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ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pío tvorbu historické íTapy o ČeSCn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obEc, ze ktéré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc€, za která můžeš pravdivě iníormovat.

Proto ie v ankgtním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména infonnace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEsKýcHRoDlN.Nestaěí,-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kektenýmseiníormaceváahuje,
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1, ČESKÍ názgv obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod.)

lU
W

l.

/ '/4 _., ,/n, .-ue./. l L L L 'j

2, Nejbližšídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S, Háj 1 km)
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3. 'Stup€ň českosti'obce (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcela česká, z
částečné česká, Č

jednotlivé rodiny, J
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4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)

ano, ne
"""4$-',

ano, ne

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

jejím okolí ftde) ajaké koníese: prvsl., katol., prot€st.,

bapti§., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

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

neur,,n,(ál*o a co

7 -Zda byly v oboi nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družstevní ap):

7,1. Pivovary

7.2, Cukovarv

7.3. Míýny (gen.,vodní,větr)

7.4.íovárny nebo velké dílny

7.5. Mlékáíny

7.6. Jhé 0aké)

@akoužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano

ano

Ed")ó;, ,.

(kddčfi
ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spotkyv obci v r. 1939:

B.1. Hasiě.ský

8.2. Sokolský

8.3. lGpela

6.4. Jiné fuypiš iaké)

ano, ne

ano, ne

ano, ne

9. VypĚ,kteří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kre,iěí, apJ
?,;ž,;,*

10. Hoft založeníČeSKÉ oUce nebo osady (en v případě,

2E to bozp€čněvíš)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, kt3ré navrhuješ na mapě oznaěit

PopĚ je stručně na zvláštní list .

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

§d@ př€l(,ži! psÉs6,i



Vážení respondenti.

Za 24sJ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 86t, abyst€ evými odpovědmi pomohli vytvoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČeŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dnešním soukomým i vědeokým záJemcŮm a zŮstane trvalým a názomým svědectvím pro další
geno€c€otom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěbyJyn€úplno€ti anepřeenosť_právě_v okolívŤi
rodné oboe, ldoró byst6 zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhoetejnoEtí. Čns ruÁg TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTÉ sE To}io, že je nnráruí úsrer oúouHÝ. ZAMYSLETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAňí Ho
\ryPLNlT.

Proeíme : vyplňte anketní lístek jen ovĚŘenÝul tJDAJl, pozorně ho patřiěně přeloág, zalopto a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky. ArrkEtní lístek vrďte ivtom pňpadě, že o své obci nic nEvfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpov&i budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, óychom Vám psalijďtě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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