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ANKETNÍ lÍSTEK
k informacím o obcír:h na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze lcteré na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za lderé můžeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí, Schází z€jmóna informace o osadách a obcích,
vekte4/ch žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodŮ, kektenýmseinformacerrztahuje.
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t. ČeSní název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

sklíň nikoliv ŠkVň a pod) \rt'
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2. Nejbližšídvě ěeské obce

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

k roku 1947)
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4, Zdabylypod stejným nazvem ODDĚLENÉ dvě části obo, c#rs
a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanění účastí chrám v obci nebo

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

baptist., jinó

Vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční účastí společenská budova:

sokolovna, kulturní dŮm a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)

nevlm, ne, ano a co

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

s převažující ěeskou íinanční účastí (soukr. akc. spol.,

družslevníap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (gen.,vodní,větr)

7.4.íovárny nebo velké dílny

7.5, Mlékámy

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co plat'
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8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěshý

8.2, Sokolslcý

8,3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.1 999

(např. švec, krejěí, ap.)
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í0. RokzaloženíČeSKÉ obce nebo osady {en v případě,

že to bezpoěně víš)

1) 1 '|!-lr\

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

Popiš je struěně na zvláštní liď .

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

Zdo přeložit potprn



váž9ní rospondgnti,

Za 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik s€t, abysto svými odpověďmi pomohli vytvořt H|STOR|CKOU MAPU O
ÓEŠÍCH NA VOLYNI, která poslouží dneěním soukomým i vědeckým áiemcům a zůstane třvalým a názomým §vě,doctvím pro další
gen€racaotom,oonaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti gfecřeenosti_právě,v okolívaši
iodné ob"., lcteré byste zapňěinili právě vy svojí nepozorností, či dokonce lho§t€jností, ČnS ruÁS TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝí pŘEsNÍ l

NELEKEJTE sE Toúo, Že .le RNrrrNí Úsrex oloulÝ. znMysLgre sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme: vyplňte anketnílístek j6n oVĚŘENÝMl tjDAJl, pozorně ho patfiěně přoloá€, zalePt€ a nejpozději do 14 dnů_vhoďto do poštovní
schránky. Arrketní lístek vrafie i vtom pňpadě, 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 pečlivě, Nenutte nás,pbychom Vám psali je§ě jednou.
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