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

Anketní lbtek vyplň podle dotazů nejen za oboc, ze lcteré 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 informace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí.-li místo, pišna zvláštnílist aoznač číslabodŮ, kekenýmseinformaceváahuje.
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1. ČESlď název oboe, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

sklíň nikoliv ŠkVň a pod)

|'lAirlroý§(§ l@
2, Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

4frÁJt-,k F1 Aú/,tj{

ff":,#
3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co

k roku 1947)

p|.s{- _ zcela česká,[l,
ěástečně ě€ská, Ó

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabylypod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě ěásti ouce: ce§r{.

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)

. ^no,{r)
ano, n€ ano, né

5 Zda vybudován s českou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné F

Vypiš např.

*d{nršvice.latol.

rtlal{,,,- 2
6 *Zda vybudována s českou íinanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. @akoužkuj a vypiš co) \}
nevlm, ne, ano a co

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

s převažující ěeskou finanění účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen,,vodní,věť)

7.4.Továmy nebo velké dilny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (iaké)

(Zakoužkuj to, co platí)

q,-rď

ano (kae),fi)

ano ftde),[ne7,-\
@j(kde), ne

,flkde),6l
bg&a"), n"

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěshý

82. Sokolshý

8.3. Kapela

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

(např. šv€c, krejěí, ap,)

10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady {en v pňpadě,

ž€ to bezp€čně víš)

11. Místa související s naši hi§orii v okolí uvedených obcí, kteró navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Zde přeložit potort

@



vážení respondonti.

Ze 24CF ělenů Sdružení jsme vás, rEspondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpovědmi pomohli vytvofit H|STORICKOU MAPU O
ČEŠÍCH NA VOLYNI, která poslouží dneěním §oukomým i vědeokým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro dd§
gonoracaotom,conaši předkovénaVolyni vytvořili. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbyJynerlplnosti ?!í9př€6no§ti_právě_v okolívaši
iodné obc., které byste zapřěinili pravg vý svojí nepozomostl ěi dokonce lhostejností. Čes nÁs náČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTÉ sE Totio, žr je mrerNí úsrer oiouxÝ. zAMYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT,

Prosíme: vyplňte anketnílístek j6n OVĚŘENÝMI tjDArl, pozomě ho patňěně přeloáe, zalépté a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vratte i vtom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznameneite to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Nsodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budéme slodovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali ieště jednou.

Děkují redalctoři mapy
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