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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 Keré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc,e, za které můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v ank€tním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména iníormac€ o osadách a obcích,
ve kenich žib MÁLo ÓEsKýcH RoDlN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke kteným se informace váahuje.
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t. ČEStď název obce, osady (např, BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikoliv Šklyň a pod) {aat,',J

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "stupéň ěekosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1947)
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jednotlivé rodiny, J
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4. Zda byly pod stejným nazvem oDDĚLENÉ dvě ěá§ti obce: česká

a ukajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1944

*.,O ano, ne ano, n€

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v oboi nebo

jejírn okolíftde) ajaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist,, jiné

4 vypiš např,

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanční účastí spoleěenská budova:

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

nevím{} ano a co

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

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

družstevníap.):

7.í. Pivovary

7.2,Cukovary

7.3. Mtýny (gen.,vodní,věť)

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékárny ll

7.6. Jiné (aké)

(zakroužkuj to, co plat'

ano (rOe),;ňij

ano (kde),Ei|-}

ano (kde),[i7

ano ftOe), S_7

ano (kde), @'
ano 1r<ae), {á;
a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

82. Sokolský

8.3. Kapela

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

(např, švec, krejě( ap.)
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10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady (ien v případě,

že to b€zp€čně Viiš)

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

Popiš je struěně na zvlá§ní liď .

' U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny,
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váž€ní řgspondonti,

Ze 24ú ělenů Sdružení jsme vás, respondentů, vybrali několik set, abyďe svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním §oubomým i vědeckým ájamcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
genoraceotom,oonaši předkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbyJynetJplnosti anepřeenosti_právě_v okolívŤi
iodné obc., lderó byst€ zapříěinili prave vY svojí n€pozomostí, ěi dokonce lhostejností. Čns HÁs TI_AČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTÉ sE ToHo, Že je nrvxErNÍ Úsrer ot-ounÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNÉJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT,

ProsímE: vyplňte ankgtnílíst€k j€n OVĚŘENÝM| tjDAll, pozorně ho patňčně přeloáe, zaloptg a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraŤte i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vée odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě, Nenuíte nás, abychom Várn psali jeětě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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