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ANKETNÍ LÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSn:n na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze lcteré na Volyni pocházíš, ale za všeohny obce, za které mŮž9š pravdivě iníormovat,

Proto ie v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna iníormace o osadách a obcích,
ve ktených žilo MALo ČEsKÝcH RoDlN, Nestačí,-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodŮ, ke lcteným se informace rráahuje.

1 2 3

1. ČESKÝ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovkai ,,r'
Sklíň nikoliv šklyň a pod.) {'/ ''

ť{_uĚw-
LLah;

2. Nejbližšídvě ěeskó obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km) Y msů
3, -Stupeň českosti"obce (Vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

zcelaěeská,z

ěáslečné česká, Č

jednotlivé rodiny, J

4. zdabyly pod stejným nazvem oDDĚLENÉ dvě eásti obce:

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

,@"
ano, ne ano, ne

5 *Zda vybudován s českou finanční účastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist,, jiné ť"l"

vypiš např.

Hrušvice, katol,

v

g{r"§ V
/Rarroo^,l,,

6 ,*Zda vybudována s ěeskou íinanční ríěastí spoleěenská budova:

sokolovna, ku}tumí dům a pod. CZakroužkuj a výpiš co)

n.u'rr@"no.*
v

7 -Zdabyly v obci nebo v j€jim okolí (kde) vybudovány podni}<y

s převažující českou íinanění účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cu|uovay

7.3. Mtýny (gen.,vodní,větr)

7.4.íovárny nebo velké dílny

7,5, Mlékárny

7,6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co plati)

ano

ano

ano

ano

ano

ano
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a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1989:

8.1, Hasiěský

82. Sokolský

8,3. lGpela

8.a, Jiné (vypiš jakó)

anoj n9 lX
ano,ín€ J

"not9

9. Vypiš,lďeřířameslníci působili v obciv r.1909

(např, švec, krejCí, ap)
ť,,,^rUt-í

10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

žg to bezPočně vĚ)

ívnN
1 1. Místa sowiseiící s naši }ťsiorii v okolí wedených obcí které navrhujeĚ na mapě oznaěit

Popš je struěně na zvláštní li§,

'U boď 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

řdg přeložit potom

,,pir* {, +"
-,.[r,,"t("r Ťvibe j



váž€ní respondonti.

Za 24ťD ělenú Sdružení §me vás, respondentŮ, vybrali několik sot, óy§to svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O

ČEŠÍcH NA VoLYNl, kteú poslouží dneěním soukromým i vědeckým záiemoům a zůstane trvalým a názomým svědeotvím pro daR§í

generacgotom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jlstě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnosti anepřeenosti_Právě_v okolíváši

rodnó obce. ldgró bystg zapřěinili prava vY svojí nepoámoetí, ěi dokoncá lhoetejností. Čns rulg TtAČÍ, Al-E MUSÍME BÝr PŘESNí l

iG§ňřÉ šÉroÉó, zĚJÉ Ňxerl,rí rjsrex oůouxÝ. zAMysLEIE sE, poRAĎTE sE, zA\upoMíNEJTE A J§TĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPl_NllT.

Prosíme : Vyplňtg anketní lístek jón oVĚŘENÝMl ÚDAJI, Pozomě ho patfiěně přeloáE, zalept€ a nejpozdějl do 14 dnů _vhodte do po§ovní

scnranky. Áiotní lístek vraíte i v tom pňpadě, ža o Evé obci nic nevfte, ale poznameneite to na něm. SPOIEHÁME NA V§ l Neodlepuite svoji

adresu l

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnooovat velmi peělivě, Nenu{te nás, óychom Vám psali ieště jednou,

Děkují redaktoři mapy
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