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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSm na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze keré na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku wodeno vedle sebE několik číselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna iníormacé o osadách a obcích,
vekených žibMÁLOČESKÝCHRODIN.Nestaěí-li místo, pišna zvléštnílist aoznač ěíslabodů, ke}cterýmseiníormaceváahuje.
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t. ČESKÝ nazev obce, osady (např, BuĚovka nikoliv BoĚěovQ*;:
sklíň nikoliv Šklyň a pod) ;' ilokcniH }

2. Nejbližšídvě ěoské obce

(např. Huleě 2 krn, S. Háj 1 km)

ťrqke'ucflur(7 |b"

3, "Stupeň ěeekoEti"oboe (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co pl&'

k roku 1944 ěáďečně česká, Ó

jednoťivé rodiny, J

4. Zda byíy pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě ěá§i obce: ěeeká

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

.no@ ano, ne ano, ne

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

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl,, katol., protost.,

baptist., jjné

Vypiš např.

Hrušvice, katol.

.ru.-

6 *Zda vybudována s ěeskou íinanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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(Xde),g2-
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íkde); ne '

(kde)i ne ;

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolshý

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, no

ano, n€
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9, Vypiš,kteřířameslníci působili v obciv r.1989

(např. švec, keiěí, ap)
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10. Rok založeníČESrÉ obce nebo osady (ien v případě,

žé to bezpeěně vĚ) hť tn *z

11, Místa sowisející s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvlá§ní list .

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

ŠTrbvaZujrici CEskou finanění rJěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

72.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.podnivětr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7,6, Jiné fakó)

(Zakroužkuj to, co platí)

t,i

' U bodů 5, 6 a 7 uved všeohny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.

Zde přeložit potom
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vážení r€§pondgnti.

Ze 2400 ělenů Sdružení §me vás, respondentŮ, vybrali několik s€t, abystó svými odpověďmi pomohli vytvoitt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým zálemcům a zŮstane trvďm a názomým svědectvím pro další
g€neraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylynetlplnosti atíepřeenosť právěv okolívaši
iodné ob"E, kteró byst€ zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhoelejností. Čns ruÁs TLAěÍ, ALe MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že le RruxerHÍ uísrex otouttÝ. zRuvst-.Ere sE, PoRAĎTE sE, zAvzPoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j6n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patňčně př9loá€, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do póštovní
schránky. Anketní lístek vratte i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adr€su l

Vaše odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě, Nenuíte nás, óychom Váín psali jďtě jednou.

'Děkujírcdaktoň mapy
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