
ANKETNí t-ísrrr
k informacím o obcích na Votyni pro tvorbu historické mapy o Češicn na Volyni

Ankotní lístek vyplň podle dotazrl nejen za obec, ze kteró na Volyni pocházíš, ale za všechny obc , za kteró m žeě pravdivě informovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve kten ch žilo MÁLO ČeSrcíCH RODIN. NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a oznaě ěísla bodrJ, ke kter m se informace rrz,ta}ruje.
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t. ČeSrc název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv

Sklíň nikoliv ŠHyň a pod)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km) ,!ňrffi!ťí,
3, 'Stupeň ěeskosť'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)
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4. Zdabyly pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě ěástiobce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkujto, co platí k roku 1947)
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5 'Zda vybudován s ěeskou finanění ěastí chrám v obci nebo

iejím okolí (kde) a jaké konfese: prusl., katol., protost.,

baptist., jiné

vypiš nap .

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

sokolovna, kuhumíd m a pod. Bakroužkuj a vypiš co)

nevím,n,anoaco
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7 *Zda byly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s p evažující ěeskou finanční úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. M} ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dilny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné (akó)

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

8.1. Hasiěsk

8.2. Sokolsk

8,3.l(apela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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9. Vypiš,kte í qmeslníci pr}sobiliv obciv r.1939

(nap . švec, krejčt, ap.)
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10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady (ien v p ípadě,

že to bezpďně víš)

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

Popiš je struěně na anláštní list .
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- U bodťl 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když později zanikly nebo byly zničeny,

Zde p eložit potom



Vážení respondenti.

Ze 24OO ělen Sdružení jsme vás, r*pondentr}, vrybrali několik set, abyste sv mi odpovědmi pomohli vytvolit HISTOR|CKOU MAPU o
ÓeSTCrr NA VOLYNI, kteá poslouží dneěním soukom m i vědeck m zájemcťrm a z sJane tryry,n .a 

názom m svódectvím pro další

9 n aceotom,conďipedŘovónaVolyni vytvoňli. Ji*a by vás mrzelo, kdyby na mapěbylyne plnoeti atíepesnosť právěv okolívaši

rodné obce, které byste zap íěinili právě \jy svojí nep,ozorností, ěi dokoncj lhostejností, ÓnS NÁS Tt.AÓÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNí l

NELEKEJTE sE ToHo,i;fÉ'd <EŤNirisrerc-oiourrÝ. znr,lvs'l-ere sE, poRAĎTE sE, zA\upoMíNEJTE A JlsTĚ sE vÁM poDAŘí Ho
yYPLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patfiěně p eložte, zalepte a nejpozději do 14 dn vhoďte do poštovní

schránky. Arrketní lístek vratte i v tom p ípadě, že o s-vó obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm, SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi psělivě. Nenuíte nás, abychom Vám psalijďtě jednou,

Děkují redaktofi mapy
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