Ludmila Svatušková
(roz. Volejníková) –
ŽIVOTOPIS

Paní Ludmila Svatušková, rozená Volejníková, se narodila 14. dubna roku 1932 v okresním
městečku Senkevyčivka v Horochivském regionu ve Volyňské oblasti v dnešní západní
Ukrajině.
Své dětství až do patnácti let prožila paní Svatušková na Ukrajině. Vlastenectví a láska
k Československu jako domovu v ní však byla pěstována rodiči již od útlého věku. Nicméně,
i přes početnou českou menšinu v této oblasti, zde navštěvovala ukrajinskou školu, kde se
učila jen ukrajinsky. Český jazyk však celá její rodina používala v domácím prostředí. Mezi
nejoblíbenější předměty mladé Ludmily ve škole patřilo kreslení.
Rodiče paní Svatuškové měli ve městečku hospodu. Tatínek měl také řeznictví. Ještě před
vypuknutím druhé světové války však otec paní Svatuškové umírá a o malou Ludmilu a jejího
bratra, dvojče Česlava, se musí postarat pouze maminka.
Po vypuknutí druhé světové války žije paní Svatušková s rodinou ve stálém strachu o svůj
život. Mnoho jejich známých, především místních židovských obyvatel, je po příchodu
nacistů na Ukrajinu odvlečeno do koncentračních táborů či přímo popraveno. Vzpomínky na
tyto události vyvolávají dodnes v paní Svatuškové velmi tísnivé a skličující pocity.
Po konci druhé světové války se rodina paní Svatuškové, stejně jako mnozí volyňští Češi,
rozhodla opustit Volyň a přestěhovat se do vlasti – Československa. Stalo se tak pod vlivem
snahy utéci před šířící se komunistickou ideologií v rámci SSSR po válce. Paní Svatušková
s rodinou přicestovala

do Československa v roce 1947. Celá

rodina se usadila

v Olbramovicích na Znojemsku.
Po příjezdu do Československa se mladá Ludmila seznamuje s jejím budoucím manželem.
Provdala se v padesátých letech a s manželem přivedli na svět celkem tři dcery.

Profesní život strávila Ludmila Svatušková jako pracovnice v místním JZD. Nikdy
nevstoupila do komunistické strany. Jediný člověk, opředený komunistickou minulostí, na
kterého paní Svatušková ráda vzpomíná, je generál a bývalý prezident Československé
republiky Ludvík Svoboda, kterého poprvé osobně potkala již na Volyni během závěru druhé
světové války.
Dnes je paní Svatuškové již úctyhodných 90 let a stále žije v Olbramovicích. Pravidelně
navštěvuje své dcery a velmi ráda debatuje s přáteli a známými o aktuálním dění i dobách,
které již vzal čas.

