
oře
oÉ
)N
.9o
Él
ot
N

ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat,
Proto je v ankatním lístku uvedeno vedle sebe někoiik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna iníormace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČestďcnRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kekterýms€iníormacevztahuje.

1 2 3

t. ČESlď nazev obee, osady (např. BuĚovka nikoliv

sklíň nikoiiv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3, 'stup€ň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1947) 'J
.:zcela

částeěně ěeská, Ó

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabylypod stejným názvem oDDĚLENÉ avg easti obce: ees'$,

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)
@n" ano, ne ano, ne

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

jejím okolí(kde) a jaké konfese:35l., katol., protest.,

baptist.,jiné 'i

vypiš např.

|ryšvica, kgtol.
! 12'Ť,AltLE, ,

' Ni xítlrir, í"r,ri
6 -Zda vybudována s českou finanění úěastí spoleěenská budova; ,

.99[o_LoJ=D9, !!W99E u pod. (Zakroužkuj a vypiš co) " 
:
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7 -Zdabyly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovuy

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (§!.,vodní,větr)

7.4.rov&iy nebo velké dílny

7,5. Mlékámy

7,6. Jiné (]akéJ L'-t ,i ( 1 l* ,4.

(Zakroužkuj to, co platí)

iano íkde)- ne

ano (kde), ne

lano.íkdé). né

ano (kde), ne
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(kde), ne

(kde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolský

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

§no; ne
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9. Vypiš,ldeří řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap.)

ťú l ó'/2' Lelg e..
TŘuttu'b , uRHěl
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10. F.§kzaloženíÓeSKÉ oUce nebo osady (en v případě,

že to bezp€čně víš)

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Ze 24OO ělenů Sdružení jsme vás, rEspondentŮ, vybrali několik set, aby§té svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NAVoLYN|, keráposloužídnešním soukomým ivědeckým zájemoům a zůstane trualým anázomýmsvědectvímprodalší
g€nergceotom,conaši předkovónaVolyni vytvoňli. Ji§tě by vás mzelo, kdyby na mapěby_lyneúplno§ti anepřosno§ti_právě,v okolívaši
iodné obce, lcteré byste zapřěinili prava vý svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností. Čns rvÁs TIÁÓÍ, AtE MUSÍME Bfi' PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE .te nNxerNÍ Ústex otouxÝ. zAMYsl§rE sE, PoRAĎTE sE, ZAyZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme: vyplňte anketnílísteklen ovĚŘrnÝul ÚDAJI, pozomě ho patfiěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vratte i Vtom případě, že o svó obci nic nEvfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA vÁs t Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenulte nás, abychom Vám psali ještě jednou,

Děkují redaktofi mapy
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