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KETNÍ  LÍ §TEK
-< ovni pro tvorbu historické  mapy o Č eSnsn na Volyni

Arrkeť rí  lí stek vyplň podle dotazů  nejen za obec, ze ktEré  nl Votvli pocházĚ, ale za vš echny obce, za které  mů ž eš  pravdivě iní ormovat,

Proto je v anketní m lí stku wedeno uejL ""U" 
něLolik č í selnýctr rirUriÉ  - podle poětu obcí  Sctrází  zeií né na informaoe o osadách a obcí ch,

ve nerycň ?ri. iiÁ|Ó CřSŇCň ňOOLN, Nestaěí -li mí sto, piš  na zvláš tní  list a označ  ěí sla bodů , ke kteným se informace váahuje,
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1. Č EsKÍ  název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv

sklí ň nikoliv Š klyň a pod)

O,Ť ,br-/
/í

ó"ra2. Nejbliž š í dvě č eské  obce

(např. Huleč  2 km, S. Háj 1 km)

zcelaěeská,Z

ěásteěně ěeská, Ó

jednotlivé  rodiny, J

'stupeň ěeskosti'obce (vypiš  zkí atkou a zakrouž kuj to, co platí

k roku 1947)

ano, neano/ ne4. zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ  dvě ěásti obcE:

i§uXraiinska nebo polská (zakouž kuj to, co platí  k roku 1947)

//@t'č :r,ta,
prd1,1l/

Hruš Vice, katol

např5 *zda vybudován s ěeskou finanění  r]ěastí  chrám v obci nebo

její m okolí  (kde) a jaké  konfese: prvd., katol,, protgst,,

baptist., iiné

rtu ft'4 r71*neví m, ne,Pno a co-zda vybudována s ěEskou í inanč ní  rlěastí společ enská budova:

sokolovna, kultumí dů m a pod, @akrouž kui a vypiš  co)

n, t!.

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ry (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

a vypiš  co

fu,n"
ano, ne

bno, n"

8. Spolky v obci v r. 1969:

8.1. Hasič slcý

82. Sokolslcý

8,3.1@!a
8.4. Jiné  (vypĚ jaké )

tJ

,t:lP,§
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*?/z e 7
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ť ť " í o'í  "}, *
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9. Wpiš ,kteří  řameslní ci pů sobili v obci v r,1939

(např. š vec, krejč í , ap.)

10. Rok zatož ení Č ESKÉ  obce nebo osady (en v pří padě,

ž e to bezpeč ně vĚ)

11. Mí sta souviseií cí  s naš i historii v okolí  uvedených obcí , kteró navrhuješ  na mapě oznaěit

Popiš  F struěně na zvláš tní  list .

.by!y v obci nebo v jejim okolí  (kde) vybudovány podniky

o převaž ují cí  ěeskou finanění  rJč astí  (souk. akc, spol,,

druž stevní  ap):

7,1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7,3. Mlýny (9en.,vodnivětr)

7.4. Továmy nebo velké  dí lny

75. MÉ kámy

7.6. Jhé  0akó)

@akrouž kuj to, co platí )

ořcl
o

o5
Cl
otN

' " U bodů  5, 6 a 7 weď vš echny objekty i když  pozděii zanikly nebo byty zniěeny,

Zda přetož it B*rŤ*rn



váž oní  í €§pondenti.

Za 24cD ělenů  Sdruž ení  jsme vás, rg§pondentŮ, vybrali několik set, aby§t€ svými odpověďmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠ Í cH NA VoLYNl, která poslouž í  dneš ní m soukromým i vědeclcým zájemců m a zŮstan€ trvalým a názomým svěd€cwí m pro dalš í
gonoracootom,con€š i přodkové naVolyni vytvoňli. Ji§tě by vás mzelo, kdyby na mapěby_lyneú plnosti glopř€§no§ti,právě_v okolí vaš l
rodné  obce, které  byst€ zapří ěinili právě vý svojí  nepozomostí , č i dokonce lhostejností . Č ns rulg TLAČ Í , ALg MUSÍ ME BÝr PŘESNÍ  l
NELEKEJTÉ  sE ToÉ o, ž e je nNxerNí  ú sfEr oiouxÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMí NEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí  Ho
VYPLNlT,

Prosí me: vyplňte anketní lí stek jgn oVĚŘENÝMl tjDAJl, pozomě ho patfič ně přeloáe, Zal€pto a nEjpozději do 14 dnů _vhoďte do poš tovní
schránky. Arrketní  lí stek vratte i vtom pňpadě, ž e o své  obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaš e odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuť te rÉ s, abychom Várn psali j€§ě j€dnou.

Děkují  redaktoři mapy
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rnapf. Flú Tgaz]kmffi, I lfil)

_ __. b;lly v obci nebo v jejim okolí  (kde) vybudovány podniky

o převaž ují cí  ěeskou finanění  ú č astí  (souk. akc. spol.,

druž stevní  ap):

7.1. Pivovary

7.2, Cukrovary

7,3. Mlýny (9en.,vodnivěť )

7.4.Továrny nebo ve}ké  dflny

75, Mlé kámy

7,6. Jhé  ú aké )

(zakouž kuj to, co platí )

' 'U bodů  5, 6 a 7 uveď vš echny objelrty i když  později zanikly nebo byly znič eny.

zcelaěé ská,z

ěásteč ně č aská, Č
jednotlivé  rodiny, J

3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypi§ zkatkou a zakrouž kuj to, co platí

k roku 1947)

ano, neano/ ne4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ  dvě ěásti obce:

,,áukrajinská nebo polská (zakrouž kuj to, co platí  k roku 1947)

Hruš vice, katol.

např //0l',,:, ie '
Pra t8l/.

5 'Zda vybudován s č eskou finanění  ú ěastí  chrám v obci nebo

její m okolí  (kde) a jaké  konfese: prvsl., katol., prot€6t.,

baptist., jiné

neví m, n6,ť ano a co Pt ?ť '4 r ?t ,6 *Zda vybudována s ěeskou finanění  ú č astí  společ enská budova:

sokolovna, kulturní  dů m a pod. @akrouž kuj a vypiš  co)

{oc&rl lé '

ano (kde), ne

ano ftde), ne

gry, (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš  co

@,n"
ano, ne

§p, ne

8. Spolkyv obci v r, 1939:

8.1. HasiěslcÝ

82, Sokolský

8,3.1@]a
8.4. Jiné  (vypiš  iaké )

r.í  1e, (

IlL?((llr.?é _-

i",1 e!,^ ,

*?/a* ," l,
r,l //,?9. VypĚ,kteří řameslní ci pů sobili v obci v r.1989

(např, š vec, kreiěí , ap)

10. Rok zaí ož EniČ EsKÉ  ouce nebo osady {en v pří padě,

ž e to bezp€č ně ví š )

11, Mí sta §ouvis€jí cí  s naš i historii v okolí  uvedených obcí , které  navrhuješ  na mapě oznaěit

Popiš  je struč ně na zvláš tní  list .
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