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ANKETNÍ tÍSTEK

k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní líistek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze lcteré na Volyni pocházíš, ale za všechny obcé, za které mŮžeš pravdivě iníormovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí, Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve }<tených žib MÁLo ČEstďcH RoDlN. NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodŮ, ke kterým se informace váahuje.

1 2 3

t. ČESKý název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka, ,, *

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.) U 'lriá.,.u."*ko-

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

*rů'a Lto

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

k roku 1947)

zcela ěeská, z
ěá§t6ěně éaská, Ó

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLEt{É dvě ěásti obce: česká

a ukajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)

ano, ne ano, ne ano, ne

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

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

baptist,, jiné

vypiš např-

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s českou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)

nevlm, n€, ano a co

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

s převažující českou finanční úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap,):

7 .1. Pivovary

7.2. cukřovary

7.3. Mlýny (gen.,vodnivětr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co plat|

V
i

ý

ano (kde), ne

ano ftde), ne

@troa"),n"
ano ftde), ne

'$lru,),n,
ano ftde), ne

a vypiš co

8, Spolkyvobci v r. í939:

8,1, Hasiěský

8,2, Sokolský

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, né

ano, ne

ano, ne

9. Vypiš,kteří řemeslníci pŮsobili v obci v r.1939

(např. švec, krejCí, apJ

10. RokzaloženíÓeSKÉ oUce nebo osady (ien v případě,

že to b9zpeěně vÉ)

1í. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní lisl .
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- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny.

Zdo přeložit potort



Vážení respondenti,

Za 24CD ělenů Sdružení jsme vás, respondentů, vybrali několik set, abyste svými odpověďmi pomohlí vytvořt H|STORICKOU MAPU O
ČEŠÍCH NA VOLYNI, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstanE trvďm a názomým §vědgcwím pro dal§
genéraceotom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbyJynerlplnosti atíepřesno§ti_právě_v okolívaši
iodné ob.", které byste zapřěinili p*va vY svojí nep,ozomostí, ěi dokonce lhostoiností, ČnS ruÁS TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l
NELEKEJTE sE To}]o, Že .iE rulrErruÍ Úster otougÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, zAyzPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j6n OVĚŘENÝMI ÚDAJI, pozorně ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vrafie i vtom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte woji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenufie nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Dilkují redaktoři mapy
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