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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní líistek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze Keré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró můžEš pravdivě iníormovat.

Proto j6 v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEsKýcH BoDlN, Nestaěí,-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodŮ, ke kteným se iníormace váahuje,
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r. ČrSrcÍ nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

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

k roku 1947)
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4. zdabyly pod steiným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: česká

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

ano, ne

ť
frD
'>*á:&r,,,j xrr-
rlo +*/Ll '1'?,l /

ano, n€

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

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol., prot€§t.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 -Zda vybudována s ěeskou finanění riěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. fZakroužkuj a vypiš co)
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim oko]í ftde) vybudovány podniky

s převažuiící ěeskou finanění účastí (souk. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1, Pivovary

7.2, Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné úaké)

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

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolslcý

8.3. l&pEla

8.4. Jiné (vypiš iaké)
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9. Vypiš,kteřířameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kreiěí, ap.)
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10. Rok založeníČEsG obce nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně vĚ)
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11, Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, kteró navrhuieš na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .
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' U bodů 5,6 a 7 uved všechny objekty i kdyz později zanikly nebo byly zničeny.

ft*,natuÁ^, )rrl"rp#i "e' .chW ť?J,b' ďco ffiz'1,4l :,-VIJ,L,-"^ la*?,
(r, r"r>-. ;o"afu, b,4,rta---$? a/,r*ňvl*
,{c"*'L' d/ 

l ,*j*,,rn***

§



váž€ní rgspondgnta.

Ze 24OO ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abysto svými odpovědmi pomohli vytvoňt H|STOB|CKOU MAPU O
ČeŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dn€ěním soukomým i věd9okým zájemcům a zů8tang trvalým a názomým svědectvím pro datší
generacaotom,oonaěi předkovénaVolyni vytvořili. Jistě by vás mželo, kdyby na mapěby,lynetJplnosti anepřeenosť,právě_v okolívaši
rodné obce, t<teró byste zapříěinili Právě W svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostéjností. Óns NÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToÉo, Že .lE nnxerruÍ Úsrex plouxÝ. zRuyslEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\ryPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen ovĚŘeNÝvtl ÚDAJI, pozomě ho patřčně př€loáe, z3l9pt€ a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky, ArrkEtní lístek vraíte i v tom přpadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali jďtě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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