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ANKETNí t ísrer
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češícn na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazrl nejen za ob6c, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které m žeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna iníormace o oeadách a obcbh,
ve kten ch zilo MÁLO ÓeStďCH RODIN. NestačÉli místo, piš na zvláštnílist a oznaě ěísla bod , ke kter m se informace rráatruje.
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t. ČeStď název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv ŠkVn a pod.)

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km)

3. 'Stupeň českosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkujto, co platí

k roku 1947)

zcalaéer;kátP

ěástečně ěeská, Ó

jednotlivé rodiny, J
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4. Zdabyly pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě ěástiobce: česká

a ukrajinská nebo polská (zakroužkujto, co platí k roku 1947)

ano,6J ano,t@ ano, ne

5 'Zda vybudován s ěeskou finanční úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí drJm a pod. (Zakroužkuj a lypiš co)

nevím,f), ano a co

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

s p evažující ěeskou íinanění častí (souk. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlókámy

7.6. Jiné (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

,@} {ra";, n"

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co
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8. Spolky v obciv r. 1939:

8.1. Hasiěslc

8.2. Sokolsk

8,3.1(apela

8.4. Jiné (vypiš jakó)

ano,G
ďto,6d

ano^@)

9. Vypiš,kte í emeslníci p sobiliv obci v r.1939

(nap . švec, krejěí, ap)

10. Rok založení ČESKÉ obce nebo osady fien v piíípadě,

že to bezpeěně víiš)

11. Místa související s naši historii v okolí uveden ch obcí které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

J]fu

' U bod 5, 6 a 7 uved všechny objeKy i když později zanikly nebo byly zniěeny.

7Áe g eložit potom



Vážení respondenti.

Za 24ú ělen Sdružení jsme vás, reopondent , v,ybraliněkolik set, abyste sv mi odpověďmlpomohlivytvo}Ťt H|STOR|CKOU MAPU O
ČeŠÍcn NAVOLYNI, kterápostoužídneěním soukrom m i vědeclcm zájemc m a z starre trval m anázom msvědectvímprodalší
genoraceotom,oonašipedkovónaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lyneúplnooti atťepeenooť_právě_v okolívaši
iodnó obce, které byste zap íčiniti právě lry svojí nep_ozomo tí, či dokonce lhostejnoetí. ÓnS ruÁ9 TlÁČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l

NELEKEJTE sE ToHo, Že,leANKErNí Úsrer DLoUHÝ. zAtvlYsLETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JtsTĚ sE VÁNl PoDAŘÍ Ho
\ťPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘENÝMI tJDAJt, pozomě ho patfiěně p eloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnrJ vhoďte do poštovní
schrárrky. Arr'ketní líďek vratte i vtom p ípadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepuite svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat aWhodnocovat ve]mi pečlivě. Nenuíte náq, abychom Vám psaliještě jednou.
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