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ANKETNÍ YÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSicn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě iníormovat,

Proto ie v ankeiním lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zgjména iníormace o osadách a obcích,

ve keďch žib MÁLo ČEsKÝcH BoDlN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke kteným se informace vztáuje,
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r. ČESlď nezev obce, osady (ngpř. BuĚovka nikoliv

sklíň nikoliv Šklyň a pod)

Zť4- .z-L{-,?a-2. Neibližší dvě české obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'stup6ň ěg§kosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

aťro@ *o,@
^no,Sl4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě čá§ti obce: česká

a ukraiinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

vypiš např.

Hrušvice, katol.
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5 *Zda vybudován s českou finanční účastí chrám v obci nebo

jeiím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist,, jiné

nevím/ne]ano a co6 *Zda vybudována s ěeskou finanění ríěastí společemká budova:

sokolovna, kultumídům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)
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a vypiš co

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

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

družstevní ap,):

7.1, Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mtýny (9en,,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dflny

7,5. Mlékámy

7.6. Jinó (aké)

Bakoužkujto, co platí)
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8. Spolt<y v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

82. Sokolský

8,3. řGpela

8.4. Jiné (vypĚ jaké)
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9. Vypiš,kteřířemeslníci působili v obci v r,1939

(např. š./ec, krejčí, ap.)

l(ťfu.vg.v
10, Rok za]oZeníČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

fu to bezpečně Víš)

11. Mí§ta sowi§€iící s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapĚolngčit

PopĚ je struěně na zvláštní list .

" u bodů 6, 6 a 7 uveď všechny objekty i když pozděii zanikly nebo byty zniěeny,

ad€ př§l€žit p§tofi}
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Vážení respondenti.

Ze 24aO ěbnů Sdružení jsme vás, respondentů, vybrali několik eet, abyste svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, lderá po6louží dneěním soukomým i vědeclcým z4emcům a zůstane trvalým a názomým svěd€ctvím pro dd§
genoíacgotom,conaši předkovénaVolyni vytvofili. Jistě by vás mz€lo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřesnooť právěv okolívaši
rodné obce, lderó by§tg zapřěinili práVě vy svojí nepozomosff, či dokonce lhoetejností. Čns ruÁs TLAČÍ, ru_e MUSÍME BýT PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le ANKETHÍ LJSTEK DLoUHÝ. znuYsI_Ere sE, PoMĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j€n OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patňěně př9loá9, zabďé a nejpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schránlry. Arrketní lístek vraíte iv tom případě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adreou l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat vglmi p€ělivě. Nenuíte nás, áychom Vám psali je§ě jednou.

Děkují redaktoři mapy

ié
8
!l-=!EPFidag'
.§xl!

9óo=
.z

ěš-s H=ař\mo6Ť(n€oHaŤ
Ht < (ít
;r<DHfu&aB5Écoo§

B
<



F{ ížčl4t c/ /4
li'' *,i

l- l 
^,.:,M+zť. ,3ť. /^

{

/-l /

, ,,,:í/r,/j l'ďrla
rl

&.apírot

1/ ll ,cL,ú-, . , Ld.t
t-*"

lr clr&, e

f] ,

i,

,4
Ja'

t

(ee


