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

AnkEtní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, 26 které na Volyni pocházíš, ale za všschny obce, za které můžeš pravdivě informovat.

Proto je v ankotním lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejínéna iníormace o osadách a obcích,
veken/ch žibMÁLoČEsKýcHRoDlN.NEstaěÉli místo, pišna zvláštnílist aoznaě číslabodů, kekte4ýmseinformacsvztahuje.
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t. ČeStď název obce, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Škyn a pod.;
§rrcwťrun

2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
vrsovA'.^
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tncrťr^,,ec
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9. 'Stup6ň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co

k roku 1947) ^v zcela česká, z
ěásteěné

jednotlivé rodiny, J
,ď

4, 7dabylypod steiným názvem ODDĚLENÉ dVě části ou"., e"ir.f
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947) § e)* ano, ne ano, ne

5 žda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol,

ť

6 -Zda vybudována s ěeskou finanění rJěastí spoleěenská budova!
sokolovna, kuttumí dům a pod. €akroužkuj a vypiš co) t
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nevím, ne,
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7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou íinanění úča§í (souk. akc. spol.,

družstevníap):

7,1. Pivovary

7.2, Cukovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dflny

7.5, Mlékámy

7,6. Jiné §aké)

fiakroužkuj to, co platí)

óvg

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spolkyv obciv r. 1939:

8.1. Hasičslcý

8.2. Sokolstcý

8.3. }Gpela

8.4. Jinó (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteřířemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěi ap.)
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10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně viiš)

/\r§ ViÍFí

11, Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhujeě na mapě oznaěit

PopĚ je stručně na zvláštní list Vl ů- t1
- U bodů 5, 6 a 7 weď všeohny objeKy i když později zanikly nebo byly zniěeny,
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váž€ní í€spondenti.

Ze 240o ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpovědmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NAvoLYNl, kteráposloužídnešním soukomým i věd9ckým zájemoům a zůstane trvalým anázomým§vědgctvímprodalší
gen9r6ceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbyJyneúplnosti anepřesnosti_právě,v okolívŤi
iodné obc", kt€ré byst6 zapňčinili pravs Vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejností, Čns nÁs TláÓÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ t
NELEKEJTÉ sE ToHo, že je nNxáNí úsrer orcunÝ. znMYslfie sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\^/PLNlT.

Prosíme: vyplňte anketnílísteklen ovĚŘeruÝul ÚDNl, pozomě ho pátfiěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů_vhodte do poštovní
schránky. Ú'ketní lístek vra{te i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě, Nenulte nás, abychom Vám psali ješě jednou.

Děkují redaktoři mapy
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