
ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbú historické mapy o ČeSCn na Volyni

Anketní lístEk vyplň podle dotazů nejen za ob€c, zE kteró na Volyni pocház§, ale za všechny obce, za keré můžeš pravdivě iníormovat.
Proto ie v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna informacE o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLO ČES1ďCH RODIN, NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodŮ, ke kteným se informaca vzlahuje.
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t. ÓESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borsčovka, f
Sklíň nikoliv škyn a pod,) V J';HdROť É \ ip4RiJ^/auÉ^t§§j]oM ouT

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

3. 'Stupeň ěeskosti"obc€ (vypiš zkřatkou a zakroužkuj to, co platí ý
k roku 1947)

zcala

ěásteěně ě€§ká, č
jednoťivé rodiny, J

(, (čj
4. Zdabyly pod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě ěá§i obce: č9sÝ

a ukajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
'ú,* 9d, ne Pďn"

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

jejím okolí (kde) ajaké konfese: prvsl., katol., prote61.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 -zda Vybudovéna s ě6skou íinanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)

nevírť, ne, ano a co l}E v; p1 ý€t/ iu

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

s převažující českou finanční úěastí (souk. akc. spol.,

druž§tevní apJ:

7.1. Pivovary

7.2.Cukovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4. Továmy nobo velké dílny

7.5. Mlókárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakoužkuj to, co Plat0
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2, Sokolshý

8.3. Kapela -J '
8.4. Jiné (vypiš jaké) * u),?L ďt e* q
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9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci&r*1999 t KOi
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10. Rok založeníÓESKÉ oboe nebo osady (ien v případě,

že to b€zpoěně viiš) V '5#u L'€ll.hll+ tu Ullyu'-'

11. Místa souvisejícís naši historii v okolí

Popiš je struěně na zvláštní list .

uvcPgných obpí, kterópavrhujeě na mapě oznaěit

ťa^7 Hď$7ílV H&t'tlr.éVt ieHBpNťh ,+ palÁt1

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

Zdo Břeložit petorn

{



vážení íg§pondonti,

Ze 24OO ělenů Sdružení jsme vás, rEspondEntŮ, vybrali několik §ot, abyste svými odpovědmi pomohli vytvořt H|STORICKOU MAPU O
ČEŠÍcH NAVoLYNI, kteráposloužídnešním soukomým i vědeckým z4emcům a zŮstane trvalým anázornýmsvědéctvímprodalěí
genoraceotom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbyJynetJplnoeti gfepřeenosti_prévě_v okolívaši
iodnó obce, kteró byste zapňěinili pravg vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhoetejností, ČeS ruÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Žs .le mtxerNí Ústex ououxÝ. znn,tYslfre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen ovĚŘeruÝul ÚDAJI, pozomě ho patfičně přeloáo, zal€pt9 a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky, Arrketní lístek vraíte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali j$tě jednou.

Děkují redaktofi mapy
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