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ANKETttí lísrex
k informacím o obcích na Votyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Ankst.í líst€k vyplň podlo dotážŮ n9jén 26 ob€c, ze kt6ré nE Volyni pocházÍš, al6 za všechny obce, za Kéré mŮž€ě pravdlvě informovat.
Proto je v ank€tním lístku W€d6no v€dle s€b6 několik čí§elných rubrik - podle Počtu obcí sohází zejména iníormaco o ossdách E obcíoh,
vé ktéďch žib MÁLo ČEsKÝcH RoDlN. N6tačilimíďo, piš na žvlá§níli§t a oznaě číslabodů, ke ldorým s6 iníormaca ýztahuj€.
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1, ČÉsKÝ název obcé, osady (např. auěovka niko]iv Boíščovka,
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2. N9jbližšícVě čéské obcé
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3, 'slupéň čéskosti'obce (Vypiš zkratkou a zakoužkuj to. co platí

k loku 1947)
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4, Zdabyly pod stejným názv6m oDDĚLENÉ dVěčást]obc6: čéská

a Ukrajinská nebo polská (zakroužkujto, co p]atí k loku ]94l
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5 'Zda Vybudován s ěeskou iinanční účastíchrám V obc] nébo

]€jím okolí(kde)ajaké konf6sé: prus],, kalol,, plotest,,

baptjsi,, jiné

Vypiš např.

Hrušvice, katol.
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6 'Zda vybudovánas čgskou finanční úěastí spol6č6nská budovai

sokolovna, kulllrnídům a pod. czakroužkuj a \ryPiš co)
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nevím;n-ě, ano a co
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7 'zda byly V obci nébo V jejim okólí (kd6) !rybudovány podniky

s převažující č€skou finanční účastí(soukr. akc, spoi.,

družstevníap,)|

7.1, Pivovary

7.2. cuklovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,Větr)

7,4. Továrny nébo volké di]ny

7,5, Mlékámy

7,6. Jiné (aké)

(zakřoužkuj to, co plati)
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8. Spolky V obciv r, 1939|

8.1, Hasičshi

8.2, sokolský

6,3, Kapela

8,4, Jiné (!}/piš jaié)
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9. Vypiš,ldďí ř9m6slníci působiliV obc V r.1939

(např, švec, kr€]čí, ap.)
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10, Rok založéníČEsKÉ obce n€bo osady (en V pňp6dě,

ž€ to bézpéčně víš)

1 1 . lvísla §ouvisojicí § naši historii V okolí Uvedených obcí klelé navrhujaš na mapě označit

Popiš j6 srlrčně na zvláštní list ,
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' U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objskty i když později zanikly nsbo byly zniěeny.
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váž€ní r€spondeníi.

zo 2400 člonů sdružení jsrne vás, respondgíttú, vybrali někoiik set, óyste évými odpovfimi pomohli vytvořil HlsToBlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NA VoLYNl, H€rá poBlouží dnošním Boukromým lvěd€ckým cémcům a z0stan6 trvElýín a názomýrn 6v&€ctvím pío daEí
gene.€c€ otom, co našipfukové navolyni vytvoňli. JHě by vá5 mž6lo, kdyby na mapě byty noúplnoBti a n€přsnoBtl Právě v okolívaši
.odnó obce, které byst€ zapííělnili přávě vy svojí nopozomo§tí, ěi dokonca lhoGtejnosť. ÓAs NÁs TLAČÍ, A.E Mu8ÍME BÝr PŘÉsNÍ l
NELEKEJTE SE TOHO, ŽE JE ANKETNÍ ÚSTEK DLOUHÝ. ZAMYSLETE SE, POBAĎTE SE, ZAVZPOMÍNEJTE A J|STĚ SE VÁM PODAŘÍ HO
\^/PtNlT.

P.o6íme i vyplňt6 ankBlní lí§t€k j6n oVĚŘENÝMl t DAJI, pozomě ho patfiěně Pňáloá6, zalept€ s n€jpozději do 14 dnú vhodt€ do po§ovní
schránlq. Ankotní lGtok vratto l v tom paíPadě, ž€ o své obci nic n€vft€, ale poznámen€ite to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Noodlopuito svoji
adlesu l

Vaě€ odpovědi budem6 §lgdovat a Ýyhodnocovat v6lmi p€člivé. N.nuíte ná6, óyohom Vám pg€li jélě jédnou.

DěkUjí redakloň m9py
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