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

AnkEtní líistek lyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obcE, za které můžé pravdivě informovat.

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve lctených žilo MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodŮ, ke kteným so informace váahuie.
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t. ČESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv

sklíň nikoliv Šklyň a pod)
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2. Neibližší dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944
t}

4celačeská[l
čá.stgěné ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě čá§ti obce: ěes\á 
,

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 947) V
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5 'Zda vybudován s ěeskou finanční rJěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s ěeskou Ťinanční účastí společenská budova:

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

nevínr,@ ano a co

7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovény podnilqy

s převažující ěeskou íinanění úča§tí (souk. akc. spol.,

druž§tevní ap):

7.1. Pivovary

7.2.Cubavary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4. íovámy nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné $aké)

@akoužkuj to, co platí)
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8. spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8,2. Sokolský

8.3. Kapela

8,4. Jiné (vypiš jaké)

V

9. Vypiš,keří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. šv€c, krejěí, ap.)
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10. Rok zdoženíČeSXÉ oUce nebo osady $en v případě,

že to bezpeěně viiš) 4860

11 . Mbta související s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhujeě na maoě2aěit

PopĚ j€ ďručně na zvláštní list . /1

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

ř,die přoi elžit p*ter*r



Vážení respondenti.

Ze 24Co ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik sď, abysto svými odpověďmi pomohli vytvoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČeŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukromým i vědeckým ájemcům a zůetane trvalým a názomým svěd€ctvím pro další
genergcaotoín,conaši předkovénaVolynl vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti anepřosno§ti,právě,v okolívašl
iodnó obce, lcteré byste zapříěinili prava vY svojí nepozomoetí, ěi dokonce lhostejností, ČnS HÁ9 TLAČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNí l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .lr nnxerní Úsrex orcuxÝ. znuysgrE sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sÉ VÁM PoDAŘÍ Ho
\ťPLNlT.

Prosíme: vyplňte anketnílístek jgn oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patňěně Přeloáe, zalgpte a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky. Anketní lístek vrafie i vtom případě, žE o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adr€§u l

Vaše odpovědi budeme sledovEt a vyhodnocovat velmi peělivě. NenuťtE nás, abychom Vám psali ještě jednou,

Děkujíredaktoň mapy
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