
ANKETNí t-ísTEK
k informacím o obcích 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 kteró můžeě pravdivě iníormovat.
Proto ie v anketním lístku uvEd€no vEdle sebe několik ěíselných rubrik - podlé poětu obcí. Schází zojména informace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLOÓESKýCHRODIN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznač ěíslabodů, kektenýmseinformaceváahuje.
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t. ÓESlď nazev obce, osady (např. BuĚovka nikoliv BoĚčovka,

Sklíň nikoliv Šklyň a pod,) t fflu,ni,,t, ,,ei

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskosti"obce (Vypiš zkratkou a zakoužkuj to, co platí

k roku 1947)
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částeěně česlé, Č

jednotlivé rodiny, J / r:i 
0l ., ,/ a/r,

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dvě ěásti obce: česká,

a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
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5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí ftde) a jaké konfese: prusl., katol,, protest.,

baptist., iiné

vypiš např.

Hrušvice, katol. }\
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod. (Zakoužkuj a vypiš co)

nevím, ne, ano a co
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

§ převažující ě€skou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevníap):

7,1. Pivovary

7-2,Cukrovary

7.3. Mlýny (gEn.,vodní,větr)

7,4.Továmy nebo velké dílny

7.5. MléMmy

7.6, Jiné $aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

arto ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslcý

8.2. Sokolský

8.3. lGpela

8.4. Jinó (vypiš jaké)

ano, ne

ano, ne

ano, n€

9, Vypiš,kteří řemeslníci pŮsobili v obci v r.19€9

(např. švec, krejěí, ap.)

10. Rok založeníČeSKÉ obce nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně vĚ)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obc( lcteré navrhuješ na mapě oznaěil

PoPiš jé struěně na zvláštní list .

- U bodů 5,6 a 7 uveď všeohny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,
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vážoní rcspondgnti.

Ze 24O0 ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §€t, abysto svými odpověďmi pomohli vytvofr HISTORICKOU MAPU O
ÓEŠÍCH NAVOLYNI, kteráposloužídneěním soukromým i vědeckým zájemcům a zůstane tívalým anázomýmsvědectvímprodalší
g€nerac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepřeenoeť právěv okolívaši
rodné obce, které byste zapřěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostojností, ÓAs NÁs TLAČÍ, AtE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Žp .le RNxfiNí tÍstex otouxÝ. ZAMYSErE sE, PoBAĎTE sE, ZAyZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT,

Prosíme : vyplňt€ anketní lístek j6n oVĚŘENÝMl tJDAJl, pozorně ho patfičně přeloáe, zal€ptg a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraíte i v tom případě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu t

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuíte nás, abychom Várn psali ie§ě jednou.

Děkujíredaktoň mapy
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