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ANKETNÍ UÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSn:n na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze lcteré na Volyni poch&íš, ale za všechny obce, za které můžeš pravdivě iníormovat.

Proto ie v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
veHen/ch žibMÁLoČEsKýcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílisl aoznaě číslabodŮ, kektenýmseiníormacevááuje,
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1. ČESKÍ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv

§klíň nikoliv Šklyň a pod.)
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

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

k roku 1947)
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zc6la česká, Z Z_
částečně ěeská, Č
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4. zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě části obc€: č€ská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)
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5 2da vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol,, protest.,

baptist,, jiné

vypiš např.

HrušVice, katol.

6 'Zda vybudována s ěeskou finanční rJčastí spoleěenská budova: j
sokolovna, kulturnídům a pod. @akroužkuj avypiš co) 
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s převažující českou íinanční úěastí (souk. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7,2.Ctlkrovaty

7.3. Mfýny (gen.,vodní,větr)

7.4. íovámy nebo velké dílny

7.5. Mlókámy

7.6. Jiné §akó)

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

8.1. Haeýěslcý

8.2. Sokolský

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypĚ jake)
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9. Vypš,kteří řemeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, krejěí, ap.)
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10. Rc,k zabženíČEsKÉ obce nebo osady (en v pňpadě,

, žeto bezpečněvíš)
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11. Místa sowisející s naěi historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popš j€ §trtĚně na zvláštní list .
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, r u boďŮ 5, 6 a 7 weď všechny objékty i když pozděii zanikly nebo byly zničeny,
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vážení í€spondgnti.

Ze 24Cf ělenů Sdružení jsme vás, reepondentŮ, vybrali několik §et, abysta svými odpovědmi pomohli vytvoňt HISTOB|CKOU MAPU O
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, Herá poslouží dn€šním eoukomým i vědeclcým zájemoům a zůstano trvalým a názomým svědocwím pro další
gen€řac€otom,conašl předkovénaVotyni vytvoňti. Jk*ě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lynet]plnooti anepřesno§ti_právě_v okolívŤl
iodng obo, které bysto zapříěinili pavo vý svojí nepozomostí, ěl dokonce lhostejností. ČaS ruÁ9 TuAČÍ, ALe MUSÍME BÝr pŘEsNí l
NELEKEJTE sE To}io, Že .le ruxerNÍ Úsrex olounÝ. zRl,tysurp sE, PoRAĎTE sE, ZA\žPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prosíme ; vyplňto anketní lístek jen ovĚŘeNÝul tJDAJl, pozorně ho patfiěně přeloáe, zal€pto a nejpozději do 14 dnů _vhoďte do poětovní

schránky. Arrketní lístek vratte i rrtom pňĚadě, že o svá obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budgme slodovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psali jeětějEdnou.

Děkují redaktoň mapy
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