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ANKETNÍ LÍ§TEK

k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze lrteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedlo seb6 několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. §chází zejrnéna informace o osadách a obcích,
ve kterych žib MÁLo ÓEslďcH RoDlN. Nestačí-li místo, piš na zvláštní aoznaě ěíslabodů, ke se informace uáahuje,
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* U bodů 5, 6 a 7 uvsď všechny objeKy i když později zanikly nebo byty zniěeny.
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t. ČrSrcí název obce, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Šklyn a pod,)
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l,&-ť,ffi2. Neibližší dvě ěeské obce

(např, Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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ěástečně česká, Č

jednotlivé rodiny, J

*V
3, 'Stupeň českosti'obce (vypiš zkratkou azakroužkuj to, co platí

k roku 194n

j

@;* ano, no J *o,@4. Zdabylypod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě části ouce: cesk\

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 947)
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vypiš např.

Hrušvice, katol.

5 -Zda rrybudován s českou finanění účastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol,, protest.,

baptist., jiné
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nevím, nedanola co6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova;

sokolovna,'kultumí dům a pod, fZakroužkuj a výpiš co)
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7 -Zdabyly 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,A.íov&ny nebo velké dilny

7.5, Mlékárny

7.6, Jiné úaké)

(Zakroužkuj to, co platí)

!;
V

ÁenL'e}"

^rL
Q.*
92n"
en" :l

\
l

J

8. Spolky v obci v r. 1939;

8,1. Hasiěský

8.2. Sokolshý

8,3, Kapela

8.4, Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,Keří ř4meslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejčí, ap.)
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10. Rok založEníÓESrÉ obcE nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně víš)

t 1. Místa Eguvisejíoí s naši historii v okolí wedených obci kteró navrhujď na mapě

Popiš jo §truěně na zvlášní list .
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váž€ní ]€spondenti.

Ze 2A@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentÚ, vybralí několik s€t, abyste svými odpovědml pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
óEšícH NAvoLyNl, kteráposloužídneěním soukomým ivědeolďm ájemcům a zůstane trvatým anézomýmsvédectvímprodalší
genoracootom,conašipředkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vá§ mrzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnoeti anepřeono§ti_právě,v okolívaši
iodné obce, které byste zapříěinili prévě vy §Vojí nopozomostí, či dokonce lhostejností. Čns ruÁ9 TLAČÍ, Al MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Žr jE nnxáHÍ t-ÍsŤer ot-ouxÝ. znmysurE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT,

Prosíme : vyplňte anketní lístek ien ovĚŘenÝul ÚDNl, pozomě ho patfiěně přeloáe, z9l€pte a neJpozději do 14 dnú vhoďte do poětovní
sohranky. Áketní lístek vraíte i v tom přpadě, že o avé obci nic nevfte, ale poznamenefie to na něm, SPoLEHÁME NA VÁs l Něodlepujt€ §voji

il§lo**' budeme sledovat a vyhodnocovat v€lmi p6člivě. Nenutte nás, abychom Vám psalijďtě iednou.

Děkujíredaktofi mapy
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