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

Anketní lístek vyplň podle dotaz neien za ob o, ze které na Volyni pocházts, ale za všechny obce, za které m žeě pravdfuě informovd.
Proto je v anketním lístku wederp vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména inforrnar,e o osadách a obcích,
vekter ch áoMÁLoÓEslďcHRoDlN.N t8óÉli mírto, pišna zvláštnílist aoznaě číslabod , kekter mseirťornracerrztahuje.

' U b,odťl 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i kdyz později zanikly nebo byly zniěeny.
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t. ČrStď název obce, osady inap . Buršovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv ŠXlyn a pod.) t*

t ár-, 3 /*,*2. Neibližší dvě české obce

(nap -Huleč 2km, S. Háj 1 km}

r&ť,?&
j'+Llu ťaď,

tg

f*rtc aq,a+*n á}
zcela é#ká,z {
ěástečněě ká,Č*
jednotlivé rodiny, J

3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co plať

k roku 194n

*o,ffi@,ěn* *o,{_R
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4. Zdaby|y pod stejn m náanem ODDĚLEIr|É avg části obce: ěská
a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 194a

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

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

baptbt., jiné

nevírn$Sno a co6 *Zda vybudována s ěaskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí drlm a pod. fZakroužkuj a trypiš co}

.{rrrť *

aro (kde), ne

ano (kde}, ne

ano Q<de), ne

@true},ne
ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vrypiš co

7 *Zda by|y v oboi nebo v jeiirn okolí (kde) rlybudováty podniky

s p wažující ěeskou finanění ěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7 2. Cukrovary

7.3. Mh. ny (9en.Jodní,větr)

7.4.Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jinó (iaké)

fZakroužkuj to, co plat|
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěsh.

82. Sokolsk

8.3. Kryela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

Ia,
,/u9. Vlpi ,kte í emeslníci p sobili v obci v r.1989

(naď.švec, krejď, apJ

,

lť ír10. Řok založení ČeSrÉ obce nebo osady (ien v p ípadě,

že to bezpečrĚ vĚ}

11. Místa související s naši historii v okotí weden ch obcí, lďeré navrhujď na mpě oznaěit

Poí,,š je struěně na zvláštní list .
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Ytření roopondenti.

? 3M ělEnú Sdružení Jsme vás, reepondentů, vybrali několik s6t, aby3t6 wýml odpověď?rri porrrohli v}rtýořt HlsToRlcKoU MÁPU o
cEslcH NA VoLYNl, která poelouží dneěním soukromým l vědeclcým álernoom a zŮstaíp trvatým a n&omým svědeotvím plo dal§
g€n€nc€ot9ín,oonaělpředkovénaVolyni vytvofili. Jbtě by v& maelo, kdyby na ínapěbyýn {lplnooff anepňeenoeti právěv okolívašl
rcdné obce, ld€íé b},Eto zapíf,inill právě t/y 6voJí rr9pozomoaí, ěl dokonce lhoetejnoctr Óns nÁs TÁčÍ, ALE MUSíME BÝr PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE JE A|.|KE[Ní Úsmr olounÝ. zRltvsuErr sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNE,TE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Proeíme : vyplňte anketrrí lftilek tsn OVĚŘElďMl ÚDAJI, pozomě ho patfičně přeložte, zalepte E nejpozd§i do 14 dnů vhoďte do poětowrí
schránky. Anketní lHek watte i v tom případě, že o srró obcl nic nevfte, ale poznamerreite to na něín. SPOIfHÁME NA VÁS t Neodlepujte sv{i
adreeu l

Vaěe odpovědl budeme dedovd a vyhodnocwrt velmi peělfuě. Nenufie rrás, abyclrorrr Vám psalljeětě jaJnou.

D§kujíredaldofi mapy
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bpd 8. Vcdrlí nlyn na ece lkvě,majitele Ťyšer ,Iose,Borě Antonín
tffi;Wvq"' -ě }aěelinov;é do}y/torť na topení místo uhli,ť ma jitele:

Verba Ledvína Jaroslav,
8. . }iov} Jaroslav,Častek Josef

8/4 ijivaoenií k-r,cužek pod vedenín režis,Zai:radka r.ntofií]lrLecivíiia Jar.
$* Zánečnická dílna a ryťlovna ml;insk ch vá}c,,i Ledvíi.ia Jaroslev

Zamečnícká rlílna vyroba a oprava ,zen,strojťrrrnotor Silny František
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oct 8/4 Y roce 1936-37 tuto obec aavštivil arc.biskup Beran se sv rn

doprovodemr}ilavrlí sraz katĎlické nrládeže a občariL1 e konal v obci
Senkevíčovka.,jd té doby by] založen spo}ek íjCružerrí ia+"o1ické
rolá,leže kter p sobrl ještě v začatcích roku ]939. p íc}rodem
a okupace \rolyně Sov.svazen vše zaliiklorvedouci oyli vyšet ování
a je jich rociir:y prcnásledování.

Če kd Ťr-lrkůviče
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i{a dálnlcí i{yjev-Lvo3,-Brest tiliruggn v riseku Dubrro-Verba asi na
l3 irry :,t .}ubt:a 'oyla Ceská_osada Ceské Turkoviče kolem asi 15-2a
uesKycn roornObeó cyla za]-ožerrá asi v i.cce 1884,_Qyla smíšefia}**
tikraiinci,Poláci a češí.žívob v cbci sffiffióEóva1 česk m'
zvykrln, jedr;ak v obráběrrí zem.p,ay a také ku_lt.životu.
Prvníni dosid}enci byli:Floriáriovi,lódečkcvi,Kvapilovi, ukovi,
lvierrzlovi , Luck;í n 

i/otc}ráze1 a ttaliií .
V obci byl" ml ln majiteJ_ ji,lenzl ale po ,"ie}io sirirti vdova l{orrzlová
pro početi:í-ffiiiiiu zbarikt"ctovala.iTa ece rkvě by1 cialší lnl;in
sice naly ale p.Joseť Suit ookázál vyrobit velmi kvalitní mouku.
Zu cloby Polska život v Ťurkcvičích byl vésel .V městě }ubně sídlíl
44 pěší pluk a 2 dyvizion artylerii korrnei/l)l</:kaž,dli s těchto
voj. tvar,1 mě} vlastiií kapelu,7,ďe riaš}i svoji oblíbu ci,rlepci z
Ťurkovč.l]ak se s těc}rto lruciebt:ílc utvo ila vlastní vesnická kapela
které vystupovala- tra Jtátriích Fo}sk cir svátcích ve Verbě/gmína/
na tančních zábavác}i,svatbách k tirlách a také p ed ť,rlsi<ou ško}ou
vé ve obci.Flcle po svoiání zrrán6ín }res]_em se schaze}a mláclež i
,:bčané a pěkn sobotní podvečer e nroněnil u nnláde:že v tancovačku
itiezaháleli ani starší nesedě]-i a šli také clo i<ola.
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V Záťtí T 1}3 ? ihrreci pů *k,Jí}
ul,ínri*,iic jší r**iiie íJ* i1*}
V*r,i:y vu$*]-cné e i "ť i:;*ne
$i: t, e č k q} Verbx birl" * v* im í
*h*di:íky } tc;né -pj_oly/ple
Ijě ůbí}eíié jla bí1* - Či tot
LT]- ic e v,y * f,cny *áií,i, t&ťRi u kc
Vš* sitcn il* cr:*gi i ?.uá í
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alŤr3dho í}#če ť s* c}:,*i1 ilc p& k},.
kriť; u r ,v,*I;*nyši;te p* u"j-i*ť*}i bylí
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