
Ankotní lí6tek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všrechny obce, za kteró můžeš pravdivě informovat,

Proto ié v anketním lírstku uvedeno vedlá sebe několik ěíselnýctr ruO*t - podle počtu obcí, Schází zejména iníorrnace o o€€dách a obcích,

;;6ý;ňiir.ÚÁioCesrc*cHRoDlN.Nestačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kektenýmseinformaceváahuje,

ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Votyni pro tvorbu historické mapy o ČeSnon na Volyni
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zL|t. ÓEstď název obcé, ošady (např, BuĚovka nikoliv

sklíň nikoliv Šklyň a pod.)

lYlýLD4,l Kí'lt,l ,ly'X 4
2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

česká, Z

čá§tečně ě€ská, s,}
iednotlivé rodiny, J

3. "stupeň ěeskosti"obce (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, oo platí

k roku 1 947)

ano, n€ano, neano, ne4, Zdabyly pod stejným nazvem oDDĚLEruÉ ava casti obc€: ěéská

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

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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5 *Zda vybudován s českou finanění rJěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol,, protěst,,

baptist,, jiné

nevím, ne, ano a co6 *zda vybudována s ě€skou finanění úěa§tí společenská budova:

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

;.,\ . ! ,n']
l ! + i ,1,,-

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

7 "Zda byly v obci nobo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

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

druž§tevní ap.):

7.1, Pivovary

7,2. Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.A.rovárny nebo velké dílny

7.5. Mlékány

7,6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co plat|
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8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolský

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké)

NE8It9. Vypiš,Keří řemeslníci působili v obci v r,1939

(např. švec, kreiěí, ap.)

01furtlTil,10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezp€ěně víš)

1 1 . Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě označit

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

ZdE přeložit potorn



Vážení respondenti.

Ze 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §ot, abyste svými odpovědmi pomohli vytvoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstano trvalým a názomým 6vědecwím pro další
gen9raceotom,conaši předkovénaVolyni vytvonfi. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atťepřesno§ti právěv okolívaši
rodné obce, lcteré byste_ zapňčinili prťě. uy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností. ČAs NÁs náČÍ, ALE MUSÍME BÝí PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že le mxrrHí Ústex olounÝ. ZAMYSLErE sE, PoHAĎTÉ sE, zA\rzPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte ank€tní líst6k jen OVĚŘENÝMI ÚDAJI, pozorně ho patřěně přeloáe, zal€pte a nejpozději do 14 dnů vhodte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraŤte i v tom případě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs t Neodlepujte svoji
adresu t

Vaše odpwědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenufie nás, abychom Vám psali ještě j€dnou.

Děkují redaktoři mapy
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