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ANKETNÍ tÍSTEK
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za oboc, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obcE, za které můžeš pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména iníormace o osadách a obcích,
vektených žibMÁLoČEslďcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kektenýmseinformaceváahuje.
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1. ÓEsKÝ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Boršěovka, ,

sklíň nikoliv šklyň a pod.) 
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2. Nejbližšídvě české obc6

(např. Huleě 2 km, S, Háj 1 km) {

3, "Stupeň ě€skosti'obc€ (vypiš zkatkou a zákroužkuj to, oo platí

k roku 1947)

zcela ěeská, z
částečně česká, Č

jednotlivé rodiny, J

)

4. Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLEttÉ dva easti obce: ěeská

a ukraiinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

ano, ne ian§f ne\-í/
V

ano, ne

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

jejím okolí ftde) a jaké koníese: prvsl., katol., prot€6t.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění účastí spol€ě,enská budova:

sokolovna, kultumí dům a pod, CZakroužkuj a vypiš co)

nevírn, ne, ano á co

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

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

družstevní ap,):

7.1. Pivovary

72, Cukovary

7.3. Mlýny (9en.,vodní,větr)

7,4.rov&ny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7,6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

{{9Ad,), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co
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8. Spolky v obci v r, 1939:

8.1. Hasiěský

82. Sokolský

8.3. Kapela

8.4. JirÉ (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kteří řqmeslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, keičí, apJ ,; lJ r'-

t(,lulD, ,fu:l:t.
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1ú. Rcft zakrženíÓESKÉ oUce nebo osady (en v případě,

. žeto b€zpeěněvíš)

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

PopĚ je stručně na arláštní list .

'"U boďŮ 5,6 a 7 uveďvšechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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Vážení respondenti.

Ze 24ťrJ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybralí několik set, abyste svými odpověďmi pomohli vytvoBt HlSToRlcKoU MAPU o
ěeŠÍcn NAVoLYNI, kteráposloužídn€šním soukromým ivědeckým záJemcům g zůetane trvalým anázomýmsvědectvímprodal§
generaceotom,oonaši předkovénaVolyni vy§oňli. Jistě by vás mrzolo, kdyby na mapěby_lynetJplnosti anepřesno§ti,právě,v okolívaši
iodné obce, ldoré byst6 zapříěinili právě vy svojí nepozomostí, ěi dokonce lhostejnostf, Čns HÁs TLAÓÍ, AtE MUSÍME BÝr PňESNÍ t
NEIEKEJTÉ sE ToÉo, že je nNxáNí úsiex olounÝ, zAMYsLErE sE, PoBAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A J§TĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : vyplňte ankEtní lístak jen ovĚŘeNÝul tJDA.Jl, pozomě ho patřěně př€loáe, zal€pte a nejpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístEk vrafie i v tom případě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budome sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenuťte nás, óychom Vám psali jďtě jednou.

Děkují redaktoři mapy
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