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ANKETNÍ t ÍSTEK
k informacím o obcír:h na Volyni pro Worbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obcé, za které mŮžoš pravdivě informovEt,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí, Schází zejrnéna informace o osadách a obcích,
vektených žiloMÁLoČesrcýcnHoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvlá§nílist aoznaě ěíslabodŮ, kekterýmseiníormaceváahuje.
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t . ČESKÝ nazev oboe, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.) ť'
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

I
i_

v
HlliE( :trlt

Ypaice
6tt

3. 'Stupeň ěéskosti'obc€ (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947) t č
jednotlivé rodiny, J ..,
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4, Zdabyly pod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě ěásti obce: ěeskáf

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947) b Ešz t:
ano, ne ano, n9

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké konfese: prvsl., katol., prot€6t,,

baptist,, jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 -Zda vybudována s čéskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturnídům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)
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7 -Zéabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažujíeí českou finanční účastí (soukr. akc. spol,,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7,4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jinó (iaké)

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

8.1. Hasiěský

8,2. Sokolshý

8.3. Kapela

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

(např. švec, krejěí, ap.)
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10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady {en v přpadě,

že to bezpéěně vĚ)

11. Místa souviseiící s naši historii v okolí uvedených obcí, lderé navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stručně na zvlá§ní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uv6ď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.

Zde přeložit potom

@



vážení rospondenti.

Ze 24cÉ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §€t, abyste srnými odpovědmi pomohli vytvořit HlSToRlcKoU MAPu o
ČEŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým z4emcům a zů6tan€ trvatým a názomým svědeotvím pro další
generaceotom,conaši PředkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti gfiepřesnoati_Právě_v okolívoši
iodné obce, které byste zapříěinili právě Vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhoslgjno8tí. Óns ruÁ9 TLAČI, a6 MUSÍME BÝl PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že lE mxerltÍ tJstEx ot-outtÝ. zRrayscrs sE, PoHAĎTE sE, ZAVZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : Wplňte anketní lístek jen OVĚŘeruÝMl ÚDAJI, pozomě ho paňěně přoložte, zal€pte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vratte i v tom případě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budEme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali ie§ě jednou,

Děkují redalrtoři mapy
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