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k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češích na Votyni

ch míst. cCst.ihcr,,rr].e s
inálc \ríiTl . iviat.lca B .iejí

4 6!,

estrv

Anketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za které m žeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu obcí. Schází zejmóna informace o osadách a obcích,
ve kten ch žilo MÁLO ČeSrc CH RODIN. NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodrj, ke kten m se informace váatruje.
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1. ČES}ď název obce, osady (napl'. Buršovka nikoliv BoĚěovka,

Sklíň nikoliv ŠkVn a pod.)

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj í km)

Ý

3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkujto, co platí

k roku 1947)

zcela ěeská, z
částečné čak4 Ó
jednotlivé rodiny, J

\:r "'

4. Zdabyly pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě ěástiobce: ěeská

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

ano, ne ano, ne

+

ano, ne

[é žj1l 1_1'"iT,

5 'Zdavybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš napií.

Hrušvice, katol.
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6 *Zda vybudována s ěeskou finanění ěastí společenská budova:

sokolovna, ku]tumí drjm a pod. @akroužkuj a vypiš co)

ngvlm, net ano a co

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

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

družstevní ap,):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Tov ny nebo velké dílny

7,5. Mlékámy

7.6. Jinó (aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), 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. Hasiěslc

8.2, Sokolslc

8.3.lGpela

8,4. Jiné (vypiš jaké)

ano, ne

ano, ne

ano, ne

c

9. Vypiš,kte í qmeslníci prisobiliv obciv r.19B9

(nap . švec, krejěí, ap.)

10. Rok založení ČESKÉ obce nebo osady (en v p ípadě,

že to bezpeěně vĚ)

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

PopĚ ie struěně na alláštní list .

- U bod 5,6 a7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

Z-da p eložit potorn
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Vážení reopondenti.

Ze 24OO ělen Sdružení jsme vás, respondent , vybrali někotik set, abyďe ev mi odpověďmi pomohli vytvott H|STORICKOU MAPU O
ěeŠÍCn NAVOLYNI, kterápoeloužídneěním soukomm ivědeckm zájemcm a zr]stane trvďm anázommsvědectvímprodalší
goneraceotom,conašipedkovénaVolyni vytvofili. Jistě by vás mrue]o, kdyby na mapěby]yner]plnoeti anepesnooti_právě_v okolívaši

rodné obce, které byste zap íěinili práyě vlr svojí nepozomostí, ěi dokonoe lhosteiností. ČnS ruÁ9 TláÓÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘesruÍ t

NELEKEJTE sE ToHo;};TÉ ŇKEiŇirrsíer oiourrÝ. zAirys'lErE sE, poRAĎTE sE, zA\zpoMíNEJTE A JtsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prosíme : vyptňte anketní lístek jen OVĚŘENÝMI ÚDAJI, pozomě ho patfiěně p eloáe, zalepte a nejpozději do 14 dn vhoďte do poštovní

schrárrky. Arrketní lístek vraíte i v tom p ípadě, že o své obci nic nevfre, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁi'E NA VÁS l Neodtepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat alyhodnocovat velmi pďlivě. Nenuíte nás, abychom Vám psalijeětě jednou.

Děkujíredaktofi mapy
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