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ANKETNÍ lÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze kteró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za lderé můžeš pravdivě informovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebE několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEsKýcH BoDlN. Nestačí-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodŮ, ke lrtenlm se iníormace vztahuje.
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1. čEsKý název obce, osady (např. BuĚovka nitoliv BoĚěovl<a,I!

Sklíň nikoliv Šklyň a pod)

íltbr,ay',ýč

-' 
jU

2, Nejbližšídvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

lFWou,ia7 ,íkm

3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co

k roku 1944

ol$f
Y

zcala eeskf,
částečně ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyíypod stéjným názvem ODDĚLENÉ dvě části ou"., Q"5ďlí
a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)

@,n" ano, ne ano, ne

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

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

,l

6 -Zda vybudována s ěeskou finanění účastí společenská budova:

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

nevím, ne, ano a co

a"

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

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovay

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné úaké)

(zakroužkuj to, co plat0

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolshý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
ť

ano, n€

, ano, ne

@",

9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap,)

.t*tqi'
Ý*,,?ouarl

10. Rok založeníČEsrÉ oUce nebo osady (ien v pňpadě,

že to bezpoěně víš)

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

Popiš j9 struěně na zvláštní list .

- U bodů 5,6 a 7 uvéd všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniě€ny

Zda přeložit potom



Vážení respondenti,

Ze 24O0 ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyďe svými odpovědmi pomohli vyfuoňt HISTORICKOU MAPU O

óÉstcx r.rÁúolyNt, kteúposlouzion*ním soukromým ivědeckým áiemoům a zůstane trudým anázomýmsvěd€otvímprodal§

tener"ceotom,conaSi preaňoven"Votyni vytvonfi,_Jistě by vás maelo, kdyby na mapěby]yneúplnoeti 3lepřesnosť právěv okolívaěi

rodnó obce, které byste zapříěinili právě, Vy svojí nepoámostí, ěi dokonco lhostejnoetí, b-A,s NÁ9 !49Í1ALE:MUSÍME BÝr PŘESNÍ l

iiĚGrři šEioÉó, zĚ jÉ;fiKEŤŇ úsTEx-olourrÝ. znrr.rys'urre sE, poRAĎTE sE, zAvzpoMíNEJTE A J§TĚ sE vÁM poDAŘí Ho

VYPLNlT.

Prosíme : vyplňt€ ankotní lístek ien ovĚŘeHÝul ÚDAJI, pozomě ho patňčně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní

schránky. Arrketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě, Nonutte nás, óychom Vám psalijďtě iednou,
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