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ANKETNÍ lÍSTEK

k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSn;n na Volyni

AnkEtní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze lcteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obco, za které mŮžď pravdivě informovat.
Proto je v anketním líďku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejrnéna informace o osadách a obcích,
velctených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kekterýmseiníormaceváahuje,
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t. ČESKÍ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka, :. j

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

(např, Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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patrť3. "stupeň ě9§ko6ti'obcé (Vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1944

zcela ěeská,fZ )L_.
částečné óeká, Č

jednotlívé rodiny, J
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4. Zdabyly pod stejným nazvem oDDĚLENÉ dva easti obce, čolF,
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1944 V
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5 Zda vybudován s ěeskou íinanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké koníese: prusl., katol., prot€6t.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 "Zda vybudována s ěeskou íinanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevím, ne, ano a co
.j!", I t-'

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

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovuy

7.3. Mlýny (gen.,vodn(větr)

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7,6. Jiné 0aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co
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8. Spolkyv obci v r. 1939:

8,1. Hasiěský

8,2. Sokolslcý l
Y

8.4. Jiné (vypiš iaké)

8,3,

ano, ne

ano, ne
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9. Vypiš,kteřířameslníci působili v obci v r.1909

(např, švec, krejčí, ap) ,&uee 0 Á8Ň:
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10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpečně víš)

11, Místa související s naši histoňi v okolí uvedených obcí, které navrhuješ nE mapě označit

Popiš je struěně na zvláštní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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váž6ní rospondonti.

Ze 24ú ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s6t, abyste svými odpovědmi pomohli vytvořt HlSToHlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, lderá poslouží dneěním soukomým i vědookým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
genoracootom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřeeno§ť_píáVě_v okolívŤi
iodné obce, lderé byďe zapříčinili právě Vy svojí nepozomoatí, ěi dokonce lhoetejností, Óns rqÁs TLAÓÍ, ru-r MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToÉo, Že jr mrxerr.rÍ Úsiex oúounÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme ; vyplňtg anketní lístek 1en ovĚŘeruÝul tJDAJl, pozomě ho patňěně př€loáé, zal€pte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky. Anketní lístek vraíte i v tom přpadě, že o 6vé obci nio nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, óychom Várn psalijeětě jednou.

Děkují redaktofi mapy
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