
@

ořa,ó,
Ě

o
o
ll
(D
t
N

ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcích na Volyni pro tvortru historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, 29 které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za keró můžé pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedono vedle sebs několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejrnéna iníormace o osadách a obcích,
ve ktených žib MÁLo ČEsKýcH RoDlN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštnílist a oznaě ěísla bodŮ, ke,kteným se informace váahuje.
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t. ÓeStď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3, 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakřoužkuj to, co platí

k roku 1947) V
l&lač,erllé,Z
částeěné ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

4. zdabyly pod stejným nazvem ODDĚLENÉ dvě ěásti oOcE: cť'
a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěestí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., prot€6t.,

baptist., jiné

vypiš např,

Hrušvice, katol, arut

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova;

sokolovna, kultumí dům a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)

nevím,ilá_], ano a co
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7 *Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podnilqy

s Převažující českou finanění úěastí (soukr. akc, spol.,

družstevní ap):

7,1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mtýny (gen,,vodnípětr) V
7.4. Továrny nebo velké dflny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné úaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2, Sokolshý

8.3. Kapela

8.4. Jinó (vypiš jaká)
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9, Vypiš,t<teřířemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap.)
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10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady (env pňpadě,

že to bezpeěně víš) /9ls

11, Místa související s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhujď na mapě označit

Popiš je ďruěně na zvláštní list .

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všeohny objekty i když později zanikly nebo byly zničrlny.
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vážení rospond€nti.

Za 240O ělenú Sdružení jsme vás, respondentŮ, vyblali'ňěkqlik]. set, abyste svými odpovědmi pomohli vytvořt HISTORICKOU MAPU O
ÓEŠÍcH NA voLYNl, která poslouží dnešním soukomým i vltbclcým z46mcům a zŮstanE trvďm a názomým svědecwím pro další
genergce o tom, co naši předkové na Volyni vytvoňli- 

, 
Jistě by váel mrzelo, kdyby na mapě by_ly neúplnosti a {epřesnosť _ 

právě_v okolí vaěi
rodné obce, ktgré bystg zapřěinili Právě Vy sriojl 'nepozornosti, ěi dokonce lhostejností. Čes NÁs TláÓÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKarTE sE ToHo, Že le nrurerruÍ Úsrex olounÝ. znuYsure sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J§TĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNIT. *., 

Ť: ;
Prosíme : vyplňte anketní lístek jen OVERENYM| UDN|, pozomě ho patňčně přeloá6, zalopt€ a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
sohránky. Arrketní lístek vrafie i v tom pňpadě, že o své obci nic neyíte, ale pomamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu !

Vaše odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali ještě jednou.

Dilkujíredaktoň mapy
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