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ANKETNÍ YiSTEK

k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházÍš, ale za všechny obce, za které mŮžď pravdivě iníormovat,
Prolo je v ankotním liiBtku uvedono vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEsKýcH BoDlN, Néstačí-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, re nán;m se iníormace váahuje.
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t. ČeSď název obce, osady {např. Buršovka nikoliv Boršěovka"

§klíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě čoské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'stupéň čéskosti"obc€ {vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

-\zcelaěesl<\y'
čá§t€čně ěeská, Č

jednotlivó rodiny, J
27,2!7"l) <l"E .r4a-4

4. Zdabyly pod stejným nazvem oDDĚLENÉ dVě části obce: ěeská

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

ano, ne @n" ano, ne

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

jejírn okolí (kde) ajaké konfese: prvsl., katol., přotest.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s českou íinanění účastí spoléěénská budova:

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

neví,,n, ne,fit a co ,r a.
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družslevní ap):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.A.ravárny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (jaké)

(Zakroužkuj to, co platD
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8. Spolky v obc! v r. 1939:

8.1. Hasičshý

8.2. Sokolský

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké) ,ri/aí)f,_r!,1,7';
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9. Vypiš,kteří řcmEslníci působili v obci v r,1939

(např. švec, krejeí, ap.)
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10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady den v případě,

že to bezpeěně víš)
,/íós-

11. Místa související s naši historii v okolí wedených obci které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Zde přeložit potom



vážení respond€nti.

Za 24ťp ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, výbrali několik 6€t, abysto svými odpovědmi pomohli vytvořit HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukrorným i vědockým zájemcům a zůstane trvďm a názomým svědEotvím pro další
generaceotom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěby_lynerlplnosti atíepřesnosti_právě_v okolívŤi
iodné ob"., lcteré byste zapříěinili pravg vY svojí nep_ozomostí, ěi dokonc€ lhostejností. ČnS nÁs TLAěÍ, ALE MUSÍME BÝr pňEsNÍ l
ŇĚiÉxLrrÉ še rorio, že je ANKErNí r-ísfEx o[ourrÝ. zAMysLETE sE, poRAĎTE sE, zA\rzpoMíNEJTE A J§TĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j€n OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozorně ho patfičně přeložte, zalopte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní

schránky. Áketní lístek vraíte i v tom pňpadě, ž6 o §vé obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaěe odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenufie nás, abychom Vám psali jďtě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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