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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 kteró na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zojména informaco o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČesrcÍcuRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštníliď aoznač ěíslabodŮ, kekterýmseinformacevztahuje,

1 2 3

r. ČEStď nazev obca, osady (např. BuĚovka nikoliv Boršcovkg,ir/

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.) i,Y
fltr-U L

";l
2. Nejbližšídvě české obce

(např, Huieě 2 km, S. Háj 1 km)

(lnďio "* b é"

WrŤlú/l}4,,
3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkřatkou a zakoužkuj

k roku 1947)

to, oo platí zcelaě€§lá,Z

ěásteěně ěská, Ó

jednoťivé rodiny,@

4, zdabyly pod §tgjným názvem oDDĚLENÉ dvg cesti obcE: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

*"G) ano, ne ano, ne

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

jejím okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol., přot€6t.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kuhumí dům a pod. @akroužkuj a výpiš co)

nevíml nel ano a co

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

s převažuiící českou finanění úěastí (souk. akc. spol.,

družstevníap.):

7,1. Pivovary

7,2.Cukrov*y

7.3. M}ýny (gen.,vodní,větr)

7.4.Tov&ny nebo velké dílny

7.5, Mlékámy

7.6. Jiné 0aké)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ňe

ano ftde), ne

ano ftde), ne

awpiš co

8. Spolkyv obci v r. 1939;

8.1, Hasiěslcý

8.2. Sokolshý

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, ne

ano, n€

ano, n€

t

9. VypĚ,kteří řameslníci působili v oboi v r.lS}9

(např. švec, krejěí, ap.)

frfuP-alrŽ _ -/lor,Jr/o2 /w
10. RokzaloženíČESXÉ obce nebo osady (en v případě,

že to b€zp6ěně Víš)

11. Místa souvlsející s naši historii v okolí uvedených obcí, kteró navrhujeě na mapě oznaěit

Popiš jo střuěně na zvláštní list .

oř
Él
o'

,N
o6
c
ot
N
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| Zfu přeložit potom



vážoní Í€spondgnti,

Za 24aO ěbnů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s€t, aby§t€ avými odpověďmi pomohli vytvořt HISTOR|CKOU MAPU O

ěeŠÍCn NAVOLYN|, r,t úpáoujianesntm souXrlmYm i vědeckýrn ájemcům a zůstane tryalým anázomýmsvědectvímprodalší

t""".*".t r,conaSlpreařoujnaVotýni vyWoňli,_Jbú by vás mrzelo, káyby_.na mapěbylynerJplnosti anepřesnosti právěv okolívaši

rodné obce, které byste zapříěinill p,áyě_ vy svojí nepoámoetí, ěi dokonce ttroeteiností, 
-ČirS 

NÁS 1áČÍ, A!!_MUSÍME BÝr PŘESNÍ l

iiÉLEřEJř šEiorió, ZĚJi'i,r.ixeŤr,riúsíer-o-rbuxÝ.-znr"rÝšr-ErE sE, poRAĎTE sE, zA\lzpoMíNEJTE A J§TĚ sE vÁM ponAŘí Ho

VYPLNlT,

Prosíme : vyplňte ank€tní lí§tek jen ovĚŘeruÝul ÚDAJI, pozomě ho paťiěně přaloág, zal€pt€ a neipozději do 14 dnů vhoďtE do poětovní

schránky. Arrketní lístek vraíte i v tom přpadě, že o evó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepufle svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě, Nenutte nás, óychom Vám psali jeětě iednou,

Děkujíredaktoři mapy
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