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ANKETNí lísrex
k informacím o obcích na Votyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Arrketní lístek lyplň podle dotazr} nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, de za všechny obce, za kteró m žeě pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěheln ch rubrlk - podle počtu obcí. Schází zeJmóna inforrnace o osadách a obcbh,
ve kten ch zilo MÁLO ČeStďCH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na an}áštnílist a označ ěísla bod , ke kter m se informace rráatruje.
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3. 'Stupeň ěeokosti'obce (vrypiš zkatkou a zakroužkujto, co platí
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*"@ *o@ *"@)4. Zdabyly pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě ěástiobce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkujto, co plať k roku 1947)

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

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

6 'Zda vybudována s ěeskou finanění ěastí spoleěenská budova:
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7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) lrybudovány podniky

s p evažující ěeskou finanění tjěastí (soukr. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2. Pukovary , '
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7.5. Mlékámy
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(nap . švec, krejěl apJ
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10. RokzaloženíěEsKÉ obce nebo osady (en v p ípadě,

že to bezpeěně vĚ)

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

Popiš je stručně na al]áštní list .

Zde p eložit potom

' U bod 5,6 a7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.



Vážení respondenti.

Za 24OO ělenr] Sdružení jsme vás, reepondenttl, vybrraliněkotik set, abyste sv mi odpověďmipomohlivlÉvoft H|STORICKOU MAPU O
ÓeŠÍCX NAVOLYNI, kteráposloužídnešním soukromm ivědeckm zá|emcm a zt]stane trvatm arrázommsvědecwímprodalší
geneaoootom,conašipedkovónaVolyni vytvoňll. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbytyne plnoeti aííepeenosť právěv okolívaši
rodnó obce, které byste zap íěinili právě rrry evojí nepozomostí, ěl dokonce lhoetejností. ČnS ruÁS TlÁČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že t ANKErNí Úsrex DLoUHÝ. ZAMYSLETE sE, PoHAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JtsTĚ sE VÁt PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : lyplňte anketní tístek jen OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patňěně plteloáe, zalepte a nejpozději do 14 dn vhoďte do poštovní
schrárrlqy. Arrketní líďek vratte i v tom p ípadě, že o evó obci nic n vfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁN|E NA VÁS l Neodlepujte svoii
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, abychom Vám psalijeětě jednou.

DĎkujíredaktofi mapy
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Yážen{ přáteJ.é, narodlla jsen se v obcl Ledochovka v roce J.!26, nyní
má název Nová Ukraínka. , do roku 1918 měla tato obec název Šalava a to
proto, že tan za carského Ruska byla píla a nesla tento název. Oil roku
1933 ;sen navštěvovala školu v Lucku 23 kn od nás vzdálenén vojvoťlskén
něstě. Obee Ledochovka - vzn7kl název po hrabětí Ledochovskýn, který
sídlil na zánku v okresnín něsteěku Ostrožec a právě 1ány pole a 1esy
v této obcl patřily jenru do doby, kdy si obyvatelé této obce vzalý ťlo nájmu
a pak odkoupili.V obcl Ledochovka byl také lihovar, kde byl pak zrušen
a vytvořená škola jednotřídní a vyučoval tan pols\ý učite]. pan Kllmoviš.
Vlastnín dodnes fotografii jíž íO 1et starou qích spolužáku a třídního
učltele.Po ofocení Ván pro zajnavost zašlú, snad se ještě někdo z ných
spolužáku na ni pozná. Paks9a spoluúčastí české veřejnosti postavlla škola
nová. V ton staréu lihovaru a škole dořívali svůj věk staří školníci -
pol4c1 Tomašěykov1. Osud hraběte Leiloehovského by1 krutý. V roce 1939
za pŮsobení sta].lnské noct byl hrabě vyhnán ze sbého zámirr1, nejdříve
byl nueen vykonávat jlž v ppkroěílén věku v kruté zimě venku různé těžké
práce, pak vyvezen na Sibíř, kde zenře1.
Obec Malovaná nesla název s důvodu hostince, který vznlkl pomoci českých
rukou a ně1 krásné nalované stěny.
O obcl Libanovka toho moe nevím, ýím, že obec byla rovněž částečně čuská
byly spol§r a přlčlnliví Češt.

I;inoho rlspěchů Ván přeje při zpracování ankety naš1 rodné Volyně pro tvorbu
historlcké napy o Češích na Volyni. Mnoho toho nevín a bydlín v naší
republice od roku 1945.

Se srdečn m pozdravem *}"áro Eu/ur/*r:
tr' Novém Ji číně dne 10.11 . ]rg92


