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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 které na Volyni pocházíš, ale za všeohny obce, za kteró mŮžeš pravdivě informovat,

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno váb sEbe někoIik ěíselných rubrik - podle poětu obcí, Schází zejrnóna iníormace o osadách a oboích,

ve kterých žib MÁLo ČEsKýcH RoDlN. NestaěFli místo, piš na zvláštnílist a oznaě ěísta bodú, ke lcteným se inlormace váahuje,
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t. ÓESlď nezev obce, osady (např. Buršovka

Sklíň nikoliv Šr<ryrr a noo.1y(l1§_Li 
n, c u

2. Nejbližšídvě české obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1

í. lr,"^

'/c L \+pv ýZ,r.

h v lrn

3. 'stupéň ěeskosti'obce (Vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

ano, n€ ano, n€ano, ne4. 7:dabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě části obce: česká

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

(n[irvu

vypiš např.

Hrušvice, ketol,

5 -Zda vybudován s českou finanční úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., ijné

@.)n.,uno""o6 *Zda vybudována s ě6skou finanění rJěastí spoleěenská budova:

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

ItoV

7 izda byly v oboi nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

7,3. Míýny 1g"n,{ťXgg]
7.4. Továmy nebo velké dflny

7.5. Mlékámy

;.;.;;;; 'do/.*í,3ytu, ť,_r,,J,-, Oiť,"tc-ů 6
@akroužkuj to, co platí) Oi^ un s { iď it v i

Kt Li vt o v \<n * Volllo vdružstevníap.):

7.1. Pivovary

72.Cukrwary

ano (kdei ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), n€

anó (kde), ne

a vypiš co

/\)

n€

n€

né

ano,

ano,

ďO,

8. Spotkyv obciv r. 1939:

8.1. Hasiěský

rliv ď jBorr- plrrgel,,1 , úC,[,o[U^c

82. Sokolský

&3. Kapela

8.4, Jhé (vypiš jaké)

9. VyFýš,héříř9meslníci působilivobci vr.1939 klri lut YUq

{např. švec, krejěí, ap) 3 L,cc, .}"i i.riit_ i_i [iďť,, rť ďU, 
í1

,í0 i.qpt§dR
10. RokzaloženíČeSKÉ oUce nebo osady (en v případě,

žetobezpeěněvíš) 1/o{kol,|!fu . Kt].ir,rur tt

1 1, Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, Keré navrhuješ na mapě označit

Popiš je struěně na zvláštní list .

- u bodů 5, 6 a 7 uveď všeohny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

Zde přol$žit potl:ííi

zcela česká, z
částačné česká, Č

jednotlivé rodiny, J



Vážení respondenti.

Ze 24@ ělenů §družení jsme vás, respondentŮ, vybralí několik set, abyste svými odpověďmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ČeŠÍcit NAVoLYN|, kteráposloužídnešním soukomým ivědeckým zájemcům a zůstane tívalým anázomým§věd€cwímprodalší

96neraceotom,conéi předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vés mrzelo, kdyby na maoelvJvryýglnosti anepřeenosti_právě_v okolívaši
řodng obo", l{€ré byste zapříěinili pravg vY svojí nepozomostí, či dokonce lhostejností, Čns ruÁs TLAÓÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NĚLEĚř-d šÉ roúo, žÉ je nNxslNí r-ísfer oúouttÝ. zAMysLETE sE, poRAĎTE sE, zA\zpoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíin" : vyplňte ank€tní líst6k ien OVĚŘeNÝUl ÚDAJI, pozomě ho patřiěně přeloáe, zalepto a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní

schránky. Á'ketní lístek vrafte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. NEnufte nás, óychom Vám psali jďtě jednou.

Děkujíredaktoři mapy
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