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

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obéc, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které můžEš pravdivě informovat.
Proto je v ankotním lístku uvedeno vedle sebe někotik ěíselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna iníormace o osadách a obcích,
vekenj,ch žibMÁLoÓEsKýcHRoDlN,Nestaěí.-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kelctenýmseinformacevztahuje.
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r. ÓeStď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka, , 1
sklíň nikoliv šklr a pod.) \}
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2. Nejbližší dvě ěe6ké obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3, "Stupeň če§kosti'obc€ (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

zcela česká, z
ěásteěné čská, Č
jednoťivé rodiny, J

4, zdabyly pod stejným názv6m oDDĚLENÉ dvg casti obce: č€ská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co plať k roku 1947)

ano, ne ano, ne ano, ne

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

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., prot€st,,

baptist., jjné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou íinanění účastí společenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. Bakroužkuj a vypiš oo)

nevím, ne, ano a co

7 -Zda byty v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

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

družstevní ap):

7.1. Pivovary

72. Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékámy v
7.6. Jlné 0aké)

@akoužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

gno ftde), ne

' ano íkde). re-_
ano ftde), ne

a vypiš co

P,b*"

8. Spollcy v obci v r, 1939:

8,1. Hasičský

8.2. Sokolský

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké)

9n9l n9

ano, né

ano, no

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

(např. švec, krejěí, ap)

kxau, L
hn/r.q.u' 3

r2,u7Ťúť.4,I,L eL .

br.údň !
{a4/rla,r {

-r4r'Le. 1

áL,ac#rry L

10, RokzaloženíČEsKÉ obce neboosady (jen v případě,

že to bezpeěně vĚ)

11. Místa souviseiící s naši historii v okolí wedených obc( lrteré navrhujeě na mapě oznďit

Popiš je struěně na zvláštní list ,

' U bodů 5, 6 a 7 weď všechny objekty i kdÝ pazděii zartikly nebo byly zniěeny.

Zdo přelo*it sotcyn
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váž€ní r§pond€nti.

Za 24C0 členů SdružEní jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §et, abyste evrými odpovědmi pomohli vyfuořt H|STORICKOU MAPU O
ČeŠÍcn NA VoLYNl, která poelouží dneěním soukomým i vědeckým ájemcům a zůstane trvalým a názomým 6věd9ctvím pro další
gen€raceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbytyneúplnosti anepřesnoeti právěv okolívašl
rodné obce, které byste zapňčinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonca lho§tejno§tí. Čns ruÁs TLAČÍ, a6 MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToÉo, Že .le RHxerruÍ Úsrrrc olounÝ. zRuYsute sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A JlsTĚ sÉ VÁM PoDAŘí Ho
VYPljllT,

Prosíme : vyplňto anketní líbtek jon OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patfiěně přeloá€, zalopto a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky, Arrketní lístek vraíte i v tom pňpadě, že o svó obci nio nevfte, ale poznamenejte to na něm, SPOI-EHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pďlivě. NEnuítE nás, abychom Vám psali je§ě jednou.

Děkujíredaktoň mapy
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