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

Arrketrrí lístek vyplň podle dotaz nejen za obeo, ze kt ré na Volyni pooházB, ale za všechny oboe, za kteró mr]žeó pravdivě iníormovat,
Proto je v anketním lístku wEdeno vedlo seb několik ěíseln ch rubňk - podle počtu obaí. Sohází zejmóna irrfomac,e o oeadách a obcích,
ve kter ch zito nitÁr-o ěestďcH RoDlN. N tačí-li míeto, pĚ na anláštnílist a označ ěísla bod , ke kter m se iríormrce rrztahuje.
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t. ČEStď název obce, o ady (nap . Buršovka nikoliv BoĚěovka,

klíň nikoliv ŠNyn a pod.}

Ivansv iče

2. Nejbližší dvě ěeské obee

(nap . Huleě 2 krn, S. Háj 1 km}
ůkalek Kru inec

,/
3. "Stupeň ěeskostioobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 194n
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zcelaěeská, Z

ěásteěně ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

č + druhá
c}kemej

po}ovina n
66 rodin

4. &dabyly pod stejnym názvem ODDĚLEruÉ Ove části obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1g4n

ano, ne

čekáan
ano, ne

mecká
ano, ne

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

5 náda vybudován s ěeskou íinanční častí chrárn v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol., protest.,

baptist., jiné

.ll'

6 *Zdavybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturní d m a pod. Qakroužkuj a lypiš co)

nevlm, ne, ano a co {allt

7 *Zda byly v obci nebo v jejirn okolí (kde) vybudovány podnilry

s p evažující českou finanční ěasť (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Tavárny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (jaké)

(Zakroužkuj to, co plat$

ano (kde), ne

ano (kde}, ne

ano {kde}, ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde}, ne

a lypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsh.i

8.2. Sokolsh.

8.3. Kapola

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, n9

ano, n9

ano, ne

9. Vypiš,kte í qmeslníci p sobili v obci vNlffP o ť *
(nap . švec, krejěí, ap.)

§d}é a vA.
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ěmec u&&]

:p$uFo**bka

ttl
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10. Rok založení ČeSnÉ obce nebo osady (ien v p ípadě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa související s naši historii v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

- LJ bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny.
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Vážení respon&rti.

Ze 24OO ělenů Sdružení jsme vás, FspondontÚ, llbrall někollk s€t, ab}r§te wýml odpověďml pomohll vytvoňt HISTOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouá dneěrrím soukromým i vědeclrým zájemcúm a zůetane trvalým a názorným svědec&ím pío d€tsí
g€n€ř€cootom,conašipřadkovénaVolyni vytvoňli. Jlstě by vás mrzelo, kdyby na mapěbyJynďplnosti atíeptrasno€d_právě_v okolív$i
lodné obce, kter6 byste zapřělnlll právě W evojí nepozomoaď, ěl dokonoe lhosteJno€tí. Čns nÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NEIfKEJTE sE Tolio, ŽE JE AI.IKErNí Úster otougÝ, ZAMYSI_EŤE sE; PoMĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNř.

Proeíme : vyplňte anketní lígtek j€n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozorně ho pďlěÍň přeloáe, zal€pt9 a n€jpozději do 14 dnů_vhoďte do poětovní
8chránky. Ák€tní líEtek vraíte i v tom přpadě, že o svó obci nlc nevfte, ale poanaín€nqt9 to na rrěm. sPotEHÁME NA VÁs l Neodlepuite svc{i
adrceu l

Vaše odpovědi budeme dedovd a vyhodnocovd velmi pečlivě, Nenuíte nás, óyctronr Vám psali jeětě Jednou.

Děkulíredakto|l mapy
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}íěko].tk poundnek k s}rronážděn n podkladr3n.

t ,i detunentačnín zpraeování požadovqn eh inťorugeí e Češích
u v, chodn{ Volyně ncrážíge neustále nn nino ádně tragiekÝ ťakt,
kter by něl b t zvlášŤ v vodu k téte kapltole poznerenán.

a v ehodní tzv. sovětské ěósti Volyně c živet zastgvil
rněátkcn 30 3.at kdy se Stelia rezhodl brutélně donutlt vcnkevské
obyvate].stvo kc kolektivizee1. Tehdy bylo ne 1bi éepertováno,
nebo r vnou aavražděne eai 7 ni}ionrl rolnikrJ i E jejieh
nodínani. loto neuvě itelné běsněni kenunistiek eh z].očiner1
zaeáhlg i volni početné české rodtny. V prvni vlně to byll
obe,hodníe1 a nově sa redíci intcligence kolcp roku ]-928.
Pezďějirod reku ].93Crby}.i rroaedně vysilání na Sibi rolníci,
buě jenon nuži, nebo eclé rodiny.

K této trngieké událostl si dovo3.uji pŤiložit r ncfcrát, kter
js*a vyprreovel nn aezlnárrdní konfarcmei o z].oěinceh kolunisnu
5.-6. íjna 199l .

po tonte aleětnu, kter trval až do vypuknuti války a po ní
opět sa již nikdy ncobnovi]. žlvot vo v c}rodní Volyrrt 3 takové
podebč, jak jci ann].i naěe roéiěe p cd revo].uci p 1zaklddání
obeí, hospedá etví, obchodr1, keln seko3.sk ch jcénot, hnsiěsk_Ýeb
spel.krln divadelníctt spo3.kr3, !ni}.roven, všceb pet cbn. e r cncsel
e ped,

Pokud budcte považovat ze užitečné, rád c ěnstníg spolupráee
na kapitole a v chodní Volyni.

Dalši eateriály se budu sncžit získat běhen co nejkratš1 doby.
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