
@
e ANKETNí lísrer

k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazrl nejen za ob c, ze kteró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró mr]žeě pravdivě iníormovat.
Proto je v anketním lístku wedeno vedle sebe několik číseln ch rubrik - podle poč,tu obcí. Schází zejmórra iníorrnace o osadách a obcbh,
ve kter ch žib MÁLO ČeStďCn RODIN. NestaěÉli místo, piš na alláštní list a označ ěísla bodr], ke kter m se informace rrzta}ruje.
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t. ČeStď název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv aorSCovrq !/
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2. Nejbližší dvě ěeskó obce

(nap . Huleč 2 km, S. Háj 1 km) \,)
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3. 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zakroužkujto, co

k roku 1947)

o,V zcela česká, z

Qástečné ěeská. Č_

jednotlivé rodiny, J
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4. ZdabyV pod stejn m názvem ODDĚLENÉ dvě ěásti ou"", coV
ú3iip bénebo polská (zakroužkujto, co platí k roku 1947)
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5 *Zdavybudován s ěeskou finarrěníúě stíchrám v obci nebo

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

baptist., jiné

vypiš nap .

Hrušvice, katol.
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6 'Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí společenská budova:

sokolovna, kultumíd m a pod, @akoužkui a vypiš co)
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7 'Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) yybudovány podniky

s pi'evažující ěeskou finanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap.):

7,1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mltinv (oe!..,vodní,větr)

7.4,Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jinó (iakó)

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

8.1. Hasiěslc

8.2. Sokolsh

8.3. Kapela

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

(nap . švec, krejěí, ap)
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10. RokzaloženíČESKÉ obce nebo osady (en v pňpadě,

že to bezpeěně vĚ)

1 1. Místa související s naši histoňi v okolí uveden ch obcí, které navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na alláštní list .
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- U bod 5,6 a7 weď všechny objelrty i když později zanikly nebo byly zniěeny.
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Yážoní respondenti.

Ze 24OO ělenr] Sdružení jsme vás, respondenttl, vybrali několik set, abyste sv mi odpověďmi pomohli vytvo}tt HISTOR|CKOU MAPU O
ÓeŠÍCn NAVOLYNI, kteráposloužídneěním soukromm ivědect<m zájemcm a zstane trvďm anázommsvědectvímprodalší
generaceotom,conašipiíedkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by váš maelo, kdyby na mapěbylyne plnosti atíepesnosť právěv okolívaĚi
rodnó obce, které byste zap íěinili právě vy svoií nepozomosť, ěI dokonce lhoetejností. Óns ruÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘEsNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že le ANKETNÍ Úsrex DLoUHÝ. ZAMYSLETE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J TĚ sE VÁi, PoDAŘÍ Ho
\^/PLNlT.

Prosíme : vyplňte anketní lístek jen OVĚŘENÝM| UDAJI, pozomě ho patňěně p eloáe, zalepte a nejpozději do 14 dnr] vhoďte do poštovní
schrárky. Arrketní líďek vraíte i v tom pňpadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁil4E NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, abychom Vám psaliještě jednou.

Dllkujíredaktoň mapy
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