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ANKETNÍ LÍ TEK

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

Arrketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obeo, ze které na Volyni PooházĚ, ale za vš6chny obce, za které m&eě pravdivě infomovEt,

Proto ie v anketním lístku wedeno vár sebe několik ěíseln ch rubrlk - podle poétu obcí, Schází zojména irrformace o cdách a obcbh,

vekeryctr žibMÁt.oČEslďcHRoDlN.N 6t9ěFli mbto, pišna aděUlílist aoznaě ěíslabod , kekter mseiníormacevz:tahuje,
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Honěárka1. ČES}ď název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv Boršěovka,

klíň nikotiv Šnyn a pod)

ťloh*č. Borrat
4h

2. Nejbližší dvě česká obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 krn}

zcala česká, z

částečné česká, Č

jednotlivé rcdiny, J

" tupeň ěeskostiuobce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 194n

ano, neano, n9\ano ;4. Zdabyly pod stejn m náanem ODDĚLEruÉ Ove ěásti obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkujto, co platí k roku 1944

vypiš nap .

Hrušvice, katol.

neby1

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

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

baptist., jiné

nevírn, ne, anc a co

ntbyla
6 *Zda vybudována s ěaskou finanění ěEstí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí d rn a pod. Qakroužkuj a vypiš co)

ano (kde),ffi

ano (kde),fr}

ano rkde)d

anc\.i=ň,,G
ano {kde},@

@ftde), ne

a vypiš co

nebyiy
7 *Zdabyly v oboi rrebo v }ejim okolí (kde) lrybudovfuy @niky

s p evažující ěeekou íinanění účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2, Cukrovary

7.3. M} ny (gen.yodní,větr)

7.4.Tov*ny nebo velké dílny

7.5. MÉlémy

7.6. Jinó (iaké)

(Zakroužkuj to, e,o pla$

*o,{!s
ano,i6P

*o,{ff

8. Spollry v obciv r. 1W):

8.1. Hasiěslď

82. Sokolslc

8.3. Kapela

8.4. Jiné (lypiš jaké)

l- ůVO
9. Vypiš,kte í qmeslníci p sobili v obci v r.1939

tnap ,švec, kreiěí, ap.)

13ť}310. Rok založenr ČeSXÉ obce nebo osady (ien v p ípadě,

že to bezpeěně víš)

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

PopĚ |e stručně na adáštní list . ť s jeou

* u bod , 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo by|y zniěeny

drypemĚB p*t*am

vÍfi.



Vážení reopondenti.

Zo 2M ěhnů Sdružení isme vás, reepondentů, vybralí několik sét, ab!,§lé evými odpověďmi pornohll vytvořt HISTORICKO{.' MAŘJ O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, lcterá poebrÉí dneěním soukromým l věd€ckým zájemcům a zúatano trvdým a názoíným svědealvím pro dalěí
gon€rs€otom,conaěi předkovónaVolynl vytvoňll. Jhúě by vás mrz€lo, kdyby na mapěbylynďplnosti anopř€eno€ň právěv okolívaši
rodné obce, kteí6 by8t€ zap}tinlli právě vy woJí nepozomoetí, á dokonce lhost€jností. Óns ruÁs nněÍ, ru.E uusÍue BÝI PňESNÍ l
NELEKErTE sE ToHo, Že .le nHKsrí{í ÚSTEK DtoUHÝ. zAMYstETE sE, PoMĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE vÁi, PoDAŘí Ho
\^/Plj.ltT,

ftosí; : vyplňte anketní lÉfiek tsn OVĚŘE]ďMI tJDNl, pozorrĚ ho pďčně přebžte, zatepto a nojpozdějl do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schránl(y, Ankghí líetek vratte i v tom pňpadě, že o evé obcl nic nevfte, ab poznameneite to na í!ěín. sPot€HÁME NA VÁs l Neodlepuita srrcji
adresu l

VaĚe odpovědi budeme aledovat a vyhodnocovat vdmi peělfuě. Nenuíte náe, óyohom Vám psall je§ě jednou.

Dělcjíredaktoň mapy
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b.

Í;1temě íce ?*lfr- 199a

lfážeď kffiJane *

p eclen se om,louvám za opožděaé oťleelání anketního
lígtkrr- Opožděn{ bylo zp eobeno moJt delší nep ítomrrosti

v n{etě bydllště.

Pro orrientací osíd].ení něeta l,trcka a oko]-í p tkládán

schém. Pravděbodobně z vět ích obcí nárte podrtbněJší 1nfo3cl8 o

íáJnová obec Hoďárka, lépe eěeno ogada byla podle wJád oní
starouseatl{kir za].oženq, a osídlována ěeek ní rodínanl od rokrn

1863. Jí.mk veškeré děnť smě ovalo do nĚeta l,ucka.

Arrketní lístek byl vyplňován spoleěně s pí tsí]-ou

netanov uriincornrry ěp"87. Jrerrorrarrá bydlela v osadě líoněárh.

i{ (loplnění oeťdlenť ob].agtí Jržíě města Lucka ještě
uvádín obec S :" Jťle o rr}raJinekou obec as1 16 }m J" Luckan

kde ž1],1 Jeťinotlívé ěegké rodlr5r. lbec pro svoJl vzdá].enoet
nenť zakreslena v p íloženém echéna .
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LM. -fii:ín":"*;,:Ťn, :l:3ll;-Í'}Žjuiii'*
ukraJlnské t

-; šffií"iž"Í::Ť 
gně ow]-o do něEta lnrcBa / kulturnť,

- bltžší uvedeno v zaslané kronlee oeady .
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Í.o..
V obcl vtrfoudovárwevarrgellck chrán n ^lS^ -strojníl

Ju"létárrla ročeeká škola,,}taelčekÝ sborn gěveek gbor.

tr' ffi - němeeká kolonle, kde ží],o rĚko],ik ěeek ch
rodln.

r/
MI:H*

tysvětllvlry k jednntltq*m bcťm & CIsn ám

/ vLz orlentaění schéna pěgta Lrrcka a oko].t, /
Gb}a t Jržně města tucke

_ tr}raJlnská obec , v obcl ží1o několtk ěee ch rodln
rz vodnl nl n - v].astrrictví a proyozomtele ěeaké
ía .:odí.r r1

M u}craJlnská rt gnlce ,kde žt].o někg]-tk ěeok ch rodln

oblast eerrerŇ něsta lucka

r,blnst uápaďně mě te Lucka

#13uše * če ká obec
, "- },r.,-.,

t\/ r{rěsto LUCK |t pivovar (Y * stro
í/w, ffi bemědělák eh etro

}írĚhs$fi}, *r čegká obec
*m

WÁoho].uby rťrÉ če ks*polsks*ttkrgJtns.ká * ada

' , ffiípínan1 n:2i,ní dí}na, ěeeká škola
l!Á-;*ňiiá-t'rre "kfr5il36r"rno .V Ll,plrech - haeíěs sbor

'y Stromovka * og&dg ,kde ž1].o někol1k ěes\ ch rodln l v. Irrcka /U -- Ugada čeeká.

.j+ťchaávo } vrcbu&ůprevuj , česká ffittěgtť 7 t ,ťďní ko3.a
,í ! ,r"- .{L"/

rodÍrr {&

,kde Ět3.o něk*}"tk čegk eh


