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ANKETNí tisTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze kteró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, zg které můžeš pravdivě iníormovat,

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna informacE o osadách a obcích,

vekteých žibMÁLOČEslďCHRODIN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kektenýmseiníormaceváahuje,
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1. ÓESlď nézev obce, o6ady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod)
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Nejbližší dvě ěeskó obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

pŤorohn s ta
i ríd s-l enka
éi'. nn eknrršt j

ie Ťesrré 57km
4Q}n

]rm

"Stup€ň ěeskosti'obc€ (vypiš zkratkou a zakroržkuj to, oo platí

k roku 1947)
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4. zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě čeť obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
^.ř{ ano, ne anot ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěasť chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol., prot€6t.,

baptist., ijné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění ríěastí společ€nská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevím, no, ano a co víz nřj 1oha

7 -Zda byly v oboi nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podni\y

s převažuiící čeekou finanění rlěastí (souk. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

72.Cufuanary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékáíny

7.6. JiíÉ (aké)

(Zakoužkuj to, co platí)
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8. Spollq v obci v r, 1939:

8.1. Hasičshl,

8.2. Sokolský

8.3. Kapela

8,4. Jiné (vypiš jaké)
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ano, ne
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9. VypĚ,kteř řameslníci působili v obci v r.1939

(naď. švea, krejčí, ap)
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10. RokzaložEníÓESXÉoOce nebo osady §en v přpadě,

žeto bezp€čněvĚ)

\
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11. Místa související s naši hiďorii v okolí wedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na arlá§ní list .
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- U bodů 5, 6 a 7 weď všechny objekty i l<dyž pozdéji zanikly nebo by}y mřeny,

Zdo přeloži9 ptlt*m
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váž€ní íospondonti.

Za 24Oo členů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali někollk s€t, abyste sv,ými odpověďmi pomohli vyfuořt HlSToRlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, která poslor"Éí dneěním soukromým i věd€okým zájemcům a zůstarre tívalým a názomým svědectvím pro další
genor€cootom,conaši předkovénaVolynl vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti anepřesnosti_právě_v okolívaši
iodnE obce, které byste zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností, Čns H§ TláČÍ, ALE MUSÍME BÝí PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToÉo, Že .le nnxerruí ÚsŤex orcunÝ, zRuvsure sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPlj.llT.

Prosíme : Wplňt€ anketní lístek jon OVĚŘENÝMI tjDAJl, pozomě ho patňčně přEloá€, zalepte a najpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schanky, Aňketní lístek vraíte iv tom přpadě, že o evó obci nio nEvfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, abychom Vám psali jďtě jednou.

Děkujíredaktofi mapy
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K bodu 1fr

r bodu 2,/

r T:odu 6/
n boďu ir/

re boďu 9,/
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Příloha k anke,tnínu 1_ístku p::o tvorbu historriekó
mapy o Češíeh na Volyni

ubg§ Fovin3l České se na ehází po obou stranáeh cest;r
šl-aehu - veCoueí z 1Ulynova ďo 01yky

§ak_é .o!_eg .Egráky ./íinek ITradí šŤ,é/ vzdá].en6 3 }tnCesk,í T.Teíín vzdá]"ený asi 1í krr
hasič'xká zbrojniee s rozhlednou a naproti ní zvoniee
generátoroní tslýl /w,otorouí/, kte4í byl postaven asiv poce t91'9 třeni sno].eěníkyi občany tEtb obee
Ántonínem ltfilereú, Jnsefen páterou á ? Stibůrek
snotŤební družstvo /srJÓ,Ldzie]_nia spožyweór,r r,.rpplroŠi"
kováří 2: Joseť šmíďa 8 cTosef Kunášek
zénečníeí 3;. bratří Jo-"ef a tTaroslav ll{ileroveJosef Anděl
truhlářl Váelav Hajný /syn Yo jtěehe,/
kre,jčí: Josef B"is, Váelav T,e,šák, Vlaďimír Jiráseka Joseť Linp'r
obu,v"níet:, ,_Tosef T'lanďerka a trohurnil Tiorník
řeaníei: Josef Žrout, Joseť },,tařík, Alexanďr Soehora
kolář: A* rc.;ikel i,lKromě to]ro byly v obei ? hospoďy /Bivny/ a Pihelna.
V roee t'938 bv1 svánonnoci občani"t vybudován te,]_efona r: rok pozd§_ji zeoočala stavba síinieě.v obei
Ve s_tejnéur roce 1C3F by3.o plánováno §e, započetímqlivby kultur*rího riom.-r'v obei. a pro tento ťrčel bylrrjiž_zakoup_eny eihly u .majite]_e eihelny pán viřtoiá" Šimk".ulo?eny Dyly na ohecním pozenku vedle hasičgké zbrajniee.
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