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ANKETNí l-isTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSicn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dolazŮ nejen za obec, ze keré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc6, za kteró můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLO ČESIďCH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodů, ke kteným se informace váahuje.
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t. ÓESlď nazEv obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod,) (/.Hať,'n
2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskosti'obc€ (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí V
k roku 1947)

zeelaěeskálí)\--
čá§tečně časká, Č

, jednotlivé rodiny, J

4. Zdabylypod stejným názvgm ODDĚLEI|É ovg easti oo"", #
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)

ť*ffi\--y
ano, ne ano, ne

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

jejím okolíftde) a jaké konfese: prvsl., katol., prot€6t.,

baptist., ijné

Vypiš např.

Hrušviee, katol,
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

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

n.vrm@ano aco

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

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodnivětr)

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7,6. Jiné $aké)

(Zakroužkuj to, co plat|
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolsloý

8,3. lGpela

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

(např. švec, krEjěú ap)
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10. Rok založEníČeSrÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně víš)

t
\ív /ť?g

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhujď na mapě označit

Popiš je struěně na zvlá§ní list

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všeohny objekty i když později zanikly nebo byty zniěeny.
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váž€ní řospondonti.

Ze 24O0 ělenů Sdružení jeme vás, respondentŮ, vybrali několik sot, abyste svými odpověďmi pomohli vyfuořit H|STOR|CKOU MnPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, Kerá poslouží dneěním soukřomým i věd6ckým zájemcům a zŮstane trvalým a názomým svědectvím Pro další
generaceotom,conaši předkovénavolyni vytvořn, Jiatě by vás mzdo, kdyby na mapěbylyneúplnosti a6epřeeno6ti právěv okolívaši
rodné obce, které byste zapřčinili přávě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lho§t€jno6tí, Čas ruÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE SE ToHo, Že .le nnxernÍ LÍSTEK DLoUHÝ. znuYsute sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prosíme ; vyplňt€ anketní lístek jon OVĚŘENÝM| L]DAJI, pozomě ho patfičně přeloáe, zalgpt€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraŤto i v tom případě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali j*tě jednou.

Děkujíredaktoř mapy
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