом на загальних заходах, спілкувалися, співали і 
танцювали під грамофон. Ці світлини з останньої такої зустрічі перед від’їздом до Чехословаччини.

Найвищою є Юлія Мазанкова, перед нею стоїть Женя Кржіжкова, ліворуч від неї Анна Піркова (в будинку її 
родини вони завжди сходилися і світлини зроблені перед цим будинком у дворі). Надя Коварчукова, Мирослав 

Крушина. Хлопець з іншого боку є Горачек, а коло нього Маріе Машкова (померла вісімнадцятирічною).
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Від 1941 року, після окупації Здолбунова німецькими військами, в чеській школі була німецька казарма. 
 Чеські діти навчалися в українській школі. На табелі з війни  та зразу після війни є цікаві речі.  

Наприклад, на цьому табелі написано “Українська вища народна школа. Печатка була  
з українським тризубом, написи  німецькою та українською мовами.
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У кінці 1943 року на піврічному табелі вже печатка була тільки німецька. Школа була українська народна.  
Річного табеля за 1944 рік не було. Місто постійно бомбили і більшість чехів перебралися з міста в село,  

найбільше до Гульчі. Чеську мову все ще вивчали, але в табелі не записували.



188

Згідно з печаткою, у 1945 році була чеська середня школа з чеською мовою навчання.  
На цьому документі та на інших видно, що класний керівник не ламала голову над іменем учня.  

Щоразу іменувала його інакше. З іменами на Волині не створювали собі проблем.
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Тут є два боки табеля за 1945/46 н.р. Ще вивчається чеська мова, школа вже неповна середня.  
Знову бачимо різні імена одного і того ж учня.
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1946/47 н. р., 5А клас. На відбитку печатки написано «Чеська неповна середня школа» (семирічка),  
але чеська мова вже не вивчалася. Друге півріччя ми вже вчилися в ЧСР.
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Перелік переважно чеських родин в Здолбунові до 1947 року (додаток до плану)

1. Цементний завод, побудований братами Єлінковими. До нього аж до 1942 року вози-
ли крейду кіньми на возах з Білої або Крейдяної гори. У 1942 році німці побудували підвісну 
канатну дорогу. Багато фурманів залишилося без роботи.

2. Будинок на двадцять квартир для працівників цементного заводу. Ще в 1947 році один 
з небагатьох, де була підведена вода та каналізація.

3. Візек Антонін – працював на залізниці.
4. Візек Карел – кравець.
5. Візкова – жіноча кравчиня.        
 5а.   Візек – кузня.           
6. Гохманови – продуктовий магазин. До 1939 року польська комендатура. У підвалі 

в’язниця. В 1941-1944 – гестапо. В 1944-1947 роках радянське НКВД.
7. Родина Канських, Вацлав – коваль, працював у депо, помер в 1944. Крістина в 1947 

році виїхала до ЧСР. Родина Крушінових, Вацлав – муляр, помер в 1938. Валентина та син 
Мирослав виїхали в 1947 році до ЧСР. Шмід Ян – кравець. Мешкав тут 1939-1947. Виїхав до 
ЧСР. Марія Севастьянова в Здолбунові залишилась.

8. Косінови – залишилися в Здолбунові. Яромейчукови (дочка Косінових) залишилися в 
Здолбунові.

9. Копітьковські – поляки, вчителька.
10. Капешови – м’ясний магазин – виїхали до ЧСР.
11. При поляках розливали алкоголь. При совєтах – ветеринарний пункт.
12. Багаті поляки – співвласники цементного заводу. Стара пані ще там мешкала в 1947.
13. Декілька родин польських робітників, переважно працівники залізниці.
14. Магови.
15. Родина Пєкних.
16. Кралічек Рудолф – кузня.
17. Долежал Александр.
18. Долежалова – від 1944 року НКВД.
19. Худоба Йосеф.
20. Родина Кучінських.
21. Будинок Долежалових. При Польщі виробництво цементних виробів. При СРСР тут 

Долежалови не мешкали. Їх вигнали, а там виробляли шкільну крейду.
22. Долежал Їржі.
23. Залізнична школа.
24. Проданова Анна.
25. Садок Йосефа Р.- в 1942 році там короткий час стояла величезна зенітка.
26. Фінансовий заклад – від 1917 року це була перша будівля 1 Чеської школи. Вчителі:  

Єлінек Л., Салава, Йозефова, Власакова. Від 1944 – НКВД.
27. Йосеф Рудолф – склади та продаж сільськогосподарських машин.
28. Йосеф Рудолф – майстерня та канцелярія.
29. Мартішови, Олдржіх та Анна.
30. Мацеховскі – садок.
31. Білек – різництво.
32. Родина Мартіновських.
33. Католицький костел. Цементну цеглу на костел виготовили Долежалови. Від 1950 до 

1990 року костел використовували як меблевий склад-магазин. Нині знову там костел.
34. Будинок священика. Священик Сєніцкі.
35. Суслінови – жіноче кравецьке ательє.
36. Крейчікови – будинок до 1939 року.    
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 36а. Родинний будинок Александра Панка.

37. Друга будівля чеської школи. Учитель Маопуст. Від 1944 – НКВД.
38. Берщакевич – бетонні роботи.
39. Поліція.
40. Поліція польська, радянська, німецька, радянська.
41. 
42. Більший будинок.
43. Юдейський магазинчик.
44. Масопустови – столярна майстерня.
45. Більший будинок. Вхід по сходах з рогу будинку – Шмід Ян, кравець. Проживав там 

до 1939 року.
46. Зігмунт Полонскі – нотаріальна контора.
47. Д-р Елашевіч – гінеколог.
48. Банк.
49. Прохазкови – шинок.
50. Заїжджий двір для коней.
51. Прохазкови – різництво.
52. Вєтровцови – ремонт і пошиття взуття.
53. 
54. 
55. Аптека.
56. Отмарови – коптильня.
57. Виробництво та холодильники копченостей з великими льохами. При бомбардуванні 

в 1944 році використовувалися як бомбосховища. 30 квітня 1944 при найбільшому німець-
кому нальоті на Здолбунів, величезна бомба попала в укриття і загинуло багато людей, що 
перебували у сховищі. Під час цього нальоту було зруйновано багато будинків, вибуховою 
хвилею позносило черепицю зі стріх. Тільки на території цементного заводу вранці виявили 
двісті бомб, що не розірвалися.

58. Валкови – садок.
59. Кржіжек Їндржіх – кравецька майстерня.
60. Кржіжек Антонін – кравецька майстерня.
61. Раковскі – поляки.
62. Паровий млин.
63. Вернерови, фотограф та маляр.
64. Д-р Стрелецкі.
65. Глаіх Антонін – кравецька майстерня.
66. Тиркови – ремонт і пошиття взуття.
67. Магазин металевих виробів.
68. Отмарови – коптильня.
69. Матєйкови.
70. Ржезачови.
71. Горачкови 
72. 
73. Базар 1. Тут німці в 1941-1944 роках проводили громадські страти. Також росіяни 

вішали людей при громадськості в 1944-1946 роках. Страчували при дорослих, але і при при-
сутності школярів.

74. Голцови.
75. Томашкови.
76. Брати Поспішілови. При Польщі продавали господарські машини. При совєтах та 

німцях – казарма, автопарк.
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77. Електростанція.
78. Від 1931 року чеська семирічна школа. При німцях – казарма.
79. Новотни Мікулаш – шкільний сторож чеської школи (1935-1945).
80. Галоункови – власники нерухомості.
81. Мазанкови – пекарня.
82. Мазанкови – продаж овочів.
83. Мазанкови – кондитерська.
84. Перукарня.
85. Умлауф Еміл – продукти.
86. Магазини Шаврових та Улріхових.
87. Кіно – Зафранови,юдеї.
88. Швіцови – різник та ковбасник – магазин.
89. Швіцови – різник та ковбасник – виробництво.
90. Кіоск.
91. Аптека – польська.
92. Войцєховскі – магазин письмових приладь. Його німці розстріляли разом з юдеями.
93. Лешнерови – учитель в чеській школі.
94. Синагога – в 1941 році підірвана німцями.
95. Чеснекови.
96. Мазанек – голярня.
97. Бречкови – ремонт та пошиття взуття.
98. Клігови.
99. Троянова – зубний лікар.
100. Вішнєвскі – жіночий кравець.
101. Продукти – юдейський магазин.
102. Кашпар Франтішек – фотоательєр.
103. Храмостови – магазин.
104. Ячек Вацлав – магазин господарської хімії та парфумерії.
105. Ячек Теофіл – магазин одягу.
106. Ячкови –кондитерська, виробництво та продаж. Продавала там Женя Воженілкова.
107. Ейхлер – кондитерська.
108. Вітвара Карел – державний службовець.
109. Кголови – великий магазин – продукти, фото, порцеляна, тканини.
110. Взуттєвий магазин.
111. Гроніхови – пекарня.
112. Кашпарови – кондитерська.
113. Клігл Александр – власник нерухомості.
114. Ліпін – магазин сільськогосподарських машин – юдейський.
115. Магазин взуття.
116. Магазин тканин.
117. Шмід Вацлав – ремонт та пошив взуття.
118. Трибуна для урочистих подій при Польській владі.
119. Осіпчуки.
120. Д-р Крамскі – прийом хворих.
121. Лудвікови – ресторан.
122. Кіно і танцювальний зал.
123. Молочарня – виробництво сметани та сирів.
124. Моге – різництво, німці.
125. Юдейські магазини.
126. Голаткова – жіноча кравчиня.
127. В 1939-41 роках – продуктовий магазин.
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128. Дубланскі.
129. Власакови – кузня.
130. Томашкови.
131. Рутови. Дочки - Вєра та Лібуше.
132. Новотни – продукти.
133. Новотни Вацлав – будівельні матеріали.
134. Новотни.
135. Міст через річку Устю.
136. Світковий млин.
137. Косткови – Йосеф, Мікулаш.
138. Біла або Крейдяна гора. Звідти возили крейду (вапняки) на цементний завод.
139. Радянська поліклініка та лікарня.
140. Харватови – кондитерська.
141. Харватови – продукти.
142. Цензвихтови – юдеї, бар (нічний заклад).
143. 
144. Гибрантови, учні Їржі, Вацлав.
145. Мазанкова Анна.
146. Лавка – перехід для пішоходів над коліями.
147. Православна церква Святої Катерини, (залізнична).
148. Хомякова – дочка Марія вчителювала в !940/41 роках в чеській школі, молодою (20), 

загинула при бомбардуванні церкви в1944 році.
149. Міст через річку Мстя.
150. Дедерови – ремонт та пошиття взуття.
151. Шмідови – землероби, кондитери.
152. Новотни, Лготські.
153. Булічкови.
154. Карлікови.
155. Найманови.
156. Масопустови – кондитерська.
157. Масопустови  - столярна майстерня.
158. Вітечкови.
159. Підполковник інж. Александр Заслоцкі та брат Владімір Заслоцкі.
160. Галамкови.
161. Воженілкови.
162. Їранкови – залишилися в Здолбунові.
163. Кровські – дві дочки та син, загинув на Дуклі.
164. Марек – машиніст на залізниці, легіонер.
165. На Вилах вулиці не йменували, тільки нумерували. Мешкало там десь десять родин.
166. Стрейц Йосеф.
167. Вєтровец Александр – працював на цементному заводі.
168. Влкови. Ян Влк під час війни втратив обидві ноги.
169. Рампа. Там чехи завантажувалися в 1947 році у вантажні вагони та від’їжджали до 

ЧСР.
170. 
171. Польський будинок – танцювальний зал.
172. Старе католицьке кладовище.
173. Масопустови – столярна майстерня.
174. Янічкови.
175. Старий цегельний завод. Місце, де німці розстріляли близько 400 юдеїв.
176. Будинок Блажка Ярослава. Мав велику залу десь на 200 чоловік, яку арендували в 
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якості Молитовного будинку Християни євангелісти. Проповідником був Нечепорук – росія-
нин.

177. Гроудови.
178. Вітварови.
179. Палічкови.
180. Попелкови.
181. Гостічкови.
182. Крейчікови.
183. Клоучкови. Працював на фірмі Р.Йозефа.
184. Яначкови.
185. Трусковскі – працював на залізниці.
186. Блажкови – продуктовий магазин.
187. Земанови. Ян Земан – обліковець на млині.
188. Баєрови – кондитерська.
189. Гразови.
190. Мала Лудміла та Петр.
191. Захаренкова Ніна – учителька.
192. Новотни Вацлав – швець.
193. Шаврови – родичі Долежалів (залишилися в Здолбунові).
194. 
195. 
196. Рампас Кирил – столяр.
197. Залізнична зупинка.
198. Якубцови – обробка і продаж м’яса. Мали дочку Їржіну та сина Антоніна.
199. Садівництво – Гроуда.
200. Садівництво – Комняцкі.
201. Гиласови.
202. Католицьке кладовище.
203. Православне кладовище.
204. Бійня.
205. При Польщі тут кожної середи був ярмарок. Від 1944 року – базар.
206. Польська початкова школа. Від 1941 року – українська.
207. Назаруки.
208. Куржинські – ремонт і пошиття взуття.
209. Моулісови мали двох синів, які обоє були в армії.
210. Сіржіштє – столяр.
211. Вранови – тесля, пані – кравчиня, дітей не мали.
212. Райхрт – слюсар.
213. Вічкови – 1 дочка, 3 сини.
214. Кубелкови – мали 3 сини.
215. Кетнерови – продукти. Мали сина і дочку. Під час перестрілки дочку вбили у дворі.
216. Хохолоушови.
217. Улріхови – різник. Мали дві дочки.
218. Вецкови – Савелакови – Кубелкови.
219. Кубелкови – кузня. Мали 2 дочки.
220. Новотни Йосеф – пошиття і ремонт кінської збруї. Син Мікулаш працював в чеській 

редакції в Квасилові, а коли редакція переїхала до Луцька, то там теж працював. Писав до 
краянських листів, також писав до газети “Mladý svět”, підписуючись Мікулаш Хрпа.

221. Глаіхови – велика слюсарна майстерня. При Польщі там працювало багато людей.
222. Крейчикови – після 1939 року квартира.
223. Форманкови – токарні роботи по дереву.
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224. Єрсакови – десь три родини.
225. Кикалови – син Александр виїхав до ЧСР, батько та родина залишилися в Здолбунові.
226. Іванєкови – мали трьох синів.
227. Іванєк – кравець.
228. Зафранови – юдеї, мали кіно.
229. Пехачкови.
230. Радянська поліклініка та лікарня.
231. Крейчікови – квартира до 1939 року.
232. Магазин продтоварів – російський.
233. Крейчікови – склад вугілля та дров.
234. Баптистський Молитовний дім, побудований в 1928 році. Проповідником був Вілем 

Воланскі, який походив із Зелова. Мали 2 дочки та сина а також квартиру та Молитовний дім.
235. Радонєвіч та квартира православного священника Дімітрія.
236. Валтови – жіноча кравецька майстерня.
237. Голи Аугуст – продаж продуктів.
238. Гринерови та бабуся Салавова.
239. Ворасіцка.
240. Блажкови – кравецьке ательє.
241. Блажкова Йосефа (Гоєрова) – акушерка.
242. Старомильською вулицею возили німці юдеїв на розстріл. В яру їх розстріляли близь-

ко двох тисяч.
243. 
244. 
245. Єтз – пекарня.
246. Олічова – власниця пивзаводу.
247. Фіндейсови – забій худоби та переробка м’яса. Дочка Марія в армії Свободи Одруже-

на з міністром оборони Богумілом Ломським, син Йосеф також був в армії.
248. Улріхови – кравці.
249. Католицький будинок.
250. Польська початкова школа. Від 1941 року -  українська.
251. Православна церква-монастир, зруйнована совєтами в 1950 році.
252. Церковна канцелярія монастиря. У великі морози там правили службу.
253. Долежалова Віра.
254. Рампасови та Шімсови.
255. Магазин продуктів та пекарня поляка Басіста.
256. Лікар Пушкін, два сини якого ходили до чеської школи.
257. Востри та Страка – ливарня. Востри – депутат ЧСР.
258. Райвиконком (магістрат).
259. Блажкови.
260. Плугаржови – шинок.
261. Пілни – продукти.
262. Ржегоункови – копчені вироби.
263. Павлікови – жіноча кравчиня.
264. Прохазкови – забій худоби і переробка м’яса.
265. Пілни – працював на залізниці.       

 
Список чехів, які мешкали в Здолбунові в 1947 році

Виписано з книги обліку оцінки маєтків, залишених на Волині. Тут наведено інвентарний 
номер у книзі, ім’я та прізвище, рік народження та початкове місце поселення в ЧСР. Охочі 
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отримати більш детальну інформацію, знайдуть її в Народному архіві на Ходовці в Празі. На 
день раніше слід замовити: Номер фонду 1159, картон (коробка) “ка”, номер картону та ін-
вентарний номер. Перелік всього фонду 1159-Спілка чехів з Волині, Жатец, можна знайти в 
інтернеті, http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=28 “ka” 3 інвентарний номер 18.

Номер Номер  Ім’я та прізвище Рік народж. Мешкає в ЧСР
 в книзі 

1 20 Владімір Балоун 1917 Біленец

2 21 Штєпан Блажек 1899 Подборжани
3 22 Маріе Буршакова 1900 Карлови Вари
4 23 Жофія Блажкова 1899 Жатец
5 25 Йосеф Булічек 1887 Жатец
6 26 Їржіна Бречкова 1927 Жатец
7 27 Вацлав Буреш 1888 Жатец
8 34 Марія Блажкова 1893 Раковнік
9 35 Ярослав Блажек 1892 Раковнік
10 65 Маріе Чехова 1919 Єсеніце
11 66 Еміліе Червінкова 1900 Бржевенец
12 73 Александр Дівішек 1901 Хомутов
13 74 Їржіна Длоуга 1924 Жатец
14 97 Лібуше Груздьова 1911 Жатец
15 99 Маріе Грінерова 1892 Жатец
16 101 Надєє Глайхова 1916 Жатец
17 103 Анна Хохолоушова 1915 Раковнік
18 104 Богуміл Хохолоуш 1907 Хомутов
19  113 Петр Гоцтічка 1887 Мєсто Тоушков
20 120 Владіслава Галамкова 1917 Жатец
21 121 Антонін Голец 1912 Стара Роле
22 122 Гелена Гиласова 1902 Удліце
23 123 Теодор Гоучік 1877 Арнултовіце
24 124 Маріе Голдштайнова 1914 Жатец
25 125 Аугуст Голи 1875 Жатец
26 134 Праскева Гиласова 1912 Хомутов
27 135 Йосеф Гилас  1889 Удліце
28 137 Александр Гроуда 1922 Жатец
29 139 Еміл Глоушек 1908 Жатец
30 142 Віра Грушкова 1906 Яхімов
31 143 Владімір Гилас 1893 Удліце
32 144 Владімір Гилас 1917 Удліце
33 145 Владімір Глоушек 1871 Жатец
34 149 Вацлав Горскі 1907 Удліце
35 154 Басілій Голец 1896 Коцлержов
36 159 Вацлав Галоунек 1912 Клаштерец
37  161 Вацлав Голец 1901 Войковіце
38 162 Антонін Грабань 1877 Врбіце
39 164 Антонін Галамек 1888 Жатец
40  167 Ольга Горска 1904 Жатец
41 169 Йосеф Гунят 1892 Вітчіце
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42 171 Франтішек Ізраел 1870 Лом
43 172 Йосеф Іранек 1889 Младєйовіце
44 173 Константін Ізраел 1921 Прага
45 174 Владімір Якубец 1893 Лудвіковіце
46 175 Леон Єлінек 1911 Свадов
47 178 Лідія Ячкова 1918 Тепліце Лазнє
48 180 Франтішка Іранкова 1888 Подборжани
49 181 Марія Ясанова 1901 Подборжани
50 185 Владімир Яначек 1887 Жатец
51 187 Владімир Єнічек 1899 Мори
52 188 Александр Єдлічка 1883 Мірковіце
53 189 Антоніна Ягода 1908 Собєхлеби
54 190 Еміл Єміковскі 1916 Сулейовіце
55 205 Маріе Карлікова 1895 Жатец
56 209 Адолф Капеш 1875 Ловосіце
57 211 Ярослав Кгол 1909 Жатец
58 213 Еміл Кетнер 1900 Татіма
59 214 Франтішек Кашпар 1889 Жатец
60 220 Маріе Крейчікова 1886 Жатец
61 221 Ярослав Коларж 1882 Жатец
62 222 Еугеніе Кровска 1923 Біленце
63 228 Всеволод Кошатко 1909 Мокржіни у Аше
64 234 Йосеф Капеш 1910 Літомєржіце
65 237 Йосеф Кубелка 1910 Клаштерец н. Огржі
66 238 Лібуше Кровска 1923 Долні Длоуга Лоучка
67 240 Ольга Кралова 1880 Єсенік
68 241 Павел Кубелка 1886 Літомєржіце
69 246 Ольга Коштулова 1905 Єсеніце
70 250 Зікмунд Кубяк 1919 Літомєржіце
71 252 Антонін Кржіжек 1898 Жатец
72 253 Антонін Корбел 1927 Чіжковіце
73 255 Йосеф Квічала 1902 Лудковіце
74 256 Александр Кгол 1871 Жатец
75 257 Їндржіх Кржіжек 1879 Жатец
76 259 Яна Кржівска 1886 Ваньов
77 260 Евженіе Клоучкова 1889 Жатец
78 267 Штєпан Кухарж 1904 Могелніце
79 268 Йосеф Кетнер 1893 Радічевес
80 271 Йосеф Кадерабек 1884 Жатец
81 272 Жофіе Клоучкова 1889 Горні Славков
82 273 Александр Клігл 1882 Жатец
83 279 Мікулаш Костка 1910 Шкрле
84 280 Антонін Кучера 1909 Літомєржіце
85  282 Здена Крейчова 1913 Тепліце 2
86 283 Густав Кубелка 1873 Міржетіце
87 284 Павліна Копачевска 1902 Аш
88 285 Йосеф Крейчік 1891 Хеб
89 286 Еміліе Кронихова 1889 Усті над Лабем
90 293 Антонін Ланцігер 1893 Ярославіце
91 310 Карел Марушін 1883 Долні Жандов
92 321 Вацлав Малгоус 1920 Радинє
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93 333 Владімір Каменюк 1881 Хомутов
94 338 Анна Лготакова 1900 Карлови Вари
95 339 Ян Марушін 1885 Маріанске Лазнє
96 341 Богуміл Марек 1879 Хомутов
97 348 Вацлав Мазанек 1898 Ландшкроун
98 353 Владімір Мікулец 1903 Войковіце над Огржі
99 354 Йосеф Машек 1903 Жатец
100 355 Петр Мали 1903 Мойжірж
101 356 Ольга Мала 1909 Мойжірж
102 358 Вацлав Мароун 1911 Гостоунь
103 361 Анна Мацеховска 1895 Жатец
104 362 Анна Моулісова 1883 Брнічка
105 365 Маріе Нємцова 1908 Шатов
106 371 Еміл Новотни 1897 Скорошіце
107 372 Владімір Ніче 1888 Пасека
108 379 Цеціліе Нічова 1896 Длоуга Лоучка
109 380 Анна Найманова 1907 Жатец
110 388 Йосеф Новотни 1886 Драгоуш
111 391 Мікулаш Новотни 1895 Тепліце
112 393 Лібуше Новотна 1915 Єсеніце
113 394 Ян Новотни 1919 Могелніце
114 395 Вацлав Новотни 1899 Тепліце Лазнє
115 396 Владімір Новотни 1885 Дроужковіце
116 397 Владімір Новотни 1885 Дроужковіце
117 402 Ян Нємец 1863 Літомєржіце
118 405 Александр Новотни 1909 Драгоуш
119 406 Вацлав Новотни 1891 Жатец
120 412 Ян Отмар 1899 Кіншперк н. Огржі
121 417 Барбора Одваркова 1882 Долні Суколом
122 421 Еміліе Їрковска 1914 Мрадіце
123 424 Маріе Пржібилова 1880 Черадіце
124 425 Владімір Палічка 1894 Пржечапли
125 426 Ярослав Прохазка 1886 Жатец
126 427 Анна Прашілова 1899 Жатец
127 428 Петр Прашіл 1897 Жатец
128 429 Властіміл Прушек 1919 Подборжани
129 431 Маріе Пушкінова 1902 Велемін
130 432 Йосеф Прашіл 1904 Жатец
131 435 Ольга Пєнічкова 1908 Глівіце
132 436 Татяна Плескова 1906 Осташов
133 437 Ярослав Пехоушек 1910 Хомутов
134 438 Ян Павлін 1889 Жатец
135 439 Маріе Прохазкова 1889 Клаштер над Огржі
136 449 ГеленаПрохазкова 1912 Тржебутічки
137 451 Жофіе Павлусєвова 1905 Велемишлевес
138 459 Антоніе Прохазкова 1890 Карлови Вари
139 465 Владімір Пехачек 1911 Хеб
140 468 Йосеф Павлік 1918 Бєлотіце
141 470 Александр Птачек 1907 Хомутов
142 476 Йосеф Прохазка 1908 Жатец
143 478 Ольга Прохазкова 1869 Прага 6
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144 479 Ржегорж Подобало 1906 Аш
145 480 Анна Пехоушкова 1916 Хомутов
146 481 Владімір Прашіл 1892 Жатец
147 482 Антоніе Пехачкова 1894 Лічков
148 483 Маріе Прушова 1906 Ліптоунь
149 488 Йосеф Рампас 1904 Дружковіце
150 490 Владімір Райхрт 1906 Мраров
151 498 Анна Ржегоунькова 1910 Мойжірж
152 499 Еміл Ржігова 1915 Бржевенец
153 505 Владімір Секач 1882 Нове Седло у Локтє
154 506 Йосеф Солар 1887 Остромеч
155 508 Йосеф Шіржіштє 1906 Лібочани
156 510 Йосеф Схрет 1905 Вісоке Ямне
157 513 Маріе Саковічова  1890 Уштєк
158 514 Йосеф Сокол 1892 Пржечапли
159 520 Вєра Сковалчінска 1898 Жатец
160 521 Владімір Стрейц  1887 Жатец
161 522 Йосеф та Анна Стрейцові 1892 Жатец
162 533 Савелій Свєцени 1907 Велемін
163 534 Віктор Свобода 1909 Рудікови
164 536 Віра Саковічова 1909 Лібішовіце
165 539 Маріе Секачова 1896 Літомєржіце
166 541 Яна Шікерова 1926 Унічов
167 542 Вацлав Шабата 1874 Мала Черноц
168 543 Ян Шімса 1904 Дроужковіце
169 544 Мірослав Шустр 1907 Матєйовіце
170 550 Александр Шавел 1908 Тепліце
171 552 Шімон Шпучшінски 1875 Єсені
172 562 Маріе Шмолікова 1888 Пасека
173 563 Вацлав Шміт 1892  Стара Роле
174  567 Франтішек Шехівец 1914 Ловосіце
175 568 Вацлав Шехівец 1911 Богатіце
176 580 Анна Томсова  Брантіце
177 581 Лудміла Тоушкова 1892 Граніце (Аш)
178 583 Анна Тарасукова 1917 Тоушков
179 584 Владімір Томашек 1915 Хомутов
180 585 Віра Тушаковска 1899 Літомєржіце
181 586 Еміліе Тоушкова 1919 Бішани
182 588 Цеціліе Теленіцка 1919 Віковіце
183 591 Анна Умлауфова 1925 Біленце
184 592 Владімір Углірж 1921 Шкрле
185 593 Вацлав Улрих 1901 Карлови Вари
186 594 Еміл Умлауф 1895 Хомутов
187 597 Александер Венігр 1917 Ондржейовіце
188 608 Анна Валашкова 1894 Распенава
189 615 Александр Вєтровец 1902 Удліце
190 616 Гелена Валешова 1919 Жатец
191 623 Антонін Візек 1902 Жатец
192 624 Анна Візкова 1907 Нове Седло
193 625 Александер Валта 1901 Жатец
194 630 Маріе Вомачкова 1892 Жатец
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195 635 Павліна Валтова 1909 Жатец
196 636 Александер Вітвара 1882 Жатец
197 637 Барбора Візкова 1872 Жатец
198 641 Йосеф Воженілек 1895 Жатец
199 642 Маріе Ванькова 1914 Сітіни
200 643 Йосеф Ванєк 1902 Сітіни
201 645 Йосеф Воржех 1873 Рудікови
202 646 Йосеф Воржех 1911 Рудікови
203 647 Маріе Вікова 1913 Жатец
204 648 Йосеф Востржел 1876 Жатец
205 653 Йосеф Нетека 1898 Вапенна
206 658 Мікулаш Заслоскі 1928 Міловіце
207 660 Богуміл Заїц 1904 Голетіце
208 676 Константін Галоузовскі 1889 Жатец
209 678 Надєє Куржінска 1898 Жатец
210 682 Людмила Павлікова 1905 Жатец
211 687 Людмила Крестовоздвіженска 1917 Жатец
212 688 Владімір Візек 1898  Жатец
213 690 Вацлав Форманек 1885 Міліков
214 691 Вацлав Главачек 1910 Каданьска Єсень
215 692 Анна Гоушкова 1891 Жатец
216 700 Франтішек Мазанек 1890 Жатец
217 705 Ольга Власова 1914 Гдиня (Польща)
218 708 Мірослав Мазанек 1900 Врбіце
219 709 Броніслав Вішнєвскі 1897 Жатец
220 710 Станіслав Бернашек 1879 Граніце (Аш)
221 723 Петр Гостечка 1887 Тоушков
222 726 Маріе Харватова 1923 Хомутов
223 773 Ян Моуліс 1883 Жатец
224 774 Карел Мазанек 1894 Крири
225 775 Маріе Невечержалова 1877 Строупец
226  778 Еміліе Новотна 1899 Драгоуш
227 806 Вацлав Дедера 1907 Петровіце у Хабарж
228 807 Петр Гостічка 1887 Тоушков
229 808 Александр Гилас 1914 Удліце
230 809 Маріе Хохолоушова 1885 Лібєшовіце
231 813 Маріе Ломска (Фіндейсова) 1920 Прага
232 814 Лібуше Мастна (Пєкна) 1932 Велетіце
233 815 Ростіслав Нехут 1920 Хотєшов
234 824 Еміліе Вернерова 1931 Жатец
235 829 Анна Горачкова 1909 Хомутов
236 836 Мікулаш Малек 1918 Велемишлевес
237 837 Ольга Мілерова 1915 Каданьска Єсень
238 842 Кароліна Провазнікова 1900 Ліберец
239 847 Вацлав Рис 1913 Ловосіце
240 849 Антоніна Осіпчукова 1901 Роудніце над Лабе
241 882 Мікулаш Ружічка 1913 Горні Лібіна
242 886 Вацлав Шуранскі 1916 Удліце
243 890 Йосеф Мазанек 1892 Жім
244 894 Анна Кліглова 1895 Ческа Ліпа
245 895 Маріе Масопустова 1880 Жатец
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246 908 Крістіна Пехачкова 1888 Добржічани
247 914 Маріе Хохолоушова 1885 Лібєшовіце
248 915 Владімір Малішевскі 1900 Посеч
249 917 Ольга Вернерова  1906 Жатец
250 946 Віра Чехова 1897 Єсеніце
251 956 Александр Гунят 1923 Лучіце
252 557 Антонін Беран 1893 Червена Вода
253 560 Еміліе Улрихова 1890 Нове Седло
254 562 Йосеф Лготак 1896 Ліпно у Жатце
255 564 Вацлав Мали 1899 Жатец

На чотирьох сторінках наведено приклади оголошень здолбунівських підприємців та торговців.
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П І С Л Я М О В А
На завершення можу, перш за все, сказати, що зібрати матеріал для написання такої книги 

було зовсім не легко. Зокрема  для людини, яка раніше нічого подібного не робила. Велику 
проблему при написанні цієї книги мав зі своєю пам’яттю. Був «засипаний» світлинами, CD 
та різними матеріалами. Я постійно щось шукав. Поклав собі світлини, а той «альцгеймер» 
мені зразу десь їх перекладав (автор має на увазі провали пам’яті через хворобу Альцгеймера 
– прим. перекладача), і я, бувало, до півгодини займався пошуком. Від 28.01.2009, коли почав 
систематично працювати над книгою, (мав уже попередньо намальований план Здолбунова 
з розміщенням чеських родин у ньому) я до 31.07.2009, коли в РС вже були готові всі 214 
сторінок і в двадцяти книгах надруковано і збережено 180 сторінок, наїздив при пошуках 
документів 1133км, відпрацював 688 годин та витратив 28978 Кч. При цьому навчився основ 
роботи з РС та принтером. Набір тексту на сторінці та комплектація сторінок було для мене 
складним і в цьому мені допоміг мій внук Міхал. Уже у вступі я написав, хто мені допома-
гав, це була низка людей. Але знову мушу написати, що без архівних матеріалів пана Кгола, 
світлин та пам’яті пані Анни Мартішової, яка, на жаль, не дожила до закінчення книги та 
роботи на РС мого внука Міхала, я б ніколи, при найбільшій волі, цю книгу не закінчив би. 
У книзі 136 світлин, 90 цитувань архівів та 65 сторінок тексту. Оскільки мова йде про чор-
но-білі  матеріали, які під впливом часу набули архаїчного забарвлення, то я все друкував 
на чорнильному кольоровому принтері, якого довелося для цього купити. Архівні та фото-
графічні матеріали набули гарного вигляду. Це, звичайно, призвело до подорожчання книги. 
У друкарні в Старе Болеславі за книгу такого обсягу зі стількома світлинами при накладі  в 
двадцять примірників мені сказали ціну 1950 Кч. Тому я вирішив видати книгу сам. Приду-
мав цей спосіб тому, що зшивати книгу не вмію. Обкладинки на книгу купив в канцприладдях 
за 95 Кч за 1шт., пластикові обгортки по 1Кч. Світлини та архівні матеріали вимагали багато 
фарби. Оскільки я не використовував фарбу, рекомендовану виробником принтера EPSON 
STYLUS SX 400 через їх високу ціну 240 Кч за 1 шт., а сумісні з EPSON касети PIRANHA 
вартістю 124 Кч та кольорова за 88 Кч, то вийшла вартість однієї сторінки разом з папером 3 
Кч. Вартість цього матеріалу становила вартість книги. Цю книгу я почав писати через велике 
бажання пані Анни Мартішової. Пообіцяв їй, що обов’язково напишу. І цю обіцянку виконав. 
Не врахував у вартість книги жодної години своєї праці чи праці тих, хто мені допомагав, ні 
видання, про яке було вище сказано, окрім вартості обкладинок, обгорток, паперу та фарби до 
принтера. Весь додатковий наклад – це вже спонсорування. Попередньо виявили інтерес до 
цієї книги семеро здолбунівчан. Я виготовив двадцять примірників з твердою надією, що на 
першу книгу про чехів у волинському місті попит буде, навіть не зважаючи на її ціну. Якщо 
буде попит на повторне видання, то я спонсорувати видання вже не буду, а вартість її буде що-
найменше 1400 Кч при нинішній вартості матеріалів. Книгу можна було б написати та видати 
без архівних матеріалів, згадавши, про що в них ідеться і чого наші діди та батьки добивали-
ся. Книга була б коротшою, яскравішою і дешевшою. Але втратила б оригінальність та мож-
ливість, щоб читач сам уявив собі жахливу працю наших предків. Взяти хоча б, наприклад, 
список здолбунівських чеських родин у 1917 році. Це важко відчути, але ця страшна праця 
була виконана в тяжкі воєнні часи. Дивовижно, як у той небезпечний час наші предки часто 
збиралися на різні збори. Цікаво перечитати установчий лист Першої приватної чеської шко-
ли. Це не розповідь автора, а справжні записи наших предків. Коли переглядав ці документи 
ще в Народному архіві, часто мене підкуповували намаганнями зберегти в цій групі чеський 
дух. Наскільки підприємливими були люди цієї групи. Жаль, що про братів Єлінкових не 
знаємо нічого, крім того, що вони заснували цементний завод. При цьому знаємо, що коли б 
не було цементного заводу, то Здолбунів не був би таким, яким ми його пам’ятаємо. Це нама-
гання наших предків побудувати чеську школу, громадське життя, театр, фізичне виховання. 
Низько вклоняюся перед пам’ятю Александра Кгола. Його активність у діяльності всіх спілок 
варта поваги. Але тільки завдяки його передбачливості сьогодні в Народному архіві велика 
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кількість матеріалів для тих, що цікавляться життям чехів у Здолбунові. Виконуючи бажан-
ня пані Анни Мартішової та волю її сина пана Леопольда Мартіша, я передам до Народного  
архіву всі світлини, які мені позичила пані Мартішова. Передам також матеріали та світлини 
моєї родини і закликаю всіх волинських чехів вчинити так само. Через декілька років нас не 
буде і знаю з власного досвіду, що наші діти не дуже цікавляться цими матеріалами. Коли ж 
з часом у них з’явиться така цікавість, то знайдуть ці матеріали прекрасно упорядкованими в 
Народному архіві. Чим більше тих світлин та матеріалів дамо в архів, тим більше їх можливі 
пошуковці, хоч із лав наших потомків чи кого-небудь іншого, в Народному архіві знайдуть. 
Повірте, що з ними поведуться професійно і ніхто їх не знищить. Коли ж залишаться дома, то 
про їх долю сумніваюся. У цьому я особисто переконався.

Автор.
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