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ANKETNí t-ísTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lbtek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze Keré na Volyni pocházíš, ale za všochny obce, za které můžď pravdivě informovat.
Proto je v anketním lílďku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČESKÝoHRoDlN.NestačÉli místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseinformaeeváahuje.

1

t, ČrsxÝ náZ€v obce, osady (např. BuĚovka niko|iv BoĚčovka,

$klíň nikoliv ŠHyn a pod.) i|rn*,-*rrr,!or*n

2. Nejbližší dvě č€ské obcé

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

3n---*iíe..1u,*

Óat"nÁ- ílt^,
3. "Stupeň č€skosti'obce (Vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co

k roku 194a

,ť
ěá§téčně česká,

jodnotlivé rodiny, J

4, Zdabylypod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě části obce: cEk
a ukraiinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

ano(!a ano, n€ ano, ne

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

jejím okolí (kde) ajaké koníese; prvsl., katol., protést.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s českou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. fZakoužkuj a vypiš co)

n.vÍm,@_; ano a co

7 rZdabyly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

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

družstevní ap,):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7,4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6. Jiné 0aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde),foý

ano (kde)d§

ano (kde)4§

ano (kde),1$

ano (kde)4P

ano (kde),@

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolstcý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, ne

€nor né

ano,ď

9. Vypiš,kteří řemeslníci působili v obci v r.1989

(např. švec, kejěí, ap.)

Iz"J"ib.l, l
u-4-"-ea- _ -2-

kt,l c+t. , 4
,ťz.alě., í

10. Rok založeníČesXÉ oUce nebo osady (en v případě,

že to bezpeěně víš)

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

Popiš je ďruěně na zvláštní list .

- U bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objeKy i když později zanikly nebo byly zničeny.

ffda přel*žit 5r***sŤn



Vážení respondenti.

Ze 24OO ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik sot, abysto svými odpovědmi pomohli vytvoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ČEŠÍcH NA VoLYNl, klerá poslouží dnešním soukomým i vědeckým zájemcům a zůstane trvalým a n&omým svědectvím pro další
g€neraceotom,conaši předkovónavolyni vytvoňli, Jietě by vás maelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepřsno§ti právěv okolívaši
iodné obce, které byste zapříěinili právě vy 6vojí ngpozomostí, či dokonce lhostejností. Čns HÁs TláÓÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že c nnxErruÍ Úsrex olouHÝ. zmaysuErE sE, PoHAĎTE sE, ZAyZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jgn oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vrate i v tom případě, že o §vó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm, SPoLEHÁME NA vÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaěe odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. NenuŤte nás, abychom Vám psali jeětějednou.

Děkujíredakoři mapy
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