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

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze keré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obc6, za kteró mŮžeš pravdivě inforrnovat,
Proto je v anketnírnn lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna informace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEsKÝcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvlá§nílist aoznač číslabodů, kektenýmseinformacevžahuje,

1 2 3

t. Česrcí název obce, osady (např. BuĚovka nikolM BoĚěovka,

sklíň nikoliv Šklyň a podJ |,,;tř,
/,

Pv7d"ry,
2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleč 2 km, S, Háj 1 km)
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3. 'Stup€ň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakřoužkuj to, co platí

k roku í947)

zc6la ěeská, Z

ěástečné ěeská, Č
jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejným názvém oDDĚLENÉ dVě části obce: česk{

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947);.'''
@)* ano, no ano, ne

5 -Zda vybudován s českou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

Vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kulturní dům a pod. (Zakoužkuj a vypiš co)

nevím@ano a co

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

s převažující českou finanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap,):

7,1, Pivovary

7.2.Cukrovary

7,3. Mlýny (gen.,vodní,věk)

7.4.Továrny nebo velké dilny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano ftde),(P
ano (kde)@
ano (kdE),6)

ano ftae),ě
ano C<ael,@
ano (kde),@
a vypiš co

8. Spolkyvobciv r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2, Sokolshý

8,3. Kapela

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

(např, šveo, krejčí, ap,) kuÁ*
10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně ví,§
?e at',tz-

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Zda přqložit potom



vážoní íospondonti.

Za 24ťÉ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 8ét, abyste svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, kerá poelouží dneěním soukomým i vědeckým ájemcŮm a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro dalěí
generaceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mlzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, které byste_ zapříčinili práyě_ Vy svojí nep_ozomostí, ěi dokonce lhoslejností. Čns ruÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že le mtxerruí ÚsTex otouHÝ. znuysure sE, PoRAĎTE sE, ZAyZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT,

Prosírne : vyplňte anketní lístek ien ovĚŘeruÝul ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloá6, zaleptg a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Anketní lístek vratte i v tom pňpadě, žo o §vé obci nic nevfte, alE poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, óychom Vám psali je§ě jednou.

Děkují redaktofi mapy
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