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ANKETNÍ UÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSicn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžEš pravdivě iníormovat.

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schézí zeiména iníormace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kelcterýmseiníormaceváahuje.
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í).,t. ČESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

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

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

jednotlivé rodiny, J

částečně

zcela3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

ano, neano, ne4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě ěásti obcE: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 947)

vypiš např
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

iejím okolí (kde) ajaké konfese: prvsl., katol., protest.,
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění účastí společenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

@9{ra"1, n"

ne

ne Jť
né
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ano (kde), ne

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

s převažující ěeskou íinanění r]častíf9elúkr. akc. spol.,

družstevníap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen,!9dní,vatr)

7.4.Továrny nebo velkéf ílny

7.5, Mlékáíny

7.6. Jiné (iaké)

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

9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r.l9G9

(např. švec, krejčí, ap)

10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpečně vĚ)

11. Místasouvisejícís naši historii v okolíuvedených obcí, které navrhujeě na maPó oznaěi!,-. f /air rnl
Popiš jo struěně na zvláštní list

- U bodů 5, 6 a 7 uvéď všechny objeKy i když pozdQi zanikly nebo byly zniěeny,

áde přpložit pot*m
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Vážení respondenti,

Za 24ťD ělenů Sdružení jsmo Vás, respondentŮ, vybrali několik s€t, abyďe svými odpovědmi pomohll vytvoňt HlsToRlcKoU MAPU o
ÓsŠÍcn NAVoLYN|, kteráposloužídnešním soukomým ivědeckým áiemoům a zůstane trvďm anázomýmsvědectvímprodalší
generaceotom,conaši př€dkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyn€rlplnosti anepřgonosti_právě,v okolívaši

rodné obce, lderé byste zapříěinili prave vý svojí nepozómostí, ěi dokonce lhostejností. Čns nÁ9 TLAČÍ, ALE]4USÍME BÝr PŘESNÍ l
ŇĚúriřÉ šÉ iorió, ziJe Ňxátlt rJsfEx o[ouxÝ, zAMys'r-ErE sE, poRAĎTE sE, zA\lzpoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňté anketní lístek j6n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patfičně přeloáe, zalgpt9 a najpozději do 14 dnŮ _vhoďte do poštovní

schránky. Anketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o evé obci nic nevfte, ale poznamgnojte to na něm. SPOEHÁME NA VÁS l Neodlepuite svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. NenŇe nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redaldofi mapy
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