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

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžď pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sEbe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcÍ. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoČEstďoHRoDlN.Nestačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kekterýmseiníormacerráahuje.
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t. ČESlď n&ev obce, osady (např. Buršovka nikoliv Borščovka,

sklíň nikoliv ŠkVň a pod)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "stupeň ěEskosti"obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí
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4.

n€ano, ffirne4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obcg: ěsská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co 
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5 *Zda vybudován s českou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné V
v

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s českou finanění úěastí společenská budova:

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

nevlm, n€, ano a co

ýo (kda),ne

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

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

družstevní ap):

7.1. Pivovary

72. Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7,6. Jiné (aké)

(Zakoužkuj to, co platí)

8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasičshý

8.2. Sokolský

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jakó)
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9. Vypiš,kteří řameslníci působili v oboi v r.1939

(např. švec, krejěí, apJ
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10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (ien v př(oadě,

že to bezpeěně vĚ)

11. Místa související s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je ďruěně na zvláštní liď .

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

Zdo přeložit potom



vážení í€spondenti.

Ze 24@ ělenů Sdružení jsme vás, resPonderrtŮ, vybrali několik sgt, abyste svými odpovědmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trualým a názomým svědgctvím pro dal§
genoraceotom,conaši předkovónaVolyni vytvofili. Ji§tě by vás mrzelo, kdyby na mapěbyJynertplnoši atíepřesno§ti,právě_v okolívašl
rodná obce, lc6rá byst€ zapříěinili práVě vy svojí nepozomostí, ěi dokonc€ lhostejností. Čes ruÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE .le mxerruí Uster olouxÝ. zRnayslEre sE, PoBAĎTE sE, zAyzPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

ProeímE : vyplňte anketní lístek jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vratte i v tom případě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu !

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abyctpm Vám psalijétě jednou.

Eť4r*ď: ,,-\ Éo, h.*,*- taal 7, ř%b},+lnákujíredaktořimapy
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