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ANKETNÍ tÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze }cteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc6, za kteró můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí, Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve kten/ch žib MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. NEstaěí-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodŮ, ke kterým se informace váahuje.

1 2 3

t. ČESKÍ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka,,, *i

Sklíň nikoliv ŠxVn a pod.) '*',
'il*ryl*

2. Nejbližšídvě čoské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
'\'ianáí

3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1 947)

,'"'''',1ť zcaueesxffi\-"'
ěásteěné ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod steiným nazvem oDDĚLENÉ dVě ěásti obce: cesfu

a ukajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1944 V
ano, ne

t ,/a

ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obei nebo

jejím okolí (kde) ajaké konf€sé: prvsl., katol,, protest,,

baptist., jiné \

_vypiš např.

1ÍHrušvice, katol.

l

6 -Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

ngvlřn, né, ano a co

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

s převažující ěeskou finanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap,):

7.1" Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7. .Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné 0aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

1t 1á6}rue;, ne

\míO.ad, n"

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

,á,no-hao, ne

VpiSco
r/

hll.furrnn
Mz;ť,.^"//

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolský

8.3. Kapela

8.4, Jiné (vypiš jaké)

ť
J

Ý

ď*
ano, ne

(fi",,.
"ť/," l-,l,S// |í4,.

9. Vypiš,kteří řemeslníci pŮsobili v obci v r.1939

(např. šv€c, krejěí, ap.)

10. RokzaloženíČEsKÉ

že to bezpeěně Víš)

obce nebo osady_(en v přpadě,

t*r,"4".1 ,íYJ4
"LCZ/ k" nr'4i*-

11, Místa související s naši historii v

Popiš je stručně na zvláštní list .

ťnn *S*.nobcí, Keré navrhuješ na mapě oznaěit

- U bodů 5, 6 a 7 uv6ď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny,

Zdo přeložit potom

ffi&",



vážení í€spondentj.

Za 24a0 ělenú Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik sgt, abyďe svými odpovědmi pomohli vytvofit HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním §oukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědecwím pro dal§
generaceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylynaúplnosti atíepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, kteró byste zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lho§tgjno§tí. Óns HÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE SE TOHO, ŽE JE ANKEÍNÍ ÚSTEK DLOUHÝ. ZAMYSLEÍE SE, POHAĎTE SE, ZA\UPOMÍNEJTE A J§TĚ SE VÁM PODAŘÍ HO
VYPLNlT.

Prosíme : Vyplňte anketní lístek j6n oVĚŘENÝMl tjDAJl, pozomě ho patňěně př€loáe, zal€pt€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Anketní lístek vrafie i v tom případě, že o své oboi nic nevíto, alo poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odp_ovědi budeme sledovat a vyhodnocgvat v9lmi p€ělivě. Nenufie nás, óychom Vám psalije§ó jednou.

Z7t^-l' r-{,7 rÍ.2-, lrŘ^t_' 74.' Ť. *l úSl lvtvt1'./ 
Dilkujíredaklofi mapy
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