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

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obEc, ze lcteré na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za keró můžeš pravdivě informovat,
Proto je v ankotním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází z€jména iníormac,e o osadách a obcích,
vekterych žibMÁLoČESlďcHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseinformacerrztahuje.
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1. ÓESKý nazov obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod.) {Ptt t"lue C
&t uT-
*^ ({DlttsťHlv ďa,. ž'tm*,E

2, Nejbližěídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km) CLC\LCl( 4l<,n

3, "Stupeň ěeskosti'obcé (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí -. .,

k roku 1947)

zcola čéská, z

iástečně čes|á, Č
jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyty pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě ěásti obcs: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)

ano(ne /

: 
..l ,,,

ano, ne ano, ne

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

jejím okolí ftde) a jaké konfese: prusl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol. u€

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akoužkuj a vypiš co)

nevím, ne, ano a co Atío
],}:
ťtilrtD \,,'pt

7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanění úěastí (souk. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

72.Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7,4.Tov*ny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné $aké)

czakroužkuj to, co phti)

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

J.
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"trť'rv.^l q

hč\ lJ -At",€

8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasičslcý

8,2. Sokolshý

8,3, lGpela

8.a, Jhé (vypiš jalé)
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*f-,{ @ne
ano, n€

anot n€

9. Vypiš,keřířameslníci působili v obci v r.lS9
(např. šV*, kreiět, ap.)

, .y
rot riř 1'pltll(Á7Z

./
ítEc

10. Rok založeníČESKÉ obce n€bo osady (en v pňpadě,

že to bezpečně víš)

11, Mísda sowisejGí s naši historii v okolí wedenýoh obci které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stručně na zvláštní list .

- U bodů 5, 6 a 7 uv€ď všéchny objekty i když později zanikly nobo byly zniěeny,

Zd€ př€l$žat poto§,fi



vážení r§pondonti,

Ze 24oO členů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abysto svými odpověďmi pomohli vytvofit HlSToRlcKoU MAPU o
ČeŠÍcx NA VoLYNl, která poslrruží dnešním soukomým i vědeckým zájemoům a zůstane tívalým a názomým svěd€ctvím pro další
generac€otom,cot_raši předkovénaVolyni vytvoňli. Ji§tě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřeenosť právěv okolívaši
iodné obce, lderé býste zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, či dokonce lhostejností. Čns NÁs TLAČÍ, ALr MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKfiNÍ t-Ísrer olouxÝ, zruvsuEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT,

ProsímE : vyplňte anketní lístek jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patfiěně Př€ložtg, zalopt€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poětovní
schránky, Arrketní lístek vraítE i v tom př{padě, žE o evé obcl nic nevfte, ale poznameneite to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu t

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuřte nás, abychom Vám psali je§ě |ednou.

Děkují redaktofi mapy
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