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ANKETNÍ lÍSTEK

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

Anketní líiďek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v ank€tním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubňk - podle počtu obcí, Schází zgiména informace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEsKÝcHRoDlN.NeďačÉli místo, pišna zvláštníliď aoznaě ěíslabodů, kekterrýmseiníormacerráóuje.

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěény.
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1. ČESlď názevglle, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a Pod)
t1bžríaarýť

2. Nejbližšídvě české obce

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

k roku 1947)

zcela ěeská, z
částečné česká, Č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: ěeská

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

ano, [9: ano, ne ano, ne

5 *Zda vybudován s českou finanční úěastí chráín v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš např,

Hrušvice, katol. řn rt

6 'Zda vybudována s ěeskou íinanění účastí spoleěenská

sokolovna, kulturní dům a pod. @akroužkuj a vypiš oo)

budova:\
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nevlm, neíanq,a cou'
llagilZ4/ isřň

7 *Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanční účastí (soukr. akc. spol,,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2, Cukrovary

7.3. Mlýny (gen,,vodnivěť)

7,4, rováíny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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ano (kde), ne

ano (kde), ne
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ano (kde), ne

ano (kde), ne

@fta"1, n"
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1, Hasičský

8.2, Sokolsloý,

8.3, Kapela

8.4. Jiné (wpiš jaké)
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9. Vypiš,keň řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kejěí, ap,)
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10. Rok založeníÓESKÉ oOce nebo osady (jen v případě,

že to bezpeěně víš) / 8(8

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

Zde přeložit potom
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Vážení respondenti.

Za 24OO ělenů Sdružení jsme vás, responderrtŮ, vybrali několik set, abyste svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukromým i vědeckým zájemcŮm a zůstane trvalým a názomým svěd€cwím pro další
generac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti adepřesnosti právěv okolívaěi
rodné obce, které byste zapříěinili právě vy svojí nepozomoetí, či dokonce lhoetejností. Čns HÁs TláČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ t
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE le nnxErruí LíSTEK DLoUHÝ. zruuyslEre sE, PoRAĎTE sE, zAyzPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňt€ anketní lístek i€n oVĚŘENÝMl ÚDNl, pozorně ho patňčně přeloáE, zalgPt9 a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vrafie i v tom pňpadě, že o své obci nic nevfte, ate poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adr€§u !

Vaše odpovědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenufie nás, abychom Vám psali jďtě jednou.
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