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ANKETNi yí§TEK
k informacím o obcíroh na Volyni pro tvorbu historické mapy o Óesn:n na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, ale za všechny obce, za lcteré můžeš pravdivě iníormovat,

Proto iE v ankeiním lí§ku uvedeno vedle sebe několik číselných rubrik - podle počtu obcí. Schází zejména informace o osadách a obcích,

vekterýcn žibMÁLoČEsKÝcHRoDlN.Nestaěí-li místo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodŮ, kekten/mseinformacevdahuie.
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t. ČrSŇ název obce, osady (např. BuĚovka nikoliv Bcrščovka,

Skliň nikoliv Šklyr a pod.) Ée s,<ý r-, dl

2. Nejbližšídvě české obce

(např. Huleč 2 km, S. Háj 1 km)
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3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

zcela ěeská, z
částeěné eesta€ ,\

,iednotlivé rodiny, J

.n,, E ,-,,o *

4. Zdabyly pod steiným názvem oDDĚLENÉ dvě ěásti obc€: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)
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5 *Zda vybudován s českou finanění rJěastí chrám v obci nebo

jeiím okolí (kde) a jaké koníese: prvsl., katol., prot€st.,

baptist., jiné

vypiš např.

Hrušvice, katol,
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6 -Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spol€čonská budova:

sokolovna, kultumídŮm a pod. @akroužkuj a vypiš co)
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7 ?da byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanění rJčastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.í. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny (9en,,vodní,větr)

7.4. Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7.6, Jiné §aké)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), .a!

ano

aRo

ano

ano

ano

|š.

a vypiš co

4

-6uw\

,i:pY?,
&,Á

'/ Ň:L,{4,",,- frvnlývt-r

8. Spolky v obci v r. 1939:

8,1. Hasřslcý

82. Sokolshý

8.3. Kapela

8.4. Jiné (vypiš iaké)
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9. Vypiš,lcteřířameslníci působili v obciv r.1939

(např. švec, kejĎ, ap.)
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10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady {env případě,

že to bezpeěně víš)

11. Místa souvisejfuí s naši historii v okolí uvedených obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je stnrčně na zvláštní list .

'U bodů 5, 6 a 7 uved všechny objekty i když později zanikly nebo byly zniěeny,

řa{a přgír+žit poŤon:
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Vážení respondenti.

Ze 24ťf ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik 6et, aby6té svými odpověďmi pomohli vywořt HlSToBlcKoU MAPU o
ČsŠÍcn NA VoLYNl, která poslouží dn€ěním soukomým i vědeckým zájemcům a zůsĚne tryalým a názomým svědectvím pro další
genoraceotom,oonaši předkovénaVolyni vfioňli, Jistě by vás maelo, kdyby na mapěby_lynďplnosti anepřesnosti_právě_v okolívAli
rodnó obce, lderó byst6 zapřěinili právě vy svojí nepozomosť, ěi dokonce lhostejností. Čns ruÁg TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že je eNxETHÍ Úsrer olouxÝ. znuysurp sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek j6n oVĚŘENÝMl t3DAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vratte i vtom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adrosu l

Vaše odpovědi budemE sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, abychom Vám psali je§ě iednou.

Děkujíredaktoň mapy
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