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Anketní lístek vyplň podte dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které můžé pravdivě iníormovat,

Proto ie v ankotním lístku uvedeno vedle sebe několik číselnýcn runrit - podle poětu obcí, Schází zejména informaca o osadách a obcích,

;;řii; zri"-ÚÁiCi ÓeltďCXnOOlt,t.NestačÉli místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kekterýmseiníormaceváahuje,

ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSnon na Volyni
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1, ÓESlď název obce, osady (např, BuĚovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a Pod.)
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Ju,
2. Neibližší dvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

zcela ěeská, z
ěástečně ěeská, Č

jsdnoťivé rodiny, J

3. "Stupeň českosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1 947)

ano, neano, neffi;*4, Zdabyly pod stejným nazvem oDDĚLENE dVě části obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1 94|

vypiš např.

Hrušvic€, katol,
5 *zda vybudován s českou íinanění rJčastí chrám v obci nebo

jejím okolí(kde) ajaké konfese: prvsl., katol,, prote6t,,

baptist., iiné

nevím, ne, ano a co6 žda vybudována s ěeskou íinanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. Qakroužkuj a vypiš co)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

aro (kde), ne

a vypš co

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

s převažující ěeskou íinanění rlěa§í (souk. akc, spol,,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

72.Cukovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. MEkárny

, 7,6. Jiné (aké)

(Zakoužkujto, co plato

ano, ne

ano, n€

ano, n€

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěský

8.2. Sokolslcý

B.3. Kapda

8.4, Jiné (vypiš jakó)

Vypiš,keří řemeslníci působili v obci v r.1989

(např. šv€c, krejěí, ap)

10. RokzatoženíČEStG obc€ nEbo osďy {en v pípdě,

že to bezpeěně vĚ)

11. Mí.sta související s naši histoňi v okolí uvedených obcí, Keré navrhuješ na mapě označit

PopĚ je struěně na zvláštní list ,

' u bodů §, 6 a 7 uveď všeohny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

Zdo BřEl&žlt pstoín



Vážení respondenti.

Ze 24trJ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik set, abyste svými odpověďmi pomohli vytvořt HlSToRlcKoU MAPU o
ÓEŠÍcH NAVoLYN|, kteráposloužídneěním soukromým i vědeckým zájemcúm a zůstane trvalým a nézomýmsvědectvímprodal§
generac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbytynetlplnosti anepř€enosti právěv okolívaši
rodné obce, kteró byste zapřěinili právě Vy svojí nepozomostt ěi dokonoe lhostejností. Čns NÁs TláČÍ, a6 MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, ŽE .lr nnxErruÍ Úsrer olouxÝ. zruvsr-ErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAňí Ho
VYPLNlT.

Prosí,me : vyplňte anketní lístek j6n OVĚŘENÝM| t]DAJl, pozomě ho patňčně přeloáe, zatlpo a nejpozději do 14 dnů vhoďte do po§ovní
schránky. Arrketní lístek vraŤte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adř9su !

Vaše odpovědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali je§ě jednou.

Děkují redaktofi mapy
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