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ANKETNi l-ísTEK
k iníormacím o obcír:h na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSCn na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze lrteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc,o, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v ankétním lístku uvedeno vEdle sebe několik ěíselných rubrik - podlé poětu obcí. Schází z€jrnóna informace o osadách a obcích,
vekterých žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kektenýmseinformaceváahuje.
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t. ÓEslď nazev obce, osady (např, BuĚovka nit<oliv BoĚěovP,:
Sklíň nikoliv ŠKyn a pod.) ( 7u

&akru tci:

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

?aCí},Á,{wl ť*

v,,&r**; Ůl* /v

3. "Stupeň čgskosti"obce (Vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcelačeslé,Z
ěástečně ěaská, Č

lednotlivé rodinvý jl,
4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě části obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)

ano, n6 ano, ne ano, ne

5 Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kulturní dům a pod. (Zakoužkuj a vypiš co)

nevím, ne, Érno a co

7 "Zda byly v obci nebo v iejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanění účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodnivětr)

7,4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co plat$

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1, Hasiěslcý

8,2, Sokolshý

8,3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, no

ano, né

ano, ne

9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kejěí, ap)

10. Rok založEníČESKÉ obce nebo osady (en v pňpadě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa souvisoiící s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhujď na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list ,

- U bodů 5,6 a 7 uvod vš€chny objeky i když později zanikly nebo byly zniěeny.

zdo pfuložit potorin



vážoní íespondgnta.

Ze 24aO ěbnů Sdružení jeme vás, respondentŮ, vybrali několik sét, abyst€ svými odpovědmi pomohli vyfuoňt HISTOR|CKOU MAPU O
ÓEŠÍCH NA VOLYNI, Kerá poelouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým §vědoctvím pro další
gonerac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvolíli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylynerJplnosti atíepřeonosti_právě_v okolívaši
rodné obco, které byste zapříěinili prave vý šVojí n€pozomostí, či dokonce lhoetejností. Čns ruÁs TLAÓÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE je mrErruí Úsrer olounÝ. zRuvslEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAňÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňtg anketní lístek j€n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáE, zalopte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do po§ovní
schránky. Arritetní lístek vratte i ýtom pápadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adí€§u t

Vaše odpovědi budeme sledovst a vyhodnocovat velmi pečliv6, Nenuíte nás, abychom Vám psali je§ě j€dnou.

Děkují redaktoň mapy
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