
ANKETNÍ lÍSTEK
k iníormacím o obcGh na Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSCn na Volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni pocházíš, alg za vš€chny obca, za které můžeš pravdivě iníormovat,
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejména informac€ o osadách a obcích,
ve kterých žib MÁLo ČEstďcH HoDlN. NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke kteným se informace vzlahuje.
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t. ČESlď nazev obce, osady (např. Buršovka nikoliv BorSCq}*Í*
sklíň nikoliv Šklyň a pod,)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleě 2 km, S, Háj 1 km)
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3. 'stupEň ěeEkosti"obce (vypiš zkatkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1947) ,?
zcéla ěeská, z
částečně česká, Č

jednotlivé rodiny, J

4, Zdabyly pod stejným názvem oDDĚLENÉ dVě části obce: česká

a ukrajineká nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1947)

*"@ ano, ne ano, ne

5 -Zda vybudován s českou Ťinanění úěastí chrám v obci nebo

jejím okolí (kde) a jaké konfese: prvsl., katol., prot€§t.,

baptist., iiné

vypiš např.

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou finanění úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, kultumídům a pod. fZakroužkuj a vypiš co)

nevím, ne, áno a co
r, }

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

s převažující ěeskou íinanění úěastí (soukr. akc. spol.,

družstevní apJ:

7.1. Pivovary

7.2.Cukrovary

7.3. Mlýny (9en.,vodn(větr)

7.4.Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékámy

7.6. Jiné fiaké)

(Zakoužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

ano (kde), ne

ano ftde), ne

ano ftde), ne

alo (kde), ne

ano (kde), ne

a vypiš co

8. Spolky v obci v r. 1939:

8.1. Hasiě.slcý

8,2. Sokolslcý

8.3, l(apela

8.4. Jiné (wpiš jakó)
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9, Vypiš,kteřířameslníci působili v obci v r.1939

(např, šVec, krejči apJ
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10. Rok založeníČeSXÉ obce nebo osady (ien v případě,

že to bezpeěně víš)

11, Místa související s naši historii v okolí uvedených obcí, lcteré navrhujeě na magě oznaěit

Popiš je stručně na zvlá§ní liEt .
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- U bodů 5, 6 a 7 uveď vš,echny objeKy i když později zanikly nebo byty zniěeny,

ad6 př§leižit psŤeífi



vážení ]gspondgnti.

Ze 24cf ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §€t, aby§to svými odpověďmi pomohli vytvoňt HlSToRlcKoU MAPU o
ČEŠÍcH NAVoLYN|, kterápoeloužídnéním soukomým ivědeckým zájemcům a zŮstan€ trvalým anázornýmsvědectvímprodalší
gonerac€otom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli. Jirné by vás mzelo, kdyby na mapěby_lynaúplnosti gfepřeenosti_právě_v okolívašl
iodnó obca, které byste zapříěinili právě vy svojí nepozornosť, ěi dokonce lhostejností. ČAs NÁ9 TLAČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE Toúo, ŽE .le RlxrrruÍ Úsrrr olounÝ. znn,lvsure sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘÍ Ho
VYPLNlT.

Prosíme: vyplňt€ anketnílístek jen OVĚŘENÝM| ÚDAJI, pozomě ho patřěně přebae, zal€pte a nejpozději do 14 dnů,vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vraŤte i v tom pňpadě, že o své obci nic nevíte, ale poznamenejte to na něm. SPoLEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji
adresu l

Vaše odpovědi budeme slEdovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali je§ě jednou.

Děkují redaktoň mapy
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