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ANKETNí lí§TEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za lcteré můžEš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebE několik číselných rubrik - podle poětu obcí, Schází zojména informace o osadách a obcích,
vekterych žibMÁLoČĚs'ďcHRoDlN.NestačÉli místo, pišna zvláětnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseinformaceváahuje.

1 2 3

t, ČESlď nazev oboe, osady (např. BuĚovka nikoliv

Sklíň nikoliv Šk!ň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskosti"obce (vypiš zkatkou a zakoužkuj to, co

k roku 1947)
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4. zda byly pod steiným názvem oDDĚLENÉ dVě části obce: čes!á.

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku rcnn Jt
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5 *Zda vybudován s ěeskou Ťinanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., protgst.,

baptist., jiné

Vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *zda 
Wbudována s českou íinanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)
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7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podnilqy

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

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary u J , . t
7.3. Mlýny (9en.yodní,větr) §pOL F i Ný PA RN' M [yN
7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1.|*1g § PóLt K
8,2. Sokolslcý

8,3. Kapela
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8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,keřířcmeslníci působili v obci v r,lSl9

(např. švec, krejčí, ap)
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10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady {en v případě,

žE to bezpeěně ví9 4sy0
11. Místa související s naši historii v okolí wedených obcí, kteró navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list ,

' U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i kdyz později zanikly nebo byly zniěeny,

Zdo přeložit potonn
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Váž9ní ígspondonti.

Ze 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s€t, abysto svými odpovědmi pomohli vytvoňt H|STORICKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, kt€rá po6louží dneěním soukomým i vědeckým zájemoům a zůstane trvalým a názomým 6věd€ctvím pro dalěí
g€neraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvořli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbyJyneúplnoéti 9ííepřesnosti_právě_v okolívaši
iodnó obce, kt€ró byst€ zapříěinili právě Vy svojí nepozomostí, či dokonce lhoslejností, Čns ruÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .lE rutxrrruÍ ÚsTex otouHÝ. ZAMYSLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek ien OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepto a nejpozději do 14 dnů _vhodte do po§ovní
schranky, Áketní lístek vratte i v tom pňpadě, ž€ o 6vó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA vÁs l Neodlepujte svoji
adresu t

Vaše odpovědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali jďtě jednou.
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