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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obéc, ze které na Volyni pocházíš, 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 informaco o osadách a obcích,
vekten/ch žibMÁLoÓEslďcHRoDlN.NestaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kekterýmseinformaceváahuje,

1 2 3

r. Česrcý náZeV obc€, osady (např, Buršovka nikoliv BoĚěgvk4 .}

§klíň nikoliv Šklyň a pod.) ,"{-'"' 
,: -

:': let-tťl</4,
l,

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

,+,} í'yáiliď€slw
'T lxr,pou^,.3, hr-

tl, (il,

3. "Stupeň českosti*obee (vypiš zkratkou a zakroužkui to, co platí 
..

k roku 1947) ,/ 
'', částačně č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stelným názvem ODDĚLENÉ dvě části obce: čeÉ|ú

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)
6i* ano, ne ano, ne

5 'Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nEbo

jejím okolí (kde) ajaké konfesE: prvsl., katol., prote6t.,

baptist., jiné

vypiš např.

HrušVicé, katol. tlť

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úč,a§tí spoleěenská budova:

sokolovna, ku}tumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevímíně ano a co

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

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

družstevní ap.):

7.1. Pivovaty

72.Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7,5, Mlékámy

7.6. Jiné (aké)

(zakroužkuj to, co plat0

ano (kde),(r!§

ano (kde), ("}\

ano (kde),fP

ano (kde),39

ano (kde),@

ano (kde),@

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolslcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

í,8}"
,,ano, ne

áĎ"

9. Vypiš,keří řemEslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, apJ

Kot,iRttt/l
i< t?.ťi ťi

10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně víš)

,_Ll/

l3tay-v,,u
frLei|l ťl-\

11. Místa sowisející s naši historii v okolí uvedených obcí, ktEró navrhujé na mapě oznaěit

Popiš ie struěně na zvlá§ní list .

' U bodů 5, 6 a 7 uved všéchny o§ekty i když později zanikly nébo byly zniěeny.

Fa*a přaíg*it poŤq}íŤ}

,
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váž€ní rospondonti.

ze 24@ ělenů sdružení jsme vás, respondentÚ, vybrati několik s€t, aby6t€ svými odpovědmi pomohli vyfuoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ČeŠÍCn NA VOLYNI, lcterá poslouží dnešním soukomým i vědeckým áiemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
generaceotom,conaši př€dkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti anepřesnosti_právě_v okolívaši
rodné obce, lcteré byste zapříěinili prave vý svojí nop_ozomo6tí, ěl dokonce lhost§ností. Čns ruÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝI PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že je nrqxňr,rÍ ÚsŤex olounÝ. zRMyslgre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen ovĚŘenÝul tJDAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zal9pt6 a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky. Áketní lístek vratle i ytom pňpadě, že o svó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

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

Děkují redalctoň mapy
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