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ANKETNí t-ísTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za keré můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle počtu obcí. Schází z€jrnéna iníormace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEsKýcHRoDlN.Nestačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač číslabodŮ, kelcórýmseiníormaceváahuje.
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t. ÓESKÝ název obee, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ěeské obce
(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskosti-obce (vypiš zkatkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcela česká, z
ěásteěně česká, Č
jednotlivé rodiny, J
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4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLEN É dvě části obce: česká

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

.,iii-ó,'ne &iď, ne ,,,ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční účastí chrám v obci nebo

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

baptist,, jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

Doloe /,j. ,'
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6 -Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kulturní dům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)

nevlm, ne, ano a co

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

s převažující českou finanční úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1 , Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. M|ýny (gen.yodní,větr)

7.4. lovárny nebo velké dfl ny

7.5, Mlékárny

7.6. Jiné (jaké)

(Zakroužkuj to, co plat|
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8, Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasičslo/

8,2. Sokolshý

8.3, Kapola

8.4, Jiné (vypiš jaké)

anďřE
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ano, Rě

9, Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r,1939

(např. švec, kreiěí, ap,)

10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně Víš)

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

ťyláiení ť, l.alyne * yyznsčit na ťiepěPopiš je sťučně na Zvláštní list

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

Zdo přeložit poton-at



Vážení řospondgnti.

Za 24ťD ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s6t, abyste svými odpověďmi pomohli vywořit HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědeotvím pro dalěí
gonergcaotom,conéi přédkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti 3fepřesnosť_právě_v okolívŤi
iodné ob"., které byste zapříěinili pravg vý svojí nepozómostí, či dokonce lhostejností. ČnS ruÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNí l
N-iLEřřÉ šÉ iorjo, že je nr,rxerr,rí úsťer oúounÝ. zAMysLETE sE, poRAĎTE sE, zAyzpoMíNEJTE A J§TĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j6n OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloňe, zalgpto a n€jpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní

schránky, Á'ketní lístEk vraŤte i v tom pňpadě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali jďtě jEdnou,

Děkují redaktoři mapy
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