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ANKETNÍ Y1STEK
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 informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména iníormace o o§adách a obcích,
ve kten/ch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN. NestaéÉli místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodů, ke kteným se iníormace váahuje.
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t. ÓESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Š<lyit a pod.) j" i-.,LrN5K

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km) \"§ " 
pcc t, R Kov, *UtbARcť
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3, 'Stupeň čéskosti-obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcela ěeské, z
částečně ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J
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4. Zdabyly pod steiným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: č€ská

a ukajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

ano, ne ď @"" ano, ne

5 žda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

Vypiš např.

Hrušvice, katol,

J,

6 -Zda vybudována s českou finanční úěastí společenská budova:

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

n.ui., n", *o "S KUL,rURNíDÍřl
39Ply6VNA

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

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

72.Cukrovay

7 .3, Mlýny (gen,,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dflny

7.5. Mlékárny

7.6, Jiné $aké)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěshý

8.2. Sokolshý

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, n€

ano, ne

ano, ne
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9. Vypiš,kteří řem€slníci pŮsobili v obci v r.1939

(např, švec, krejčí, ap.)
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10. RokzaloženíČESKÉ obce neboosady (en v pňpadě,

že to bezpeěně viiš)
lťe=v,llví ŘEst' lt,

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objeKy i když později zanikly nebo byly zničeny,

řds přoložit pptom

@

11. Místa sowisející s naši historii v okolí uvedenýoh obcí které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .



vážení íospond9nti.

Ze 24oo ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 8€t, aby8te svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, ktErá poslouží dneěním soukomým i věJeckým zájemcŮm a zŮ§tang trvalým a názomým svěd€otvím pro dd§
generao€otom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vág maelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti atíepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, keré byste zapřěinili právě vy svojí nepozorností, ěi dokonce lho§tgjno§tí. Čns HÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že.le nnrerruÍ ÚSTEK DLoUHÝ. zRn/1ysu-re sE, PoRAĎTE SE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Proeíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘenÝUl tJDAJl, pozomě ho patřěně přeloá6, zalopte a nejpozději do 14 dnů vhodte do poštovní
schránky. Anketní lístek vratte i v tom pňpadě, ž9 o §Vé oboi nic nevíte, alE poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepuite svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenufie nás, óychom Vám psali jďtě jednou.

Děkujíredaktoň mapy
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