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ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro worbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nelen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce. za které můžeš pravdivě informovat.
Proto j€ v anketním lístku wedeno vedle s9bE několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna informace o osadách a obcích,
veken/ch žibMÁLoÓEsKýcHRoDlN.Nstaěí.,li místo, pišna zvláštnílist aoznaě číslabodŮ, kektenýmseinformaceváahuje.
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1. ÓESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv

sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ě€skosti"oboe (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

aoalfF*Xa2
i*H

ě'ástěně česká, C

jednotlivé

4, Zda byly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě části obce: ěeská

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

,"*,G) ano, n9 ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké konfese: prvsl,, katol., prote§t.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova;

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

mvirr{ ne,bno-ato.

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

s převažující českou finanční úč,astí (souk. akc, spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukovary _ r*, §'l ,{

7,3. Mlýnyfi,vodn|)t* ť
7 .4. í ov árny nebMÍké dfl ny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné $aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano ftde), ne

ano (kde), ne , : _1

qgroa*.;{oůi
ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

llel,

8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolslcý

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

V [ano7 rr€r'

anq{a§
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9. WpĚ,kteřířameslníci působili v obciv r.1909

(např, švec, kejěí, ap.)
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10. RokzaložEniÓeSKÉ obce nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně víš)

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

Popiš ie stručně na zvláštní list .
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Zde sřeložlt potoín

ť

' U bodů 5, € a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniirony.



vážoní le§pondgnti.

Ze 24ao ěbnů Sdružení jsm6 vás, respondentŮ, vybrali několik 8et, abyst€ svými odpovědmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, Rerá poslorží dnešním soukomým i v&€ckým zájemcům a zůstane tívalým a názomým evědectvím pro dalěí
gon€raceotom,oonaši předkovónaVolyni vytvofili. Jlstě by vás mrzElo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, lceré by§te zapřěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejnoetí. ěas ruÁs TtÁČt, ap MUSÍME BÝí PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, Že le nnrerruÍ Úster orcunÝ. znuysuEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§TĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPlj.llT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jsn oVĚŘENÝMl ÚDNl, pozomě ho patfiěně přeloáe, zal9pt6 a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky, Arrketní lístek vraŤte i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. sPot€HÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Várn psali ještě jednou.

Děkují redaktoř rnapy
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