
ANKETNÍ tÍSTEK
k informacím o obciioh na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró můžeš pravdivě informovat.
Proto jE v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve kten/ch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN. NestaéÉli místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodů, ke lcteným se informace vztahuje.
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t. ČES}ď nazev obce, osady (např, Buršovka nikoliv Boršěovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod.) } '§en,orr

2, Nejbližšídvě ěaské obce

(např, Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň českosti"obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)
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4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě čá§ti obce: česk{,l
a ukmjinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 947)
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5 'Zda vybudován s českou finanční účastí chrám v obci nebo

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

baptist., jjné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. (Zakoužkuj a vypiš co) /
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ll 'zaaayly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

I s převažující českou íinanční rlčastí (soukr. akc. spol.,

l družstevní apJ:

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7. .Továrny nebo velká dílny

7.5, Mlékáíny

7.6, Jiné (aké)

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

8.í, Hasičshý

8.2. Sokolsh/

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteří řameslníci pŮsobili v obci v r.1939

(např. švec, krqěí, ap.)
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10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně vtš)

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

Popiš je struěně na zvlá§ní list .

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všéchny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny
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vážgní respondenti.

Ze 2400 ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, výbrali několik 6€t, aby§t6 svými odpovědmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dnešním §oukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a názomým svědectvím pro další
genoraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Ji§tě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti adepřesnosti právěv okolívašl
rodné obce, které byste zapříěinili právě vy svojí nepozomost( ěi dokonce lhostejností. Čns NÁs TtAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .le mtrerruÍ LJSTEK DLoUHÝ. zR1,1vsure sE, PoRAĎTE sE, ZAyZPoMíNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňto anketní lístek jen ovĚŘeruÝMl tjDAJl, pozomě ho patřěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhodte do poštovní
schránky. Arrketní líst6k vratte i v tom případě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu !

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redaktoř mapy
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