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

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze l<teré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketnírm lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí, Schází zojména informacE o o§adách a obcích,
ve kerých žib MÁLo ČEslďcH RoDlN, Nestačí-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke ktárým se informace rráahuje.
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t. ČEstď název obce, osady (např. Buršovka nikoliv Boršěovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)

Kne"u\
(tota-;ra1

2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3, 'Stupeň óeskosti"obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)
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4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLEN É dva ěasti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
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5 *Zda vybudován s ěeskou íinanční účastí chrám v obci nebo

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

baptist., iiné

,.aha á/
v /r/d aL n4

(Pra rc:/outuj
dn?r<'tt4 //s

/:.

la ,>;"1 vů,r,/bJt, /l

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. (Z*.oužkuj a vypiš co)

nevím, ne, ano a co
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7 -Zdabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7 2. Cukrovaty

7.3. Mhýny (gen.,vodnivěil)

7.4. rovárny nebo velké dílny

7.5. Mlékémll

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolkyv obci v r. 1939:

8,1.llq§jástý

8.2. Sokolsloý
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8.4, Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap.) J
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10. RokzaloženíÓESKÉ obce nebo osady (en v pňpadě,

že to bezpeěně vĚ)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, lderé navrhujď na mapě oznaěit

Popiš je střuěně na zvláštní li§t .

" U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.

Zde přeložit potom

Vypiš např.

Hrušvice, katol.



vážoní řgspondenti.

Za 24Ň ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, výbrali několik set, abyste svými odpověďmi pomohli vytvořit HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kteráposloužídneěním soukromým i vědeckým zájemcům a zůstane třvalým anázomýmsvědeotvímprodalší
geneíac€otom,conéi předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti 3fepřesnoeti_grávě_v okolívaši
iodné ob"., ld6ré by§to zapňěinili prave vY svojí nep_ozomosti ěi dokonce lhostejno§tí. ÓnS ruÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝI pŘEsNÍ l
Ňeaxr.rrÉ sE ToHo, že jp nr.lKErNí Usfer oúounÝ. zAMysLETE sE, poBAĎTE sE, zAyzpoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

ProsímE : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘenÝUl ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní

schránky. Ani<etní lístek vratte i v tom přpadě, 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. Nenuíte nás, abychom Vám psali jďtě jednou.

Děkujírcdaktofi mapy
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