
ANKETNí  t-í srex
k informací m o obcí ch na Volyni pro tvorbu historické  mapy o ÓeSCn na Volyni

Anketní  lí stek vyplň podle dotazrl nejen za obec, ze které  na Volyni pochází š , ale za vš echny obce, za které  mrJž eš
Proto ie v anketní m lí stku uvedeno vedle sebe několik ěí ssln ch rubrik - podle poč tu obcí . Schází  zejrné na informace
ve kter" ch ž ilo MÁLO Č eStďCn RODIN. Nestaěí -li mí sto, piš  na zvtáš tní list a oznaě ěí sla bod , ke kten m se informace

pravdivě iní ormovat.
o osadách a obcí ch,
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1. Č ESlď název obce, osady (nap . BuĚovka nikoliv Borš ěovka,

Sklí ň nikoliv Š k ň a pod.)
lť c,,lc *il-ť *,ť

2. Nejbliž š í  dvě ěeské  obce
(nap . Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

3. "Stupeň ěeskosti'obce (vypiš  zkratkou a zakouž kuj to, co platí

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

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

ano, ne
^oS,',

ano, ne

5 *Zdavybudován s ěeskou finanění ú ěastí chrám v obci nebo

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

baptist,, iiné

vypiš  nap .

Hruš vice, katol
'?rQ,'dí ln,, á

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění  ěastí  spoleěenská budova:

sokolovna, kultumí dr}m a pod. @akrouž kuj a vypiš  co)

nevlm, ne, ano a co

7 *Zda byly v obci nebo v jejim okolí  ftde) vybudovány podniky

s p evaž ují cí  ěeskou finanění  ú ěastí  (soukr. akc. spol.,

druž stevní ap,):

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Ml ny (9en,,vodní ,větr)

7. .Továrny nebo velkó dí lny

7,5. Mlé kámy

7.6. Jiné  (aké )

(Zakrouž kuj to, co platí )

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

avypiš  co

8. Spolky v obciv r. 1939:

8.1. Hasiěsh

8.2. Sokolsk

8.3.lGpela
8.4. Jiné  (vypiš  jaké )

ano, ne

ano, né

ano, ne

9. Vypiš ,kte í  qmes]ní ci p sobiliv obciv r.1939

(nap . š vec, krejěí , ap.)

10. Rok založ eniČ rSXÉ  obce nebo osady (jen v p í padě,

ž e to bezpeěně ví š )

11. Mí sta souvisejí cí  s naš i historii v okolí  uveden ch obcí , kteró navrhuješ  na mapě oznaěit

Popiš  je struč ně na anláš tní  list .

' U bod 5, 6 a 7 uveď vš echny objekty i když  později zanikly nebo byly zniěeny.

zde p elož it p*tonn
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-3Váž ení  respondenti. 4z
Ze 24 ělenr] Sdruž ení  jsme vás, respondent , vlbrali několik set, abyste sv mi odpověďmi pomohli vytvoltt H|STORICKOU MAP{J o
ěeŠ Í Cn NAVOLYNI, kteráposlouž í dneš ní m soukromm ivědeckm zájemcrlm a zstane trvalm anázommsvědectví mproda í
generaeeotom,conaš ipedkové naVotyni vyfuofili. Jistě by vás mnelo, kdyby na mapěbylyneú plnosti aí ť epi'esnoeti právěv okolí vaš i
rodné  obce, které  byste zap í ěinili právě vy svojí  nepozomostí , ěi dokonce lhostejností . Č es nÁs TláČ Í , ALE MUSÍ ME BÝr pŘEsNÍ  l

NELEKEJTE sE ToHo, Žr t ANKErNí  Úsrer DLoUHÝ. zAMYslfTE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍ NEJTE A J TĚ sE VÁM PoDAŘÍ  Ho
yYPLNlT.

Prosí me : vyplňte anketní  lí stek jen OVĚŘENÝMI ÚDArl, pozomě ho patfiěně p etoáe, zalepte a nejpozději do 14 dn vhoďte do poš tovní
schránky. Arrketní  lí stek vraŤ te i v tom p í padě, ž e o své  obci nic neví te, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaš e odpovědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi peč livě. Nenuí te nás, abychom Várn psalij*tě jednou.

Děkují redakto imapy
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2.2. L994
v lri " Albre chtí  cí  eh

Váž en kraJane,
na rodí la jsen se dne 7.4. L929 v obci sroÝo 11 l, kterou jsem

na na pě ozna ěí la }rouž ken. Tato obec se nacház la 8sí  3 kn oč  o_
vo&rajeva. ž il ta r jen dvě ěeské  roďirry: uy- .Iení č kovl a rodí na lru
pova, které  Jsne blí ž e neznali. V roee 1936 Jsne se p estěhovall
ďo llllnska, kde jsae bydlelí  a ž  do r. 1947 a nrlj otec rlosef tan ně1
kovár.rru.

Sů deč ně Vds zdraví m a p eji Ván nnoho zdaru ve Vaš í  dalěí
prácí .

Helena Kysllková
Město Albrechtfce
793 95
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7 *Zda byly v obci nebo v jejim okolí  ftde) vybudovány podniky

s p evaž ují cí  ěeskou finanění  ú č astí  (soukr. akc. spol.,

druž stevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Ml ny (9en.,vodní ,větr)

7.4.rovárny nebo velké  dí lny

7.5. Mlé kárny

7.6. Jiné  (iaké )

(Zakrouž kuj to, co platí )

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš  co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiěslc

8.2. Sokolslc

8.3. Kapela

8.4. Jiné  (vypiš  jakó)

ano, n9

ulo, ne

ano, n

9. Vypiš ,kte í  emeslní ci prlsobiliv obciv r.1939

(nap , š vec, krejěí , apJ

10. Rok založ ení Č EsKÉ  obce nebo osady (en v p í padě,

ž e to bezpeěně vĚ)

11. Mí sta souvisejí cí  s naš i historii v okolí  uveden ch obcí , kteró navrhuješ  na mapě oznaěit

Popiš  je struěně na alláš tní  list .

- U bod 5,6 a7 uveď vš echny objekty i když  později zanikly nebo byly zniěeny,

Zdo p elož it potcrn


