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

Arrketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za kteró můžeě pravdivě informovat.
Proto je v ankEtním lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČESKÝCHRoDlN"Nestačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodŮ, kelcterýmseiníormacerrztahuje,

í 2 3

t. ČEStď nazEv obce, osady (např. BuĚovka

Sklíň nikoliv Šklyň a podJ '} ťrngúopsk
2. Nejbližšídvě česká obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km) ilnu{t rcit ?aiasv
3. "stupeň ěe§kosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

/ÁJll

zcela ě€ská, Z

čá§teěně ěeská, Č
' jednotlivé ,anvÚ)

4. Zda byly pod stejným nazvem oDDĚLENÉ dvě ěásti obce: česká

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

ano, n€ @* ano, nE

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

jejím okolí(kde) a jaké konfese: prusl., katol.,grotest.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
!

fitbt aW
6 žda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)
ó..rrŤ*, *o ".o

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

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

družstevní apJ:

7,1. Pivovary

72.Cubovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr}

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jné (aké)

(Zakroužkui to, co platí)

ano (kde)(Ó)

atokde)S)
anoftde)@
ano(kde),@
ano ftde)@j
ano ftae)@}
a vypiš co hl*'Í

8. Spolky v obci v r. 1S}9:

8,1. Hasičský

8.2. Sokolslcý

8.3. lGpela

8.a, Jiné (vypiš jaké)
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9, Vypiš,ktelí řameslníci působili v obci v r.1 909

(např. švoc, kejěí, ap)
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L€l,-L.
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10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (ien v případě,

ž€ to b€zpeěně víš)

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

ldo přoložit potosn

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



vážoní ř€6pondenti.

Ze 24fD ělenů SdružEní jsme vás, respondentŮ, vybralí několik set, abyste svými odpovědmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kteráposkružídneěním soukrorrrým i vědeckým zájemcům a zůstanE trvalým anázomýmsvědEotvímprodalší
genonacootom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnoeli anepřeenosti_právě_v okolívaěi
iodné obce, kteró byste zapíěinili právě vy svojí nepozomostí, ěl dokonce lhostejno§í. Čns nÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .lr nHxerNÍ Úsrex olouxÝ. zeuysute sE, PoBAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPljllT.

Proeíme: vyplňte anketnílístek jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, Pozomě ho patňěně př€loáe, zalopte a nejpozději do 14 dnů,vhodte do poštovní
schránky. Anketní lístek vraíte ivtom případě, že o evé obci nic nevfte, ale poznam€neite to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adreeu l

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenulte nás, áychom Vám psali jďtě jednou.

Děkují redaktoř rnapy
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