
@ANKETNÍ UiSTEK
k iníormacím o obcíoh na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Votyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sébe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zgjména infoímace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN,Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kelcterýmseinformaceváahuje.
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t. ČESKÝ nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv

Sklíň nikoliv ŠkVň a pod.)
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2. Neibližší dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. H4 1 km)
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3, "stupeň ěe§kosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

lk roku 1947)

ů

zcéla česká, z
částečně česká, Č

jednotIivé rodiny, J

/1

4. Zdaby|y pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě ěá§ti obce: ěeská

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

ano, né ano, ne ano, n€

vypiš např.

Hrušvice, katol.
/lhaia,l
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5 -Zda vybudován s ěeskou finanění úěestí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké koníese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné
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6 -Zda vybudována s českou finanční úěastí spoleěenská

kuttumídům pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevím, neí-o}co
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7 žda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s převažující ě€§kou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7,1. Pivovary

7.2,Cukrovary

7.3. M}ýny (s€n.,v€dffiÉf)

7,4.íovámy nebo velkó dílny

7,5, Mkákámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spollty v obci v r. 1939:,@ý
8.2, Sokolslcý

8@
8.4, Jiné (vypiš jaké)

l

..-i
/l

//
./ J,

k?r Éu7t r, .' ll
+lrrlt{Ú nau ót;:, éťpr+

9. Vypiš,kteřířameslníci působili v obci v r,1939

(např. švac, krejěí, ap)
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10, Rok zdoženíČEsrÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpďně vĚ)

11. Místa související s naši histoňi v okolí wedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je skuěně na zvláštní list ,

- U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objeKy i když později zanikly nebo byly zniěeny.

Bda přeložit poŤom



Vážení respondenti.

Za 24@ ělenů SdružEní jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 8ét, abyst€ svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukomým i věd€ckým áiemcům a zůstgne trvalým a názomým §vědgctvím pro další
gonoraceotom,conaši přodkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby_lynetJplnosti an€př€onosti_právě_v okolívašl
rodné obce, ktoré byste zapříéinill právě vý svojí nepozomostí, ěi dokonc€ lhoetejností. ČnS ruÁ9 TlÁČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTÉ sE ToÉo, že je nr.rxerr.rí úsier olouHÝ, znuYsure sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Proďme : Vyplňte anketní lí§tek jgn oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zalEpte a nejpozději do 14 dnů,vhodte do poětovní

schranky, Áketní lístek vraíte ijtom pňpadě, ž€ o 6vé obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOI€HÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budEme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali jeětě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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