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ANKETNí lísrrx
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češicn na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které m žď pravdivě informovat.
Proto je v anketnírm lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve kten ch žilo MÁLO ČeSrc CH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na anláštní list a oznaě ěísla bod , ke kten m se informace vztatruje.
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t. ČeSrc název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikotiv ŠHyn a pod)

2. Nejbližší dvě ěeskó obce

(nap , Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

zcalaěakáQ,
částečné ěeská, Č

lgdnoťive rodiny, J

3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1947)

pá/

/6 n" ano, ne ano, ne4. Zdaby}y pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě ěástiobce: ěes\,
a ukrajinská nebo polská (zakroužkujto, co platí k roku 1947)

1 vypiš napi'.

Hrušvice, katol.

al| +l

lauo u.! e* t:,od t,i,5 'Zdavybudován s ěeskou íinanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné
V

nevím, n",@d.* Lv'l}u rr-' d3*,
u 4 .9

<|eb;i,tíll-
6 *Zdavybudovánas ěeskou finanění ěastíspoleěenská

sokolovna, ku}tumí d m a pd. @akroužkuj a vypiš co)
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ano ftde), ne

ano ftde), ne

{n9)6ae;, ne

ano ftde), ne
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ne

a vypiš co

7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s p evažující ěeskou íinanění úěastí (souk. akc. spol.,

družstevníap,):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dflrry

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné {aké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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ne

8. Spolky v obci v r. 1ffl9:

8.1. Hasiěsh

8.2. Sokolsh,

8.3.lGpela

8.4. Jiné (vypiš iakó)
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9. Vypiš,kte í ameslnícipťrsobiliv obciv r.l$9
(nap . švec, krqěí, ap.)

10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady en v p ípadě,

že to bezpeěně vĚ)

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

Popiš je struěně na al]áštní list .

' U bod 5, 6 a 7 uveď všechny obiekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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Vážení respondenti.

Za 240O ělen Sdružení jsme vás, reepondent , vybrali několik set, abyste sv mi odpověďmlpomohlivfio}lt H|STOR|CKOU MAPU O
ČeŠÍCn NAVOLYNI, kterápoelor,ržídnešním soukromm ivědect<m áJemcm a zstane trval m anázommsvědectvímprodalší
generac otom,conašipedkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na rnapěbylyneúplnosti anepeenosti právěv okolívaši
rodné obce, které byste zap íěinili právě ly svojí nepozomo tí, ěi dokonce lhoeteiností. ČnS HÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr pňesnÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, Že t Ai|KETNí t_ísrex DLoUHÝ. zAlt YsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JtsTĚ sE VÁi,l PoDAŘí Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní tÉilek jen OVĚŘENÝM| ÚDArl, pozomě ho patfiěně p etoáe, zalepte a nejpozději do 14 dnr} vhoďte do poštovní
schrárky. Arrketní lístek vratte i v tom p ípadě, že o svó obci nic nevíto, ale poznamenejte to na něm. SPOI-EHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adreou l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenufte nás, abychom Vám psaliještě jednou.

Dilkujíredaktofi mapy
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Váženy brat e ílžen}re,
zasílám ma Blaníku a anketní 1ístek.

Eohužel nezasílám seznam obcí pod
te ri{ 1
le C ch ocké je1 ikož je j í knížku

sem někomu p jěil a zatím ji nená n.Kopii však má kolega Šimer kte.-1
(l

ry jistě rád po slouží.Sháněnírn Cic hocké jsem tgké " pro švihl 'l te rnLn
kg zaslání ank.1 ístku.
Práuě jsem objevil seznam obcí podle
Autor uvádí, ze v roce 1878 bydlelo na Voly 2 617 rod /tl o4oob.,n1 1n
v těchtr obcích:

Belegorodka, Mirogošča, Secriduby, Ma1-ín, Kneruty,

Ploskaja, VoJ"kovyje, Pooríiaci, Podgau;ci, Dubno, Krasnaja Gorh9,

Noviny, Bojarka, Aršiěin, Mytica, Rogozno, Zloěeveckljg"Nivy, Tur-

koviěi, Zevalje, Strakov, Falknovšěing., Teremnoje, MotyŠij, Miluše,
rnjagiňki, Borjetin, Gubin, Kopča, Kuličev, Novoselki Staryje, No-

voselki Novyje, Glinsk, Grušvica, Djakuvci, Gofingrad, Curkov, Kva,

silov, }iovoselki-Martinovka, Špekov, Ploska, Mizoě, lt'Iizočik, Borš-

ěevka, Buderaž, Svatje, Bludov, Gulěe, Urvena, Zdolbunovo, Antonov,

ka, Mežiliski, Ljutgardovka, Nikitiči, Noveje Greblja, llokroje,
Knjeginin, Pirjatin, Dernaň, Zbytin, Stolbec, Beregi, M,Ptiča,Ko-
rolíčka, M.Bezer, &iežiliski, Golubcevički, Xužel , Rudnja Bazar,

Marjatin, Nedaški, Sokolov,,P}šanka, Vyslkoje, Krošnja, Zaboroň,

Byly to podle autora tenkrát ěeské a sníšené obce /města/,

Podle zpráv J. V. Červinky 4q po čátku roku 1884 se zvyšil poěet

obyva tel če-okého prlvodrr na Ukra jině na 23 OOO obyvatel žíiíc ích
ve 1_?O? rodinách. V uváděrl ch ob,tobích se na Volyň stěhovalo poč-

ně 1 
'OO 

1 8OO Čech .

V roc e .1888. pat ilo 37 o 9d k samostatnJn ěeskyn volosten
Hlinsk /g osad s 3 286 obyvatetí/, Dubno /l+ osad 8 3 926 obyva-

telí/ , Luck / 2 33i obyva tet/a Kupičov /t 32' cbyva teL/ , které

nělUy vlestní starosty, policejní a soudní ri edníky, 7-,načné po-

tíže však spoč ívaly ve velké vzdáleno ti aiy o*,ed cc vclostních
obcí. v Této době ještě asi t etina z<iejších Čechr] nep i.iala rus-
ké tátní občan tví..

P i prvním ce loruském sě ítání 1 idu v roc 189 bylo ve Uolyň-
jen gaz ČeP'chrlké gubernii ntpcčteno celkem 27 660 Čech , z toho

žilo ve městech.
Opsal jsen ještě několik Calších daj ,kterÉ: ovšem p ínao

8 ténaten nesouvisí.
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Fr. Lázné 16.11 .1992

S krej anskym pczdrave
Jarr


