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ANKETNÍ Y1STEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češi?:h na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ neien za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v ankétním lístku uvedeno vedle §€be několik číselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
vekter,ých žibMÁLoČEsKýcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseinformaceváahuje.
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t, ÓESlď nazev obc€, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod.) { ,, v..^ -t ó--Él,rP^+
1',i(

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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Ní4ní iwuó

3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakřoužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcela ěeská, z
ěástečně ěeská, č
jednotlivé rodiny, J

,k,::^
L, i|-Rn ]i'tsk vr|j

4. Zdabyly pod steiným názvem oDDĚLEruÉ ave easti obce: ěeská

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

*o,e ano, n6 ano, n6

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

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., prol€§t,,

baptist., ijné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

h'€

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dŮm a pod. (Zakroužkuj a vypiš oo)

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

s převažující českou íinanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2,Cukuovay

7.3. Mtýny (9en.,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7,6, Jiné $akó)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

ano, n€

ano, n€

ano, ne
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8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolský

8.3. l&pela

8.4. Jiné (vypiS iaké)

lr'C l'l ll

9. Wpiš,kt6říř9meslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kre{čí, apJ svY? il-<
10. Rok zdoženíČEsXÉ oUce nebo osady §en v případě,

žE to bezpEěně vĚ)
\

W\,. &w

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

, PopĚ je struťně na zvláštní liď ,

' U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny obiekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.

řde přel<ržit $r*toím

nevím, ne, ano a co



Vážení respondenti.

Za 240O ělenů Sdružení jsme vás, reepondentů, vybrali několik 8€t, abysto svými odpovědmi pomohlí vytvom H|STORICKOU MAPU O
ČeŠÍCn NAVOLYNI, kterápoeloužídnešním soukomým ivědeclďm zájemcům a zůstane třvďm anázomýmsvědecwímproddší
gen€rgceotom,conaši předkovánaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřesnosť právěv okolívaši
rodné obce, ld€ré bysté zapříěinili právě vy svojí n€pozomo§tí, či dokonce lhostejností, Čns ruÁs TLAČÍ, n-e MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nrurerruÍ Úsrex olounÝ, zAMYsLfiE sE, PoRAĎTE sE, zAyzPoMÍNEJTE A JETĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : Vyplňt€ anketní lístek jen oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalopto a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky, Arrketní lístek vraíte i v tom přpadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

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

Děkují redakloň mapy
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