
ANKETNÍ tÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češít:h na Volyni

Anketní lílstek vyplň podle dotazů nejen zaobec, ze lcteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.

Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména informace o oeadáph a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEslďcH RoDlN, Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodŮ, ke kteným se iníormace vztahuje.
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r, ČESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Škýn a pod.)
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2. Nejbližšídvě české obce

(např, Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Slupeň ě€skosti"obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co pláí

I,Yk roku 1947)

ýG ý.Gý@a. Zdabyty pod stejným názvem ODDĚLEi|É dvg casti obce: česká

a ukraiinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1944

vypiš např.

Hrušviee, katol. ,-ť}é.
5 žda vybudován s ěeskou íinanční účastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké koníese: prvsl,, katol,, přot€§t.,

baptist., jiné

aconevímr@ano6 *Zda vybudována s ěeskou íinanění úě,astí spoleě€n§ká budova:

sokolovna, kuttumí dům a pod. fZakroužkuj a vypiš co)
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou íinanění účastí (souk. akc. spol.,

družstevní apJ:

7,1. Pivovaty

72.Cubovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7,4. íov&ny nebo velké dílny

7,5, Mlókámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co platí)

á

M
aýlqŇr

8. Spolky v obci v r. í939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolshý

8.3, Kapela

8,4, Jiné (vypš jakó)
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gapírl €9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r,1 989

(např. švec, kreičí, ap.)
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10, RokzdoženíÓESXÉ oUce nebo osady (en v přpadě,

že to bezpečně vĚ)

1í. Mbta sowisející s naši historii v okolí wedených obcí, ktEré navrhuješ na mapě oznaěit

Poplš je sťÉně na zvláštní list .

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

Zdo přeložit poŤgm

%



Vážgní respondenti.

Ze 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentů, vybrali několik set, abyst€ evými odpověďmi pomohli vytvofit H|STOHICKOU MAPU O
ČEŠÍcH NAVoLYNI, ktgráposloužídneěním soukomým ivědeckým ájemcŮm E zůstane trvalým anázomýmsvědectvímprodalěí
gonérgcaotom,oonaši předkovénaVolyni vytvofili. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřesnosť právěv okolívaši
rodné obc€, kt€ré bystg zapřěinili právě vy svojí nopozomo§tí, ěi dokonce lhoetejnosť. Čas nÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE .le nnrerruÍ LÍSTEK DLoUHÝ, ZAMYsl§rE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNÉJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPlj.llT.

Prosrme : vyplňte anketní lístek jén OVĚŘENÝM| tjDAJl, pozomě ho patřčně přoloá€, zalepte a nejpozději do í4 dnů vhodtE do poštovní
sohránky. Arrketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adr96u l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. NEnuíte nás, abychom Vám psali jďtě jgdnou.

Děkují redaktofi mapy
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