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

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze lrteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obcé, za ktEró můžeš pravdivě informovat,
Proto je v ankEtnírm lístku uvEdeno vedl6 sebo několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Sch&í zejména informace o osadách a obcích,
vektených žitoMÁLOČESKýCHRODIN.Nestaěí.-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kektenýmseinformacevzlahuje.
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t. ČESlď nazev obce, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv ŠHyň a pod) lE 0 N 2l/kA
2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
M l/l+.
Hu 8tJV.] K A

3. "stupeň ěeskosti"obce (vypiš zkratkou azakroužkuj to, co Platí ,
k roku 1947) Vr€

"ffi

{ zcelaě*k4Z
částeěné

jednotlivé

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě ěásti obce: ěeská

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

ano, n9 ano, ne

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

jejím okolí {kde) a jaké konfese: prvsl,, katol., protost.,

baptist., jiné

\rypiš nápř.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s českou finanění účastí společenská budova:

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

n.uí.n@ano a co

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

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

družstevní ap.):

7,1. Pivovary

7,2, Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4. íovárny nebo velké dílny

7.5, Mlékárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co plat'

ano (kae)@
ano (kOe),Q

ano (kde),fiej
F,

ano ftde),§
ano (kde){nel

ano ftOe)iP
a vypiš co

8. Spolkyvobciv r. 1939:

8.1. Hasiěshý

8.2. Sokolshý

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké)

ý
ilP,
e9n,

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

(např, švec, krejčí, ap.) /n/L,Č.,

10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

žé to bézpeěně Víš)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obci které navrhuješ na mapě označit

Popiš je stručně na zvláštní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uvéď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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vážení rospond€nti.

Ze 24cp ělEnů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s6t, ábyst€ svými odpověďmi pomohli vywořt HlSToBlcKoU MAPU o
ÓeŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dn€ěním .soukomým i vědeckým záiemcům a zůstane trvalým a názomým 6věd6cwím pro další
generac€otom,conaši přédkovénaVolyni vytvořli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbyJyneúplnosti atíepřesnosti_právě_v okolívaĚi
.dné obce, které byďe_ zapříčinili přáyě_ vy svojí nep_ozomostí, ěi dokonce lhostejností. Čns HÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝí PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že.lE mtrerní Ústex olouHÝ. znuvsuEre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosírrp : vyplňte anketní lístek jén oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáE, zalept€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraŤte i v tom pňpadě, žE o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu t

Vaše odpwědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali ještě iednou.

Děkují redaktoň mapy
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