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ANKETNí lí§TEK

k iníormacím o obcích na,Volyni pro tvorbu historické mapy o ČeSnsn na Volyni

Arrketní lístek vyplň podle dotazů nejen za obec, ze které na Volyni poch&íš, ale za všechny obce, za keró můžeě pravdivě in ormovat.
Proto je v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik číselných rubík - podle poětu obcí. Schází zejména
vekterých žibMÁLoČESlďcHRoDlN.NestaěÉli míslo, pišna zvláštnílist aoznaě ěíslabodů, kelctenýmse

o osadách a obcích,
vztahuje.
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t. ČeSrcÍ název obce, osady (např. Buršovka nikoliv BoĚěovka,

sklíň nikoliv Škvň a pod)
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2. Nejbližší dvě ěeské obce

(např. Huleč 2 km, S, Háj 1 km)

zcelaěes,lé,Z

ěástEěně ěeská, Ó

jednotlivé rodiny, J §

3, 'Stupeň ěeskosti'obce (vypiš zkratkou a zalriroužkuj to, co platí

k roku 1947)

4. Zdabylypod stejným názvem ODDĚLENÉ dvě části oUce: ej,fr
a ukrajinská nebo polská (zakroužkuj to, co platí k roku 1947)
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vypiš např.

Hrušvice, katol.
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5 *Zda vybudován s českou finanění úěastí chrám v obci nebo

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

bapti§t., jiné

nevím, ne, ano a co ďže R0 h€
"L

,t-/
luí

-tí*r
/áď,/

6 *Zda vybudována s ěeskou finanční úěastí spoleěenská budova:

sokolovna, ku}turní dům a pod. Bakroužkuj a vypiš co)
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7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanční účastí (soukr. akc. spol.,

družstevní ap):

7.1. Pivovary

7,2. Cukovqry Li
7.3. Mlýny{gen|odní,větr) J
7.4. TovámyŇbo velké dflny

7.5. Mlókárny

7.6. Jiné (akó)

(Zakroužkuj to, co platí)

ano (kde), ne

a vypiš co
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8. Spolkyv obci v r. 1939:

8.1. Hasičslcý

82. Sokolshý

8.3. lGpela

8.4. Jiné (vypiš jaké)
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.l'wt t hť,9. Vypiš,kteří řameslníci působili v obci v r.1939

(např. švec, kejěí, apJ

10. Rok založeníČESKÉ obce nebo osady (en v pňpadě,

že to bezpeěně vĚ)

11. Místa související s naši historii v okolí uvedených obci kteró navrhuješ na mapě oznaěit

Popiš je struěně na zvláštní list .

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

Zde přeložit petom



vážení r€spondgnti.

ZE 24@ ělenů Sdružení jsme vás, respondentŮ, vybrali několik §9t, 6by§té svými odpovědmi pomohíi vyfuoňt H|STOR|CKOU MAPU O
ÓEŠÍcH NA VoLYNl, která poslouží dn€ěním soukomýrn i vědeckým zájemcŮm a zŮstane třvalým a názomým §vědectvím pro dal§
géngraceotom,conaši předkovénaVolyni vytvoňli, Jistě by vás maElo, kdyby na mapěbylyneúplnosti aííepřenosť právěv okolívaši
rodné obce, které byste zapňěinili právě vy svojí ngpozorností, ěi dokonce lhostejností. Čns HÁs TáČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
NELEKEJTE sE ToHo, Že .lE nnxernÍ Ústex otounÝ. zAMYsl§íE sE, PoRAĎTE sE, ZA\ZPoMÍNEJTE A JlsTĚ sE VÁM PoDAŘí Ho
VYPLNlŤ.

ProsímE : Vyplňte anketní lístek jen oVĚŘENÝMl tjDAJl, pozomě ho patřěně přeloáe, zalepto a nejpozději do 14 dnů vhoďte do poštovní
schránky. Arrketní lístek vratte i v tom pňpadě, že o svó obci nic nevfte, ale poznamenejte to na něm. SPOLEHÁME NA VÁS l Neodlepujte svoji
adrEsu l

Vaše odpwědi budeme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenutte nás, abychom Vám psali ještě jednou.

Děkují redaktofi mapy
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