
ANKETNí t-ísrrx
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o Češnon na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotaz nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za které mrJžeš pravdivě informovat.

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíseln ch rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,
ve kten ch žilo MÁLO ČESIďCH RODIN. Nestaěí-li místo, piš na zvláštnílist a označ ěísla bodrJ, ke kten m se informace váafruje.
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t. ÓeStď název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv

Sklíň nikoliv ŠkVň a pod.)
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2. Nejbližší dvě ěeskó obce

(nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km)
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3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcelaées;ká,Z

ěásteěně ěeská,

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

a ukajinská nebo polská (zakoužkujto, co platí k roku 1947)

ano, ne ano, ne ano, ne

5 *Zdavybudován s ěeskou finaněnírJěastíchrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol

6 *Zdavybudována s ěeskou finanění rJčastí spoleěenská budova:

sokolovna, ku]turní dr]m a pod. (Zakroužkuj a vypiš co)

nevím,n,anoacó.
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7 'Zda byly v obci nebo v ieiim okolí (kde) lrybudovány podniky

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

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Ml ny (gen.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlé{cámy

7.6. Jné (iakó)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

avypiš co

I
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8. Spollqy v obciv r. 1939:

8.1. Hasiěsk

8.2. Sokolsk

8.3.lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)

ano, n9

aílo, n

ano, n6

L

9. Vlpiš,ktďí ameslníci pťrsobiliv obci v r.l$9
(nap . švec, krejěi ap)

{tu e- ,?fr{s,,.W" t,,aá

10. RokzatoženíÓEsKÉobce neboosady (ien v p ípadě,

že to bezpečně ví!š)

11. Místa související s naši historiiv okolí weden ch obcí které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na ailáštní ]ist .

* U bod 5, 6 a 7 uveď všechny objekty i když pozděii zanikly nebo byly zniěeny,

Zdg p oložit Botom



Vážení respondenti.

Za 24W ělen Sdružení jsme vás, respondent , vybraliněkolik set, abyste sWmi odpověďmi pornohlivytvo}Ťt H|STORICKOU MAPU O
ČeŠÍCH NAVOLYNI, kterápoeloužídneěním soukromm ivědeckm zájemcm a zrletane ttvalm anázommsvědectvímprodalší
gonoraceotom,conašipedkovénaVolyni vytvofiti. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepesnoeti_právě_v okolívaši
odnó ob"", kteró byste' zapňěinili prava l,Y svojí nepozorno tí, ěl dokonce lhostejnoetí. ČnS rulr"9 TláČÍ, ALE MUSÍME Bfi PŘESNÍ l
NELEKEJTE se rono, žĚJÉ ŇKňŇí rJsťex oiourrÝ. zAtvlYsLErE sE, PoHAĎTE sE, ZA\ZPoMíNEJTE A J TĚ sE VÁií PoDAŘí Ho
\^/PLNtT.

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

schránky. Alri<etní lístek vrattE i v tom p ípadě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budeme stedovat a vyhodnocovat velmi pďlivě. Nenuíte nás, abychom Vám psaliještě jednou.

Ditkujíredakto}í mapy
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