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

Anketní lístekvyplň podle dotazŮ nejen zaobec, zE které naVolyni pocházíš, ale zavšechny obcs, za která můžď pravdivě iníormovat,

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

vekterých žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí.li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kekte{mseinformaceváahuje.
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oyb1. ČESŘ název obc€, osady (např. BuĚovka nikoliv

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.)

1/

6
2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huléč 2 km, S. Háj 1 km)

zcéla

ěástečně česM, Č

jednoťivé todiny, J

3. "stup€ň ěeskosti'obc€ (vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1947)

ano, ne

3la4Á
@}*
3oršh'ulu

ano, nP

ď12,I
4. Zdabyly pod §tejným názvem oDDĚLENÉ dvg ěasti obce:

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

vypiš např,

Hrušvice, katol.

5 žda vybudován s ěeskou finanění rJčasť chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké koníese: prvsl., katol., prot€st,,

baptist., jjné

n9, ano a oo6 *Zda vybudována s ěeskou finanění ríč,astí spoleěenská budova:

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

ano ftde), ro

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podnit<y

s převažující ěeskou finanční rlěestí (souk. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7,2.Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,vár)

7.4,Továrny nebo velké dílny

7,5. Mlékámy

7.6. Jiné {aké)

@akoužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r, 1939:

8.1. Hasiěský

82. Sokolshý

8.3, Kapela

8.4, Jiné (vypš jaké)

9. Vypiš,Keříř9meslníci působili v obci v r.1939

(např. švoc, kreiěí, ap)

10. RokzaloženíÓESKÉ obce nebo osady (env případě,

že to b€zpoěně víš)

11, Místa sowisejíiď s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhujeě na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

' u bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

8de přeložit potcm
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vážoní r€spondgnti.

Ze 24ú ělenů Sdružení jeme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste evými odpovědmi pomohli vytvofit H|STOB|CKOU MAPU O
ěEŠÍcH NA VoLYNl, ltorá po8louží dneěním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvďm a názomým svěd€cwím pro další
genoracootom,conašl předkovénaVoíyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbyJyneúplnosti anepřesnogti_právě,v okolívaši
rodnó obce. které bvst6 zaoňěinili pravo w svoií nepozómoEtí, ěi dokonce lhostejnoetí. Čns HÁs TláČÍ, AtE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTÉ sE ToÉo, že je nNxslt{Í Úsrex orcunÝ. zAMYslsrE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\ťPLNlT,

Prosíme : Wplňte anketní lístek jen ovĚŘeruÝul ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poštovní
schránky. ÁkEtní lístek vra{te i vtom pňpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenojte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

VašE odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, abychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redakloři mapy
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