
tr l. q5

@
ANKETNÍ lÍSTEK

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

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za ob€c, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obcs, za které můžEš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vEdle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí, Schází zejména informace o osadáoh a oboíich,

vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí.-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kekterýms€iníorínacavztahujg.

1 2 3

t. ČESKÍ nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Boršěovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod) l
l]

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km) til' ,.fl,,C! nůt futf{rw
3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

il^^*.r'
@e&9"
jednotlivé rodiny, J

/
íleÍrufl/rn ,ý/r^Ý{vi,

4. zdabyly pod stejným názvem oDDĚLEruÉ ovg casti obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakoužkui to, co platí k roku 1944

ano, n€ ano, ne ano, ne

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

jejím okolí (kde) ajakó koníese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš např-

HrušvicE, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou íinanění úěastí společ.enská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod, @akroužkuj a výpĚ co)

nevím, ne, ano a co

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

s převažující ěeekou íinanění úěastí (souk. akc, spol.,

družstevní ap.):

7,1. Pivovaly

7.2.Cukovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4.Tov*ny nebo velké dílny

7.5, Mlélémy

7,6. Jiné (aké)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftda), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1Sl9:

8.1. HasĚský

8.2. Sokolský

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, n6

ano, ne

ano, ne

9. WpĚ,Keňřameslníci působili v obci v r.1939

(např. švoc, krejěí, ap.)

í0. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně vĚ)

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

Popiš je stručně na zvláštní li6t .
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- U bodů 5, 6 a 7 uveď všeohny objekty i když pozděii zanikly nebo byly zniěeny.

Zde přeložit potořl



l

vážení ]38pondenti.

Ze 24íD ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, Wbrali několik s€t, abyst€ svými odpovědmi pomohli vytvořt Hl§ToRlcKoU MAPU o
ČeŠÍcn NA VoLYNl, kerá poslouží dneěním soukronrým i vědeckým zájemcům a zůstane trualým a názomým avědectvím pro další
g€neraceotom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby]ynetJplnosti anepř€6no8ti_právě_v okolívaši
iodné obc., lderé by§te zapřěinili právě vy svojí nepozomoetí, ěi dokonce lho€tejno6tí, Óns HÁ9 TLAČÍ, At-E MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NEIEKEJTÉ sE ToHo, že je nNxňHí úsrex oiounÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte ank€tní líst€k jen ovĚŘenÝul tJDAJl, pozomě ho patřiěně př€loág, zalgpt€ a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístEk vratte i v tom případě, že 9 své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat v€lmi p€člivě. Nenuíte nás, óychom Vám psalijeětě jednou.

Děkujíredaktofi mapy
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