
@
ANKETNí t_ísTEK

k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za ktEré rnůžď pravdivě informovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poáu obcí. Schází zajména informace o osadá§h a obcích,
ve kterrých žib MÁLO ČES|ďCH RODIN. Nestačí-li místo, piš na zvlá§nílist a označ ěísla bodů, ke kterým se iníormace vztahuje.
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t. ČESKÍ nazev obce, osady (např. Buršovka nikoliv

sldíň nikoliv Šklyň a pod.)

BoĚěovka.
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2, Nejbližšídvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj í km)
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3. "stupéň ěeskosti"obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co

k roku 1 947)

plý zcela ěeská(ÍJ
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4, Zdabylypod stejným názvem ODDĚLENÉ dve easti ou"", e$
a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 947)

*oG) anOí!9!J anot9J

5 *Zda vybudován s českou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké konfese: prvsl., katol., protest.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

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

nevím, ne, ano a co
jzl tZ kLl)l'l,,,

7 -Zdabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující českou íinanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7 .1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7,3. Mlýny (gen,,vodnivětr)

7. .íovány nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné (iaké)

(Zakoužkuj to, co plat|
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8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1, Hasiěshý

8.2. §okolshý

8.3, Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r.1909

(např. švec, krejěí, ap.)

10. RokzaloženíÓeSXÉ oOce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně víš)
fu 6.1t1 ,,,l,

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, lcteré navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stručně na zvláštní lisl ,

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

ad€ přgložit potgm



vážoní rospond€nti.

Ze 24CÉ ělenů Sdružení jsmo vá§, respondentŮ, vybrali několik 6et, abysto svými odpověďmi pornohli vytvoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČeŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dnešním soukromým i věd€chým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
generaceotom,oonaši předkovénaVolyni vytvofili, Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepřesnosti právěv okolívaši
rodné obce, které bystg zapříěinili právě vy svojí nepozomootí, ěi dokonc€ lhostgjností. ČAs NÁs TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PňESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE JE ANKFrNÍ Úsrer olouxÝ. zRuvsuere sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j6n OVĚŘENÝMI ÚDAJI, pozomě ho patňěně přeložte, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Anketní lístek vraŤte i v tom pípadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpwědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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