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ANKETNÍ tÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze lctEré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdívě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podlé počtu obcí. Schází zejména informac€ o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoÓESKÝoHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznač číslabodŮ, kelctenýmseinformacerrztahuje.
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t. ČeSrcÍ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka, . ,=.

Sklíň nikoliv ŠkVn a pod) ,., . ':. '-,,
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2. Nejbližšídvě čoské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km) Á ,ť-r,r- J- r*rr-

3. "Stupeň českosti"obcé (vypiš zkíatkou a zakroužkuj to, co platň§

k roku 1 947) 'í:x9.
jednotlivé rodiny, J

**"ě tFT

4, Zda byly pod stejným názvem oDDĚLeN É avs eásti obce: ěesl§

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947) .i
,*"@ ano.lne ,

14.

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

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., prot6st.,

baptist., jiné n" ra,u_- 13I
i,

4,i*J.ř,

vypiš např.

Hrušvics. kďol.

fitRorr:N, t"& ,rP.
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6 "Zda vybudována s ěeskou finanční ríčastí spoleěenská budova$
sokolovna, kulturní dům a pod. @akroužkuj a vypĚ co)
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7 2. Cuktovaty

@M,ý;, ts;n.,vodni,varl
7,4. Iovámy nebo velké dílny
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7.6, Jiné (aké)

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

8,1. Hasiěslcý

8.2, Sokolshý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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ano, ne

ano, n€
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9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.1939

(např, šv€c, krejěí, ap,)
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10. RokzaloženíÓEsKÉ oUce nebo osady (jen v případě,

že to bezpečně v6)

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Zdo přeložit poto§yl
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vážení íospondonti.

Za 24ao ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §et, abysto svými odpovědmi pomohli vytvořit HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kteráposloužídneěním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým anázomým§věd€ctvímprodalší
gen€rac€otom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnoeti atťepřeenosti_právě_v okolívŤi
rodné obce, l§eró byste zapřěinili pravo vý svojí nep,ozomostí, ěi dokonce lhostejnoetí. ÓnS NÁS TlÁČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l
NELEKEJTE sE ToÉo, Že.le nNrerNí Úsrex olounÝ. zAMYsErE sE, PoRAĎTE sE, zAyzPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Proďme: vyplňte anketnílístek j6n oVĚŘENÝMt tjDAJl, pozorně ho patňěně přgloáe, zalgpto a nejpozději do 14 dnů_vhodte do poštovní
schránky. Arrketní líEtek vrafie i vtom pňpadě, že o své oboi nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budeme sledovat a Whodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psalijEště jEdnou.

Děkují redaktoři mapy
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