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ANKETNÍ tÍSTEK
k informacím o obcii:h na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Ankotní lístekvyplň podledotazů nejenzaobec,zEkterénaVolyni pocházĚ,ale zavšechny obca,za ktErémůžešpravdivěiníormovat,
Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubňk - podlé poětu obcí. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
vet<ten;ch žibMÁLoČEsKÝcHRoDlN.Né§taěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodŮ, kektenýmseinformaceváahuje.
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fote/*l,arffi.,éťqF 3ú/e-
'?h'a/h,1, ÓESlď název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod)
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/.é,aftz**tl c2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

jednotlivé rodiny, J

částeěně

zcela

)
3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

^"@ *o6*o@4, Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dve easti obce: ěeská

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

ťOhrraco

ryť-Y?
vypiš např.

HrušVice, katol.
5 *Zda vybudován s ěeskou finanění rlěa§í chrám v obci nebo

iejírn okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol., prote6t.,

baptist., jiné
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6 *Zda vybudována s ěeskou íinanční úěastí spoleěenská

sokolovna, kultumí dŮm a pod. @akroužkuj a vypiš co)

budova{nl

"ře
w@,fl$a*k
W*a,u: /(aVa,
(##7lů

Ur/r,/r*;*o,

6a)(xae), ne

@.*,"&'
t}iftde)É}

ekaxl*
l
@txo"l,a
ano ftde), [9l

QPtxo"), 
n"

a vypiš co

,í"'/,/?fr,a}; "
iJ

aJťa,rb
a/ri*l.u
S\c/a/,íatl/,a

íÍ;íffi,;
,aa,lia4,atlls {h
Zué.u:t-,lě

,
7 -Zda byíy v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovárry podniky

s převažuiicí ěesXou íinanč[qěj$í1_ §oukr. akc. spol.,

7,4. Továrny nobo velké dflny

7.5. Mlékámy

7,6. Jinó §aké)

fZakoužkuj to, co platí)

:
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7.3. Mbýny

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovaíy
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8. Spott<y v obci v r. 1939:

8,1. Hsiěslcý

82. Sokolslcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (rypiš iaké)
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9. VlpĚ,ktďí řameslníci působili v obci v r.1989

(např. §ec, krejCí, ap)
h

G'ř4tt,ťt,la

r§r',P6wVz,t í,?/h{,§t
0taaáá,r-
4ť6# llu

10. RokzaloženíČESrcÉ oUce n6boosady $en v případě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa eouvisející s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhuješ na mapě označit

PopĚ je struěně na zvláštní list ,

'u bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objelcty i když později zanikly nebo byty zniěeny

ádo přel*Ěit potc;gt
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Vážení respondenti.

23 |a@ ěbnů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 8el, aby§t€ svými odpovědmi pomohli vytvoňt HlsToBlcKoU MAPU o
ÓeŠÍcn NAVoLYN|, kteráposloužídnoěním soukomým i vědeckým zájemoům a zůstanE trvalým a názomýmsvědec,tvímprodalší
ggneraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylynerJplnosti anepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, lderé byste zapříěinili právě Vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhoeteJnoetí. Čns NÁs TLAČÍ, A.E MUSÍME BÝí PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .lr nvrErNÍ Úsrer olouxÝ. zRllvslEre sE, PoHAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte ankelní lístek 1en OVĚŘeruÝUl ÚDA'l, pozomě ho patňěně přeloáe, zal€pto a nejpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schránky, Anketní lístek vraíte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu !

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Ngnutte nás, abychom Vám psali ještě jednou,

Děkují redaktoři mapy
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