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ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češírlh na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můž€ě pravdivě iníormovat.

Proto i€ v ankeiním lístku uvedgno v€dle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména iníormac€ o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseiníormaceváahuje.

1 2 3

t. ČESlď název obce, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv Škyn a pod,) Vysoká
§sade

čuranda
U.i

2. Nelbližší dvě ěeskó obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

ír".

!

!^" Vr,*, ||\1í-é/k

3. 'Stupéň ě€okosti'obo€ (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platíV
k roku 1944

t

zcéla

částečné

jednotliVé ,J

4. Zdabyťypod steiným názvem oDDĚLEttÉ oua ca"ti ouo, cMa
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

@* *o@. ano, n€

5 -Zda vybudován s ěeskou finanční účastí chrám v obci nebo

jejírrr okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol., prot€st.,

baptist,, iiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

ne ne

6 *Zda vybudována s.ěeskou íinanění úěastí spoleěenská budova: ;l
sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj avypiš co) Ý

nevím, ne, ano a co
Kulturní
fi,!lm

7 -Zda byly v obci n6bo v joiim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažuiící ěeskou finanění úěgstí (souk. akc. spol.,

družstovníap.):

7.1. Pivovary

72.Cukrovary

7.3. Miínv 
Qeni,vodní@r)

7,4,Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékány

7.6, Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

i
Ý

Ý
@tru"),n"
ano (kde), ne

@{l.a"), n"

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spollry v obci v r. 1939:

V(8.1.!*i§hr-
8,2, Sokolslcý

(ry.šBeB.]
8.4. Jiné (vypiš jakó)

(ano, ne

ano, n€

l ano, ne

9, Vypiš,lrteří řemeslníci působili v obci v r.1 989

(např. švec, kreiěí, ap)
I{ovář

10. RokzaloženrÓSSrÉ oUce nebo osady (en v případě,

že to bezpečně víš)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, lcteré navrhuiaš na mapě oznaěit

PopĚ je struěně na zvláštní list .

" U boďů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

řdo přeložit řot*nr



Vážení respondenti.

Za 24oO ělenů Sdružení jeme vás, reopondentů, vybrali někollk set, abyst€ svými odpovědmi pornohli vytvoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČeŠÍcn NAVoLYNI, kteráposloužídneěním soukrorným i vědeckým zájemcům a zústan€ tNatýT anázomýmsvědectvímprodalší
gen€raceotom,conaši předkovénaVolyni vytvofili. Jlstě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_tyneúplnoeti anepřeeno§ti_právě_v okolívŤi
iodnE obce, kt€ré byst6 zapříěinili právě vy svojí nepozomoeí, ěi dokonce lhoetejností. Čns ruÁ9 TLAČÍ, ALp MUSÍME BÝr PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, Že je nNxÉrr.lr r-ísrsx ot-ouxÝ. ZAMYSLETE sE, PoMĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lÉtek j€n OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patfiěně pieloňe, zal€pte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schranky, Áketní lístek vraíte i v tom přpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznam€n9jte to na něm, sPol-EHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budame sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali ještě jednou.

Děkujíredaktoň mapy

původuí ndaev naší obce by1 ll}rsoká ěeeká a aou§ední obce vysoká
r-lkraJinská" Po sloučení dosta].a obec rrázev Vysoká, ťate obec Leží
asi ].0 kn JŤ od okresního eěsta Čerňachov a S§ od kraJského města
Žttomtr /asL 20 kn/.V době okupace byla eelá rraše ěeská čast obee
vy§těhorráea do obce §eud,orf asi 3 m ed okresního něsta Barešl
v Novohrad-líolynském kraJi./ast 80 h od Vyseké/. I{aše obee byla
osídlena §ěnci, kteří přlJe}-i a Neudorfir. Do sTé ob§e Jene se meh].i

vrátit až po osvobození tohoto úzení Sovětekou armádou. }Iěnecké

rodinJp opu§ti].y neŠi obee před frontou a odeŠly na západ.

Po,drobnější infor&aee o Yysoké a jeJlm okolí Ván poskytrre náš kre-
§arr Fh}r.Hostička Vladimín, který se E8

ťechů. ,Je-li naším č].enem, pposím o z&s

§ přátelským po

býva1 lyňských

zdra chý
I

Jeho

Ln<H*< 5(ri í: 6
Eos€

BHp
r-

ECx<<a
-!|-
=@P.o {o<€=

<-
=-s }"

:|
-§-\

!--

!
i

.1.l

iě
8
Tl-líts9(6ď;L
.§F=í.<..

9ó,§
2

t

J


