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ANKETNÍ lÍSTEK
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 pocházft!, ale za všechny oboe, za které mŮžeš pravdivě iníoímovat.
Přoto ie v anketním lístku wedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podl€ poětu obcí. Schází z€Jména iníorrnace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLOČES1ďCHRODIN.Neetačí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kektenýmseinformacerrz:tahuje.
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t. ÓESlď nezev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka, !
Sklíň nikoliv Šklyn a pod.)

4-

l;
2. Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

VJ

3. 'stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1 947)

t,y
i
/ zcela ěeská, Z

čá§teěné časká, Č
jednotlivé rodiny, J

?

4. Zda byly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obce: č€.ká

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

ano, ne ano, ne ano, nE

5 *Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) ajaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

Vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s českou finanění úěastí spoleěenská budova;

sokolovna, kuhumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co)

nevlm, n6, ano a co

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

s převažující českou finanční tjčastí (soukr. akc, spol.,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr) \/'

7.4.Továíny nebo velké dílny

7.5. Mlókámy

7,6. Jiné (aké)

(Zakoužkuj to, co platfl

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

qn9, ne

ano, ne

anQ, n6

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasičský

8.2. Sokolský

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jakó)

ý

il

9. Vypiš,kteň řemeslníci působili v obci v r.l9G9

(např. švec, kreiěí, ap.)

10. RokzaložEníČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezp€čně vĚ)

11. Mí§ta související s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

fr,v" (" U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i kdÝ pozd{i zanikly nebo byly zniěeny.

Zde přeložit potom
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Vážení reopondenti.

Ze 2400 členů Sdružení jsme vás, respondentŮ, qybrali několik 8€t, aby§te §vými odpověďmi pomohli vytvořt HISTOR|CKOU MAPU o
ÓEŠÍCH NA VOLYNI, která poelouží dneěním soukromým l vědeckým zá|emc0m a zůstane tívalým a názomým svědectvím pro dalš
gonerac€otom,conašipředkovénaVolyni vytvoňli. Ji§tě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnoeti 9!Épřeenoeti_právě_v okolívašl
iodnó obce, které byste zapříěinili právě vy svojí nepozomoetí, čl dokonce lhostejností. ČeS nÁ9 TLAČÍ, ru-e MUSÍME BÝr PŘESNí l

NELEKEJTE sE ToHo, Že .le nnxerruÍ Úsrer otounÝ. zamYsure sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁn/t PoDAŘí Ho
VÝPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j€n oVĚŘENÝMl tjDAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zal9pt6 a neJpozději do í4 dnů vhodte do poětovní
6chránlíy. Ák€tní lístek vraŤte i v tom případě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOI€HÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám peali jeětě iednou.

Dllkujírcdaktoř rnapy
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