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ANKETNí lísrex
k iníormacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSn:n na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazr} nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ala za všechny obce, za které m žeš pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číseln ch rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna informace o osadách a obcích,
ve kten ch žilo MÁLO ČeSrcÝCH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na alláštní list a oznaě ěísla bod , ke kter m se informace uáa}ruje.
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t. ČeSrcÍ název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv BoĚěovka, 
_i

Sklíň nikoliv Šk n a pod.) ..,','
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,í+

2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Hulď 2 km, S. Háj 1 km)
""L

,hci í',ltp, a'FšKj' 
{, l"*

3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí ť
k roku 1947)

l

zcelaéerlká@

ěástečné ěeská, Č

jednotlivé rodiny, J

4. Zdabyly pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě částioU"", c"'tá
a ukrajinská nebo polská (zakoužkujto, co platí k roku 1947)

*o,@ ano, ne ano, ne

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš napi|.

Hrušvice, katol.

6 'Zdavybudována s ěeskou finanění rJěastí spoleěenská budov1: 
;'

sokolovna, kuttumídťrm a pod. @akroužkuj a vypiš co) V
nevím, ne,6}eco
L4cl l^TvtYr,-,i

J> l,t

7 'Zda byly v obci nEbo v jeiim okolí (kde) lybudovány podniky

s p evažující ěeskou finanění častí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velkó dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (jaké)

(Zakroužkuj to, co platí)
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8. Spolky v obci v r. 1939

8.1. Hasiěsk

8.2. Sokolsh

8.3. Kapela

8.4. Jinó (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kte í smeslníci p sobiliv obciv r.1939

(nap . švec, krejěí, ap.)

't( Rr y ť}i'

,tťÍt*,
10. Rok založeni ČeSXÉ obce nebo osady (en v pi'ípadě,

že to bezpeěně víš)
4 87(l

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

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Zde p eložit potom



Vážení reepondenti.

Ze 24OO ělenr] Sdružení jsme vás, respondent , vybrali několik set, abyste sv mi odpověďmipomohlivfio}Ťt HISTORICKOU MAPU O
ÓeŠÍCn NAVOLYNI, kteráposloužídnešním soukromm ivědeckm zá|emcm a zstarre trvďm anázommsvědecWímprodalší
geneíaoootom,conašipedkovónaVolyni vytvofili. Jistě by vás maelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti atíepeonooti_právě_v okolívašl
iodné obce, kteró byste zap íěinili právě riry svojí nepozomostí, ěl dokonce Ihoetejnoetí. ÓnS nÁS TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘesruÍ 

t

NELEKEJTE sE ToHo, Že,leeNKErNÍ Úsrer DLoUHÝ. ZAMYSLETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁá PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prooíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patňěně p eloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnrJ vhoďte do poštovní
schrárrky. Arrketní tístek vratte i vtom p ípadě, že o svó obci nic nevfto, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme stedovat a lyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, abychom Vám psalijďtě jednou.

Ditkujíredaktolí mapy
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