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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSCn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejon za obec, ze Keré na Volyni pocházíš, ale za všechny obco, za lrteré mŮžeš pravdivě informovat,

Proto ie v ankeiním lístku uvedEno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna informace o osadách a obcích,

vekteďch žibMÁLOČESKÍCHRODIN.Nestačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač číslabodŮ, kelcterýmseiníormacevztahuje,
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1 2 3

t. ČESKÝ nazev obce, osady (např. Buěovka

sklíň nikoliv Šklyň a pod)

nircriv qď$9y{}
l"i*- \*j_ť,-úrr

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S, H4 1 km)
//h.ť,*Í,L řl,

r*":?§w|,-j ťpr
3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcela ěeská, z
částečně ěeská, č
jednotlivé rodiny, J

ěqlq

4. Zda byly pod stgjným názvem oDDĚLENÉ dvg ěásti obce:

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)
í ano,i\9- ano, ne anot ne

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

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

baptist., jiné

vypiš např.

HrušVic€, katol. .nL

*Zda vybudována s ěeskou finanění úěastíspoleěenská budova:

sokolovna, kulturní dŮm a pod. [Zakroužkuj a vypiš oo)

n"uí., Íibno 
" 

oo

7 -Zda byly v obci nebo v iejim okolí (kde) vybudovány podnilry

s převažující ěeskou íinanční rlčastí (souk. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4.Tovany nebo velké dílny

7.5, Mlékámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolslcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, n6

ano, Q§..

ano, ne

9. Vypiš,kteřířemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap)

10. RokzaloženíČeSKÉ oOce nebo osady (en v případě,

že to bezpečně víš)

11, Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, Keré navrhuj€ě na mapě oznaěit

Popiš ie struěně na zvláštní list ,

- u bodů 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když pozděii zanikly nebo byly zniěeny,

ede přgl§žit ř}§tsm

l.J JlXl



vážení r€spondenti.

Za 2400 ělenů SdružEní jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s6t, abyst€ svými odpověďmi pomohli vyfuoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dn€šním soukomým i vědeckým zájemcŮm a zŮstane tívalým a názomým svědectvím pro dalá
generac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvofili. Ji§tě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atlepřesnosti právěv okolívaši
rodné obcE, které byste zapříěinili právě vy svojí nepozorností ěi dokonce lho§tejno§tí. Čas ruÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnxerrqÍ Úsrer olouxÝ. zRN,|vslEIe sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j€n OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozorně ho patřěně přeloáe, zalopt€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. sPo§HÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budeme sledovat a Whodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, óychom Vám psalijďtě jednou.

Děkují redaktoň mapy

^3§ř(,
@r

-i x
as-D
P

. _^g*-o)t9l-*%m

:íi€
-.--..

t

Éó
8
tl-=tEP§idag'A-=s. r<.-9ó*=
.z


