
ANKETNÍ tÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Votyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto jE v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí.-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě číslabodů, kektenýmseinformaceváahuje.
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1. ÓESKÍ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv ŠKyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

zcelaěeslift
ěásteěně ěeská, Č
jednotlivé rodiny, J

,?
3, 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

'y3ý ano, ne4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: ěeská

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

ano, ne V
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5 2da vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké koníese: prvsl., katol,, přotést,,

baptist., jiné
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6 *Zda vybudována s č€skou finanční úěastí společenská budova:

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

go (kde), ne

ano (kde), ne

.91o (kde), ne

gp (kde), ne

$1o]kde), ne

ang (kde), n6

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

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

družstevní ap):

7.1. Pivo,€ry

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,vět4

7.4. í ovárny nebo5|§!!1
7.5. Mlékámy

7.6. Jiné 0aké)

(Zakoužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obciv r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolslcý

8.3. Kapela

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

(např. švec, kreicí, ap)
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10. Rok založeníČESrcÉ oUce nebo osady 0&r v pňpadě,

že to bézpeěně Víš)

11. Místa souviseibí s naši historii v okolí wedených obci které navrhuieš na mapě oznaěit'

Popiš je struěně ná rvláštní list .

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byty zniěeny.

8da pře|*pžit írgt*gtt

'.l/

/-e r' l7

vypiš např.

HrušVicé, katol.



vážoní rospond€nti.

Ze 24aO ěbnů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 6et, aby§te svými odpověďmi pomohli vyfuoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍCH NA VOLYNI, lderá poslouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
generaceotom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby]yn€úplnosti anepřesnosti_právě_v okolívaši
iodné obce, které byste zapříěinili právě Vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností, Óns ruÁs TIáČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToÉo, Že.le nnrerruÍ Úsrrx olounÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\rYPLNlT.

Prosíme : Vyplňt€ anketní listek jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalgpte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky, Arrketní lístek vrafie i vtom pňpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejtg to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali je§ě iednou.

Děkujíredaktoři mapy
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