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

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obEc, ze ktéró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které mŮžď pravdivě iníormovat,

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí, Schází zojmóna informace o osadách a obcích,

ve kteúch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN, Nestaěí,-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke lcteným se informace váahuje.
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t. ČeStď název obce, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv ŠKyn a pod.;
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* 1> ÍLta2. Nejbližšídvě ěgské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

zcéla česká, z
částečně ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

3, "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

anot n€ano, ne anot ne4. Zdabyly pod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě části obce: ěeská

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

rLL

vypiš např.

Hrušvice, katol.

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

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

baptist., jiné

nevím, ne, ano a co6 *Zda vybudována s ěsskou íinanění úěastí společ€nská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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ano
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(kde), n9

(kd€), ne

(kde), ne

(kde), ne

ftde), ne

(kde), ne

a vypiš co

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

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

družstevní ap.):

7.1. Pivwary

7.2.Cukovarý

7.3. M}ýny (gEn,,vodní,větr)

7,4.Továmy nebo velké dílny

7,5, Mlékámy

7.6. Jinó (aké)

(Zakoužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolshý

8.3, lGpela

8.4. Jiné (vypiš iaká)

f c,.čťr, "ftaJu,1!'uí|it;-ď,
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9. Vypiš,kteň řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap)

l8ř8z10. HokzaloženíÓeSKÉoUce nebo oeady (ien v případě,

že to bezpeěně víš)

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

PopĚ je ďručně na zvláštní list .

* U bodů 5, 6 a 7 uveďvšechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny,

Zdo Břeložit pptoml
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Vážení recpondenti.

Ze 24fF ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s€t, abyste svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA voLYNl, která poolouá dn€šním soukomým i vědeckým áiemcům a zůstane trvalým a názomým svěd€cwím pro dalš
genoracaotom,conaši předkovénaVolynl vytvořli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby_lyndJplno§ti anepřenosti_právě_v okolívaši
řodng obce, které byste zapřěinili pravo vý svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností. ČÁs NÁ nÁČÍ, ALE MUSÍME BÝl PŘESNÍ l
N-;LEĚřÉ šÉiorió, ZĚJe Ňrár"rl úsfer oiouxÝ. zAMysLErE sE, poRAĎTE sE, zA\tzpoMíNÉJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

ProsímE : vyplňte anketní líst€k j6n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patfiěně př3loá€, zal€ptg a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
scnanly. Áketní lístek vratte i vtom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, abychom Vám psali jeětě jednou.

Dirkují r€daldon mapy
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