
ol
o
ť
o
or
ot,
N

ANKETNí l-ísTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze kteró na Votyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informac€ o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestačí.-li místo, pišna zvl&tnílist aoznač ěíslabodŮ, kelrtenýmseinformaceváahuje.
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t. ÓES}ď název oboe, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

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

k roku 1947)
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4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLEN É dVě části obce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
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5 *Zda vybudován s českou finanění účastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění účastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družstevní ap.):

7,1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen,,vodní,větr)

7,4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6, Jinó (iaké)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasičský

82. Sokolsloý

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké)
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9. Vypiš,lcteří řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap.)
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že to bezpeěně víš)

1í. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stručně na zvláštní list .

- U bodů 5,6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byty zničeny.
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vážgní r€spondgnti.

Ze 24o0 ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpovědmi pomohli vytvofit HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukomým i věd€ckým zájemcům a zůstane trvalým a n&omým svědeotvím pro další
g€nerac€otom,conašl předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti g!ťepřeenoeti_právě_v okolívali
iodné obce, kteťé byste zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěl dokonce lhostejností. Čns NÁs TlAěÍ, rue MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le A{KErNÍ Úsrex ouounÝ. zRuysurE sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Proďme : vyplňto anketní lístek i€n oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozorně ho pátňčně přeloá9, zalopto a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraíte iv tom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adrgsu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě, Nenuíte nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redalrtoři mapy
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