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ANKETNí l-ísTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSCn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen zaobec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můž€ě pravdivě inlormovat.
Proto jo V anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle počtu obcí, Schází z€jména iníormace o osadách a obcích,
vekených žibMÁLoČEstďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě číslabodŮ, kektenýmseinformacevziahuje,

1 2 3

t. ČeStď název obce, oseidy (např. Buršovka nikoliv BoĚěovka,

sklíň nikoliv Škvň a pod) :š /.,
,ltau,, Lp, .k

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

3, 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1947)

pUtr# zcela ěeská"_íi
čá§ečné česká, c
jednoťivé rodiny, J

l)4to

, n ,^/r ^,L,- 
{P " !., ,r, i* lr k]*lá-

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě ěásti obcE: ěeeká

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

ano, n€ ano, ne ano, n6

5 Žda vybudován s ěeskou finanění účastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

\ypiš např.

Hrušvice, katol,

6 *Zda vybudována s ěeskou íinanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod, (Zakroužkuj a vypiš co)

n€Vlm, n6, ano a co

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

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

družstevníap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukovary

7.3. Mlýny (9en,,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5, Mlékámy

7.6. Jinó (akó)

fZakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1, Hasiěský

82. Sokolslcý

8.3, Kapela

8.4, Jiné (vypiš jaké)

;

1.J: ano, ne

6oi
íáfi6j

né

ne

9. Vypiš,kteřířameslníci působili v obci v r.1989

(např. šv€c, kejčí, ap)
ft,rr,L j;r- Y-^,,*,-ri,ň,l

10. Rok založeníČeSKÉ obce nebo osady (ien v případě,

ž€ to bezpgěně vĚ)

l!,,l l

1 1, Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhujeě na mapě oznaěit

Popiš jo struěně na zvláštní list .

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

Zds přeložlt potorn



váž9ní í€§pond€nti.

Ze 24OO ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 96t, aby§tó svými odpověďml pomohli vytvořt HISTORICKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, Kerá poslouží dneěním soukomým i vědeckým z{emoům a zŮstane trvalým a názomým svědectvím pro další
gonerac€otom,conaši předkovénaVolynl vytvoňli. Jistě by vás mrzElo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atťepřesnosť_právě_v okolívaši
iodné ob"., kteró byste zapříěinili právě W svojí nepozomostí, či dokonce lhostejností, Čns ruÁs náČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že je nnxErHí I-Ísrer olounÝ, znnavslgre sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚňENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patfiěně přoloá€, zalepto a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní líďek vraíte i vtom případě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA vÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budema sledovat a Vyhodnocovat velmi peělivě. N€nuttg nás, óychom Vám psali ještě jgdnou.

Děkují redaktoň mapy
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