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ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístekvyplň podledotazŮ nejenzaoboc,zakleíénaVolyni pocházíš,ale zavšechny obce,za lcterómŮžešpravdivěinformovat.
Proto i€ v anketním lístku uvedeno vedlo sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejrnéna infoímaoe o osadách a obcích,
ve heých žib MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. NestačÉli místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke kteným se informace váahuje,

1 2 3

t. ČESlď nazev obce, osady (např. Buršovka nikoliv

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)

aorSCouffi

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. H4 1 km)

3, "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakoužkuj to, co platíť
k roku 1944

zcela

ěástečně ěeská,

jednotlivé rodiny, J

4. Zda byly pod stejným názvem oEaĚLENÉ dvěěástiobce: česká

a,ukrajins{t#nebo-pol§ká€Ňloožkurb, co platí k roku 1947)

anoqe ano, ng ano, n€

5 *Zda vybudován s českou finanění rJěastí chrám v obci nebo

jejírn okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., protost,,

baptist., jiné ěa/ul-r" /:.

vypiš např.

Hrušvice, katol. v
Ťlq,'*Í-4r*./4.fu

,/l-,^/l-,,t. ep
U/..-h.Lr]lé

6 *Zda vybudována s ěeskou íinanční riěastí spol€ě€nská budova:

sokolovna, kultumídům a pod, (Zakroužkuj a vypiš co)

ano a co

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

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

družstevní ap.);

7.1. Pivovary

72. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7,4.Továrny nebo velké dílny

7,5, MÉkámy

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkui to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kdt "a

a vypiš co

8, Spolky v obci v r. 19O9:

8.í. Hasiěs}cý

82. Sokolslcý

8.3. lGpela

8,4. Jinó (vypiš jaké)

ano, n6

ano, ne

ano, ne

9. Vypiš,kteň ř9meslníci pŮsobili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap)

10. Rok zatoženíÓESIG oUce nebo osady §en v případě,

ž€ to bezpeěně VÍš)

11. Mí.sta související s naši historii v okolí uvedených obcí, ld6řé navrhuj€š na mapě označit

PopĚ je struěně na zvláštní list ,

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

Zdo přeí§žit Fote&:

nůbťat/,4l



váž€ní ]gspondonti.

Za 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentů, vybrali několik §ot, abyste svými odpověďmi pomohli vyfuořt H|STOR|CKOU MAPU O
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým á|emcŮm a zůstane třvalým a názomým svědecwím pro dalď
g€n€rac€otom,oonaši předkovénaVolyni vytvofili. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěby_lyneúplnosti anepřesnosti_právě,v okolívaši
rodné obce, l{6ró byst€ zapříěinili prave w svojí nepozomosť, či dokonce lhosteino§tí. Čns ruÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝí PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToFio, Že je nr,rrErruÍ Ústex ououxÝ. znuyslEre sE, PoMĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VrPLNlT.

ProsímE : vyplňto anketní lístek ien OVĚŘeHÝUl tJDAJl, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů.vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vrEíte ivtom přpadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budéme sl€dovat a vyhodnocovat velmi peěllvě. Nenutte nás, abychom Vám psali jďtě jednou.

Děkují redakloři mapy
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