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

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze lcteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za ktEró můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v ank€tním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zojmóna informace o oeadách a obcíich,
vekten/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.NestačÉli místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kektenýmseinfoímacgváahuj€,
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1. ČEslď název obce, osady (např. Buršovka nikolM Borščovka, . ,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.) uá
ýtJ

3E sENiCE
2. Nejbližší dvě ěeské obce

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

k roku 1947)
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4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě ěá§i obcs: ěeské

a ukrajinská nebo polslé (zakroužkuj to, co plať k roku 1947)
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5 *Zda vybudován s ěeokou íinanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké konfese: ptvsl., katol., proteat.,

baptist,, iiné

wciS2ý
Haí6vice, katol.nn

NĚůrf Ntrl//H ilEut4
6 'Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěEnská budova:

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

nevím@ano a co ilE ý€

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

s převažující ěeskou íinanění úěastí (souk. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1, Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. M}ýny (9en.,vodní,větr)

7.A.Továray nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7,6. Jiné $aké)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano

ano

ano

ano

ano

ano

a vypiš co

8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

82. Sokolský

8.3. tGpEla

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteň řqmeslníci působili v obci v r.1 989

(např, švec, krejčí, ap) /iJ€ NE slÉpiEL??
10, RokzaloženíČESXÉ obce nebo osady (env přpadě,

že to bezpečně vÉ) liE tll M
11. Místa souvis€jící s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhujeě na mapě označit

Popiš je struěně na zvláštní list

- U bodŮ 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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vážení ř€spondonti.

ZE 24QO ělenů Sdružení jsme vás, resporrdentŮ, vybrali několik 6at, abysto svými odpovědmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ÓeŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým zájemcům a zŮstarre trvalým a názomým svědeotvím pro další
goneracootom,conaěi př€dkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěby]yneúplnosti anepř€ono§ti,právě,v okolívaši
rodné obce, kteró byste zapřěinili právě vý svojí nepozomootí, ěl dokonce lhostejnoetí, ÓnS nÁS TláČÍ, AtE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l
NEIEKEJTÉ sE ToÉo, že je nr.rrerHí úsrrx olounÝ. znuyslsre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT,

Prosíme : vyplňte ankEtní lísiek jen oVĚŘENÝMl ÚDAJI, pozomě ho patněně přeloáe, zalept€ a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky. Á'ketní lístEk vraíte iv tom případě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě, Nenuíte nás, óychom Vám psalijďtě jednou.

Děkují redaktoři mapy
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