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ANKETNí t-ísrer
k informacím o obcích na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSrcn na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazťr nejen za obec, ze kteró na Volyni pocházĚ, ale za všechny obce, za kteró mrJžeě pravdivě inforrnovat,

Proto ie v ankeiním lístku uvedeno vedte sebe několik číseln ch rubrik - podle počtu obcí, Schází zejména informace o osadách a obcích,

ve kter ch zilo MÁLO ČeStďCX RODIN. Nestaěí-li místo, piš na zv]áštní list a označ čísla bod , ke kter m se informace rztahuje,

2 31

t
o r l*l. l,t. ÓeStď název obce, osady (nap . Buršovka nikoliv Borščovka,

Sklíň nkoliv ŠKyň a pod.)
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2. Nejbližší dvě ěeskó obce

(nap . Huleč 2 km, S. Hái 1 km)

zcela ěeská, z
ěástečně ěeská, Č

jednotlivé rodiny,@ W3, 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947)

ano, ne*o,('ano, ng4. Zdabyly pod stejn m náanem ODDĚLENÉ dvě ěástiobce: ěeská

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

me
vypiš napit.

Hrušvice, katol

5 *Zdavybudován s ěeskou finanění rJěastí chrám v obci nebo

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

baptist., jiné

rLCnevím, ne, ano a co6 'Zdavybudována s ěeskou finanění rlěastí spoleěenská budova:

sokolovna, ku]tumí dťrm a pod. @akroužkui a vypiš co)

rc
ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

a vypiš co

7 'Zdabyly v obci nebo v jejim okolí ftde) vybudovány podniky

s p evažující ěeskou íinanění rjěastí (soukr. akc. spol.,

družstevníap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukovary

7,3. M} ny (9en.,vodní,větr)

7.4.Továrny nebo velké dílny

7.5. Mlókámy

7.6. Jinó (akó)

(Zakroužkuj to, co platí)

?1o
ano, ne

ano, ne

ano, ne

8. Spollry v obciv r. 1939:

8.1. Hasiěsk

8.2. Sokolsk

8.3.1Gpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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L'cs i9. ! piš,lcte í qmeslníci pťrsobili v obciv r.1939

(nap . švec, krejěí, ap.)

rh ii t rrl10. Rok založeníČEsKÉ obce nebo osady (en v p ípadě,

že to bezpeěně vĚ)

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

Popiš je s učně na al]áštní list .
neZftC?tu

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

Zde p eložit potom



Vtlžení reopondenti.

Ze 24OO ělen Sdružení jsme vás, respondent , vybrali někollk eet, abyste sv mi odpověďmipomohlivt/tvolŤt H|STORICKOU MAPU o
ČeŠÍCn NAVOLYNI, kterápoelrrdídneěním soukromm ivědecl m ájemcm a zstarre trvďm anázommsvědecltvímprodalší
generaceotom,conašlpltedkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mzelo, kdyby na mapěbylyneúplnosti anepeenostl právěv okolívašl
rodné obce, které byste zap íčlnill právě vry svoJí nepozomostí, ěl dokonce lhoeteJností. ČnS HÁS TláÓÍ, ALE MUSÍME BÝr pŘesnÍ t

NELEKEJTE sE ToHo, Že t AI{KtrNÍ Úsrsr DLoUHÝ. zAltiYsLErE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A J TĚ sE vÁi,l PoDAŘí Ho
VYPLNlT.

Prostme : vyplňte anketní tHek jen OVĚŘENÝM| tJDArt, pozomě ho patfiěně p eloáe, zalepte a nejpozději do 14 dn vhoďte do poštovní
schrárrky. Arrketní tístek vraíte i v tom p ípadě, že o evó obcl nic nevfte, ale poznamerrjte to na něm. SPOLEHÁIáE NA VÁS l Neodlepujte svoji
adreeu l

Vaše odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peělivě. Nenutte nás, óychom Vám psaliještě jednou.

Děkujíredaktofi mapy
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