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ANKETNÍ LÍ TEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz neign za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za vš ohny obce, za lrterá m žé pravdivě informovd,

Proto ie v anketním lístku uvedeno vedle sobe někdik ěíseln ch *O,it - poar poětu obcí, Sohází zejmóna lnfotmace o osdá h a obcích,

;; ňi-; zii-r,inroEesŇCx nOolH. NeetačÉli místo, piě na zvláštní llst a označ ěÉla bod , kg ld r m irríorrrace vztahuje,
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ťvorgničer. ÓrSrcÍ náz v obce, osady (nap . Buršovka nikoliv

klíťl nikotiv Šruyn a pod.} {Lq
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ern Leg:
?, kB

0strov
25 kB

Nejbližší dvě české obce

tnap . Huleč 2 km, . 1-1áj 1 km}

18 ?6

zcela ě ká, Z

jednotlivé rodiny, J

3. "Stupeň čEskosti'obce (lrypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

ano, neano, ng
Zda byly pod stejnym názvem ODDĚLEtrtÉ Ove části obce: ěeská

a ukraiinská nebo polská (zakroužkuj to, co plať k roku 1g4n

neby1
vybuďován

vypiš napl.

Hrušvice, katol.
5 nldavybudován s ěeskou finanční rjěastí chrám v obci nebo

jejím okolí {kde} a jaké konfese: prvsl., katol,, protest,,

baptist., iiné

n"ur*@ano a co6 *zda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokotovna, kultumí dr}m a pod- @akroužkuj a lrypiš co)
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7 *Zdabyly v oboi nebo v jejirn okolí (kde) vybudovárry podniky

s p evažující ěeskou finanění úěastí (soukr. akc, spol,,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Tov*ny nebo velké dílny

7. . Mtélémy (

7.6. Jiné (iaké)

Bakroužkuj to, co platí)
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8. SBolky v obci v r. 1939:

8.1. HasiěskY

8.2. Sokolsh.

8.3. Kapela

8.4" Jiné (vypĚ jaké)

Vypiš,kte í ameslníci pťrsobili v obci v r,1939

(nap . švec, kreiěí, ap.}

\F r.l87o
oreni če10. Rok založeníČrSXÉ obce nebo osady (en v pňpadě,

že to bezpečně víš)

1 1. Místa související s naši historii v okolí weden ch obcí, které navrhuPš na mapě oznaěit

PopĚ je strr.Ěně na adáštní list , vi 7, . Zy1 
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* u bod , 6 a 7 weď všechny objekty i když později zanikly nebo byty zniěeny
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vážmí ] spondenti.

Za 240a ěbn Sdružerrí jsme vás, r*pond nt , vybrali někollk 8ot, tbyBte 3v mi odpovědml pomohll vytvoňt HlSToRlcKot MAPU o
ÓEŠÍcH NAVoLYN|, kterápoelorňdněním soukromm ivědeclrm záiemc0m a zstane tndm anázommsvědctvímprod8lší
g něícootgm,conášlpHkovénaVolynl vytvoňli. Jktě by vás mrzelrc, kdyby na mapěby_l neúglnoetl anepitaenoetl_právě,v olglív$i
Óons obc , kterÉ byste zap Éinill pravg w svdí nepozoíílostí, ěl dokonce lhost ino6tí. ČAs NÁs Tt AČÍ, n-e uusÍue BÝr PŘESNÍ l
NEllKErTE sE Totio, ŽE.le nnrernÍ Úsrer orcunÝ. zEtvtyst_Ett sE, PoRŇTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A J rĚ sE VÁ!, PoDAŘÍ Ho
v\rPLNíT.

Pro6í; : vyplňte anketní l&Éek J í, oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho pdfiěně p eloáe, zalepte a n Jpozd i do 14 dn _vtroďte do poětovní
schrgnky. Ň'ketní lístek walte ivtonr p í@ě, že o svó obcl nic nevfte, ale poznarrrcrr4te to na něm. sPotEHÁt E NA vÁs l Neodlepujte svoji
adrcou l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velml peělfuě. Nenuíte nás, abychorn Vám paall jeětě jednou.

DllkuJírcdaktoň mapy
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ec 5Vorerriěe nněla, 52 čísl* popiecé, z tohe S popis.
gcr} pat i1o ě.esk n roďiuáp :
rodiny Pražákovi,s kuthanovi
roďina kuóerováft tlakubová{ Papoušková

" Vojtovičorá

Mrlj otec Jakub Váe]-av ačkoj"iv gép vlaetnil. 45 he zeněděl"
p ďy pěstoval. R&; soukroních pozeecích ve].kostatká r1 a na
znaěních pozerecíe,h pravoslavné eirkve p edválečného obdo*
bí poloké eči pospolíté ,, jetelová É,: lngn& jeďnose,čná "oďnudy ry,chlik,
Velkostatky na kter eh jsne seli tento jetel byly:

á" }ffkffíeěie r Jye,rďiněrSi,njavkan Oeniloviěo,

U cirkeťního jaěn{l Doroh3tniče, Lokáěe, Zahorov, Vojnin
a PJatykori.

TlÚeX tohoto podnikánf, by1 v ton že my jsme zase].i, tatojetetoyá semena v fr l,Za ha na uveďen;ích pozemcích,
sklizeň byla hrazena také náma, ovšern v nlat hradi].
z 50 9ó najite$ pozemkr1. Ke v emu ee používa].a naše
techrriEa ./eekačk31, nlátiěky, bukovníky na odptreverr gr*al .
Sklízeň se, ďělila ďílem 5a9ó a za adu let tohoto poďfi,i,*
kání u všech najltelrl pozemkr} byla dán velká drlvěra
mému oteí,. Hektarov v;raos tohoto jetele b3:3. 4OO kg
v aeně ko]"em 1,0O zj-gt" ah za 3.0O k6.
lie gŤ eh 16 le,teeh js e poaáha3 svému otci v eeverrrích
oblastech Volyně v souseďstvť Kupičovat Tverdině,
Sinjavka, Osniloviče. Byly to velkostatky ruské Šlechty
Zajcevoqieh.Ukrajinské obyvatelstvo byJ.o vděčné za práói
a qíť[ělek. CdběratqÉé etblov ch semeň by.3-i většinotr
ob3qhoťl rí@,i žídovekého p voďnr g kterxtni eň ve,]-pi ďob e
obchoďova}o. Však také z !ěch dobrotív eh lidí někte í
"e u nág za vá3-ky ukrlíva3.i*

J.],._., Obe-c:r Tvoreniěe.se nachází vtrtchodra , od r:aj
lrÚPokáče así, 6_Y{rrezi obemi i<ozlov a Zajeě'{ ,/P ídružqtí čechrl do obce b5r1o v roc 1870

velkostath v obci Tvoreniěe./
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JAKUB VÁCLAV
Mírové nórněs tí ?73

Nové í\rlěstc p. ;,nrkem
Pse 463 ó5
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