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ANKETNi l-ísTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obco, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vEdle sebe několik číselných rubrik - podl€ poětu obcí, Schází zejména informace o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí."li místo, pišna zvléštnílist aoznaě ěíslabodů, kektenýmseinformacevztahuje.

1 2 3

t. ČESKý nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka, 7
Sklíň nikoliv Škvň a pod.) W

",a\,"nl' 
&rfuxle1,1

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

íOr*wr4."u,
C. fft

3, 'Stupeň českosti"obce (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1 947)

zcela česká, z
ěástečně česká, Č

jednoŤlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě části obce: ěeeká

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

( anorne /arro, nE ano, ne

5 -Zda vybudován s českou finanční účastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katoi,

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. (Zakoužkuj a vypiš co)

nevímíne, áno a co

7 -Zdabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažujíeí českou íinanční úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodnívětr)

7.4. T ov árny nebo velké dílny

7,5. Mlékárny

7.6. Jinó (iaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spollqy v obci v r. 1939:

8.1. Hasičský

8.2. Sokolshý

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,lrteř řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kejěí, apJ

10, RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (env přpadě,

že to bezpeěně viiš)

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

' U bodů 5,6 a 7 uv6ď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

Zdo přgložit poteín
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Vážení responderti.

Ze 24ú členů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpovědmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓeŠÍcn NAVoLYN|, kteúposloužídnešním soukomým ivědeckým áiemcům a zůstane trvalým anázomýmsvědecwímprodalší
generaoootom,conéi přediovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_tynerJplnosti glepřesnosti_právě_v okolívaši

rodné obce. kt€fé bvst€ zapříěinili pavg w svojí nepozómostí, ěi dokonce lhoetejností. čns NÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝí PŘESNÍ l

řĚĚčffi šřřoió, zi .iE'nr.ireŤŇiúsíex olourrÝ. zAMys-LErE sE, poHAĎTE sE, zA\rzpoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho

VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek |en OVĚŘrnÝml ÚDAJI, pozorně ho patňčně přeložte, zal€pté a nejpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní

schránky. Anketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o 6vé obci nic nevftE, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji

adresu l

Vée odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě, NenuítE nás, abychom Vám psali iEště jednou,

Zi|,*1! *l,, ď.L, Árrú ,n: ,
ťei te. P"a-.-n' .

Děkují redalctoři mapy
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