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ANKETNi tísTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Voiyni

Anketní lbtek vyplň podle dotazŮ nejen za obEc, zE Keré na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto j€ v anketním lístku uvedeno vedle sEbe několik ěísolných rubrik - podle počtu obcí, Schází zejména informace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEsKýcHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kektenýmseiníormaceváahuje.
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1. ÓES}ď nazev obc€, osady (např. BuĚovka nikoliv

Sklíň nikoliv Št<Vn a pod.)
rVÉěovká,V' A,. l
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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zcalaěaská,Z

ěásteěně ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

3. "Stupeň ěekosti'obce (Vypiš zkrgtkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

b)""
4. Zdabyly pod steiným názvem oDDĚLENÉ dVě ěásti obcll: c5§|

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

vypiš např,

Hrušvice, katol.

5 -Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné
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nevím,6 *Zda vybudována s českou íinanění účastí společenská budova:

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

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

ano
7ll /le

7 -Zdabyly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

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

družst€Vní ap.):

7,1. Pivovaty

7.2.Cukrovary

7.3. Mbýny (9en,,vodnivětr)

7.A.Továrny nebo velká dílny

7,5. Mlékámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co plat|
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8, Spdkyvobcivr.1939:

8.1. Hasiěský

8,2. Sokolský

8.3. Kapela

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

(nápř. šVeo, krejěí, ap,)

/2.€rav2--h€ ////7l / '<- { /ítrlž,u10. RokzalrženíČESKÉ obce nebo osady fen v přpadě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa související s naši historii v okolí wedených obci keré navrhujď na mapě oznaěit

Popiš je stručně na zvláštní list .

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byty zniěeny.
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Vážení respondenti.

Ze 24oo ělEnů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, aby§te ernými odpověďmi pomohli vyfuořt HlSToRlcKoU MAPU o
ěeŠÍcn NAVoLYN|, kt€ráposloužídneěním soukroíným i vědeckým z{iemcům a zústane třvalým anázomýmsvědectvímprodalší
g€noraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jirrtě by vás mrzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti an9přo6nosti_právě_v okolívašl
rodné obce, lcteré byste zapfiěinili prave vY svojí nepozómoetí, ěi dokonce lhostejností. ČnS ruÁS TLAÓÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l
ŇĚúĚJr-d še rorio, že je ar,rxáNí úsfer oiourrÝ. zAMysLETE sE, poRAĎTE sE, zA\zpoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňté anketní lístek ien OVĚŘeruÝUtl ÚDAJI, pozomě ho patlíěně př€loáe, zalépl€ a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do po§ovní
schranky, ÁÍtetní lístek vratte i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenefie to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali je§ě iednou,

Děkují redaktoři mapy
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